
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 25. oktober 2018 

Býráðsfundur nr. 10/2018 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2018 tann 25. oktober kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í ovara Sali í Mentanarhúsinum móti 
bátahavnini,  hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 19. oktober 2018 um innkalling til 
fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Eivin Breiðaskarð 

Kristian Petersen 
Jonn S. Thomsen 
Árant Berjastein 
Kristina Toftegaard Larsen 
Sigurð S. Simonsen 
Steinfinn Várlíð Jacobsen 
Edva Jacobsen 
 
Kristina Toftegaard Larsen møtti sum varalimur fyri Magna Herason Jøkladal á lista D, Steinfinn Várlíð 
Jacobsen møtti sum varalimur fyri Eyðun á Lakjuni á lista B og Jonn Sólheim Thomsen møtti sum 
varalimur fyri Ólav Larsen á lista F.  
 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
 
Mál nr. 34/2018.  
 
2. viðgerð av eykajáttan til útgrevstur og planering av grundstykkjum á Bøvegi. 
 
Sambært innkomnum tilboði frá JHR upp á knappar kr. 3,0 mió upp á grevstur og planering av 
grundstykkjum fram við Bøvegi, vildi tekniska nevndin umrøða málið og møguliga finna neyðuga 
fígging innan fyri fyriliggjandi fíggjarætlan fyri tekniska økið. 
 
Tekniska nevndin hevur á fundi tann 27. juli 2018 gjøgnumgingið allla íløguætlanina á tekniska 
økinum, og gjørdist greitt, at eingin peningur er tøkur millum íløgurnar fyri 2018, og tí samtykti 
nevndin at heita á fíggjarnevndina um et veita eina eykajáttan áljóðandi kr. 3,3 mió, so arbeiðið kann 
fara ígongd skjótast gjørligt. 
 
At umbønin kemur upp á kr. 3,3 mió er av teirri orsøk, at býarverkfrøðingurin metir, at tað er 10% 
óvissa í eini tílíkari verkætlan. Hetta kom fram á fundinum frá Magna Herason Jøkladal, sum hevði 
verið í samband við býarverkfrøðingin áðrenn fundin. 
 
Tí verður biðið um 10% eyka í mun til tilboðið frá JHR. 
 
Møttu limirnir í teknisku nevndini fara at heita á fíggjarnevndina og borgarstjóran um at arbeiða skjótt 
í hesum máli, so arbeiðið kann verða sett í gongd. 
 
Edva Jacobsen, sum eisini er limur í teknisku nevndini, er stødd uttanlanda og hevur givið avboð til 
fundin. Nevndarformaðurin avtalaði við Edvu, at hon kom at fáa eina briefing so skjótt sum 
fundarfrásøgnin fyriliggur. 
 
Staðfest er av fyrisitingini eftir fundin, at játtan fyri projekltering og eftirlit ikki er tikin við í umbønini 
um eykajáttan, og verður fíggjarligi parturin av hesum mettur til  kr. 300.000,00. Tí verður helst talan 
um eina eykajáttan upp á kr. 3,6 mió., sí annars teldupost frá býarverkfrøðinginum, dagfestur 24. 

august 2018. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá teknisku nevndini, dagfest 27.  juli 2018 um omanfyri nevndu 
viðurskifti, at tað er neyðugt at fáa til vega eina eykajáttan upp á kr. 3,6 mió  til nevnda arbeiði, sum 
fyri størsta partin umfatar sáttmála við arbeiðstakara upp á knappar kr. 3,0 mió. 
 
Á konto rakstrarstaði 632 “Kommunal útstykking” eru avsettar á konto 1341-00 kr. 5,0 mió, meðan 
roknað hevur verið við eini inntøku konta 4210-00 upp á kr. 2,5 mió, so talan er um nettoútreiðslu 
upp á kr. 2,5 mió. 
 



Nýttar eru pr. d.d. kr. 256.555,00, meðan eingin søla er farin fram enn. Sostatt eru kr. 4.743.445,00 
tøkar til nýtslu á útreiðslusíðuni til íløgur í byggibúning. Tó skal verða upplýst, at nevndu kr. 5,0 mió 
eru ætlaðar til byggibúning av lendi til íbúðarbygging, og sostatt ikki ætlanar upprunaliga til at verða 
nýttar til byggibúning av grundstykkjum til sethús. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi áheitanina frá teknisku nevndini um eykajáttan á kr. 3,6 mió á fundi 05. 
september 2018, og mælir nevndin býráðnum til at veita eina  eykajáttan upp á kr. 3,0 mió til 
rakstrarstað 632 konto 3141-00 “Kommunal útstykking- byggibúning bústaðir”. 
 
Sosatt hækkar játtanin á rakstrarstaði 632 “Kommunal útstykking” á øki 6 úr kr. 5,0 mió upp í kr. 8,0 
mió, eins og roknað verður við somu inntøku sum mett á kr. 2,5 mió. fyri sølu av grundstykkjum vm. 
 
At játtanin ikki verður fult út verður gingin á møti er grundað á, at partar av útreiðsluni møguliga 
kunnu verða tiknir við komandi ár, við tað at spurningurin er, hvussu stóra upphædd kommunan 
kemur at rinda JHR í inniverandi fíggjarári av sáttmálaupphæddini upp á kr. 2.978.315,00 + okkara 
part av meirvirðisgjaldinum 6,25% ella tilsamans kr. 3.164.460,00. 
 
Somuleiðis verður eisini roknað við eini sølu av planeraðu grundstykkjunum við sølu í komandi ári, 
eins og kommunan møguliga, um alt gongur væl við arbeiðinum, kemur at fáa pening inn frá 
eigarunum av teimum 3 grundstykkjunum niðan fyri Bøvegi fyri teirra part av byggibúningini. 
 
Staðfest er, at tøkur peningur er á rakstrarstaði 632 konto 1341-00, sí omanfyri nevndu útgreinan, so 
kommunan (tekniska nevndin) hevur heimildir til at skriva undir sáttmála við JHR, og hesum tekur 

fíggjarnevndin undir við, so sáttmálin verður undirskrivaður partanna millum, og at farið verður undir 
arbeiðið beinanvegin. 
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum, 
so verður útreiðslan fíggjað av innistandandi peningi, sum kemur frá staðfestum rakstraravlopi frá 
roknskaparárinum 2017. 
 
Í hesum sambandi verður somuleiðis eisini víst til § 41, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri við seinni broytingum. 
 
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap 
kommununar fyri 2018, við tað at henda verður fíggjað í hesum føri av gjaldføri kommununa. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga 
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við 
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verðá víst á, hvussu hon skal verða fíggjað. 
 
Samtykt eykajáttan skal  verða kunnað landsstýsismanninum í fíggjarmálum innan 3 gerandisdagar 
aftaná, at henda eru samtykt við 2. viðgerð, hetta vísandi til § 53, stk. 2 3) í oman fyri nevndu lóg. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 27. september 2018 og varð samtykt at taka undir 
við tilmælinum frá fíggjarnevndini, somuleiðis sum samtykt varð at beina málið um eykajáttanina til 2. 
og endaliga viðgerð á býráðsfundi 25. oktober 2018. 8 atkv. fyri og 1 atkv. Ímóti. Fyri atkvøddu Sonni 
á Horni, Kristian Petersen, Magni Herason Jøkladal, Ólavur Larsen,  Eyðun á Lakjuni, Edva Jacobsen, 
Steinfinn Várlíð Jacobsen og  Jonn Sólheim Thomsen. Ímóti akvøddi Árant Berjastein. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. viðgerð at góðkenna eykajáttanina upp á kr. 3,0 mió, hetta sambært tilmælinum 
á fíggjarnevndini frá  05. september 2018. 8 atkv. Fyri og 1 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu Sonni á Horni, 
Kristian Petersen, Eivin Breiðaskarð,  Kristina T. Larsen, Edva Jacobsen, Steinfinn Várlíð Jacobsen og  
Jonn Sólheim Thomsen. Ímóti atkvøddi Árant Berjastein. 
 
 
Mál nr. 35/2018.  
 
Umsókn frá Fuglafjarðar sløkkiliði um eykajáttan fyri 2018. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Fuglafjarðar sløkkiliði, dagfest 04. september 2018 
um eykajáttan til rakstur av sløkkiliðnum fyri 2018. Heitt verður á býráðið um at játta kr. 300.000,00 
aftrat til dagligan rakstur restina av árinium 2018. 
 
Tilbúgvingarleiðarin nevnir í skrivinum, at tað er ómøguligt at reka sløkkiliðið fyri minni enn kr. 1,3 
mió.  
 
Staðfest er, at avsettar eru kr. 1,0 mió til rakstur av sløkkiliðnum fyri 2018, og at nærum øll játtanin 

er uppbrúkt. Sambært kommunala roknskapinum fyri 2017 varð staðfest eina meirnýtslu hjá 
sløkkiliðnum í rakstri upp á kre. 554.000,00, har avsettar vórðu netto kr. 980.000,00, meðan nýttar 
vórðu kr. 1.545.000,00 á rakstrarstaði 770 og 772 tilsamans. 



 
Nevndin viðgjørdi málið á fundi 19. september 2018 og tók avgerð um at útseta endaligu viðgerðina 
til komandi nevndarfund. Heitt verður á fyrisitingina um at kanna rakstrartøl hjá Klaksvíkar sløkkiliði, 
Skálafjarðar sløkkiliði, Sløkkiliðnum í Sundalagnum, Tvøroyrar sløkkiliði og Vágs sløkkiliði fyri at gera 
sammetingar við okkara fíggjartøl. 
 
Somuleiðis skal verða kannað, hvussu nógv sløkkiliðsfólk eru sett fulla tíð ella hálva, eins og talið á 
leysum sløkkiliðsfólkum. 
 
Fyrisitingin hevur sett seg í samband við hesar kommunur (sløkkilið) og hevur fingið svarskriv frá 4 av 
teimum, og verða hesir upplýsningar lagdir við sum skjøl í málinum. Staðfest er, at útreiðslurnar av 
rakstrinum av Fuglafjarðar sløkkiliði eru væl oman fyri útreiðslur hjá øðrum kommunum, sum vit 
kunnu samanlíkna okkum við. 
 
Sambært tølunum fyri 2017 hava útreiðslurnar verið kr. 1.543.000,00 í rakstri svarandi til kr. 
1.000,00 mió pr. borgara, somuleiðis sum íløgurnar hava verið kr. 1.786.000,00 svarandi til kr. 
1.160,00 pr. íbúgva. Sostatt hava samlaðu útreiðslurnar í 2017 sambært roknskapinum verið kr. 
3.329.000,00 svarandi til kr. 2.161,00 pr. íbúgva. 
 
Um vit hyggja eftir fíggjartølum fyri 2018, so eru avsettar kr. 1.084.000,00 til rakstur av 
brunaverkinum svarandi til kr. 704,00 pr. íbúgva. Eingin játtan er er til íløgur í brunaverkið fyri 2018. 
 
Nevndin viðgjørdi málið á fundi 19. oktober 2018 við atliti til, at farið er út yvir játtanarkarmin, sum 

Fuglafjarðar sløkkilið hevur fingið á fíggjarætlanini fyri 2018. Staðfest er, at nýttar eru kr. 19.650,00 
meira enn avsett á rakstrarstaði 770, meðan nýttar eru kr. 62.005,00 meira enn avsett er á 
rakstrarstaði 772 fyri 2018.  
 
Sosattt er ein meirútreiðsla staðfest pr. d.d. hjá brunaverkinum upp á kr. 81.655,00, og er hetta sera 
óheppi, tá ið brunaverkið hevur fingið tillutað ein fíggjarkarm frá býráðnum fyri 2018 upp á kr. 
1.084.000,00 tilsamans í rakstri og at hesin er yvirtrektur, tá ið ¾ ár er farið av fíggjarárnum, og tí 
eiga neyðugar uppstrammingar at verða gjørdar, soleiðis at allir stovnar halda seg innan fyri givnu 
játtanir. 
 
Neyðugt verður at gjalda lønir, samsýningar og ávísar rakstrarútreiðslur út fyri oktober til og við 
desember 2018, sum annars eingin heimild er fyri, um so verður, at eykajáttan ikki verður veitt. 
Hinvegin er tað lógarkrav, at kommunan skal hava neyðuga tilbúgving alt samdøgðri alt árið.  
 
Tí mælir nevndin býráðnum til, at ein eykajáttan verður veitt Fuglafjarðar sløkkiliðið á kr. 300.000,00 
til rakstrarstøð 770 og 772 tekstur ávikavist “Brunastøð” og “Brunaverkið-sløkkiliðið” kontur 11-14 á 
øki 7 “Kommunal virki”, hetta sambært umsókn frá tilbúgvingarleiðaranum, dagfest 04. september 
2018. 
 
Sosatt hækkar játtanin á rakstrarstaði 770 og 772 “Rakstur av brunaverki/sløkkiliði/brunastøð” á øki 7 
úr kr. 1,0 mió upp í kr. 1,3 mió.. Hesi viðurskifti føra annars við sær, at samlað rakstrarjáttanin 
(útreiðslur) á øki 7 “Kommunal virki” hækkar úr kr. 9.599.000,00 upp í kr. 9.899.000,00.  
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum, 
so verður rakstrarútreiðslan til sløkkiliðið kr. 300.000,00 fíggjað av § 20 “A+B skattur”, har staðfest 
er, at kommunan fyrstu 9 mánaðarnar av inniverandi fíggjarári hevur fingið eina meirinntøku upp á 
umleið kr. 1,9 mió., Tó eru eykajáttanir veitar av býráðnum upp á kr. 1,53 mió. Sostatt er talan um 
nettomeirinntøku upp á netto kr. 0,31 mió. 
 
Í hesum sambandi verður somuleiðis eisini víst til § 41, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri við seinni broytingum. 
 
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap 
kommununar fyri 2018, grundað á at talan ikki um umflyting millum rakstrarøki og rakstrarstøð, men 
ein rakstrarútreiðsla, sum fíggjað er beinleiðis av gjaldføri kommununa. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga 
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við 
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verðá víst á, hvussu hon skal verða fíggjað. 
 
Samtykt eykajáttan skal  verða kunnað landsstýsismanninum í fíggjarmálum innan 3 gerandisdagar 
aftaná, at henda eru samtykt við 2. viðgerð, hetta vísandi til § 53, stk. 2 3) í oman fyri nevndu lóg. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð 

á býráðfundinum 29. november 2018. (9-0). 
 
 



Mál nr. 36/2018. 
 
Søla av grundstykkjum við Bøveg. 
 
Í samband við planering av grundstykkjum so hevur tekniska nevndin á fundi 13. september 2018 
tikið avgerð um at mæla til, at grundstykkini niðanfyri vegin verða seld liðugt planerað fyri kr. 
300.000,00.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 19. oktober 2018 og tekur nevndin undir 
við tilmælinum frá teknisku nevndini frá 13. september 2018, og mælir nevndin býráðnum til, at 
grundstykini niðan fyri vegin verða seld liðug planerað fyri kr. 300.000,00. 
 
Keypsprísurin á teimum grundstykkjunum, sum higartil eru seld á umleið kr. 80.000,00 verður trektur 
frá omanfyri nevndu upphædd, soleiðis at planeringsprísurin á hesum verður umleið kr. 220.000,00. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá teknisku nevndini og fíggjarnevndini vórðu samtykt. (7-0).  Fyri atkvøddu Sonni á Horni, 
Eivin Breiðaskarð, Kristian Petersen, Jonn S. Thomsen, Kristina T. Larsen, Sigurð S. Simonsen og Edva 
Jacobsen, Blankt atkvøddu Árant Berjastein og Steinfinn Várlíð Jacobsen. 
 
 
Mál nr. 37/2018. 
 

Leingjan av konsulentavtalu við SP/F Mortan í Hamrabyrgi. 
 
Sosiala nevndin hevur á fundi tann 09. oktober 2018 viðgjørt skriv frá Mortan í Hamrabyrgi, 
tannlækna um møguliga leingjan av konsulentavtaluni við SP/F Mortan í Hamrabyrgi frá 30. juni 2019 
til 30. juni 2021. 
 
Nevndin mælir einmælt býráðnum til at leingja avtaluna við SP/F Mortan í Hamrabygri í trý ár fram til 
30. juni 2021, og er neyðugt, at henda avtala verður viðgjørd bæði av fíggjarnevnd og býráði, har 
endalig avgerð skal verða tikin. 
 
Sosiala nevndin mælir fíggjarnevndini til at taka undir við uppskotinum um at leingja 
konsulentavtaluna við SP/F Mortan í Hamrabyrgi frá 30. juni 2019 til 30. juni 2021.  
 
Fundur hevur annars verið tann 10. oktober 2018 millum fyrisitingina og Mortan í Hamrabyrgi, 
tannlænna, har spurningurin millum annað varð uppi og vendi um ikki áramálið skuldi verið longt við 
einum ári aftrat fram til 30. juni 2022, og tekur Mortan undir við hesum. 
 
Fyrisitingarliga verður mett, at ov lítið skotbrá verður millum annað av at viðgera nýggja avtalu fyrst í 
2021, so skjótt eftir, at nýtt kommunustýri hevur tikið við, somuleiðis spurningin í sambandi við 
arbeiðinum við arbeiðinum við nýggju tannlæknahølunum í nýggja barnaskúlanum og flyting av 
virkseminum eisini kemur at fylla nógv í arbeiðinum hjá tannlæknanum. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 19. Oktober 2019, og mælir nevndin 
býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá sosialu nevndini, men at avtaluskeiðið við SP/F Mortan í 
Hamrabyrgi verður longt við einum ári aftrat nevniliga fram til 30. Juni 2022. 
 
Somuleiðis verður eisini mælt til, at samráðingar verða tiknar upp við SP/F Mortan í Hamrabyrgi, hetta 
sambært § 2, stk. 2 í ískoytinum partanna millum, dagfest 03. februar 2016, um gjald fyri privat 
tannlæknavirksemi. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá sosialu nevndini og fíggjarnevndini vgórðu samtykt. (9-0). Sosatt verður avtalan longd 
fram til 30. juni 2022, og at samráðingar verða tiknar upp við SP/F Mortan í Hamrabyrgi um 
leiguupphæddina hetta  sambært § 2, stk. 2  í ískoytinum frá 03. februar 2016.  
 
 
Mál nr. 38/2018.  
 
Viðvíkjandi Serflutningsskipan landsins í Eysturoy. 
 
Fundur hevur verið í Runavík um Serflutningsskipan landsins í Eysturoy tann 22. oktober 2018, har 
okkara umboð vóru Sonni á Horni, borgarstjóri og Irena Olsen, sosialdeildarleiðari. 
 
Sambært hjálagdari fundarfrágreiðing, so varð semja um, at kommunurnar eiga at taka seg úr 
Serflutningsskipan landsins frá 01. januar 2019 at rokna. Tá ið tað er býráðið, sum hevur tikið avgerð 

um at tak undir við, at kommunan varð partur av skipanini og tessvegna hevur rindað sín part av 
rakstrinum, so er tað eisini býráðið sum skal taka støðu til eina møguliga útmmelding. 
 



Tí heitir borgarstjórin á býráðið um at viðgera hetta mál á býráðsfundinum 25. oktober 2018 fyri 
opnum hurðum. Annars hevur kommunan móttikið teldupost frá Runavíkar kommunu, dagfestur 23. 
oktober 2018, hvar upplýst verður, at sambært LL ber ikki til at sleppa úr skipanini fyrr enn 01. januar 
2020 við tað at freistin fyri útmelding í 2019 er farin. Advokatur er settur at kanna viðurskiftini um 
nær ein útmelding forliga kann fáa virkna, og er hann komin við sínum uppriti í málinum tann 25. 
oktober 2018. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð, at Fuglafjarðar kommuna tekur seg úr Serflutningsskipan landsins frá 01. januar 2019 
at rokna. (8-0). Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskatð, Kristian Petersen, Siguirð S. 
Simonsen, Edva Jacobsen, Kristina T. Larsen, Jonn S. Thomsen og Árant Berjastein. Blankt atkvøddi 
Steinfinn Várlíð Jcaobsen. 
 
 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.10. 
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