
 

 

 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur:  23. mai 2019 

Býráðsfundur nr. 04/2019 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2019 tann 23. mai kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 16. mai  2019 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Eivin Breiðaskarð 
Kristian Petersen 

Jonn S. Thomsen 
Árant Berjastein 
Magni Herason Jøkladal 
Sigurð S. Simonsen 
Eyðun á Lakjuni 
Edva Jacobsen 
 
Òlavur Larsen hevur boðað frá, at hann hevur forfall til fundin, og møtti Jonn Sólheim Thomsen, 
varalimur á lista F á fundinum hansara vegna. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
 
Mál nr. 15/2019.  
 
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til upplyftan av tekju. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá FORMO, dagfestar 08. apríl 2019 og 
ískoytisfrágreiðing  dagfest 30. apríl 2019, har teir vegna Havsbrún søkja um byggiloyvi  til at lyfta 
upp part av tekjuni  á Geilini og trukkrúmi ( fyrr Bláagoymsla)  á matr. nr. 239d í Fuglafirði. 
 
Brunaleiðarin og býarverkfrøðingurin hava gjøgnumgingið brunatilfarið í umsóknin, og er niðurstøðan, 
at  neyðugar ásetingar viðvíkjandi brunatrygd eru yvirhildnar. Verandi útkoyring niðaneftir verður tikin 
burtur og  nýggj útkoyring  verður so nær sum gjørligt skilavegginum millum mjøldeildina og 
fóðurdeildina, hetta sambært brunaplanunum. 
 
Hvussu ferðsluviðuskiftini verða loyst í byggitíðini verða havnamynduleikarnir at taka støðu til. 
 
Tekniska nevndin og vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 09. mai 2019, og mæla 
nevndirnar býráðnum til, at byggiloyvi verður givið Havsbrún til bygging sambært fyriliggjandi umsókn 
við omanfyri nevndu viðmerkingum. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá teknisku nevndini og vinnunevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
 
Mál nr. 16/2019. 
 
Reingerð av kommunalu stovnunum.  
 
Sosiala nevndin hevur viðgjørt málið um reingerð á teimum kommunalu stovnunum á fundi 03. apríl 
2019. Fuglafjarðar kommuna skal hava eina nýggja reingerðarætlan fyri allar kommunalar stovnar frá 
01. oktober 2019.  
 
Í samband við at fíggjarnevndin í skrivi tann 28. februar 2019 mælir øllum nevndum til, at viðgerða 

uppskotið viðvíkjandi reingerð eftir tann 01. oktober 2019, hevur Sosiala nevndin viðgjørt málið. Allar 
nevndir skula koma við sínum tilmæli til umsitingina, sum síðani leggur endaligt uppskot fyri 
fíggjarnevndina til viðgerðar og til býráðið til avgerðar. 
 
Fíggjarnevndin hevur sett trý uppskot upp, sum nevndirnar kunnu arbeiða útfrá. Sigurð heldur ikki at 
trupuleikin er skúlin og teir stóru stovnarnir, men meira at tað hvønn dag skal vaskast á teimum smáu 
stovnunum, tað er óneyðugt og tað er dýrt.  
 
Man kundi bjóðað teir størru stovnarnar út og síðani havt teir smærru stovnarnar til tímalønt 
starvsfólk. Man kundi eisini bjóðað alt út og havt ein samskiparar fyri alla vaskingina. Havast skal í 



 

 

huga at reingerðartilfar s.s. spannir, moppur, tvøvur, reingerðarlútur, pappír o.a. ikki var við í 
reingerðartilboðnum frá PM Pluss. 
 
 Havast skal eisini í huga, at høvuðsreingerð var við í tilboðnum frá PM Pluss. Tey sum annars hava 
havt tey tímaløntu vaskiarbeiðini úti á dagstovnunum, hava ikki gjørt høvuðsreint. Privatar fyritøkur 
hava verði inni á dagstovnunum og gjørt høvuðsreint, og tað er sera kostnaðarmikið.  
 
Síðani er tað, hvar kommunan skal uppihalda allan útbúnaðin og hava eitt vaskirúm. Dagstovnarnir 
hava ikki vaskimaskinur sum kunnu vaska tvøvur o.a. tað er tann nógvi sandurin sum vanligar 
vaskimaskinur ikki tola. Síðani er tað at fáa fólk at traðka til, tá ið vaskifólk eru sjúk, ella skula eitt 
ella annað, og so er tað øll tann vanliga ferian, sum eisini skal avhaldast hjá øllum reingerðarfólkum.  
 
Sosiala nevndin mælir fíggjarnevndini til at taka undir við uppskoti:  
At kommunalu bygningarnir/stovnarnir verða gjørdir reint av kommunalt settum 
starvsfólkum/tímaløntum undir leiðslu av einum samskipara, sum settur verður í starv. 
 
Sosiala nevndin tosaði víðari um, at man kann seta sum krav til tey sum søkja arbeiðið, at arbeiðið 
eisini inniheldur at gera høvuðsreint. Annars var eisini tosað um, at høvuðsreingerð, - samskipar tað 
fólkið sum skal standa fyri reingerðarfólkunum, og viðkomandi hevur annars alla ábyrgdina av 
reingerðararbeiðinum.  
 
Sosiala nevndin vil mæla til at viðkomandi sum settur verður, skal setast í eina royndartíð á eitt ½ ár. 
Sosiala nevndin vil mæla til at lýsa starvið leyst áðrenn summarfrítíðina, og at reingerðafólkið/ 

leiðararin skal setast 01. juni ella 01. juli og allarseinast tann 01. august 2019. Tað er eitt 
fyrireikinararbeiðið at finna útav, hvussu nógvir tímar skula vaskast hvar, at lýsa eftir fólki og at seta 
fólk í starv. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í mentamálanevndini 10. mai 2019.  
 
Tilmæli um reingerð 
Mentamálanevndin mælir til at fólk verður sett til at skipa samlaðu reingerðina fyri Fuglafjarðar 
kommunu. Umráðandi er at reingerðaruppgávan verður fyriskipað, analysera, ment og síðani sett í 
verk.  
Somuleiðis metir nevndin tað vera týdningarmikið at mett verður um kostnað av komandi reingerð, 
sum kann haldast upp móti galdandi reingerðarsáttmála.  
Fyri mentamálanevndina hevur tað týdning at framtíðartryggja reingerð á nýggjum ognum hjá 
kommununi so sum skúlanum, ímeðan eitt nú fleksibilitetur hevur avgerðandi leiklut fyri aðrar 
mentanarbygningar. Yvirskipa tá ið reingerð umræður, er nærlagni ein avgerðandi faktorur. 
 
Málið hevur somuleiðis verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini 18. mars 2019.  
Ì sambandi við at sáttmálin við PM Pluss viðvíkjandi reingerð av kommunalum bygningum er sagdur 
upp at fara úr gildi tann 01. oktober 2019, skal støða verða tikin til, hvussu reingerðin skal verða 
skipað framyvir. 
Bygningar, sum vinnunevndin umsitur, eru havnaskrivstovan, BIP støðin, undirhúsið íroknað WC og 
brúsurúm og bókasavnið/kunningarstovan. 
Árligt gjald fyri havnaskrivstovuna     kr. 7.800,00 x 12=   kr.   93.600,00 
Undirhúsið                                       kr. 7.800,00 x 12=   kr.   93.600,00 
Bókasavnið/kunningarstovan            kr. 12.700,00 x 12=  kr.  148.800,00 
 
Samtykt varð, at havnastjórin átekur sær at skipa fyri reingerð av omanfyri nevndu bygningum. Hetta 
tekur støðu til títtleika av reingerð, og ger avtalu við reingerðingarfólk um hetta. 
Um arbeiðið við reingerð verður boðið út mælir vinnunevndin til, at hetta verður gjørt sum 2 
alternativ: 
1. Allir teir bygningar sum tilboð ynskt verður um. 

2. Hvør bygningur sær, har møguleiki er at gera avtalur um hvønn einstakan bygning sær. 

Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 14. mai 2019 við atliti til avgerð býráðsins á fundi 
28. februar 2019 har loysnir til uppskot kunnu verða avgreidd víðari av umsitingini tó gjøgnum føstu 
nevndirnar sum umsita kommunalu bygningarnar. 

1. At bjóða kommunalu reingerðina upp á allar komumunalar stovnar/bygningar út aftur, eins 

og gjørt varð 16. juli 2016. 

2. At reingerðin verður útboðin fyri størru bygningarnar/stovnarnar (Fuglafjarðar skúla, 

ansingarstovnarnar og býráðsskrivstovuna, og at smærru bygningarnir verða gjørdir reint av 

tímaløntum reingerðingarfólkum undir rærriu reglum millum viðkomandi og leiðslurnar, sum 

umfata tíð, tørv vm.). 

3. At kommunalu bygningarnir/stovnarnir verða gjørdfir reint av kommunalt settumn 

starvsfólkum/tímaløntum undir leiðslu av einum samskipara, sum settur verður í starv 

møguliga ½-3/4 tíð.  

Nevndin er ikki heilt avklárað til tilmælini frá nevndunum ella loysnirnar, sum nevndar eru eftir 
býráðsviðgerðina 28. februar 2019, men hellir tó mest til ad. 2., serliga við atliti til at farið verður 



 

 

aftur til gomlu skipanina, har reingerðin av Fuglafjarðar skúla og møguliga ansingarstovnunum verða 
boðin út alment, meðan tímalønt reingerðingarfólk koma at taka sær av reingerðini av smærru 
bygningunum og eisini Mentanarhúsinum. 
 
Hædd eigur eisini at verða tikin til, at víddin av reingerðini av Fuglafjarðar skúla verður økt við umleið 
3.000 m2, niðasta hæddin í Ítróttarhúsinum verður tikin í nýtslu, flutt verður í nýtt ráðhús í 
miðbýnum, og at gamli FK bygningurin verður nýttur til heilsuvirksemi í 2021. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at beina málið aftur í fíggjarnevndini við atliti til at koma við einum konkretum tilmæli til 
býráðið til komanid býráðsfund 20. juni 2019. (9-0). 
 
Mál nr. 17/2019.  

 
Útbygging av Vesturstovu. 
 
Fundur hevur verið í Sosialu nevndin tann 8. apríl 2019i í samband við at nevndin hevur samtykt at 
útbyggja Vesturstovu við 4 búplássum í 2019. 
 
Við á fundi vóru: Árant Berjastein, formaður í Sosialu nevndini, Ólavur Larsen, nevndarlimur, Sonni á 
Horni, borgarstjórið, Irena Olsen, sosialdeildarleiðari, Pætur Joensen, býarverkfrøðingur, og Ann 
Fuglø, byggifrøðingur.  
 
Í samband við at eldraøkið hevur brúk fyri fleiri búplássum, hevur sosiala nevndin á fundi tann 8. 
januar og aftur tann 08. mars 2019 viðgjørt málið um útbygging av Vesturstovu.  
Í ársfrágreiðingini frá Nánd fyri 2017 varð víst á manglandi búpláss, og leiðslubólkurin hjá Nánd kom 
við einum tilmælið um at fáa til vega fleiri búpláss.  
 
Sosiala nevndin hevur heitt á býarverkfrøðingin  um at koma við einum uppskotið til útbygging av 
Vesturstovu.Fuglafjarðar kommunan hevur 6,4 mill sum eru oyramerktar til bygging innan eldraøkið. 
 
Pætur Joensen setti Ann Fuglø byggifrøðing á uppgávuna. Ann Fuglø er komin við einum uppskotið til 
útbygging og í hesum sambandi hevur Sosiala nevndin havt fund.  
 
Sosiala nevndin tekur undir við uppskotinum til útbygging, og vil vísa fíggjarnevndini til Ann Fuglø 
byggifrøðing, um framvísing av tekningini. 
Sosiala nevndin vil heita á fíggarnevndina um at taka undir við uppskotinum til útbygging av 4 
búplássum afturat á Vesturstovu.    
 
Sosiala nevndin vil eisini mæla fíggjarnevndini til at legga málið fyri býráðið.  
 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt tilmæli frá sosialu nevndini á fundi tann 14. mai 2019. Í hesum 
sambandi varð Ann Fuglø, byggifrøðingur á teknisku deildini innkallað til fundar, og sýndi hon nevndini 
fyriliggjandi uppskot til útbygging av Vesturstovu við 4 búrúmum aftrat verandi 12, talan kemur at 
verða um tilsamans 16 búrúm + 2 stovur, sum bygdar verða omaneftir. Hetta verður sambært Nánd 

eisini ein útbygging, sum neyðug er aftrat øktum búrúmum, tí tørvurin er stórur. 
 
Somuleiðis verður ein veranda gjørd omaneftir frá ovaru stovuni og vestureftir og sum niðan til 
útiveruøkið, sum búfólk kunnu ganga eftir verandaini uttan at koma út á alment øki. Tað vil siga 
kunna ganga inn og út frá verandi útgongd vestureftir, eins og kunnu ganga út úr stovuni. 
 
Síðan sýndi hon eisini fram tekningar av útbyggingum í kjallarahæddini, eitt nú við atliti til 1 kamar 
aftrat, so broytingar kundu verða gjørdar í ovarau hæddini, so eitt kamar har kundi verða nýtt til 
umsiting hjá starvsfólki. Somuleiðis varð komið inn á, at kjallarrúmið undir útbyggingini kundi verða 
nýtt til dagtilhal fyri fólkum við demens. 
 
Greitt varð frá, at verandi dagtilhald til demens í «Doktarahúsinum» ikki kann verða nýtt sum 
demensheim við gisting, við tað at bygningurin sum er ikki lýkur neyðug krøv til tílíka nýtslu, og at 
neyðugt er við peningajáttan til umbyggingar/umvælingar, um bygningurin skal verða nýttur til 
demensheim burturav. 
 
Tí er spurningurin, um, hvussu kommunan kemur at raðfesta hesi viðurskifti, eitt nú við atliti til at 
flyta virksemi í Vesturstovu, og møguliga selja ”Doktarhúsini” ella nýta tey til annað endamál. 
 
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá sosialu nevndini um at leggja málið fyri býráðið til umrøðu. 
Staðfest er, at avsettar eru kr. 6,4 mió til íløgur í eldraøkið, men hvussu langt henda játtan røkkur 
veit nevndin ikki í skrivandi stund, við tað at eingin kostnaðarmeting fyriliggur frá teknisku deildini. Tí 
varð heitt á byggifrøðingin um at gera kostnaðarmetingar fyri tey uppskot, sum viðkomandi sýndi 
fram fyri nevndini. Talan er um 3 alternativ. 
 



 

 

Eisini varð spurningurin umrøddur, um kommunan ístaðin fyri at byggja Vesturstovu út, so skuldi nýtt 
avsetta peningin í 2019 og so spart upp í eini 2-3 ár, soleiðis at kommunan ístaðin kom at fremja eina 
nýbygging, eitt nú á vestara landinum ella á Kambsdali, til ellis- og røktarheim, eldraíbúðir vm.  
 
Avgerð: 
Avgerð varð tikin um, at sosiala nevndin arbeiðir víðari við útbyggingini av Vesturstovu, soleiðis at 
hetta kann verða búgvið til støðutakan, eitt at kostnaðarmetiing fyriliggur frá teknisku deildini og 
eisini ein tørvsanalysa fyriliggur frá Nánd. (8-0. Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð, 
Kristian Petersen, Magni Herason Jøkladal, Árant Berjastein, Jonn S. Thomsen, Sigurð S. Simonsen og 
Edva Jacobsen. Blankt atkvøddi Eyðun á Lakjuni. 
 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20.40. 
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