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Ár 2019 tann 26. september  kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv 
frá borgarstjóranum, dagfest  19. september 2019 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Eivin Breiðaskarð 
Kristian Petersen 

Ólavur Larsen 
Árant Berjastein 
Magni Herason Jøkladal 
Sigurð S. Simonsen 
Eyðun á Lakjuni 
Edva Jacobsen 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
Áðrenn fundurin byrjaði heitti borgarstjórin á býráðið um at góðtaka, at eitt eykamál varð sett á 
dagskrá. Talan er um mál nr. 33/2019 um val av stýrislimi og varastýrislimi í Framvit. Góðtikið uttan 
viðmerkingar. 
 
Mál nr. 32/2019.  
 
2. viðgerð av eykajáttan í sambandi íløgur og rakstur í ansingarstovnin “Stropan” á 
Kambsdali. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá  sosialu nevndini, dagfest 16. august 2019, har greitt verður 
frá, at nevndin á fundi hevur tikið avgerð um eftir tilmæli frá sosialdeildarleiðaranum og leiðaranum 
av stovninum umat heita á fíggjarnevndina/býráðið um eykajáttan til íløgur og rakstur til 
ansingarstovnin Stropan á Kambsdali. 
 
Á stovninum er ein 5. stova, sum kann verða gjørd klár at lata upp, og sum kann taka ímóti børnum 
tann 01. oktober 2019, sí annars skriv frá leiðaranum, dagfest 03. Juli 2019. 
 
Av tí at tað eru fleiri børn sum skulu verða tikin inn í ansing í heyst og pláss ikki er fyri øllum børnum, 
so verður mælt til at lata tað 5. Stovuna upp í heyst. Hesi viðurskifti føra við sær, at kommunan skal 
gera nakrar broytingar á stovuni, sum annars er innrættað til barnagarðsbørn. 
 
Neyðugt er at innrætta Wc-ini av nýggjum, so eitt skiftingarrúm verður gjørt til tey smáu børnini, sí 
viðløgd kostnaðarmeting frá byggifrøðingi kommununar. Viðkomandi hevur tó ikki neyðug tøl fyri 
umbyggingina enn. 
 
Sjálv stovan skal verða møblerað, og er neyðugt at keypa innbúgv og vanligar brúkslutir inn á 
stovuna. Sí skrivi frá leiðaranum. 
 
Síðan verður lýst eftir starvsfólkum til 5. Stovu at byrja tann 01. oktober 2019, sí annars skrivið frá 
leiðaranum. 
 
Sosiala nevndin hevur á fundinum tikið avgerð um at ganga umsóknini á møti og tekur somuleiðis 
undir við at lata 5. stovuna á Stropanum upp tann 1. oktober 2019. 
 
Sosiala nevndin mælir fíggjarnevndini til at taka undir við áheitinini og játta niðanfyri standandi 
upphæddir: 

 
➢ At játta Kr. 600.000,00 til umbyggingar og keyp av innbúgvi til 5. stovuna. 
➢ At játta kr. 270.000,00 til starvsfólkatímar til 5. stovuna. 

   
 
Talan er sostatt um eina samlaða eykajáttan til íløgur og rakstur upp á kr. 870.000,00. 
 
Staðfest er, at eingin peningur er avsettur á fíggjarætlan kommununar fyri 2019 rakstrarstað 315 til 
“Íløgur í Stropan”, somuleiðis sum avsettar eru kr. 5,0 mió til lønir til starvsfólk á rakstrarstaði 314 
“Rakstur av Stropanum”.  



 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt umsóknina frá sosialu nevndini á fundi 21. august 2019, og mælir 
nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 600.00,00 til rakstrarstað 315 “Íløgur í 
Stropan” til liðuggerð av 5. Stovuna á ansingarstovninum, har talan er um umbyggingar og keypi av 
innbúgvi. Grundað á at eingin játtan er tøk á inniverandi fíggjarætlan, so verður henda játtan økt úr 
kr. 0,00 upp á kr. 600.000,00. 
 
Somuleiðis verður mælt býráðnum til at veita eina eykajáttan til rakstur av Stropanum til 
starvsfólkaútreiðslur upp á kr. 270.000,00, so játtanin verður økt úr kr. 5,0 mió upp á kr. 5,270 mió. 
 
Sostatt verður talan um samlaðar eykajáttanir upp á kr. 870.000,00, sí frágreiðingina frammanfyri. 
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum, 
so verður íløguútreiðslan og rakstrarútreiðslan  kr. 870.000,00 (kr. 600.000,00 + kr. 270.000,00) 
fíggjað av § 20 “A+B skattur”, har staðfest er, at kommunan fyrstu 7 mánaðarnar av inniverandi 
fíggjarári hevur fingið eina meirinntøku upp á umleið kr. 4,4 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. 
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, so verður mælt 
býráðnum til, at eykajáttanin verður fíggjað sambært § 20 við meirinntøkum av A+B skatti. 
 

Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap 
kommununar fyri 2019, grundað á at talan ikki um umflyting millum rakstrarøki og rakstrarstøð, men 
ein íløgu- og 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. 
 
Samtykta eykajáttanin verður 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 og varð samtykt at taka undir við tilmælunum frá sosialu 
nevndini og fíggjarnevndini og beina tað til 2. og endaliga viðgerð í býráðnum. (9-0). 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. viðgerð av veita eykajáttan til rakstur og íløgur í ansingarstovnin Stropan á 
Kambsdali hetta sambært tilmælunum frá sosialu nevndini og fíggjarnevndini. (9-0). 
 
Mál nr. 33/2019.  
 
Val av limi og varalimi í stýrið fyri Framvit. 
 
Mentamálanevndin er á fundi 23. september 2019 samd um, at tað er mest náttúrligt, at formaðurin í 
mentamálanevndini situr í stýrinum fyri Framvit. Tó ber formaðurin í nevndini seg undan vegna aðrar 
nevndarpostar, og er nevndin tí samd um at innstilla Eyðun á Lakjuni, nevndarlim í 
mentamálanevndini sum lim í stýrið fyri Framvit og Ólav Larsen, formann í nevndini sum varalim. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. Sostatt verður Eyðun á Lakjuni stýrislimur í Framvit 
valskeiðið út og Ólavur Larsen, varalimur somuleiðis valskeiðið út. (9-0). Somuleiðis varð samtykt, at 
varalimur hjá borgarstjóranum verður varaborgarstjórin valskeiðið út. (9-0). 
 
 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.25. 
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