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Mál nr. 01/2020.  
 
Stuðul til umsorganarheimið «Gloriu» og eykajáttan. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá umsorganarheiminum «Gloriu», 700 Klaksvík, 
dagfest 24. oktober 2019 um stuðul heimið. Greitt verður frá, at heimið er stuðla av løgtingssins 
fíggjarlóg við kr. 1.985.000,00, umframt at Klaksvíkar kommuna stuðlar heiminuim við kr. 
1.800.000,00 árliga. 
 
Av teimum 7 búfólkunum, sum eru á heiminum, eru 4 úr Klaksvíkar kommunu, og av hinum trimum 
er ein úr okkara kommunu. Heimið hevur møguleika fyri at hava 8 búfólk, men av tí at brúkarnir, sum 
heimið hevur ídag, hava verið serliga tungir, er tað ikki møguligt at taka fleiri inn. 
 
Arbeitt verður við at umskipa og gera ábøtur á kømurini, av tí at tað eina er fullkomiliga oyðilagt. 
Umvælingin um hesum og broytingum kemur at kostna kr. 200.000,00, og tað er alneyðugt at fáa 
hetta arbeiði gjørt beinanvegin. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í sosialu nevndini 05. november 2019, og tosaði nevndin um 
málið og sjálva umsóknina frá umsorganarheininum Gloriu. Sambært telduposti frá heiminum, dagfest 
24. oktober 2019, so vórðu borgarstjórarnir úr Fuglafjarðar- Runavíkar- og Eysturkommunu bodnir á 
fund á umsorganarheiminum nevnda dag. Á hesum fundi møttu borgarstjórarnir úr Runavíkar- og 
Eysturkommunu, meðan okkara borgarstjóri ikki møtti til fundin, og hevur ikki vent aftur til nevndina.  
 
Tí setti sosiala nevndin seg í samband við borgarstjóran í Eysturkommunu Jóhan Christiansen, og 
greiddi hesin frá, sum omanfyri nevnt, at hann og Torbjørn Jacobsen, borgarstjóri í Ruynavíkar 
kommunu møttu á fundinum á umsorganarheiminum. Niðurstøðan varð, at kommunurnar vórðu 
sinnaðar at rinda ein triðing hvør av upphæddini, søkt varð um upp á tilsamans kr. 200.000,00 ella kr. 
70.000,00 til hvørja av teimum trimum kommununum. 
 
Eftir fundin 24. oktober 2019 varð umsókn send frá umsorganarheiminum Gloriu til oman fyri nevndu 
kommunur, har søkt verður um kr. 200.000,00 í fíggjarligum stuðli ella kr. 70.000,00 til hvørja. 
 
Sosiala nevndin  tók á fundinum 05. november 2019 avgerð um at beina málið aftur til borgarstjóran 
til viðgerðar. Umsitingin hevur móttikið málið frá borgarstjóranum fyrst í januar 2020 við áheitan um 

at seta hetta á dagskrá til komandi fund í fíggjarnevndini, sum tann 16. januar 2020 varð ásettur til 
21. januar s.á. 
 
Tað skal verða upplýst, at Klaksvíkar kommuna við skrivi, dagfestum 03. apríl 2017 heitti á 
kommununa um at at stuðla umsorganarheiminum «Gloriu» fíggjarliga, og verður svarskrivið frá 
fíggjarnevndini, dagfest 16. mai 2017 viðlagt málinum. 
 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi 21. januar 2020, og hevur staðfest, at eingin peningur er 
avsettur til hetta endamál á rakstrarstaði 290 «Stuðul sosiala økið». Avsettar eru kr. 260.000,00, sum 



meginparturin er oyramerktursum stuðul til eldarfelagið «Borgina», og tí verður neyðugt at veita eina 
eykajáttan upp á kr. 70.000,00, um stuðul skal verða veittur til umsorganarheimið «Gloriu». 
 
Nevndin viðgjørdi málið á fundinum við atliti til, at ein persónur úr okkara kommunu er á heiminum, 
og varð nevndin einmælt samd um at mæla býráðnum til at veita umsorganarheiminum kr. 70.000,00 
í stuðli og at veita eina eykajáttan upp á nevndu upphædd, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg 
nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri. 
 
Talan verður um eina eykajáttan til rakstrarstað 290 “Stuðul sosiala økið” upp á kr. 70.000,00, og 
sum fíggjarliga førir við sær, at játtanin á hesum rakstrarstað verður hækkað úr kr. 260.000,00 upp í 
kr. 330.000,00. 
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum, 
so verður útreiðslan kr. 70.000,00 fíggjað av innistandandi peningi, við tað at nevndin ikki enn hevur 
gjørt sínar metingar ella staðfest fíggjarligan meirinntøkur eitt nú av A+B skatti ella partafelagsskatti.  
 
Nevndin metir somuleiðis, at tað er ov stutt fráliðið, síðan fíggjarætlanin fyri 2020 varð sett í gildi, til 
at fara undir møguligar umraðfestingar. Einasti møguleiki er tí at fíggingin verður framd av 
innistandandi peningi. 
 
Ein eykajáttan sum henda førir útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap 
kommununar fyri 2020, við tað at talan er um útreiðslu, sum ikki verður fíggjað av umflyting millum 
rakstrarstøð, men sum beinleiðis í hesum føri verður fíggjað av innistandandi peningi. 

 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, sum lýst er omanfyri, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum,  
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. 
 
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. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá fíggjarnevndini um stuðul til umsorganarheimið Gloriu á kr. 70.000,00 varð samtykt, 
somuleiðis sum málið um eykajáttan varð beint til 2. Og endaliga við- og avgerð á býráðsfundinum 
27. Februar 2020. (9-0). 
 
 
Mál nr. 02/2020. 

 
Viðvíkjandi minnismerki fyri deyðar barnakonur. 

 
Fuglafjarðar býráð hevur á fundi tann 20. juni 2019 viðgjørt spurningin um staðseting og fígging av 
minnismerki fyri deyðar barnakonur í Fuglafjarðar kommunu, hetta sambært umsókn frá Poulinu 
Abrahamsen, Anne Mette Klementsen og Brynhild Næs Petersen. 
 
Sum oman fyri nevnt er málið býtt upp í 2 nevniliga: 
 

1. Tilsøgn um fígging upp á kr. 400.000,00 til verkætlanina. 

2. Staðseting í Fuglafirði.  

 
Ad. 1. Á býráðsfundinum 20. juni 2019 varð einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá 
mentamálanevndini og geva minnismerkjanevndini eina fíggjarliga tilsøgn upp á kr. 250.000,00 á 
fíggjarætlan kommununar fyri 2020. 
 
Á góðkendu fíggjarætlanini fyri 2020 eru á rakstrarstaði 534 avsettar kr. 250.000,00 sum stuðul til 
verkætlanina «Minnismerki fyri deyðar barnakonur», so hesin parturin av tilsøgnini frá 20. juni 2019 
er sostatt yvirhildin. 
 
Ad. 2. Á býráðsfundinium varð somuleiðis einmælt samtykt at heita á minnismerkjanevndina, 
mentanardeildina og teknisku deildina um at viðgera staðsetingina og koma við nærri tilmæli um 
hesa. Býráðið varð samt um, at staðsetingin skal verða so nær miðbýnum sum gjørligt. 
 
Á nevnda býráðsfundi varð eisini sent út eitt uppskot um ávísa staðseting í miðstaðarlundini, og hevur 
umsitingin tann 23. januar 2020 fingið nýtt uppskot frá Ann Fuglø, byggifrøðingi á teknisku deildini til 
aðra staðseting, tó eisini í miðstaðarlundini. 
 
Fyri at seta skjøtil aftur á arbeiðið, so heitir Umsitingin á býráðið um at viðgerða hetta mál aftur við 
atliti til staðseting, og síðan beina málið aftur í mentamálanevndina og teknisku nevndina til víðari 
viðgerðar, soleiðis at ein endalig kostnaðarmeting kann verða gjørd og málið latið býráðnum til 
endaliga avgerð. 



 
Nevnt skal verða, at minnismerkjabólkurin arbeiðir við at fáa fígging til vega til umleið kr. 700.000,00, 
sum verkætlanin verður mett at kosta. Søkt verður um stuðul bæði innanlendis og uttanlendis, og tí 
er neyðugt fyri at fáa eina avgerð tikna um staðseting, so skjótt sum gjørligt, so henda kann verða 
kunnað øllum, sum koma at fáa umsókn sendandi um fígging til verkætlanina. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð  at beina málið um staðseting av minnismerkinum fyri deyðar barnakonur til teknisku 
nevndina, minnismerkjabólkin og standmyndanevndina til víðari viðgerðar og at koma við endaligum 
uppskoti um staðseting í miðstaðarlundini í miðbýnum, sum løgd verður aftur fyri býráðið til endaliga 
góðkenning.(9-0). 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.30. 
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