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Mál nr. 07/2020.  
 
  
Sáttmáli við Strandfaraskip Landsins um fólkaskúlabarnaflutning. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið teldupost frá Strandfaraskipum Landsins, dagfestur 17. apríl 
2020, har viðheftur er sáttmáli um fólkaskúlabarnaflutning fyri leið 410 millum 
Kambsdal/Fuglafjørð/Kambsdal. Sáttmálin tekur við tann 1. mai 2020 og er galdandi í 7 ár fram. 
Sáttmálin heldur uppat av sær sjálvum tann 30. Apríl 2027.  
 
Prísurin fyri tænastuna verður kr. 56.895,73 um mánaðan uttan meirvirðisgjald og fellur til gjaldingar 
forút hvønn tann 1. í mánaðinum. Talan verður sostatt um eitt árligt gjald á kr. 682.750,00 uttan 
meirvirðisgjald, og tá okkara partur av hesum, sum er 6,25% er íroknaðar, so er talan um árligt gjald 
á kr. 725.421,88 ella mánaðarligt kr. 60.451,82. 
 
Gjaldið er avrundað prístalsregulerað gjald grundað á somu upphædd frá tí sáttmála, sum kom í gildi 
1. mai 2013. Síðan tá er prístalið hækkað við 11,17 prosentum. Hetta gevur eina upphædd, á kr. 
682.583,79 + meirvirðisgjald, sum Strandfaraskip Landsins (SSL) hevur avrundað upp til kr. 
682.750,00 árliga fyri komandi sáttmála. 
 
Fyri at tryggja eina framhaldandi góða tænastu, ið tillagar seg til broytiliga samfelagið, og fyri at 
tryggja framhaldandi høga góðsku og trygd, koma allir nýggju og tíðarhóskandi bussarnir millum 
annað at taka koyristólar og vera við GPS skipan, solieðis at ferðandi hava møguleika at síggja, hvar 
bussarnir eru her og nú. Farið verður frá bussum við meðanaldri áleið 11 ár til bussar umleið 0 í 
meðal, og sum eru høgligari og munandi umhvørvisvinarligari. 
 
SSl veitir kommununi busskoyring, ið SSL hevur bjóðað út við ferðaætlan. Grundað á m.a. 
ferðaætlanina, er sáttmáli gjørdur við arbeiðstakara, sum hevur átikið sær at reka busskoyringina í 7 
ár fram frá 1. mai 2027. 
 
Útbjóðingartilfarið, har ferðaætlanin er frá síðu 59-60, er viðlagt, og er at meta sum partur av hesum 
sáttmála. Kommunan viðurkennir, at SSL hevur skyldu at fylgja sáttmála við arbeiðtakara, sum røkir 
leið 410, og at tillagingar og broytingar í ferðaætlanini mugu fylgja sáttmálanum. 
 

Ferðaætlanin er tengd at aðrari busskoyring í Føroyum, og møguligar tillagingar og/ella broytingar í 
ferðaætlanini hava ávirkan á aðra koyring. 
 
Hjálagdur verður eisini sendur upprunasáttmáli millum SSL og kommununa, dagfestur 12. November 
2013 og ískoyti til sáttmálan, dagfest 27. Juni 2018. 
 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi 21. apríl 2020 og mælir einmælt býráðnum til at góðkenna 
sáttmálan millum Stransfaraskip Landsins og kommununa fyri fólkaskúlabarnaflutning 
Kambsdalur/Fuglafjørður/Kambsdalur galdandi frá 1. mai 2020 í 7 ár fram til 30. apríl 2027, og rindað 



verður SSL sambært punkt 2 kr. 56.895,83 uttam meirvirðisgjald fyri tænastuna, og at gjaldið verður 
rindað forút tann 1. Í mánaðinum. 
 
Avgerð: 
Tilmælið frá fíggjarnevndini varð samtykt. (9-0). Sostatt er endalig avgerð tikin um at góðkenna 
sáttmálan millum Strandfaraskip Landsins og kommununa fyri fólkaskúlabarnaflutning komandi 7 
árini, t.v.s. frá 1. mai 2020 til 30. apríl 2027.  
 
 
Mál nr. 08/2020.  
 
Uppskot til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2021.  
 
Mentamálanevndin hevur á fundi tann 27. apríl 2020 viðgjørt fíggjarætlanina fyri Fuglafjarðar 
bókasavn fyri 2021.  
 
Nevndin mælir til, at viðlagda uppskot til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2021 verður 
góðkend. Fuglafjarðar bókasavn hevur, sum tykkum kunnugt, ikki havt bókavørð síðan tíðliga í 2018. 
Hetta er ikki ein haldbar støða, og eigur bókavørður at verða settur skjótast til ber. 
 
Bíðað verður eftir samráðingum millum KAF og Starvsmannafelagið, ið varðar av bókavørðum, røkka á 
mál. Í hesum sambandi skal verða gjørt vart við, at møguligar tillagingar á lønarpostinum, kunnu 
koma fyri í fíggjarárinum 2021.  

 
Mentamálanevndin er stak væl nøgd við tey mongu tiltøk og tænastur, ið Fuglafjarðar bókasavn 
bjóðar okkara borgarumog gleðist  um vaksandi tali av vitjandi á bókasavninum. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. (9-0). Sambært góðkendu fíggjarætlanini verða 
útreiðslurnar mettar til kr. 1.083.500,00, harav kommunustudningurin verður kr. 650.100,00 (60%), 
meðan landskassastuðulin verður mettur til kr. 433.400,00 (40%). 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20.50. 
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