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Ár 2020 tann 27. februar kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í Mentanarhúsinum, hetta sambært skriv 
frá borgarstjóranum, dagfest 20. februar  2020 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Kristian Petersen 
Ólavur Larsen 

Árant Berjastein 
Magni Herason Jøkladal 
Sigurð S. Simonsen 
Eyðun á Lakjuni 
Edva Jacobsen 
Jonn Sólheim Thomsen 
 
Eivin Breiðaskarð hevur við telduposti, dagfestum 25. februar 2020 boðað frá, at hann verður 
burturstaddur til býráðsfundin, og at hann hevur kallað varalim sín á lista F Jonn Sólheim Thomsen inn 
til býráðsfundin. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
 
Mál nr. 04/2020.  
 
2. viðgerð av eykajáttan til stuðul til umsorganarheimið «Gloriu».  
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá umsorganarheiminum «Gloriu», 700 Klaksvík, 
dagfest 24. oktober 2019 um stuðul til 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 Runavíkar 
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 á býráðsfundi 30. januar 2020: 
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). 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna eykajáttanina til 
umsorganarheimið “Gloriu”, 700 Klaksvík upp á kr. 70.000,00. Talan er um hækkan av játtan á 
rakstrarstaði 290 úr kr. 260.000,00 upp í kr. 330.000,00 sum fíggjað verður av innistandandi peningi. 
(9-0). 
 
 
Mál nr. 05/2020.  
 
Uppskot til fíggjarætlan fyri «Nánd» fyri 2020. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur tann 17. februar 2020 móttikið uppskot frá stýrinum fyri «Nánd» um 
fíggjarætlan fyri eldrasamstarvið fyri 2020.  
 
Stýrið hevur á fundi tann 14. februar 2020 viðgjørt uppskot til fíggjarætlan fyri 2020, har mett verður 
at: 
 
Samlaða nettoútreiðslan fyri 2020 verður kr.  40.484.813,00 
Gjald frá Eysturkommunu verður             kr.  21.042.840,00 
Gjald frá Fuglafjarðar kommunu verður    kr.  19.451.972,00 
 
Lønir hækka við kr. 5% í mun til lønirnar fyri 2019, og at Nánd leigar fyribils 4 pláss í VEKS fram til 
01. september 2020.  
 
Stýrið hevur viðgjørt uppskoti til fíggjarætlan á fundi tann 14. februar 2020 og samtykti at taka undir 
við fyriliggjandi uppskoti , og at hetta verður sernt til býráðini til góðkenningar.   
 
Eisini varð samtykt at endurskoða fíggjarætlanina, tá ið nýggi leiðarin fyri Nánd hevur havt møguleika 
fyri at gera sínar viðmerkingar. 
 

Fíggjarnevndin hevur viðgjørt uppskotið til fíggjarætlan fyri «Nánd» á fundi tann 18. februar 2020, og 
mælir nevndin einmæld býráðnum til at taka undir við stýrinum um at góðkenna fyriliggjandi uppskot, 



har gjaldið frá Fuglafjarðar kommunu fyri 2020 kemur at verða kr. 19.451.972,00 ella kr. 
1.620.998,00 mánaðarliga galdandi frá 01. januar 2020.  
 
Staðfest er, at á góðkendu fíggjarætlanini fyri kommununa fyri 2020 «Rakstrarstað 285» konto 7140-
00 eru avsettar kr. 19,0 mió, og koma sostatt at resta kr. 451.972,00 í fyri at rinda kommununar part 
av rakstrinum av eldraøkinum fyri 2020 upp á tilsamans kr. 19.451.972,00. Tí verður neyðugt við eini 
eykajáttan upp á kr. 451.972,00, hetta vísandi til § 41, stk. 1 og 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 
2000 um kommunustýri, um kommunan skal halda sínar fíggjarligu skyldur mótvegus Nánd. 
Tó staðfestir nevndin, at kommunan hevur nóg stóra játtan til og við november 2020, men at kr. 
451.972,00 koma at resta í til at rinda alt gjaldið fyri desember 2020, har fíggjarligt rúm bert er fyri 
kr. 1.169.026,00.  
 
Nevndin mælir býráðnum til, at nevndin í fyrstu atløgu ikki kemur at heita á ráðið um at veita eina 
eykajáttan upp á kr. 451.972,00, grundað á omanfyri nevndu viðurskifti, men at nevndin hinvegin 
kemur at taka spurningin um eykajáttan upp aftur til viðgerðar á fundinum 21. apríl 2020, tá ið 
nevndin hevur eitt betri yvirlit yvir avrokningar av A+B skatti fyri 1. ársfjóðring, og har ein møgulig 
meirinntøka kann verða nýtt/ella partvís nýtt til fíggjan av eykajáttanini, hetta vísandi til § 41, stk. 2 í 
kommunulógini. 
 
Avgerð:  
Tilmælini frá fíggjarnevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
 

Mál nr. 06/2020.  
 
Uppskot til reglugerð um mannagongdir í sambandi við útinnan av loðstænastu og 
loðsflutningi í Fuglafjarðar havn. 
 
Málið hevur verið til hoyringar í Sjóvinnustýrinum,  og nú fyriliggur uppskot við viðmerkingum, sum 
vinnunevndin hevur fingið til viðgerðar. 
 
Málið hevur eisini verið til hoyringar í Kappingareftirlitinum. Her fyriliggur eitt uppskot við 
viðmerkingum, sum vinnunevndin eisini hegur fingið til viðgerðar. 
 
Til viðgerðar á vinnunevndarfundinum 20. februar 2020: 
 

1. Seinasta útgávan av uppskoti til reglugerð fyri loðsflutning vm-., sí j.nr. 20/000030-12. 
2. Viðgerða viðmerkingar frá Sjóvinnustýrinum 
3. Viðgerða viðmerkingar frá Kappingareftirlitinum. 

 
Upprunin til málið: 
 
Útkast til reglugerð fyri loðsing og loðstænastu. 
Víst verður til málið KF. J.nr. 19/00326 og Fk j.nr. 20/00030. 
 

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 20. Februar 2020, og hevur ein samd 
vinnunevnd ongar viðmerkingar til viðmerkingarnar frá Sjóvinnustýrinum og Kappingareftirlitinum. 
 
Vinnunevndin hevur gjørt tvær viðmerkingar til skjalið  “Reflugerð um mannagongdir í sambandi við 
útinnan av loðstænastu og loðsflutningi í Fuglafjarðar havn, sí FK j.nbr. 20/00030/13. Hesar eru 
rættaðar í uppskotið, sum sent er býráðnum tann 22. Februar 2020. 
 
Ein samd vinnunevnd mælir býráðnum til at taka undir við reglugerðini, sí FK j.nr. 20/00030/13. 
 
Avgerð: 
Tilmælið frá vinnunevndini varð samtykt. (9-0). Sostatt er reglugerðin um mannagongdir í sambandi 
við útinnan av loðstænastu og loðsflutningi í Fuglafjarðar havn samtykt við gildiskomu tann 28. 
februar 2020. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.45. 
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