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Býráðið 
 

Dagfesting: 10.11.2022 kl. 19:00 

Málnr.: 22/00084 

 

Nevndarlimir:  Dávur Juul, Eyðun á Lakjuni, Sonni á Horni, David Andreasen, 

Edva Jacobsen, Eivin Breiðaskarð, Gudny Vang, Magni Jøkladal, 

Ólavur Larsen 

 

Varalimir:  

 

Ikki møtt:   

 

Onnur:  

 

Nevndarskrivari: Jóanis Erik Køtlum 

 

Málsyvirlit 

Til støðutakan 

34/22 22/00509-4 

1/22 Samtykt Gøtunavnanevndin, 12.10.2022 Skipan av nevnd, 

áseting av fundarsøgum og broytingaruppskot til navngeving av 

gøtu í nýggju útstykkingini á Kambsdali 

35/22 
20/00589-

44 
Val av bygginevnd til 2. byggistig Framvit 

36/22 22/00516-2 Tilmæli um at gera avtalu við KT-landsins um "Skúlanet" 

37/22 22/00540-2 Umraðfestingar av rakstrið 2022 

38/22 
22/00253-

24 
32/22 Samtykt Fíggjarnevndin, 10.11.2022 

Til kunning 
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Til støðutakan 

34/22 

22/00509-4 1/22 Samtykt Gøtunavnanevndin, 12.10.2022 Skipan av nevnd, 

áseting av fundarsøgum og broytingaruppskot til navngeving av gøtu í 

nýggju útstykkingini á Kambsdali 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Býráðið 10.11.2022 34/22 

 

 

Tilráðing 

Til viðgerðar í  Gøtunavnanevndini. 

Stutt lýsing av 
málinum  

Býráðið hevur valt eina gøtunavnanevnd, sum skal taka sær 
uppgávuni sambært reglugerðini um gøtunøvn. 
 
Nevndarlimirnir eru hesi 
Sigurð Simonsen, Petur Martin Petersen, Asbjørn Berthelsen og Magni 
Herason Jøkladal. 
Fyrsta uppgávan hjá nevndini er at skipa seg. Harnæst skal støða 
takast til at áseta fundardagar. 
 
Eitt mál er á skrá til fundin 12. oktober 2022. Tað er at navngeva 
vegin í nýggju útstykkingini á Kambsdali. 
Umhvørvisstovan hevur navngivið vegin fyribils til at eita Januar. 
Gøtunavnanevndin skal taka støðu til navnabroyting av Januar. 
 
Formaðurin í gøtunavnanevndini skipar soleiðis fyri, hvørji mál 
verða tikin upp í nevndini og nær. 

Orsøk til at málið 
verður viðgjørt 

Navnabroyting av veganavninum Januar á Kambsdali. 

Grundarlag  • Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggjarligar umstøður og 
tílíkt 
Byggisamtyktin og BK17 

• Møgulig fylgiskjøl 
FK j. nr. 22/00509-1   Plantekning av útstykking á Kambsdali 
FK j. nr. 22/00509-3   Viðkomandi skjøl til gøtunavnanevndina  

Viðgerð 

Tekstur íð lýsir loysn  Avleiðingar Stuttíðar Langtíðar 

Fíggjarligar Ja Ja 
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Gøtunavnanevndin 12. oktober 2022: 

Nevndin samtykti at velja Sigurð Simonsen sum formann, og Magna Jøkladal sum 

næstformann, og at kallað verður inn til fundar eftir tørvi. Nevndin samtykti harumframt at 

broyta veganavnið Januar til Oman Rygg, sum fevnir um nýggju útstykkingina á Kambsdali. 

Málið verður lagt fyri býráðið til næstkomadni fund til støðutakan. 

 

Býráðið 10. november 2022: 

Býráðið vísti á, at mál av hesum slagi eiga at koma umvegis eina av føstu nevndunum 

framyvir, men tekur einmal undir við at bnavnið verður broytt frá Januar til Oman Rygg. 

 

[Gem]  

  

Umsitingarligar Ja Ja 

Tilmæli  Tekniski leiðarin mælir nevndini til at velja ein formann, og ein 
næstformann í gøtunavnanevndina og áseta fundardagar fyri 2022. 
Eisini mælir tekniski leiðarin til at gera eina navnabroyting til veganavni 
Januar, sum hoyrir til nýggju útstykkingina á Kambsdali. 
 
Frágreiðing og tilmæli til býráðsfundin 10. November 2022 
Gøtunavnanevndin í Fuglafjarðar kommunu hevur nú skipað seg við 
Sigurð Simonsen, sum formanni og Magna Jøkladal, sum næstformanni. 
Hinir nevndarlimirnir eru Petur Martin Petersen og Asbjørn Berthelsen.  
 
Fyrsta tilmæli hjá nýskipaðu gøtunavnanevndini er, at broyta 
veganavnið, sum fevnir um nýggju útstykkingina á Kambsdali, frá Januar 
til Oman Rygg. 
 
Mælt verður býráðnum, at taka undir við uppskotinum frá 
Gøtunavnanevndini um at broyta veganavnið “Januar” til veganavnið 
“Oman Rygg”. 

Dagf  12. oktober 2022. 
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35/22 

20/00589-44 Val av bygginevnd til 2. byggistig Framvit 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentamálanevndin 08.11.2022 35/22 

2 Býráðið 10.11.2022 35/22 

 

 

 

Tilráðing 

Til viðgerðar í  Mentanarnevnd 

Stutt lýsing av 
málinum  

Viðvíkjandi niðurlegging av bygginevnd til barnaskúlan og 

val av bygginevnd til 2. byggistig av 64 skúlanum til Framvit 

Barnaskúlin, Meira enn ein skúli, varð tikin í nýtslu 7. febuar. 

2022. Hóast tillaðingar og annað minni arbeiði hevur verið gjørt 

síðani skúlin bleiv tikin í nýtslu og hátíðarhildin, verður uppgávan 

hjá bygginevndini til nýggja barnaskúlan mett at vera liðug. 

Bygginevndin sum hevur fylgt arbeiðinum verður tískil niðurløgd 

og nýggj nevnd skal veljast til 2. byggistig av skúlabyggingini. 

Leiðslan mælir til, at tilnevna hesar limir: 

• Dávur Juul, borgarstjóri 

• Eyðun á Lakjuni, varaborgarstjóri og formaður í 

mentamálanevndini 

• Sonni á Horni, 2. varaborgarstjóri 

• Rønn Eliasen, mentanarleiðari 

• Pól Adrian Poulsen, tekniskur leiðari 

• Berlys Carlota Canas Toftadal, skúlastjóri 

• Rúni Abrahamsen, verkætlanarleiðari 
 

Orsøk til at málið 
verður viðgjørt 

Byggistig 1. er liðug og nevndin skal niðurleggjast og nýggj nevnd 
skal veljast til byggistig 2. 

Grundarlag  • Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggjarligar umstøður og tílíkt 
• Møgulig fylgiskjøl  
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Mentamálanevndin 08. november 2022: 

 

Tað er ein samd nevnd sum fylgir tilmælinum 

 

Býráðið 10. november 2022: 

Býráðslimir taka einmælt undir við uppskotinum frá Mentamálanevndini til bygginevnd fyri 

2. byggistig, «64-skúlan». Harafturat mælir býráðið umsitingini til, at koma við uppskoti um 

Viðgerð 

Tekstur íð lýsir loysn  Avleiðingar Stuttíðar Langtíðar 

Fíggjarligar Nei Nei 

Umsitingarligar Nei Nei 

Tilmæli  Mælt verður til at taka undir við uppskotinum frá leiðsluni 
 
Frágreiðing og tilmæli til býráðsfundin 10. November 2022 
Málið snýr seg um at avtaka bygginevndina fyri “Nýggja skúla”, nú 
skúlin er tikin í nýtslu og at velja nýggja bygginevnd til 2. byggistig, sum 
umfatar útbygging og renovering av “64-skúlanum”. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í mentamálanevndini 8. 
november 2022, sum mælir til, at tilnevna hesar limir til bygginevndina 
fyri byggistig 2, útbygging og renovering av “64-skúlanum”: 

• Dávur Juul, borgarstjóri 

• Eyðun á Lakjuni, varaborgarstjóri og formaður í 

mentamálanevndini 

• Sonni á Horni, varaborgarstjóri 

• Rønn Eliasen, mentanarleiðari 

• Pól Adrian Poulsen, tekniskur leiðari 

• Berlys Carlota Canas Toftadal, skúlastjóri 

• Rúni Abrahamsen, verkætlanarleiðari 

Mælt verður býráðnum at taka undir við tilmælinum frá 

mentamálanevndini. 
 

Dagf  08.11.2022 
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hvussu eftirlitið við byggiverkætlanini kann gerast mest skynsamt, møguliga við eksternum 

byggifrøðingi. 

 

[Gem]  
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36/22 

22/00516-2 Tilmæli um at gera avtalu við KT-landsins um "Skúlanet" 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentamálanevndin 08.11.2022 37/22 

2 Býráðið 10.11.2022 36/22 

 

 

 

Tilráðing 

Til viðgerðar í  Mentanarnevndini 

Stutt lýsing av 
málinum  

Talan er um eina KT-heildarætlan fyri allar skúlar í Føroyum. Frá 
fólkaskúlum til Setrið.  Heildarætlanin hevur tvey 
høvuðsendamál:  

- Lestrarfyrisitingarskipan – til umsiting 
- Skúlanet -  rakstur og supportskipan 

Áður hevur skúlin brúkt fleiri ymiskar skipanir, hesar verða allar 
umfataðar av skúlaneti í framtíðini. 
Tann brennandi platformurin er TRYGD. 
Gjaldið verður býtt millum land og kommunur.  

Sí frágreiðing um Skúlanet: : https://youtu.be/dfmdKqAFJKc. 

Skúlanet hevur gjørt avtalu við KT húsið, har møguligt verður at 

keypa allan útbúnaðin. 

Orsøk til at málið 
verður viðgjørt 

 

Grundarlag  • Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggjarligar umstøður og 
tílíkt 
Dátuverndarlógin og ES-fyriskipanin um dátuvernd (GDPR) 

• Møgulig fylgiskjøl  
Fuglafjarðar kommuna og skúli – Skúlanet.msg 
19052022 Kunnandi fundur um SKúlanet.pdf 
KT húsið rammuavtala.pdf 
Fylgiskjal I – Tænastur útgreiðnaðar.pdf 
SLA – Fuglafjarðar kommuna og skúli.pdf 
Fuglafjarðar skúli.xls 

Viðgerð 

Tekstur íð lýsir loysn  Avleiðingar Stuttíðar Langtíðar 

Fíggjarligar JA JA 

Umsitingarligar JA JA 

Tilmæli  Mælt verður til at undirskriva sáttmálan. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdfmdKqAFJKc&data=05%7C01%7Cjoaniserik%40fuglafjordur.fo%7Cced1ea92f57142aa7afb08dab01a4b18%7Cdddb86b1aa3e4791b51d85acf1d54807%7C0%7C0%7C638015925270663505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Qf%2BQ%2F85kAcnhUn6Bdc%2BwoxmEaAP5nxesbkq%2F9D6YGw%3D&reserved=0
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Mentamálanevndin 08. november 2022: 

Tað er ein samd nevnd sum tekur undir við tilmælinum og sendir málið víðari til býráðið til 

støðutakan. 

 

 

Býráðið 10. november 2022: 

Býráðið tekur einmælt undir við tilmælinum frá Mentamálanevndini um at gera avtalu við 

Gjaldstovuna og Undirvísingarstýrið um at fara uppí «Skúlanet». 

 

[Gem]  

  

 
Frágreiðing og tilmæli til býráðsfundin 10. November 2022 
Undirvísingarstýrið og gjaldstovan eru í ferð við at menna KT-
heildarætlan fyri undirvsísingarøkið, sum umfatar nýggja 
lestrarfyrisitingarskipan og skúlanet. 
 
Hetta tilmæli viðvíkir avgerð um, hvørt Fuglafjarðar kommuna skal gera 
avtalu um, at gerast partur av Skúlanet. Hetta er ein tænasta, sum 
skipar “felags KT rakstrar- og support organisatión fyri 
undirvísingarverkið”. 
 
Skúlanet fevnir um: 

• Nýmótans og trygt net 

• Office365 

• Skjalhald 

• Talgilt undirvísingartilfar og amboð 

• KT trygd, rakstur og support 

• Innkeyp av KT útgerð 

Gjaldið er býtt ímillum land og kommunur. Við núverandi næmingatali 
er kostnaðurin fyri Fuglafjarðar kommunu 156 tkr. árliga. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar í mentamálanevndini 8. november, sum 
tekur undir við tilmælinum at undirskriva sáttmálan um Skúlanet. 
 
Mælt verður býráðnum til at taka undir við, at Fuglafjarðar kommuna 
ger avtalu við undirvísingarstýrið og gjaldstovuna um at innlima 
Fuglafjarðar skúla í "Skúlanet”. 

Dagf  07.11.2022 
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37/22 

22/00540-2 Umraðfestingar av rakstrið 2022 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Fíggjarnevndin 10.11.2022 31/22 

2 Býráðið 10.11.2022 37/22 

 

 

 

Tilráðing 

Til viðgerðar í  Fíggjarnevnd 

Stutt lýsing av málinum  Fíggjarárið 2022 er um at vera liðugt og nú sæst at játtanin til økið 
1 er ov lítil í mun til nýtsluna, eins og onnur økir ikki lukkast at nýta 
alla sína játtan. Verandi rakstrarkarmur verður tó óbroyttur. 

 
 
Sostatt er talan um ein mun uppá DKKM 1,4 millum FÆ2022 og 
væntaðu nýtsluna á økið 1 í 2022. 
  

Orsøk til at málið 
verður viðgjørt 

Tað er framvegis trupult at gera heilt neyva framrokning av 
nýtsluni fyri ymisku økini, men ábendingar eru um, at játtanin til 
økið 1 hevur verið ov lítil. Sølan av gamla 
kommunustýrisbygningi gevur eisini lægri inntøku enn væntað, 
eins og sølukostnaðir skulu dragast frá. Um gamli 
kommunustýrisbygningurin hevði verið seldur fyri upprunaliga 
útboðsprís, hevði samlaði karmurin hildið.  

Grundarlag  • Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggjarligar umstøður og tílíkt 
• Møgulig fylgiskjøl  

Viðgerð 

Tekstur íð lýsir loysn  Avleiðingar Stuttíðar Langtíðar 

Fíggjarligar Ja Nei 

Umsitingarligar Nei Nei 

Tilmæli  Í samband við fíggjarætlanararbeiði fyri fíggjarárið 2023, hevur 
fíggjarleiðarin havt samskifti við deildarleiðarar í kommununi, til tess at 
fáa teirra meting av nýtsluni fyri fíggjarárið 2022. Hetta hevur viðført, at 
fylgjandi umraðfestingar á rakstrarstøðum verða framdar: 
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Fíggjarnevndin 10. november 2022: 

Fíggjarnevndin mælir býráðnum til at taka undir við umraðfestingunum. 

 

 

Býráðið 10. november 2022: 

Býráðið tekur einmælt undir við tilmælinum frá Fíggjarnevndini um útreiðsluneutrala 

umraðfesting. 

 

[Gem]  

  

Fluttar verða íalt 1,4 mió. kr. frá hesum rakstrarstøðum: 

• 260, Vesturstova, eldrarøkt 400 tkr. 

• 290, Ymiskur stuðul 45 tkr. 

• 265, Vesturstova, íløgur 200 tkr.(Verður settur á aftur játtanina 2023) 

• 311, Barnalund, íløgur 75 tkr. (Verður settur á aftur játtanina 2023) 

• 320, Kambur húsaútreiðslur 50 tkr. 

• 532, Kunning um kommununa 280 tkr. 

• 534, Ymisk mentunar- og frítíðartiltøk 200 tkr. 

• 710, Ruskøkið á Klovningi 150 tkr.  

Peningurin verður fluttur til øki 1, á rakstrarstøðini 130, 
Kommunuskrivstovan 1,3 mió. kr. og á rakstrarstað 112, Val og 
valnevndir 100 tkr. 
 
Um tikið verður undir við umraðfestingunum omanfyri, er ikki neyðugt at 
hækka samlaða karmin. Tó verður peningur fluttur frá rakstrastøðum, 
har arbeiðir eru bíløgd og tískil skulu rindast. Tí er neyðugt at fluttu 
upphæddirnar koma uppáaftur í 2023. 
 
Tilmæli til Býráðsfundin 10. November 2023 
Fíggjarnevndin hevur tikið undir við uppskotinum til útreiðsluneutralar 
umraðfestingar av játtanini í 2022, sum umsitingin hevur gjørt og mælir 
býráðnum til at samtykkja uppskotið.  
  

Dagf  10. november 2023 
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38/22 

22/00253-24 32/22 Samtykt Fíggjarnevndin, 10.11.2022 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Býráðið 10.11.2022 38/22 

 

 

Tilráðing 

Til viðgerðar í  Býráðið 

Stutt lýsing av 
málinum  

1. viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2023. 

Orsøk til at málið 
verður viðgjørt 

Sambært kommunustýrislógini skal fíggjarætlanin fyri 2023 skal vera 
góðkend áðrenn 1. desember 2022. 1. viðgerð er 10. november 2022 
og 2. viðgerð er 24. november 

Grundarlag  • Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggjarligar umstøður og 
tílíkt 
Kommusutýrislógin 

• Møgulig fylgiskjøl  

Viðgerð 
Inntøkur 
Býráðið samtykti á fundi 29. september 2022 meginreglurnar fyri karmarnir, galdandi fyri 
fíggjarætlanina 2023. Síðani hava nevndirnar hvør í sínum lagi viðgjørt fíggjarkarmarnar á ymisku 
økjunum. Í døgunum 2.,3. og 9. november 2022 hevur býráðið haft temadagar har fíggjarætlanin 
2023 er viðgjørd. 
 
Við óbroyttum skattaprosenti verður mett at samlaðu skattainntøkurnar verða 102,4 mió kr. í 
2023, harav partafelagsskatturin er mettur til 12. mió kr. 
 
Rakstrarútreiðslur 
Lønarkarmurin er í høvuðsheitum við einstøkum frávikum framskrivaður við 3,5% frá 2022 til 
2023, meðan raksturin annars er óbroyttur burtursæð frá einstøkum stovnum har oljuútreiðslur 
fylla lutfalsliga nógv.  
 
Á útreiðslusíðuni eru hesar raðfestingar gjørdar, sum økja um karmin: 

• 400 tkr. til heildar- og miðbýarætlan 

• 300 tkr. til førleikamenning 

• 100 tkr. til sernámsfrøðisliga ráðgeving 

Innanfyri karmin á øki 2 og øki 3, er ungdómsøkið raðfest við 200 tkr. 
 
Samlaðu netto rakstrarútreiðslurnar hækka frá 71 mió kr. í 2022 til 77,1 mió kr. í 2023. 
 
Løguútreiðslur  
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Niðanfyri er eitt yvirlit yvir tær løgur býráðið játtar pening til í 2023: 

• Rakstrarstað 160: Býráðshúsið íløgur 400 tkr. 

• Rakstrarstað 231: Kommunal tannrøkt 130 tkr. 

• Rakstrarstað 265: Vesturstova íløgur 200 tkr. 

• Rakstrarstað 311: Barnalund íløga 134 tkr. 

• Rakstrarstað 430: 64-skúlin íløgur 1.500 tkr 

• Rakstrarstað 565: Piddasahandil íløgur 100 tkr. 

• Rakstrarstað 571: Fótbóltsvøllur, Ítróttarannlegg 400 tkr. 

• Rakstrarstað 615: FK-bygningurin – heilsudepil 7.000 tkr. 

• Rakstrarstað 621: Umhvørvi og orka, íløga 150 tkr. 

• Rakstrarstað 625: Fríøkir og frístaðir 100 tkr. 

• Rakstrarstað 632: Kommunal útstykking 3.300 tkr. 

• Rakstrarstað 637: Kirkjugarðar íløga 600 tkr. 

• Rakstrarstað 651: Vatnveiting íløgur 1.000 tkr. 

• Rakstrarstað 653: Reinsiverk á Hellunum 200 tkr. 

• Rakstrarstað 661: Kloakkir íløgur 1.000 tkr. 

• Rakstrarstað 671: Nýgerð vegir 600 tkr. 

• Rakstrarstað 673: Gongubreyt Kambsdal 500 tkr. 

• Rakstrarstað 674: Vegir og gøtur á Hellunum 200 tkr. 

• Rakstrarstað 681: Gøtuljós 200 tkr. 

 

Samlaði nettoútreiðslukarmurin til løgur er lækkaður frá 24.270 tkr. í 2022 til 15.214 tkr. í 2023. 
  
Úrslit 
Væntaða úrslitið aftaná rakstur og íløgur er eitt avlop uppá umleið 100 tkr. Útreiðslur til rentur 
og avdráttir eru ávíkavist 3,1 mió. kr. og 6,9 mió kr. 
 
Samlaða fíggjarætlanin 2023 javnvigar við 133,4 mió kr. 
  

Tkr.Tekstur íð lýsir 
loysn  

Avleiðingar Stuttíðar Langtíðar 

Fíggjarligar Ja Ja 

Umsitingarligar Ja Ja 

Tilmæli  Tilmæli til Fíggjarnevndarfundin 9. November 2022 
 
At fíggjarnevndin mælir býráðnum til at samtykkja fíggjarætlanina 
2023, við teimum fortreytin: 

• At skattaprosentið er óbroytt 21,25% 

• At barnafrádrátturin er óbroyttur 7.500 kr. 

• At útreiðslukarmurin verður 77,1 mió. kr. 

• At íløgukarmurin verður 15,2 mió. kr. 

 
Tilmæli til býráðsfundin 10. November 2022 
At Býráðið tekur undir við tilmælinum frá Fíggjarnevndini um, at taka 
undir við uppskotinum til fíggjarætlan 2023 og at býráðið ásetir ein 
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Fíggjarnevndin 9. november 2022: 

Fíggjarnevndin mælir býráðnum til í 1. viðgerð at taka undir við uppskotinum til fíggjarætlan 

2023. Mælt verður harafturat til at rakstratjáttanin verður neyvari gjøgnumgingin ímillum 1. 

og 2. viðgerð. 

 

 

Býráðið 10. november 2022: 

Býráðið tekur undir við tilmælinum frá Fíggjarnevndini um uppskotið til 1. viðgerð. 

 

[Gem]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seinnapart til neyvari gjøgnumgongd av rakstrarjáttanini ímillum 1. Og 
2. viðgerð. 

Dagf  10. november 2022 
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Fundurin lokin kl. 20.30 

 

 

 

Dávur Juul 

 

 

 

Eyðun á Lakjuni 

 

 

 

Sonni á Horni 

 

 

 

David Andreasen 

 

 

 

Edva Jacobsen 

 

 

 

Eivin Breiðaskarð 

 

 

 

Gudny Vang 

 

 

 

Magni Jøkladal 

 

 

 

Ólavur Larsen 

 

 

 

 


