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MÁL FYRI OPNUM HURÐUM, kl. 18.00:

06/08 2008-0262

Katrin Dahl Jacobsen hevur boðað frá, at henni berst frá at røkja starv sítt sum 
býráðslimur, vegna annað alment arbeiði og biður um farloyvi til desember 2008.

Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av 
tiltakslimi, ið er Halla Samuelsen, eru loknar.

Býráðið 31. januar 2008: Góðkent.

07/08 2008-0262

Annika  Olsen  hevur  boðað  f r á ,  a t  henn i  be r s t  f r á  a t  r øk j a  s t a rv  s í t t  s um 
býráðslimur, vegna annað alment arbeiði og biður um farloyvi til desember 2008..

Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av 
tiltakslimi, ið er Inga Dahl, eru loknar.

Býráðið 31. januar 2008: Góðkent.

08/08 2008-0068

Gøtunavn til íbúðarblokkarnar undir Gráasteini.

Gøtunavnanevndin 20. desember 2007: Samtykt at gøtunavnið til íbúðarblokkarnar 
undir Gráasteini, skal eita:

Heimasta Horn.

Tilmæli:
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at góðtaka uppskotið og beina málið  í 
býráðið.

Mentamálanevndin 16. januar 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið. 

Býráðið 31. januar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

09/08 2007-3648

Uppskot til raðfesting av íløgum fyri Fríðkan av býnum 2008

Lýsing av málinum - samandráttur.
ÍLØGUÆTLANARUPPSKOT 2008 

Tøkar eru tils. 5.2 mió. kr

Byggi- og býarskipanarnevndin 12. desember 2007: Nevndin samtykti at raðfesta 
íløgurnar sum niðanfyri:

Graslíki Heygskrókur 2005-1304 200.000 kr
Graslíkisv. Eigaraf. Maritug. 2006-3831(stuðulsums.) 300.000 kr
Graslíkisvøllur Mækjugøta, bóltvøllur 350.000 kr
Graslíkisvøllur Lítlagil 2007-2985 500.000 kr

Girðingar og mál til bóltvallir. Nólsoy, Signabø, á Teigi, 
Gráasteini, á Flat, Reynstúni, Hvítanesi. 1.500.000 kr

Kamping 800.000 kr

Gøtur í økinum á Flat, høvuðsgøta og býlingsgøtur 
(byg/mkj/fríøkir á Flat.dgn) 125.000 kr

Niels Finssens Gøta 850.000 kr
Trøð í Havnadali 250.000 kr
Gøta undir Vesturvarða/Kráarheyggi 125.000 kr

Tilsamans 5.000.000 kr

Somuleiðis samtykt at beina stuðulsumsókn frá Føroya Barnaheimi um graslíkisvøll í 
mentanarnevndina.
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Málið verður lagt fyri fíggjarnevndina og býráðið til endaliga avgreiðslu.

Fíggjarnevndin 23. januar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
byggi- og býarskipanarnevndini.

Býráðið 31. januar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

10/08 2008-0181

Uppskot til íløguætlan 2008

Lýsing av málinum - samandráttur.

1. Heildarætlan 500
2. Vegir/Ringvegir/rundkoyringar 55.500
3. Kloakkir 15.000
4. Vatnveitingar 3.800
6. Renovatión íalt 8.000
9. Kirkjugarðar 1.700
10. Fríðkan av býnum 5.200
11. Ítróttur og frítíðarvirksemi 30.415
12. Barnaansing 4.000
14. Skúlar og mentan 116.685
15. Heilsumál 3.000
16. Eldrarøkt 7.000
Bygningar 1.000

Íløguætlan 2008 251.800

Skjøl við sundurgreining er í málinum.

Fíggjarnevndin 23. januar 2008: Samtykt at leggja málið fyri býráðið.

Býráðið 31. januar 2008: Framlagt

11/08 2006-2315
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Viðvíkjandi leigusáttmála av fríøki matr. nr. 1do, Hoyvík.

Lýsing av málinum - samandráttur.
Eigarin av matr. nr. 1mn Hoyvík, Petur Holm søkir um at leiga ein part av fríøki Millum 
Gilja, matr. 1do, Hoyvík, ella at halda fram sum leigari av sama øki sum Súni 
Abrahamsen hevur leigað og nýtt sum part av grundstykki sínum áðrenn hann seldi 
húsini víðari til Petur Holm. 

Sáttmálin millum Súna Abrahamsen og Leilu Egholm og Tórshavnar kommunu er ikki í 
gildi longur, við teirri grundgeving at SA og LE hava selt matr.nr. 1mn, Hoyvík, og hava 
ikki goldið fyri leigu ígjøgnum longri tíð – hetta er brot á sáttmálan sambært grein 5 og 
9.

Tilmæli:
Býararkitekturin mælir til at Petur Holm heldur fram sum brúkari av sama øki sum Súni 
Abrahamsen hevur leigað og við somu treytum og at beina málið í fíggjarnevndina. 

Byggi- og býarskipanarnevndin 4. september 2006: Nevndin mælir til at beina málið 
í teknisku nevnd til ummælis.

Tilmæli:
Vísandi til at útlit ikki eru fyri at ferðslutrýstið á økinum fer at vaksa, er sannlýkt at 
kommununi ikki fer at tørva størri øki til veg á vegamótinum við Flatarvegin. Tó mæla 
býarverkfrøðingurin og tekniski stjórin frá at selja ella geva brúksrætt til nevnda øki, 
vísandi t i l  at  privata virksemið á kommunala lendinum kann føra við sær,  at  
útsýnismøguleikarnir verða skerdir, tá akfør skulu koyra út á Flatarvegin.

Tekniska nevnd 30. november 2006:  Ein meirluti: Leivur Hansen, Marin Katrina 
Frýdal, Katrin Dahl Jakobsen og Sjúrður Olsen samtykti at senda málið til eigarfelagið 
millum Gilja til ummælis. Ein minniluti: Høgni Mikkelsen mælir til at taka undir við 
umsóknini, so leingi sum kommunan ikki hevur brúk fyri økinum.

-Svar er komið frá eigarafelagnum.

Tekniska nevnd 29. november 2007: Nevndin samtykti at mæla til at Petur Holm 
heldur fram sum leigari av sama øki sum Súni Abrahamsen hevur leigað og við somu 
treytum sum undanfarni leigarin og við treytum sum eigarafelagið sambært j. nr. 2006 -
2315/6 mælir til og at beina málið í fíggjarnevndina.

Byggi- og býarskipanarnevndin 14.  januar 2008:  Nevndin samtykti at taka við 
teknisku nevnd, og at beina málið í fíggjarnevndina.

Fíggjarnevndin 23. januar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til taka undir við byggi-
og býarskipanarnevndini og leigan verður kr. 100,00 um árið.
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Býráðið 31. januar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

12/08 2005-2344

Dispositiónsuppskot: Rundkoyring á vegamótinum Blómubrekka-Sundsvegur-
Óluvugøta

Lýsing av málinum – samandráttur:
Umsitingin hevur latið gjørt 6 ymisk uppskot til  rundkoyring á vegamótinum 
Blómubrekka-Sundsvegur-Óluvugøta.

Ráðgevandi verkfrøðingurin í málinum p/f Verkfrøðingastovan mælir umsitingini til at 
arbeiða víðari  við uppskoti  nr .  4.  Víst  verður t i l  skjal  2005-2344/1. Ì hesum 
uppskotinum verður ikki neyðugt hjá Tórshavnar kommunu at ogna sær lendi frá 
grannaognunum, sum eru ognirnar hjá ávikavist Annu Asbjarnardóttir, matr. nr. 1466, 
Tórshavn, og Sólbjørg Petersen, matr. nr. 1470u, Tórshavn.

Atlit eru eisini gjørd til ferðsluteljingar í økinum og eisini til ferðslumodellið hjá 
Rambøll Nyvig as, sum framskrivar ferðslumynstrið í Tórshavn fram til 2022. Tó er 
hædd ikki tikin fyri føstum sambandi millum Tórshavn-Toftir-Strendur.

Umsitingin hevur sett seg í samband við “Dansk Vejdirektoriat” um at projektgranska 
fyriliggjandi uppskot við fyrispurningi um fyrimunir og vansar. Eisini eru “Dansk 
Vejdirektoriat” bidnir um at koma við alternativum uppskoti til loysn, sí skjal nr. 2005-
2344/2.

Greitt verður frá niðurstøðuni, sum verður framløgd á fundinum.

Fíggjarviðurskifti:
Umsitingin hevur latið gjørt eina kostnaðarmeting í sambandi við uppskot nr. 4, sí mál 
nr. 2005-2352/1, og eina samlaða kostnaðarmeting íroknað ráðgeving, eftirliti, umsiting, 
óvæntaðum útreiðslum og mvg, sí sak nr. 2005-2352/2.

Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin kemur við tilmæli á fundinum.

Tekniska nevnd 22. september 2005: Ein meirluti, Katrin Dahl Jakobsen, Leivur 
Hansen og Marin Katrina Frýdal, samtykti at umsitingin arbeiðir víðari við uppskotinum 
frá Vejdirektoratet.
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Ein minniluti, Høgni Mikkelsen, mælir til at útseta málið, til aðrar samtyktir í nevndini 
eru framdar í verki.

Ein annar minniluti, Sjúrður Olsen, mælir til at taka undir við uppskoti nr. 4 frá sp/f 
Verkfrøðingastovuni.

Ískoyti:
Nevndarlimur hevur ynskt málið á skrá. Umsitingin greiðir frá málinum.

Tekniska nevnd, 7. september 2006:  Nevndin samtykti at heita á umsitingina um at 
gera uppskot til rundkoyring við støði í samtykt frá 22. september 2005, ið nervar 
grannaognirnar minst møguligt at leggja fyri nevndina aftur skjótast gjørligt.

Ískoyti:
Umsit ingin hevur  gjør t  fýra  nýggj  uppskot  t i l  rundkoyr ing á  vegamótinum 
Blómubrekka-Sundsvegur-Óluvugøta, sí j. nr. 2005-2344/9.

Umsitingin er komin til ta niðurstøðu, at óansæð um rundkoyringin verður flutt norður-
og eystureftir, so koma vit so langt inn á økið hjá Onnu Asbjarnadóttir, at nærum 
helmingurin av ognini verður løgd undir veg.

Eisini skal havast í huga, at um rundkoyringin verður flutt, so mugu innkoyringar-
vegirnir frá Blómubrekku og Óluvugøta broytast munandi. Hetta hevur stórar 
økonomiskar avleiðingar við sær.

Umsitingin metir tað ikki vera rætt tekniskt at flyta rundkoyringina í mun til samtyktina 
22. september 2005.

Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til at hildið verður fast um uppskotið til rundkoyring, sí j. nr. 
2005-2344/8. Mælt verður til at játta kr. 500.000,00 til projektering og eftirlit og biðja 
Verkfrøðingastovuna standa fyri hesum.

Tekniska nevnd, 5.  oktober 2006: Nevndin samtykti at taka undir við uppruna-
uppskotinum j.nr. 2005-2344/12 og at mæla umsitingini til at fara undir samráðingar við 
eigaran á matr. nr. 1466, Tórshavn, um keyp av ognini.

Tilmæli:
Vísandi til at játtan fyri projektering og arbeiði ikki er avsett í fíggjarætlanini fyri 2007
mæla tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin til at útseta arbeiði við projektering, men at 
arbeitt verður víðari við samráðingum við eigaran at ogna sær lendi.

Fíggjarnevndin 6. desember 2006: Samtykt at taka upp samráðingar um at kommunan
ognar sær lendið.
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- Formaðurin i teknisku nevnd ynskir at viðgera málið í nevndini.

Tekniska nevnd 27. september 2007: Nevndin samtykti at skunda undir at samtyktin 
hjá fíggjarnevndini frá 6. desember 2006 verður framd og at beina málið aftur í 
fíggjarnevndina.

Fíggjarnevndin 3. oktober 2007: Samtykt at taka stig til at loysa málið sum skjótast.

- Nú peningur er settur av til verkætlanina á íløguætlanini fyri 2008, skal tekniska 
nevndin taka støðu til um farast skal undir fyriliggjandi uppskot og síðani mæla 
fíggjarnevndini til at játta pening til verkætlanina.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin koma við tilmæli til fundin.

Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játtaðar verða kr. 500.000,- til 
prosjektering og eftirlit av rundkoyring sambært j. nr. 2005-2344/12 og at arbeiðið 
verður latið ráðgevandi fyritøku at fremja beinan vegin.

Tekniska nevnd 17. januar 2008:  Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og at 
beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.

Fíggjarnevndin 23. januar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
teknisku nevnd og at játta kr. 500.000,- av íløgum.

Býráðið 31. januar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

13/08 2002-0790 - BH

Valbjørn Dalsgarð: Umsókn um byggiloyvi til 6 randarhús á matr. nr. 42a, Argir

Lýsing av málinum - samandráttur:
Valbjørn Dalsgaard hevur í skrivi, dagf. 15. mars 2002, søkt um loyvi at byggja 
randarhús á matr. nr. 42a, Argir (Revatrøðin), og hevur í skrivi, dagf. 10. juli 2002, frá 
umsitingini fingið upplýst, at umsóknin um byggiloyvi ikki kann viðgerast vísandi til, at 
Hóvabrekka ikki er kommunalur vegur, og at atkomuviðurskiftini til omanfyri nevnda 
matrikul eru ógreið. 

Valbjørn Dalsgaard hevur sett seg í samband við eigaran av matr. nr. 56 ca, sum er 
Føroya landsstýri (almanna- og heilsumálaráðið og mentamálaráðið). Ráðini hava sett 
seg í samband við Landsverkfrøðingsstovnin fyri at fáa eina tekniska meting av 
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málinum, og í skrivi, dagf. 11. mars 2004, frá Landsverkfrøðings-stovninum verður 
mælt frá at økja um nýtsluna á Hóvabrekku, vísandi til hallið á brekkuni og útsýnið móti 
Reynsgøtu.

Hóvabrekka er ikki gjørd sambært teimum teknisku ásetingunum, ið eru galdandi í dag, 
og vildi tískil ikki verið góðtikin sum atkomuvegur. Men við tað at Argja kommuna í 
síni tíð hevu latið gera slíkar atkomuvegir, sum ongantíð eru yvirtiknir, og at hesir hava 
v e r i ð  n ý t t i r  í  m o n g  á r ,  e r  n eyðugt  hjá  teknisku nevndini  a t  taka s tøðu t i l  
atkomuviðurskifti á Hóvabrekku, og um kommunan skal yvirtaka Hóvabrekku – hetta í 
sambandi við fyriliggjandi umsókn frá Valbjørn Dalsgaard.

Tilmæli:
Tað fer ikki at bera til at broyta hallið á Hóvabrekku, og tað verður trupult at betra um 
útsýnisviðurskiftin frá Hóvabrekku út móti Reynsgøtu. Men við tað at talan er um eitt 
íbúðarøki, og at Hóvabrekka verður beinkað og at gjørd verður gongubreyt, mæla 
tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin til, at nevndin tekur undir við fyriliggjandi 
uppskoti frá Valbjørn Dalsgaard at gera Hóvabrekku - tó við teirri broyting, at 
útsýnisviðurskiftini verða broytt samsvarandi uppskoti frá umsitingini

Tekniska nevnd 4. mai 2004: Nevndin er sinnað at loyva atkomu eftir Hóvabrekku til 
bygging á matr. nr. 42a treytað av,

at vegurin verður gjørdur 6 m breiður, umframt gongubreyt á aðrari síðuni.
at útsýnið út á Traðagøtu verður betrað.
at umsøkjarin fær eina avtalu við eigaran av ognini á matr. nr. 42b, har vegurin skal 

gerast.
at vegurin annars lýkur tær treytir, sum kommunan setir til kommunalar vegir.
at projekt verður lagt fyri nevndina aftur til góðkenningar.

Ískoyti:

Valbjørn Dalsgaard hevur havt samráðingar við almanna- og heilsumálaráðið um nýtslu-
rætt á Hóvabrekku í sambandi við ætlan hansara um at byggja á matr. nr. 42a, Argir 
(eigari: sp/f Valbjørn Dalsgaard).

Hann hevur víst á, at almanna- og heilsumálaráðið hevur sett sum treyt, at eingin 
ferðslurættur skal verða til matr. nr. 41a, Argir (eigari: Marita Blástein v.fl). Henda 
ognin hevur bert atkomumøguleika til Hóvabrekku, tí tað fer at verða trupult at gera 
atkomuveg oman í Traðargøtu vegna vánaligt útsýni og plásstrot millum verandi 
ognirnar, matr. nr. 41b og 42h, Argir.

Umsitingin er av teirri áskoðan, at treytirnar, sum almanna- og heilsumálaráðið nú ætlar 
at seta, ikki eru í samsvari við heildarætlanina á økinum, sum Argja kommuna á sinni 
hevur latið gera.
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Ynski er, at nevndin tekur støðu til, um kommunan skal halda fast við, at ognin matr. nr. 
41a, Argir, skal hava atkomurætt frá Hóvabrekku ella ikki.

Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til, at nevndin heldur fast við, at ognin matr. nr. 41a, Argir, 
s k a l  h a v a  a t k o m u r æ t t  f r á  H ó v a b r e k k u  o g  a t  b e i n a  m á l i ð  í  b y g g i - o g  
býarskipanarnevndina til endaliga staðfesting.

Tekniska nevnd 14. desember 2004: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum 
hjá býarverkfrøðinginum.

Tilmæli:
Býararkitekturin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá býarverkfrøðinginum og 
heitir á nevndina um reisa málið um yvirtøku av Hóvábrekku og beina málið í teknisku 
nevnd.

Byggi- og býarskipanarnevndin 2. februar 2005: Samtykt at taka undir við tilmæl-
inum frá býararkitektinum.

Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til, at kommunan ognar sær lendið undir Hóvabrekku og at 
beina málið í  f íggjarnevndina a t  taka  s tøðu t i l  g ja ld  fyr i  íb inding v .m.  h já  
umsøkjaranum.

Tekniska nevnd 8. desember 2005: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum hjá 
býarverkfrøðinginum.

Fíggjarnevndin 18. januar 2006: Samtykt at taka upp samráðingar um at kommunan 
ognar sær Hóvabrekku.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býararkitekturin og býarverkfrøðingurin mæla til at Tórshavnar 
kommuna yvirtekur vegin Hóvabrekka sambært uppskoti um avtalu við eigaran.

Byggi- og býarskipanarnevndin 14. januar 2008: Nevndin samtykti at taka undir við 
tilmælinum.

Tilmæli:
Tekniski stjórin, býararkitekturin og býarverkfrøðingurin mæla til at Tórshavnar 
kommuna yvirtekur vegin Hóvabrekka sambært uppskoti um avtalu við eigaran.

Tekniska nevnd 17. januar 2008:  Tekniski stjórin gjøgnumgekk uppskot til avtalu.
Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og at beina málið í  býráðið um 
fíggjarnevndina.
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Fíggjarnevndin 23. januar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
teknisku nevnd.

Býráðið 31. januar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

14/08 2008-0191

Íbindingargjald

Lýsing av málinum - samandráttur.
Stjórarnir hava umrøtt “politikkin” viðvíkjandi rokniháttinum fyri íbindingargjøldum og 
biðja um endurskoðan av hesum fyri betur at kunna javnstilla fólk og virkir.

Umsitingin greiðir frá um málið.

Fíggjarnevndin 23. januar 2008: Samtykt at seta í gildi nýggjan útrokningarhátt fyri 
íbindingargjald og vatngjald galdandi fyri alla bygging. Verandi kloakkgjald á kr. 10,00 
pr. m² av grundøki fellur burtur. Víst verður til skjal 2008-0191/2.

Býráðið 31. januar 2008: Atkvøtt varð um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið var samtykt 
við 7 atkvøðum fyri og 5 ímóti.

Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, 
Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og Elin Lindenskov.

Ímóti atkvøddu: Inga Dahl, Beate L. Samuelsen, Høgni Mikkelsen, Jan Christiansen, og 
Sjúrður Olsen.

15/07 2007-3530/3

Fíggjarstøðan viðv. Bussleiðini.

Lýsing av málinum – samandráttur:
Í sambandi við gjøgnumgongd av fíggjarstøðuni fyri raksturin av bussleiðini er staðfest, 
at játtanin fyri ársfíggjarætlanina 2007 ikki fer at halda, hetta orsakað av at  hædd ikki er 
tikin fyri m.a. indexreguleringum fyri busskoyringini. Sambært ársfíggjarætlanin eru 
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settar kr.10.980.000,- meðan framskrivaðu útreiðslurnar verða mettar til 12.236.933,-. 
Sostatt koma at resta uml. Kr. 1.256.933. 

Umsitingin greiður frá og framskrivaðu tølini verða framløgd á fundinum.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta 1,3 av reguleringskontoini.

T e k n i s k a  n e v n d  2 9 .  n o v e m b e r  2 0 0 7 :  Nevndin  samtykt i  a t  be ina  mál ið  í  
fíggjarnevndina til at útvega neyðuga meirjáttan.

Fíggjarnevndin 5. desember 2007: Samtykt at mæla býráðnum til at hækka konto 18, 
bussleiðin, við 1,3 mió. kr. at fíggja við meirinntøkum.

Býráðið 13. desember 2007: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

2. viðgerð:

Býráðið 31. januar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

16/08 2007-0472

S k r i v  f r á  M e n t a m á l a r á ð n u m ,  d a g f e s t  3 1 .  j a n u a r  2 0 0 7 ,  u m  s k i p a n  a v  
Námsfrøðiligari Sálarfrøðiligari Ráðgevingareind (NSR) í Tórshavnar kommunu 
og um keyp av hølum at hýsa starvsfólkunum.

Lýsing av málinum - samandráttur.
Í skrivinum verður sagt:

”Mentamálaráðið arbeiðir við at skipa sernámsfrøðiligu ráðgevingina kring landið av 
nýggjum, soleiðis at landið verður býtt sundur í 5 serundirvísingarøki. Í hvørjum øki er 
ætlanin at skipa Námsfrøðiligar Sálarfrøðiligar Ráðgevingareindir (NSR-eindir) í samráð 
við kommunalu myndugleikarnar í økinum. Fyrsta royndareindin varð skipað í 
Eysturoynni í august 2006 í samstarvi við kommunurnar í eystara parti av Eysturoynni. 
Samstarvið hevur verið sera gott, og royndirnar og afturboðanir frá foreldrum, 
kommunum, skúlum og  dagstovnum er, at skipanin er ein stórur bati og gevur nógv betri 
tænastu enn áður.

Mentamálaráðið skal við hesum skrivi formliga biðja um samstarv og luttøku frá 
Tórshavnar kommunu til at skipa NSR-eindina í Tórshavnar kommunu í august 2007. Á 
fíggjarlógini fyri 2007 er játtan sett av til eindina, og møguleiki skuldi verið at farið 
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undir virksemið í august 2007. Fyritreytin er sjálvandi, at kommunan tekur undir við 
ætlanini, og at tað er møguligt at fáa tey praktisku viðurskiftini, m.a. hølini, upp á pláss.

Serundirvísingarbólkurin hjá Mentamálaráðnum hevur á fundi 25. januar 2007 við 
barnatoymið hjá Tórshavnar kommunu umrøtt ætlanina við NSR-eindini. Fundurin var 
positivur, og partarnir vóru samdir um, at arbeiðshugburður og mannagongdir hjá NSR-
eindini og toyminum hjá Tórshavnar kommunu hóska væl saman. Semja var um, at eitt 
tætt samstarv millum deildirnar hjá kommununi og NSR-eindina vildi geva betri tænastu 
til stovnar, skúlar og borgarar. Endamálið er, at allir myndugleikar arbeiða í tøttum 
samstarvi fyri at geva einstaka barninum og foreldrunum eina heildarætlan í sambandi 
við stuðul, tiltøk og undirvísing. Bygnaðurin av skipanini var løgd fyri Tórshavnar 
kommunu og Kommunusamskipan Føroya á fundum í apríl 2005, og Mentamálaráðið 
hevur eisini havt samskifti og fund við Ingibjørg Berg frá mentanardeildini hjá 
Tórshavnar kommunu.

NSR-eindirnar verða fíggjarliga skipaðar eftir sama leisti sum fólkaskúlarnir. Hetta 
merkir, at kommunan rindar høli, útgerð og skrivstovuhjálp, og Sernámsdepilin rindar 
fakligu starvsfólkini .  Um Tórshavnar kommuna tekur undir við ætlanini ,  fer  
Sernámsdepilin at lýsa eftir nýggjum starvsfólki í apríl í ár. Miðað verður eftir, at NSR-
eindin skal mannast við:
1 samskipara
2 sálarfrøðingum, og
3 serlærarum/pedagogum.

Umframt hetta fara verandi serlærarar í Tórshavnar kommunu at verða knýttir at eindini. 
Eindin í Eysturoynni hevur eitt skrivstovufólk, sum er goldið av kommununum. Talið av 
børnum, skúlum og stovnum í Tórshavn í mun til í Eysturoynni er so stórt, at neyðugt 
verður helst við 2 skrivstovufólkum í eindini í Havn. NSR-eindin skal hava fasta 
skrivstovutíð, so foreldur og stovnar kunnu fáa ráð og vegleiðing í skrivstovutíð og 
kanska eisini onkran dag uttanfyri  vanliga tíð.  Samanumtikið verða sostatt  8 
fulltíðarstørv umframt nøkur fakfólk við leysari tilknýti. Tað er tí neyðugt við 
skrivstovu- og fundarhølum til 8-10 fólk. Tað er ikki ætlanin, at føst undirvising skal fara 
fram í eindini, men møguleikar skulu vera fyri samrøðum við foreldur og stovnsleiðarar 
og smærri kanningum. Tað hevur stóran týdning fyri arbeiðið, at tætt tilknýti er millum 
ráðgevingina hjá kommununi, sosialu deild og NSR-eindina, og endamálið er, at 
eindirnar kunnu virka sum ein heildarráðgeving fyri børn og ung í kommununi.

Mentamálaráðið ásannar, at tíðin er ógvuliga knøpp til at fáa skipa eina eind innan 1. 
august 2007, serliga tá ið hugsað verður um hølistørvin. Politiskt kundi Mentamálaráðið 
ikki taka støðu til málið, fyrr enn fíggjarlógin fyri 2007 var samtykt í Tinginum.

Við hesi umbøn fer Mentamálaráðið at heita á Tórshavnar kommunu um at taka formliga 
s tøðu  t i l  a t  sk ipa  e ina  NSR e ind  í  Tórshavnar kommunu frá 1. august 2007. 
Mentamálaráðið er altíð til reiðar at koma á fund um málið og vil fegið svara øllum 
viðkomandi spurningum í málinum.”
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Mentamálanevndin 7. mars 2007: Kunnað varð um málið.

Ískoyti:
Á fundi fyri býráðslimum og umsitingini tann 21. mars 2007 í ráðhúsinum kunnaði 
umboð fyri Mentamálaráðið um ætlanirnar við sernámsfrøðiligum tænastudepli í 
Suðurstreymi, og um at ætlanin er at brúka sama leist sum í Eysturoynni, tvs at 
kommunan skal gjalda fyri høli og skrivstovuhald til sernámsfrøðiliga tænastudepilin, og 
at ætlanin hjá Mentamálaráðnum er, at hetta skal byrja í august 2007. 

Sum útgangsstøði metir trivnaðarfyrisitingin, at hetta er eitt sera tiltrongt tiltak, sum bert 
kann fáa positiva ávirkan á arbeiðið, kommunan varðar av á økinum viðvíkjandi børnum 
v ið  s e r l i gum tø rv i ,  og  fy r i  markamót ið  t i l  s t ó r an  pa r t  av  v i rk seminum á  
barnaverndarøkinum. Tað hevur í stóran mun verið luturin hjá Sernámsdeplinum, sum 
hevur ligið eftir í arbeiðinum higartil, og tí er bert gleðiligt, at áhugi er fyri at seta fleiri 
ressoursir til økið. 

Gjaldshátturin, ið lagt verður upp til, er hin sami sum á skúlaøkinum. Økið er burturav 
lands. Vit kunnu tí seta spurnartekin við, hví kommunurnar skulu gjalda partar av 
økinum. Hinvegin ivast vit ikki í, at ein sernámsfrøðiligur tænastudepil vil gera 
uppgávuloysnir og arbeiðsmøguleikar hjá kommunalu fyrisitingarøkjunum munandi 
betur, og at hetta tí fyri borgarnar í kommununi fer at kennast sum eitt stórt framstig fyri 
tænastustøðið á økinum. Mentamálaráðið hevur latið Tórshavnar kommunu vita, at um 
kommunan ikki er áhugað nú, so eru fleiri aðrar kommunur, ið bíða eftir at fáa sama 
tilboð.

Ætlanin hevur verðið framløgd í KSF, har stór undirtøka var fyri henni. 

Á fundinum í ráðhúsinum kom fram, at fyri at fáa sum mest burtur úr tænastuliga og 
fakliga fyri sum minst av peningi, eigur sernámsfrøðiligi tænastudepilin at verða lagdur í 
skrivstovufelagsskap við barna- og ungdómsdeildina og sosialu deild. 

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og deildarleiðararnir í trivnaðarfyrisitingini mæla til at taka væl ímóti 
ætlanunum við sernámsfrøðiligum tænastudepli og fara í eitt jaligt samskifti við 
Mentamálaráðið um at skipa sernámsfrøðiligan tænastudepil í Suðurstreymi í tøttum 
samstarvi við verandi kommunalu fyrisitingarøki. Hetta inniber, at høli verða funnin til 
endamálið, at eitt skrivstovufólk verður sett, og at peningur verður játtaður til húsaleigu 
og skrivstovuhald. 

S o s i a l a  n e v n d  1 0 .  a p r í l  2 0 0 7 :  Samtykt  a t  t aka  undi r  v ið  t i lmæl inum f rá  
trivnaðarstjóranum og deildarleiðarunum í trivnaðarfyrisitingini.

Mentamálanevndin 17.  aprí l  2007:  Samtykt at  taka undir  við t i lmælinum frá 
trivnaðarstjóranum og deildarleiðarunum í trivnaðarfyrisitingini.
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Ískoyti:
Í framhaldi av omanfyristandandi, verður heitt á fíggjarnevndina um at játta pening til at 
seta á stovn sernámsfrøðiligan tænastudepil í Tórshavnar kommunu.

Mettur kostnaður av at stovna skrivstovu til átta fólk er kr. 400.000,00. Kostnaðurin er 
mettir eftir tí, sum Byggideildin vanliga brúkar, tá skrivstova verður stovnsett í 
umsitingin hjá Tórshavnar kommunu, kr. 50.000  pr. fólk. Harumframt koma útreiðslur 
til fundarhøli kr. 60.000,00.

Eisini áliggur kommununi at rinda  fyri vanligan rakstur og løn til eitt skrivstovufólk. 

Løn til skrivstovufólk kr. 300.000.00
Skrivstovuhald kr. 100.000.00
Húsaútreiðslur (hiti og el) kr.   48.000,00
Tilsamans kr. 448.000,00

Tað áliggur eisini kommununi at útvega hølir til Sernámsfrøðiliga tænastudepilin.
Umsitingin hevur nú í eina tíð leitað eftir egnaðum hølum til NSR antin til keyps ella 
leigu, men hevur enn ikki funnið nøkur.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og deildarleiðararnir í trivnaðarfyristingini mæla fíggjarnevndini til at 
játta kr. 460.000,00 til at stovnseta skrivstovu til sernámsfrøðiligan tænastudepil í 
Tórshavnar kommunu.

Harumframt verður heitt á fíggjarnevndina um at játta pening til rakstur fyri fíggjarárið 
2007 (oktober til desember) kr. 112.000,00.

Fíggjarnevndin 29.  august  2007:  Útsett.

Fíggjarnevndin 5. september 2007: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta kr. 
112.000,- av reguleringskontoini.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og deildarleiðararnir í trivnaðarfyristingini mæla fíggjarnevndini til, 
sum lýst omanfyri, at játta kr. 460.000,00 til at stovnseta skrivstovu til sernámsfrøðiligan 
tænastudepil í Tórshavnar kommunu.

Samstundis verður biðið um normering til eitt skrivstovufólk til NSR, starvið skal sum 
útgangsstøði  f lokkast  í  2 .  lønarf lokki ,  men verður  nærr i  t i l ski lað av KAF í  
metingarnevndini, tá starvsinnihaldið er neyvari lýst av samskiparanum í NSR eindini.

Fíggjarnevndin 3. oktober 2007: Samtykt at taka undir við tilmælinum, og vísa á at kr. 
460.000,00 verða játtaðar á fíggjarætlanini í 2008.
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Ískoyti:
Umsitingin hevur hugt eftir fleiri hølum til NSR, millum annað eftir ognini á Frælsinum 
30 matr. nr. , sum stendur millum Skúlan á Trøðni og Venjingarskúlan/Læraraskúlan . 

Talan er um eini sethús í Vesturbýnum frá 1969 í trimum hæddum, umframt carport. Í 
miðhæddini er gongd, baðirúm, vesi, tvey kømur, køkur, spísistova og stova. Á loftinum 
er ein stova, eitt loftsrúm og trý kømur. Í kjallaranum er ein  íbúð, umleið 50 fermetrar, 
sum hevur egna inngongd, stovu og køk í einum, baðirúm og eitt kamar. Umframt 
íbúðina, er inngongd til vaskirúm, fýrrúm og eitt kjallararúm. Frá kjallararúminum er 
útgongd til ein hjall. Garður og urtagarður er rundanum húsini. Húsini eru tilsamans 284 
m² og grundøkið er 598 m². Húsini eru sera væl hildin (sí frágreiðing).

Landsbyggifelagið hevur gjørt eina sera nágreinilig støðulýsing  av húsunum, sum 
húsaumsitingin hjá Tórshavnar kommunu hevur gjøgnumgingið. Sambært viðmerkinum 
frá Jógvan Hans Hansen í húsaumsitingini, skal nakað av arbeiði gerast í sambandi við 
brunakrøv. Skilagólvið millum kjallara og stovuhædd skal skilast av við einum BD 60 
gólvi. Somuleiðis skal trappan tryggjast við einum BD 60 veggi og eini BD 60 hurð. 

Prísurin fyri húsini er settur til 3 mió kr.

Húsaumsitingin metir at tað fer at kosta áleið kr. 600.000 at brunatryggja húsini so tey 
eru egnað til skrivstovur.

Neyðugt verður eisini at gera parkeringspláss í garðinum, tekniska umsiting metir, at 
hetta fer at kosta áleið 350.000 kr. 

Umsitingin metir, at húsini eru væl egnað til virksemið hjá NSR. Harumframt standa tey 
sera væl fyri, beint við tveir skúlar og lætt er at koma til húsini.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina og leiðarin fyri sosialu deild 
biðja fíggjarnevndina um heimild til at bjóða uppá húsini. 

Mentamálanevndin 4. desember 2007: Samtykt at taka undir við tilmælinum um at 
bjóða uppá húsini.

Sosiala nevnd 4. desember 2007: Samtykt at taka undir við tilmælinum um at bjóða 
uppá húsini.

Ískoyti
Løgdeildin hevur verið í samráðingum við seljaran av ognini Frælsi 30 (matr. nr. 1035h, 
Tórshavn) og hevur seljarin góðtikið eitt boð uppá kr. 2.875.000,00. Hertil koma 
vanligar útreiðslur til meklara og tinglýsing.

Tilmæli
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Trivnaðarstjórin, leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina og deildarleiðarin á sosialu 
deild mæla fíggjarnevndini til at samtykkja at keypa ognina fyri omanfyri nevnda prís,
umframt at játta kr. 650.000 til neyðugar umvælingar og at gera húsini klár til 
skrivstovur, kr. 300.000 til at gera p-pláss í garðinum + 25 % til mvg, óvist og eftirlit, 
tilsamans kr. 1.200.000 afturat keypsprísinum.

Fíggjarnevndin 23. januar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
tilmælinum og at fíggja av konto 83, keyp og søla av føstum ognum. 

Býráðið 31. januar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

17/08 2007-1089

Uttanumøkið við heimið við Vallalíð

Lýsing av málinum - samandráttur.
Arbeiðið at gera uttanumøkið við heimið við Vallalíð liðugt, varð tikið úr tilboðnum hjá 
KNM.  Hetta varð gjørt, tí ætlanin varð ikki mett nøktandi, og eisini fyri at fáa heimið 
liðugt at taka ímóti búfólkunum

Byggideildin hevur nú gjørt uppskot og kostnaðarmeting av at fáa uttanumøkið gjørt 
liðugt.

Kostnaðurin er mettur til kr. 691.000,-

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og sosialdeildarleiðarin mæla til, at uttanumøkið nú verður gjørt liðugt 
og kostnaðurin játtaður av íløgum á eldraøkinum í 2007.

Sosiala nevnd 10. apríl 2007: Samtykt um fíggjarnevndina at mæla býráðnum til at játta 
kr. 700.000 av íløgum á eldraøkinum fyri 2007.

Fíggjarnevndin 18. apríl 2007: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við sosialu 
nevnd.

Býráðið 23. apríl 2007:  Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

Ískoyti:
Byggiumsitingin hevur saman við starvsfolki frá Vallalíð gjørt eitt útgreinað uppskot, 
sum síðani er sent til projektering hjá eksternum ráðgeva. Uppskotið tekur støði í 
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tørvinum hjá búfólkunum, sum øll hava sjúkuna demens. Fyri hesi er uttanumøkið ein 
týðandi partur í arbeiðinum at veita teimum trygg og nøktandi tilboð.

Útbjóðingartilfar er sent  5 arbeiðstakarum og licitation varð hildin  26.11.07 kl. 13.00. 

Inn komu 3 tilboð:
Við Sjógv kr. 1.784.783,-
Articon -    2.705.889,-
Búgvi Róin -    3.834.561,-

Byggiumsitingin hevur eftirkannað tilboðini og mælir til at verkætlanin verður tillagað 
soleiðis, at tilboðið kann lækkað við kr. 200.000,-

Um tikið verður av lægsta tilboðnum, verða samlaðu útreiðslurnar mettar til:
Tilboð kr. 1.584.783,-
Eftirlit -         72.000,-
Óvæntað 10% -       158.478,-
6,25% mvg -       113.454,-
Tilsamans kr. 1.928.714,-

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og sosialdeildarleiðarin mæla til at taka av lægsta tilboðnum frá Við 
Sjógv, tillagað av byggiumsitingini, og at samlaði meirkostnaðurin kr. 1.250.000,- verður 
játtaður av íløgum á eldraøkinum fyri 2008.

Sosiala nevnd 15. januar 2007: Samtykt at mæla býráðnum um fíggjarnevndina til at 
taka undir við tilmælinum. 

Fíggjarnevndin 23. januar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
sosialu nevnd.

Býráðið 31. januar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

18/08 2008-0084

Viðv ík jand i  umsókn  f rá  dagrøk ta rum og  dagrøk ta r sk ipan in i  um a t  minka  
barnatalið úr 4 børnum niður í 3 børn

Lýsing av málinum – samandráttur:
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Áheitan er komin bæði frá dagrøktarum og dagrøktarskipanini um at minka barnatalið 
hjá dagrøktarum úr fýra niður í trý børn, nú børnini eru vorðin nógv yngri í dag-røktini. Í 
Havn eru børnini millum 6 og 20 mðr, ímeðan børnini hjá dagrøktarum í Kollafirði, eru 
úr 6 mðr. upp í trý ár. Í løtuni eru 91 børn í skipanini, 29 í Kollafirði og 61 børn í Havn.

Bæði umsitingin í dagrøktini og dagrøktararnir siga, at dagrøktararnir hava ilt við at 
nøkta tørvin hjá tí einstaka barninum og siga seg ikki kunnu liva upp til endamáls-
orðingina í lóg fyri dagstovnar og dagrøkt. Í áheitanini til kommununa, verða millum 
annað hesi viðurskifti nevnd:

1. Dagrøktarin er einsamallur frá kl. 7.30 til 17.15 við fýra smáum børnum undir hálvt 
annað ár.

2. Børnini eru í einum aldri, har tey eru ótrygg við nýggj fólk.
3. Fyri at barnið skal kenna seg trygt, er umráðandi, at tað fær eina góða byrjan
4. Dagrøktarin hevur ikki møguleika fyri at fara út við fýra so smáum børnum í senn.
5. Fleiri dagrøktarar kenna strongd og eru ofta sjúkir. 
6. dagrøktarnir meta ikki, at teir kunnu geva fýra børnum, ið eru heilt niður í 6 mðr, ta 

neyðugu umsorganina, tryggleikan og nærleikan. 

Víðari verður sagt í skrivinum, at dagrøktarskipanin er ein týðandi tænasta hjá 
Tórshavnar kommunu, og hevur borgarin krav uppá, at børnini fáa bestu og tryggastu 
umstøður at trívast og mennast í.

Dagrøktarnir ynskja, at barnatalið minkar úr fýra børnum niður í trý uttan at farið verður 
niður í løn.

Roknskapardeildin hevur roknað út, hvussu nógv tað fer at kosta kommununi at minka 
barnatalið við einum barni. 

Verða 91 børn í dagrøktini í 2008, fer tað at kosta kommununi 1.450.000,00.

Foreldragjaldið fer  upp úr 1.869,00 til kr. 2.503,00. Hetta merkir, at tað verður kr. 
261,00 dýrari at ganga í dagrøkt enn í vøggustovu. Skulu foreldrini í dagrøktini rinda tað 
sama sum foreldrini í vøggustovuni, fer hetta at kosta kommununi 285.000,00 um árið.

Dagrøktararnir eru løntir eftir sáttmálanum hjá Starvsmannafelagnum. Barn undir 3 ár 
gevur 25% av lønarflokkinum og eitt barn yvir 3 ár gevur 20% av lønarflokkinum.

Dagrøktararnir kunnu ikki, sum starvsfólk á dagstovnum, fara niður í tíð, tí er ikki 
møguligt at lætta um arbeiðsbyrðina hjá teimum, við at minka um upplatingartíðina.

Á fundi 10. januar 2008 við leiðsluna í dagrøktini og allar dagrøktararnar í Tórshavnar 
kommunu, varð skotið upp, at dagrøktarnir kundu hava trý børn undir 2 ár og at hvørt 
barnið taldi 33.33%, síðani skuldu børn millum 2 og 3 ár telja 25% og børn yvir 3 ár 
20%.
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Tilmæli:
Til tess at bøta um trygdina í dagrøktini og geva dagrøktarum nøktandi arbeiðsumstøður, 
mæla trivnaðarstjórin og leiðarin fyri Barna- og ungdómsdeildina til at lækka barnatalið 
hjá dagrøktararum soleiðis, at dagrøktarar fáa 100% løn fyri 3 børn undir 2 ár, Eru 
børnini eldri enn tvey ár, kunnu tær hava fýra børn.

Mælt verður til, at henda skipan kemur at virka frá 1. august 2008, tá børnini natúrliga 
flyta úr dagrøktini á dagstovn treytað av, at avvarðani myndugleikar á økinum góðkenna 
broytingina. Peningurin verður játtaður av konto 45.

Mentamálanevndin 16. januar 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í fíggjarnevndina. 

Fíggjarnevndin 23. januar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini.

Býráðið 31. januar 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli frá Høgna Mikkelsen, um at 
beina málið aftur í mentamálanevndina, fall við tveimum atkvøðum fyri og 8 ímóti.

Fyri atkvøddu: Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.

Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, 
Marin Katrina Frýdal, Elin Lindenskov og Inga Dahl.

Greiddi ikki atkvøðu: Beate L. Samuelsen og Sjúrður Olsen.

Síðan var atkvøtt um tilmæli frá fíggjarnevndini, sum var samtykt við 10 atkvøðum fyri 
og ongari ímóti.

Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, 
Marin Katrina Frýdal, Elin Lindenskov, Halla Samuelsen, Inga Dahl, Beate L. 
Samuelsen, Sjúrður Olsen

Ímóti atkvøddu: Ongin

Greiddi ikki atkvøðu: Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.

19/08 2008-0268

Val av valnevnd til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 3, stk. 1, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, 
sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, verður býráðsval 
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fyriskipað og fyrireikað undir leiðslu av eini valnevnd, sum er sett av býráðnum, og sum 
hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

20/08 2008-0269

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Tórshavn, Hoyvík, Sund, Mjørkadalur og 
Norðradalur og Koltur til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Tórshavn, Hoyvík, Sund, Mjørkadalur og 
Norðradalur og Koltur til býráðsvalið 11. november 2008, sum er sett av býráðnum, og 
sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

21/08 2008-0270

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Kollafjørður til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Kollafjørður til býráðsvalið 11. november 
2008, sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

22/08 2008-0271

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Argir til býráðsvalið 11. november 2008
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Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Argir til býráðsvalið 11. november 2008, 
sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

23/08 2008-0272

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Hestur til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Hestur til býráðsvalið 11. november 2008, 
sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

24/08 2008-0273

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Kaldbak og Kaldbaksbotnur til býráðsvalið 11. 
november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Kaldbak og Kaldbaksbotnur til býráðsvalið 
11. november 2008, sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

25/08 2008-0274

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Nólsoy til býráðsvalið 11. november 2008
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Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Nólsoy til býráðsvalið 11. november 2008, 
sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

26/08 2008-0275

Val  av  va l s tý r i  fy r i  a tkvøðuøkið  Velbas taðar ,  Ki rk jubø  og  Syðrada lur  t i l  
býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Velbastaðar, Kirkjubø og Syðradalur og 
Kaldbaksbotnur til býráðsvalið 11. november 2008, sum er sett av býráðnum, og sum 
hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

Mál uttan fyri skrá

27/08

Val av býráðslimi til bygginevndina fyri Argja skúla sambært § 36 í 
kommunustýrislógini

Býráðið 31. januar 2008: Vald varð Inga Dahl.

FUNDUR LOKIN KL. 20:00
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