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Mál til viðgerðar 

41/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00242 - Umsókn frá 
leiðsluni á Skúlaspíranum í Eysturkommunu um játtan til at brúka 
Førleikastovnuna 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.05.2021 29/21 21/00242-2 

2 Fíggjarnevnd 25.05.2021 34/21 21/00242-2 

3 Býráðið 27.05.2021 41/21 21/00242-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Skúlin í Eysturkommunu fær á hvørjum árið eitt ávíst tímatal játtað frá Undirvísingarstýrinum til 

Førleikastovuna.  

Talan er um tímar til lesivegleiðarar, støddfrøðisvegleiðarar, orðblindalærarar, 

AKT/SSP-lærarar og serlærarar og hevur skúlin serútbúgvin starvsfólk til hesar 

uppgávur og hava sostatt servitan innan sítt økið og at arbeiða við fakligum og 

sosialum avbjóðingum hjá næmingum. 

Hesir tímar eru roknaðir til næmingar, sum gagna frá 1. til 7. flokk og eru næmingarnir, sum ganga í 

Skúlaspíranum ikki íroknaður hesa játtan og fáa tí ikki ágóðan av hesi játtan og heldur leiðslan á 

Skúlaspírnum hetta verða sera óheppið. 

Í skrivi til Eysturkommuna og seinni á fundi millum Eysturkommunu og leiðsluna á Skúlaspíranum, 

verður søkt um fleiri tímar til Førleikastovuna á Skúlaspíran. 

Játtanin frá UVS til Førleikastovuna hjá skúlanum hjá Eysturkommunu er 

hendan fyri skúlaárið 20/21: 

Serlærarar 1,29 tímar / næming   300,57 tímar (1,29x233) 

Lesivegleiðarar 0,7 t/næming   163,10 tímar  

Støddfrøðisvegleiðarar 0,7 t/næming  163,10 tímar  

Orðblindalærarar 0,7 t/næming   163,10 tímar  

AKT 0,7 t/næming    163,10  tímar  

SSP-lærarar 0,56 t/næming                  130,48  tímar  

                                1.083,45 tímar  300.958,33 kr. (1.083,45x277,78) 
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233 næmingar sum grundarlag       

Ársløn hjá lærara: 500.000 kr. Ársverk hjá lærara: 1800 tímar   (500.000/1.800)= 

277,78 kr.    

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Um Eysturkommuna ynskir at ganga umsóknini hjá Skúlaspíranum á møti, kemur hetta at hava 
eina meirjáttan við sær á kr. 46.500 um støði verður tikið í saman tímartalið pr. næming, sum UVS 
brúkar: 
 
Serlærarar 1,29 tímar / næming    46,44 tímar (1,29x36)  
Lesivegleiðarar 0,7 t/næming    25,20 tímar  
Støddfrøðisvegleiðarar 0,7 t/næming   25,20 tímar  
Orðblindalærarar 0,7 t/næming    25,20 tímar  
AKT 0,7 t/næming                  25,20 tímar  
SSP-lærarar 0,56 t/næming                  20,16 tímar  
                                             167,40 tímar  46.500,00 kr. 
(167,4x277,78) 
       
36 næmingar sum grundarlag  
      
Ársløn hjá lærara: 500.000 kr. Ársverk hjá lærara: 1800 tímar   (500.000/1.800)= 
277,78 kr.  
  

 

 

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 19. mai 2021 
Mæla til at veita Skúlaspíranum játtan á kr. 46.500 til Førleikastovuna, vísandi til 
viðgerðina í málslýsingini. Harafturat mælir Mentanarnevndin til at kanna, hvussu 
Eysturkommua kann styrkja Førleikastovuna í skúlanum í Eysturkommunu sum heild.  
 
 
Fíggjarnevnd 25. maj 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
Peningurin verður tikin at konto 4.23.22.510-10 Fólkaskúlin. 
 
Býráðið 27. maj 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  

Tilmæli 
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42/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00222 - Spælipláss vm. við 
vøllin í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 20.05.2021 17/21 21/00222-5 

2 Fíggjarnevnd 25.05.2021 35/21 21/00222-5 

3 Býráðið 27.05.2021 42/21 21/00222-5 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Á býráðsfundi 29. apríl 2021 varð samtykt at gera spælipláss norðanfyri fótbóltsvøllin í 

Norðragøtu.  

Umsitingin skal gera uppskot til spælipláss, biðja tilboð í mun til ynskini frá 

Umhvørvis – og trivnaðarnevndini. 

Eftir uppskoti til spælipláss frá Umhvørvis – og trivnaðarnevndini eru innheinta 

tilboð frá tveimum veitarum: 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Peningur er settur av  til spæli – og trivnaðarpláss í kommununi á fíggjarætlanini fyri 2021 
 

 

 

 
 
 
 
Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 20. mai 2021 
Mæla til at taka av tilboðið frá Innsport áljóðandi kr. 580.046,95 uttan mvg og at 

umstingin fer í samráðingar við Innsport um møgulig ivamál. 

 
Fíggjarnevnd 25. maj 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og 
trivnaðarnevndini. 
 

Tilmæli 
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Býráðið 27. maj 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini og 
fíggjarnevndini.  
[Gem]  
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43/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00235 - Reglugerð til 
konto 614 - 5490 - Stuðulskonto til fríðkan (borgarainitiativ) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 20.05.2021 18/21 21/00235-2 

2 Fíggjarnevnd 25.05.2021 36/21 21/00235-2 

3 Býráðið 27.05.2021 43/21 21/00235-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Á fíggjarætlanini fyri 2021 er avsettar kr. 50.000 til Stuðulskonto til fríðkan (borgarainitiativ). 

Ætlanin við hesi játtan er, at borgarar í Eysturkommunu kunnu søkja um fíggjarligan stuðul til 

smærri alment gagnligar verkætlanir. 

Umhvørvis – og trivnaðarnevndin, sum varðar av hesi konto ger uppskot um reglugerð, sum skal 

lýsa treytirnar fyri, at borgarar kunnu søkja og fáa stuðul av hesi konto. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Peningur er avsettur á fíggjarætlanini til endamálið. 
 

 

 

 
 
 
 
Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 20. mai 2021 
Mæla til at taka undir tilmælinum hjá umsitingini 
 

 
Fíggjarnevnd 25. maj 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og 
trivnaðarnevndini. 
 
Býráðið 27. maj 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til, at Umhvørvis – og trivnaðarnevdin samtykkir verandi uppskot við teimum 

broytingum, sum gjørdar verða á nevndarfundinum 20. mai 2021 
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44/21 Tilmæli til mál 18/00243 - Jarðhitaskipan í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 22.04.2021 19/21 19/00322-5 

2 Fíggjarnevnd 26.04.2021 33/21 19/00322-5 

3 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.05.2021 24/21 19/00322-5 

4 Fíggjarnevnd 25.05.2021 37/21 19/00322-5 

5 Býráðið 27.05.2021 44/21 19/00322-5 

 
 
 

Málslýsing: 

Í framhaldi av verkætlanini um sjóhita/jarðhita í Leirvík, sum blev gjørd av Jarðfeingi, Cowi og 
Fríðfinni Johnsson, hava umboð fyri kommununa, Fríðfinnur og Jarðfeingi arbeitt við hvussu man 
e.v.t. kann koma víðari. Fundur hevur eisini verið við Cowi.  
 
Hugt hevur verið eftir hvørjir kommunalir bygningar eru sum kundu verið knýttir í eina 
jarðhitaskipan. Sum nú er, er talan um 6 bygningar, sum í 2017 brúktu uml. 97000 litar av olju, sum 
svara til til góðar 650 t.kr. við núverandi oljuprísum. Komandi ár verður so tilbúgvingarstøðin liðug, 
og kann hon tá eisini knýtast í skipanina, møguleiki verður eisini hjá privatum húsarhaldum sum 
eru nærhendis at knýta í skipanina.  
 
Fyri at fáa eitt eitt uppskot til hvussu ein evt skipan skal verða og hvat hon kostar, hevur fundur 
verið við Cowi og hava teir bjóða set til at gera eitt uppskot, sum er klárt at leggja fyri býráðið til 
støðutakan fyri 89.000,00 kr. (sí hjál. uppskot til avtalu).   
 
Ískoyti 20/8-18 
Á býráðsfundi tann 21/6-18 bleiv samtykt at veita eykajátan á kr. 89.000,00. Eingin broyting er frá 
1. Viðgerð. 
 
Ískoyti 21-04-2021 
Verkætlanin bleiv boðin út og tilboðini komu inn í november 2020.  
Tekniska umsiting hevur heitt á PB Consult, um at verða ráðgevi í samband við viðgeran av 
tilboðum.  
Sí mail “Hitaskipan í Leirvík - Rætting” í málinum.  
 
Eitt, sum man eigur at hava við, tá man ger slíkar verkætlanir, er at orkumerkja bygningar, sum 
skulu knýtast í hitaskipanina.  Hetta fyri at vita um bygningar eru egnaðir til grøna orku.  
Tað kann viðføra eykakostnað í samband við at summir bygningar skulu nútímans gerast, soleiðis 
at man fær nyttu burturúr grønu orkuni. 
 
Millum annað kann nevnast:  

 

- Bjálving 
- Niðurtøka og burturbeinan av verandi oljufýr og tanga 
- Skifta radiator 
- Gólvhiti 

 
Omanfyrinevndu punkt eru ikki við í fyriliggjandi tilboð.  
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Fíggjarligar avleiðingar: 

200.000 kr. er sett av á fíggjarætlanini 2021. 
 
Ískoyti 26.05.2021 
Eysturkommuna fær fíggjarligan stuðul frá Nordisk ministerråd, men stuðulin dekkar ikki alla 
verkætlanina. Um verkætlanin skal setast í gongd, má peningur eykajáttast. 
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 18. juni 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 19. juni 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá bygg- og 
býarskipanarnevndini. Peningurin verður tikin av innistandandi. 
 
Viðtøka Býráðið 21. juni 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. august 2018 
Einmælt samtykt at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at gera avtalu við Cowi um arbeiðið. 
 
Ískoyti 21-04-2021 
Tekniska umsiting mælir til at fylgja tilmælinum hjá PB Consult.  
Mælt verður eisini til at orkumerkja bygningar, sum skulu knýtast í hitaskipanina, og eftirfylgjandi 
gera eina kostnaðarætlan av hesum.   
 
Ískoyti 17-05-2021 
Demich er biðin at koma við alternativum tilboð, har skúlin í Leirvík og Giljagarður er við.  
Eysturkommuna hevur móttikið tvey tilboð.  
Eitt har man borðar hol til jarðhita og eitt við sjóhita.  
Sí skriv “Tilmæli - PB Consult 18.05.2021” í málinum.  
 
Ískoyti 26-05-2021 
Umsitingin og Byggi – og býarskipanarnevndin hevur havt fund við Demich um spurningar, sum 
komu fram á seinasta fundi í byggi – og býarskipanarnevndini. Demich greiddi frá verkætlanini og 
svaraði spurningum.  
Umboð frá PB Consult luttók á fundinum via Teams.  
PB Consult mælir til at fara í samráðing við Demich um jarðhitaverkætlanina, sí “Tilmæli - PB 
Consult 18.05.2021 í málinum.  
Umsitingin og Byggi – og býarskipanarnevndin mæla til at taka undir við tilmælinum hjá PB 
Consult.   
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Byggi - og býarskipanarnevnd 22. april 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin tekur ikki undir við tilmælinum dagfest 21-04-2021 
hjá umsitingini at arbeiða víðari við málinum.  
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at finna aðrar grønar orkuloysnir. 
 
 
Fíggjarnevnd 26. april 2021 
Málið tikið av skrá 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 20. maj 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin heldur at verkætlanin er spennandi, men har eru 
nakrar óvissur rundan um hitaskipanina, sum man ynskir at fáa svar uppá. 
Mælt verður til at umsitingin kannar hesar spurningar til komandi býráðsfund 
 
Fíggjarnevnd 25. maj 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini.  
 
 
Býráðið 27. maj 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
dagf. 26.05.21, og fara í samráðingar við Demich um jarðhitaverkætlanina. 
[Gem]  
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45/21 Tilmæli - uppskot til íbúðarbygging mart 72f í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 27.05.2021 45/21 21/00248-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Freistin at lata inn uppskot/tilboð til íbúðarbygging á mart. nr. 72f í Norðragøtu var tann 14 mei. 
Inn komu 2 uppskot/tilboð, og dómsnevndin hevur viðgjørt uppskotini og hevur skrivað tilmæli. 
  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Býráðið 27. maj 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá dómsnevndini, og taka av 
tilboðnum/uppskotinum frá toyminum P/F Varðanum, P/F Búsetur, P/F Bústaðir-
Føroya Bústaðarfelag, og Sp/f Henning Larsen arkitektar. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Víst verður til fyriliggjandi tilmæli frá dómsnevndini. 
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46/21 Roknskapur 2020 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 25.05.2021 38/21 21/00244-3 

2 Býráðið 27.05.2021 46/21 21/00244-3 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til fyriliggjandi grannskoðaða roknskap sum hevur hesi høvuðstøl: 
 
Inntøkur                                     120,9 mió. kr. (harav afturberingin frá landinum er 19,5 mió. kr.) 
Rakstarútreiðlur                          93,4 mió. kr. 
Stuðul til rentuútreiðslur             1,4 mió. kr. 
Rentuútreiðslur                                  620 t.kr. 
 
Íløgur                                             41,5 mió. kr.  
 
Nettoskuldin hjá Eysturkommunu var við ársenda 2020, 18,6 mió. kr sum er 18% av eini álíking. 
 

 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
Fíggjarnevnd 25. maj 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna fyriliggjandi roknskap. 
 
Býráðið 27. maj 2021 
Einmælt samtykt at góðkenna fyriliggjandi roknskap. 
[Gem]  
  

Tilmæli 
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