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Mál nr. 21/2017.
Mál viðvíkjandi roknskapi kommununar fyri 2016.
Fuglafjarðar kommuna hevur tann 03. mai 2017 móttikið grannskoðaðan roknskap fyri kommununa
saman við grannskoðarafrágreiðing fyri 2016 frá Januar – løggilt grannskoðaravirki, undirskrivaður av
Fróða Sivertsen, statsaut. revisor og annars grannskoðaður av Snorra á Bøgarði, skrásettum
grannskoðara.
Fíggjarnevndin
hevur
á
fundi
tann
05.
mai
2017
gjøgnumgingið
grannskoðarafrágreiðingina saman við fíggjarleiðaranum Marini Thomsen
roknskaparøkini saman við fíggjarætlan kommununar fyri 2016.

roknskapin
og
og samanhildið

Býráðið hevur í árinum framt 10 eykajáttanir harav 8 eru beinleiðis eykajáttanir og 2 eru rekniskar
umflytingar upp á tilsamans kr 12.306.000,00. 8 eru framdar í øki 7 í Fuglafjarðar havn upp á kr.
11.650.000,00 meðan 2 eru framdar í øki 3 um eldrabygging vm. upp á kr. 656.000,00.
Roknskapurin vísir eitt hall av gjaldføri frá rakstri á kr. 4.039.000,00, móti einum avlopi upp á kr.
11,0 mió sambært góðkenda roknskapinum fyri 2015.
Sambært høvuðsyvirliti í roknskapinum eru útgreiningarnar hesar og samanhildnar í mun til góðkendu
fíggjarætlanina við framdum eykajáttanum og umflytingum í árinum. Tó framgongur ikki fíggingin av
eykajáttanunum.
Kontoheiti:
Roknskapur:
Fíggjarætlan
Munur +/1
2
3
4
5
6
7
1-7

Kommunal fyrisiting
Almanna- og heilsumál
Børn og ung
Undirvísing
Mentan og frítíð
Teknisk mál
Kommunal virki

Íløgur:
1 Kommunal fyrisiting
Almanna- og heilsumál
Børn og ung
Undirvísing
Mentan og frítíð
Teknisk mál
Kommunal virki
Økið 1-7 tilsamans

9.379.672,00
20.361.123,00
12.194.183,00
4.225.075,00
7.182.337,00
5.959.358,00
-2778.189,00
56.523.558,00

8.821.000,00
20.309.926,00
13.051.207,00
3.597.000,00
6.196.000,00
5.171.000,00
-5.465.000,00
51.681.133,00

558.672,00
51.197,00
-857.024,00
628.075,00
986.337,00
788.358,00
2.686.811,00
4.842.425,00

0,00

0,00

0,00

1.158.002,00
433.499,00
1.428.340,00
1.551.178,00
5.817.455,00
20.268.125,00

856.000,00
674.200,00
2.250.000,00
1.890.000,00
5.425.000,00
22.290.000,00

302.002,00
-240.701,00
-821.660,00
-338.822,00
392.455,00
-2.021.875,00

30.656.599,00

33.385.200,00

-2.728.601,00

§1 - § 7 tilsamans
§ 20 Inntøkur

Gjaldføri frá rakstri

87.180.157,00

85.066.333,00

2.113.824,00

-83.141.190,00

-74.225.000,00

-8.916.190,00

-10.841.333,00

6.802.366,00

4.038.967,00

Annars eru íløgurnar útgreinaðar á blað síðu 395 í grannskoðaða roknskapinum og í annars hjálagda
skjali um útgreiningar og fígging frá fyrisitingini, dagfest 16. desember 2016.
Fíggingin er framd framd við kr. 3,5 mió í lántøku, innistandandi peningi kr.. 6,8 mió., kr. 1,0 mió frá
rakstri av havnini, kr. 456.000,00 sum meirskattur av A+B skatti og kr. 550.000,00 við meriinntøku
av P/F skatti.
Lántøka er framd í 2016 upp á kr. 3,5 mió, sum fígging av havnabygging undir øki 7.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 05. Mai 2017, og mælir nevndin einmæld
býráðnum til at góðkenna grannskoðaða roknskap kommunununar fyri 2016 uttan viðmerkingar.
Grannskoðarafrágreiðingin verður send býráðslimum í trúnaði saman við málinum.
Avgerð:
Tilmæli frá fíggjarnevndini varð samtykt. (9-0). Sosattt er roknskapur kommununar fyri 2016
samtyktur uttan viðmerkingar.
Mál nr. 22/2017.
Uppskot til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2018.
Fuglafjaeðar býráð hevur móttikið uppskot frá mentamálanevndini til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar
bókasavn fyri 2018. Uppskotið javnvigar við kr. 1.070.100,00.
Mentamálanevndin hevur viðgjørt uppskotið á fundi tann 02. Mai 2017 og mælir einmælt býráðnum til
at góðkenna fyriliggjandi uppskot. Tó varð spurnartekin sett við upphæddina fyri reingerð, og mett
varð, at reingerðingarupphæddin er ov høg og eigur at verða tikin upp voð PM Pluss.
Avgerð:
Tilmælið frá mentamálanevndini varð samtykt (9-0).
Mál nr.23/2017.
Kæra frá P/F Faroe Agency til
loðbátatænastuvirksemi á Fuglafirði.

Kappingareftirlitið

um

avgerð

býráðinns

um

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Kappingareftirlitinum, dagfest 19. apríl 2017, har víst
verður til, at eftirlitið tann 09. desember 2016 fekk kunning um viðurskiofti í sambandi við
loðsbátatænastivirksemi á Fuglafirði, ið møguliga er í stríð við kappingarlógina.
Í hesum sambandi verður helst víst til skriv frá Advokatvirkinnum v/ Petur Evan Djurhuus til
Kappingareftirlitið, dagfest 09. desember 2016 saman við undirliggjandi skjølum, sum kommunan tá
fekk avrit. Allir býráðslimir vórðu tá kunnaðir um kæruna, sum løgfrøðingurin sendi eftirlitinum vegna
P/F Faroe Agency.
Kommunan hevur ikki hoyrt nakað aftur til málið fyrr enn 19. apríl 2017, tá ið kommunan móttekur
ætlanarskriv frá Kappingareftirlitinum um avgerð, sum Kappingarráðið kemur at taka í málinum, og
fekkk kommunan 14 daga freist til at svara. Hesi tíðarfreist kundi kommunan ikki taka undir við og
heitti gjøgnum løgfrøðing kommununar á eftirlitið um at veita kommunini eina freist til eftir 30. mai
2017, tá ið býráðið kom at halda sín regluliga fund.
Eftir teldusamskifti aftur og fram hevur kommunan fingið hoyringsfreist til tann 12. mai 2017.
Í skrivinum frá Kappingareftirlitinum verður greitt frá málinum, sum deild er upp í innleiðing,
loðslógina, kappingarviðurskifti,, somuleiðis sum § 12, stk. 2, nr. 1, og § 12 stk. 2 nr. 2 í
kappingarlógini verða útgreinað.
Niðurstøðan er:
Kappingareftirlitið metir, at Fuglafjarðar býráð á býráðsfundi tann 27. november 2014, har avgjørt
varð at staðfesya avgerðina hjá vinnunevndini í kommununi hin 14. apríl 2014, har vinnunevndin
avgjørdi, at biðja havnameistaran um at skipa so fyri, at ”Pilot” verður fyrstaval til loðs- og

oljusperrutænastur” fremur brot á § 12, stk. 1 í kappingarlógini, tí kommunan við at favorisera egna
loðstænastutilbúgving avmarkar møguleikar hjá øðrum loðsbátatænastuveitarum at virka á Fuglafirði.
Kappingareftirlitið
vil tí áleggja Fuglafjarðar kommunu um at skipa so fyri, at veitarar av
loðsbátatænastum framyvir kunnu kappast á jøvnum føti á Fuglafirði. Kappingareftirlitið hugsar
serstakligar um tær støður, har agentar/umboðsmenn, ið umboða loðsskyldug skip, ikki skulu verða
forðaði í at nýta egnar loðsbátar til at seta loðsin á tað loðsskylduga skipið, og at taka hann aftur av
skipinum, tá ið loðsbátatænastan er veitt. Hetta treytar sjálvsagt, at viðkomandi loðsbátur er
góðkendur av Sjóvinnustýrinum og megnar at yvirhalda áserttu freistirnar, sbrt § 3 og 4 í kunngerð
nr. 153 frá 21. desember 2012.
Annars verður víst til skrivligt samskifti millum Kappingareftirlitið og Uttanríkis- & vinnumálaráðum
kappingarásetingar í havnaloðslógini, og har ráðið í telduposti, dagfestum 05. apríl 2017 er komið til
ta niðurstøðu, at hvat loðsbátavirksemi viðvíkur eru ongar ásetingar í løgtingslóg um havnaloðsing,
sum seta kappingarlógina til viks.
Hoyringsfreistin er sett til 2 vikur við móttøkum av hesum brævi, og kunnu viðmerkingar verða sendar
Kappingareftirlitinum, Skálatrøð 20, Postboks 73, FO-110 Tórshavn.
Annars hevur skrivligt samskifti verið millum Advokatskrivstovuna og Advokatvirkið árenn kæran
verða send Kappingareftirlitinum um viðirskiftini viðvíkjandi loðstænastuni á Fuglafirði, og har
kommunan hevur greitt frá síni avgerð, sum fram varð av einum meiriluta (5-4) á fundi tann 27.
november 2014.
Fyrisitingin hevur heitt á Eyðbjørn Larsen, løgfrøðing á Advokatskrivstovuni um at gera eitt upprit í
málinum, og fyriliggur hetta við telduposti, dagfestum 03. mai 2015 og varð av kommunustjóranum
beinleiðis sent vinnunevndini áðrenn nevndarfundin.
Vinnunevndin hevur havt málið til viðgerðar á fundi tann 03. mai 2017, og hevur býráðið móttikið
tilmæli frá einari samdari vinnunevnd í málinum frá Kappingareftirlitinum um loðsbátatænastu í
Fuglafirði.
Mælt verður býráðnum til at avvísa kæruna frá Kappingareftirlitinum.
Fuglafjarðar havn er eina av mest traffikeraðu havnum í Føroyum, og er tað tí av størsta týdningi, at
vit hava eina trygga og vælvirkandi skipan 24 tímar um døgni allar 365 dagarnar í árinum. Tí er tað av
størsta týdningi, at loðstænastan er staðsett á fjørðinum.
Kappingaravleiðandi ella ikki – skulu skipsagentar stýra loðstænastuni í Føroyum framyvir, verður
veruliga talan um kappingaravleiðing.
Hyggja vit eftir londum uttan um okkum og samanbera, hvussu aðrar havnir skipa seg, síggja vit, at
meginreglan er, at loðsing og loðsflutningur eru fyri seg.
Vit halda, at kommunan eigur at verja og gera sítt til, at vit kunnu varðveita tað vinnulív, sum vit
hava á fjørðinum við teimum inntøkum, ið hetta virksemi ber við sær.
Tí er tað ein samd vinnunevnd, sum mælir býráðnum til at avvísa kæruna við omanfyri nevndu
grundgevingum.
Avgerð á býráðsfundi 04. mai 2017:
Broytingaruppskot frá borgarstoranum um at taka málið av skránni til nærri løgfrøðisligar kanningar
um ivamál, og at málið verður lagt aftur fyri eykabýráðsfundin 10. mai 2017 til endaliga støðutakan
varð samtykt. 6 atkv. fyri og 3 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð, Kristian
Petersen, Ólavur Larsen, Magni Herason Jøkladal og Kristina Toftegaard Larsen. Ímóti atkvøddu Sigurð
S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edva Jacobsen.
Hoyringssfreistin hjá Kappingareeftirlitinum er sett til 12. mai 2017.
Vinnunevndin hevur viðgjørt málið aftur á fundi tann 09. mai 2017:
Hoyringsskriv frá Kappingareftirlitinum, dagfest hin 19. apríl 2017,
Tilmæli frá einum meiriluta Kristiani Petersen og
Kappingareftirlitinum um loðsbátatænastu á Fuglafirði.

Magna

Herason

Jøkladal

í málinum

frá

Mælt verður býráðnum til at ógilda býráðssamtyktina frá 27. november 2014. Tá Kappingareftirlitið,
sum hægsti myndugleiki á økinum, er komið til ta niðurstøðu, at Fuglafjarðar kommuna við samtyktini
frá 27. november 2014 hevur framt brot á § 12, stk. 1 í kappingarlógini, eiga vit sum kommuna at
taka hetta til eftirtektar og seta til viks samtyktina frá 27. november 2014.

Tað skal verða upp til havnameistaran/Fuglafjarðar havn at umbiðja tær veitingar í mun til
loðsvirksemi, sum neyðugar eru.
Kommunan eigur at umhugsa at bjóða út loðsbátatænastuna.
Minnilutin Sigurð S. Simonsen kemur við einum minnilutauppskoti til býráðið at taka støðu til.
Avgerð:
Uppskot frá Sigurð S. Simonsen, Eyðuni á Lakjuni og Edvu Jacobsen: “Undirritaðu vilja mæla
býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá eini samdari vinnunevnd, dagfest hin 03. Mai 2017, har
mælt verður til at avvísa kæruna frá Kappingareftirlitinum.
Hetta uppskot var fyrst sett undiratkvøðugreiðslu og fall uppskotið. 3 atkv. fyri og 6 atkv ímóti. Fyri
atkvøddu Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edva Jacobsen. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni, Eivin
Breiðaskarð, Kristian Petersen, Ólavur Larsen, Magni Herason Jøkladal og Árant Berjastein.
Síðan varð atkvøtt um meirilitatilmæli frá Kristiani Petersen og Magna Herason Jøkladal limum í
vinnunevndini. Tilmæli varð samtykt. 6 atkv.. fyri og 3 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Eivin
Breiðaskarð, Kristian Petersen, Ólavur Larsen, Magni Herason Jøkladal og Árant Berjastein. Ímóti
atkvøddu Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edva Jacobsen.
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