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Mál nr. 51/2017.
2. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlan fyri kommununa fyri 2018
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 15. november 2017 til fyribils
fíggjarætlan fyri kommununa fyri ár 2018, har uppskotini frá føstu nevndunum eru tikin við inn í
uppskotið.
Vísandi til grein 39, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um kommunustýri við gildiskomu tann
1. januar 2001, so skal fíggjarnevndin fyri 1. oktober leggja uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið.
Sambært stk. 2 í somu grein stendur, at kommunustýrið skal viðgera uppskot til fíggjarætlan 2 ferðir
við í minsta lagi 14 daga millumbili, og skal ætlanin verða endaliga samtykt í seinasta lagi 1.
desember.
Fíggjarnevndin hevur á fundi 15. november 2017 viðgjørt uppskot til 2. og endaligu viðgerð í
býráðnum 23. november 2017, og mælir nevndin býráðnum til til at góðkenna hjálagda uppskot til
fíggjarætlan kommununar fyri 2018. Tó hevur Eyðun á Lakjuni ta viðmerking, at hann ikki tekur undir
við at avseta kr. 1,0 mió í íløgum á øki 7 ”Kommunal virki” til at keypa loðsflutningsbát til Fuglafjarðar
havn.
Nevnast skal, at viðgerð hevur verið í nevndini tann 20. september 2017 í sambandi við uppskoti til 1.
viðgerð (karmar) og á býráðsfundi tann 28. september. Eftir býráðsfundin hava nevndirnar viðgjørt
uppskot til fíggjarætlan fyri teirra øki, bæði viðvíkjandi rakstri og íløgum, sum løgd vórðu fyri
arbeiðsfund býráðsins.
Arbeiðsfundur (temadagur) um fyribils uppskot til fíggjarætlanina fyri 2018, eftir at nevndartilmælini
vórðu innkomin, varð hildin tann 08. november 2017, har staðfest varð, at fíggjarynskini vórðu væl
hægri enn fíggjarætlanini hevði rúmd fyri.
Fíggjarnevndin hevði fund tann 09. november 2017 um støðuna um kommunala raksturin
(nettoraksturin), har staðfest varð, at hesin eftir temadagin varð 10,1 mió hægri enn fyri árið 2017,
soleiðis at nettoraksturin vísir kr. 61,7 mió í mun til kr. 51,6 mió. Íløgurnar netto eru øktar við kr.
20,3 mió frá 2017 til 2018, útgreinað soleiðis at fíggjarætlanin fyri 2017 varð kr. 35,4 mió, meðan
verandi uppskot vísir kr. 55,6 mió netto.
Rentuútreiðslurnar eru øktar við kr. 300.000,00 úr kr. 3,0 mió upp í kr. 3,3 mió. Avdráttirnir eru øktir
við kr. 3,5 mió úr kr. 3,0 mió upp í kr. 6,5 mió. Talan er sambært uppskotinum um samlaðar
bruttuútreiðslur fyri 2018 upp á kr. 153.982.000,00 og útgreinaðum inntøkum upp á kr.
127.835.323,00. Sostatt eitt mett hall upp á kr. 26.247.277,00. Nevndin varð samd um skriva til føstu
nevndirnar um at spara kr. 6,4 mió í rakstri, soleiðis at nettoraksturin verður lækkaður úr kr. 61,7 mió
niður í kr. 55,3 mió.

Eftir hetta hevur fíggjarnevndin móttikið tilmæli frá føstu nevndunum um sparingar, sum lýstar eru
fyri hvørt einstakt rakstrarøki 1-7, hetta sambært skrivi frá nevndini, dagfest 09. november 2017.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt uppskoti til fíggjarætlan til 2. viðgerð á fundi 15. november 2017, og
byrjaði fundurin kl. 08.30 og varð lokin kl. 21.00.
Rakstrarútreiðslurnar netto verða mettar til kr. 54,9 mió í mun til kr. 51.6 mió í 2017 ella ein
hækking upp á kr. 3,3 mió ella 6,4% í mun til 2017 og rentuútreiðslur og rentustuðul til kr. 3.3 mió,
avdráttirnir av føstum lánum til kr. 6,5 mió og íløgurnar netto kr. 48,2 mió.
Talan verður um hesar íløgur netto:
Øki 1. Kommunal fyrisiting
Øki 3. Børn og ung
Øki 4. Undirvísing
Øki 5. Mentan og frítíð
Øki 6. Teknisk mál
Øki 7. Kommunal virki
Samantals:

kr.
425.000,00
kr.
230.000,00
kr. 26.400.000,00
kr. 12.400.000,00
kr.
4.780.000,00
kr.
3.994.000,00
kr. 48.229.000,00

Útgreining av íløgunum:
Íløgur í øki 1 ”Kommunal fyrisiting” kr. 425.000,00 er til til betran av inniklimaloysn á
býráðsskrivstovuni.
Íløgur í øki 3: Børn og ung” kr. 230.000,00 er til íløgur í ansingarstovnin Kamb á Kambsdali.
Í øki 4: Undirvísing kr. 26.400.000,00 eru til nýbygging av skúla kr. 26.200.000,00 og kr. 200.000,00
og til undirvísingaramboð.
Íløgur í øki 5: Mentan og frítíð eru av settar kr. 12.400.000,00 brutto, sum eru kr. 12.200.000,00 til
ítróttaranlegg vm., kr. 500.000,00 til uppstigan av Mentanarhúsinum og kr. 100.000,00 til
Piddasahandil/Riberhús. Roknað verður við íløgustuðli til ljósmastrar upp á kr. 400.000,00 frá FSF.
Íløgur í øki 6: Teknisk mál kr. 7.980.000,00 brutto eru til nýggjar vegir, kloakkir, útstykkingar,
vatnveitingar, lendiskeyp, arbeiðsbil vm., sí íløguskjal. Tó verður roknað við eini grundstykkjasølu upp
á kr. 3.200.000,00, so bruttoíløgurnar eru kr. 4.760.000,00. Eingin avseting er til íløgu í nýggjan
kirkjugarð.
Íløgur í øki 7 eru kr. 3.994.000,00, soleiðis at íløgur í Fuglafjarðar havn verður nevnda upphædd, sí
útgreinan sambærtíløguskjal, við størstu íløgum til asfalteran av øki við Vónina kr. 1,0 mió, keyp av
loðsflutningsbáti kr. 1,0 mió, íløgur í bingjuøkið kr. 814.000,00, asfaltering kr. 680.000,00, Gøtuljós
/sperringar kr. 500.000,00.vm.
Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 59.933.323,00 við skattaprosenti 21,5%, skattur av
kapitaleftirlønum til kr. 0,00, meðan partafelagsskatturin verður mettur til kr. 12.0 mió. Samlaðu
skattainntøkurnar verða sostatt mettar til kr. 71.933.323,00.
Skatturin av eftirlønargjøldum, flytingum vegna DIS/FAS og frádráttum og tíðaravmarkað flyting til
rindan av eldraøkinum verða mettar til tilsamans kr. 13.4 mió. móti kr. 14,0 mió. Í 2017.
Tíðarmarkaða upphæddin frá landinum verða strokin í 2017.
Samlaðu rakstrarútreiðslurnar á eldraøkinum verða mettar til kr. 17,0 mió. brutto, meðan
leiguinntøkurnar verða mettar til kr. 700.000,00 ella nettoútreiðsla upp á kr. 16,3 mió móti 15.8, sum
er kr. 0,5 mió hægri enn í 2017. Tó við eykajáttan, sum veitt er í 2017 upp á kr. 350.000,00 er ein
hækking upp á kr. 150.000,00.
Roknað verður við eini nýtslu av innistandandi upp á kr. 10.905.277,00, sum stavar frá meirinntøkum
í 2017 av eitt nú A+B skatti, partafelagsskatti og inntøkum til Fuglafjarðar havn.
Barnafrádrátturin í kommunuskattinum verður kr. 6.500,00 pr. barn sum er sami sum í 2017.
Barnatalið er mett til 389 móti 401 í 2017.
Avsettar eru kr. 500.000,00 á øki 1 ”Kommunal fyrisiting” felagsútreiðslur kommunufyrisiting (120),
sum hækkað er úr kr. 170.000,00 í 2017 upp í kr. 620.000,00 í 2018. Somuleiðis er rakstrarstað 130
”Kommunuskrivstovan” hækkað við kr. 100.000,00 úr kr. 5.460.000,00 í 2018 upp í kr. 5.560.000,00
í 2018. Henda hækking stavar í høvuðsheitum av menning av starvsfólkum vm.
Viðvíkjandi øki 2 er at siga, at allar útreiðslur fyri raksturin og endurgjaldi er tikin við, soleiðis at
raksturin samlaður vísir kr. 4.260.000,00, harav okkara partur lutaður eftir fólkatali verður
1.788.000,00, móti kr. 1,9 mió í 2017. Haraftrat er gjaldi til Nánd fyri eldraøkið hækkaður upp á kr.

17,0 mió í mun til upprunajáttan 2017 upp á kr. 16,5 mió ella við kr. 500.000,00, tá er eykajáttanin
fyri 2017 upp á kr. 350.000,00 ikki tikin við.
Á øki 3 ”Børn og ung” er ein hækking farin fram upp á kr. 973.000,00 úr kr. 15.250.000,00 upp í kr.
16.223.000,00. Hækkingin stavar einamest frá lønarhækkingum á ansingarstovnum, tó soleiðis at
Barnalund fær eina hækking upp á kr. 474.000,00, sum er meira enn lønarhøkking. Somuleiðis fær
stropin eina hækking í rakstri upp á kr. 455.000,00 úr kr. 4.462.000,00 upp í kr. 4.917.000,00.
Avseting vinnuskúlar undir øki 4 ”Undirvísing” er partvís flutt til øki 7 rakstrarstað 745 tekstur
vinnumenning við kr. 215.000,00, sum umfatar gjald til Miðnám á Kambsdali fyri Fablab kr.
150.000,00 og kr. 65.000,00 til ”orkudepinin”.
Broyting er eisini gjørd í útreiðslunum av undirvísingartilfari, rakstri og umvælingum av Fuglafjarðar
skúla, nú hesar eru lutaðar út eftir næmingatali í barnaskúlanum og Framviti, umfatandi 8. og 9.
flokk, hetta sambært sáttmála millum Eystur- og Fuglafjarðar kommunur.
Annars eru kr. 600.000,00 avsettar til skriving, umseting og tilrættalegging av 4 bindum av
Fuglafjarðar søgu, soleiðis at útgávan kann verða fingin frá hondini , tá ið kommunan verður 100 ár
sum sjálvstøðug kommunu tann 01. august 2018. Miðað verður eftir, at 2 bind møguligari verða
útgivin til merkisdagin.
Játtanin til rakstur av Mentanarhúsinum er avsett til kr. 1,75 mió í útreiðslum og kr. 0,6 mió í
inntøkum ella netto kr. 1,175 mió. Avsetingin í 2017 varð kr. 1,7 mió til rakstur og kr. 0,5 í inntøkum
ella netto kr. 1,2 mió. Talan er sostatt um eina lækking upp á kr.25.000,00 í mun til 2017.
Stuðul til mentan, ítrótt og list er lækkað úr kr. 1.140.000,00 niður í kr. 1.050.000,00 ella við kr.
90.000,00 í mun til 2017.
Somuleiðis er játtanin til Fuglafjarðar kvøldskúla rakstrarstað 520 hækkað við kr. 50.000,00 úr kr.
850.000,00 upp í kr. 900.000,00. Tá er eykajáttanin á kr. 200.000,00 fyri 2017 ikki tikin við. Í hesum
sambandi skal verða nevnt, at stuðulin til Fablab á kr. 100.000,00 er fluttur til rakstrarstað 745 undir
”Kommunalum virkjum” við teksti vinnumenning. Roknað verður við kr. 70.000,00 í meirinntøkum av
innlimingargjøldum úr kr. 80.000,00 í 2017 upp í kr. 180.000,00 í 2018. Sosattt er nettojáttanin
minkað við kr. 25.000,00 grundað á hesar broytingar.
Játtanin til økið 6: ”Teknisk mál” er sambært uppskotinum kr. 6.205.000,00 móti kr. 6.550.000,00 í
2017. Sostatt er talan um eina samlaða lækking upp á kr. 345.000,00 fyri 2018 í mun til 2017.
Lækking er framd á rakstrarstaði 615 Arbeiðsbygningar upp á kr. 140.000,00 úr kr. 290.000,00 í 2017
niður í kr. 150.000,00 í 2018. Sama er galdandi fyri fríøkir rakstrarstað 620, har játtanin er lækkað
við kr. 100.000,00 úr kr. 1.100.000,00 niður í kr. 1.000.000,00.
Játtanin til kirkjugarðar rakstrarstað 636 er lækkað við kr. 100.000,00 úr kr. 680.000,00 í 2017 niður
í kr. 580.000,00 í 2018.Játtanin til vegir er lækkað við kr. 460.000,00 úr kr. 2.100.000,00 í 2018
niður í kr. 1.640.000,00 í 2018. Annars eru smáar justeringar framdar. Tó er játtanin til vatnveiting
rakstrarstað 650 hækkað við kr. 350.000,00 úr kr. 600.000,00 í 2017 upp í kr. 950.000,00 í 2018.
Avsetingin til brunaverkið á øki 7 er kr. 1.000.000,00 til rakstur, móti kr. 900.000,00 í 2016 og kr.
84.000,00 til brandstøðina móti kr. 80.000,00 í 2017. Eingin avseting er til keyp av brúktum/nýggjari
stigabili undir íløgum. Samlað játtan í 2017 kr. 1.084.000,00 móti kr. 1.650.000,00 í 2017. Tó varð
eykajáttan veitt í 2017 til keyp av brunabili upp á kr. 1,0 mió.
Roknað verður við samlaðum rakstrarútreiðslum hjá Fuglafjarðar havn upp á kr. 4.550.000,00, meðan
inntøkurnar verða mettar til kr. 15.100.000,00, sum eru 1,4 mió lægri enn metingin fyri 2017.
Nýttar verða kr. 10.905.277,00 av innistandandi peningi til eitt nú íløgur (§25 Gjaldføri) til partvísar
íløgur, meðan ætlanin er at lána kr. 16,7 mió til kommunalar íløgur, tó fyri mesta partin í sambandi
við bygging av nýggjum barnaskúla í 2018.
Við hesi lántøku kemur skuld kommununar í 2017 at vaksa við kr. 10,2 mió. Hesi viðurskifti føra við
sær, at fyribilsmett verður, at lánskuld kommununar netto við árslok 2018 verður umleið 90-95% av
eini álíkning við skattaprosenti 23,0%. Tó verður fyrivarni tikið við hesa meting, eitt nú serliga við
atliti til, um lániloftið verður hækkað upp í 28% av eini álíkning við skattaprosenti 23,0%
Fyrisitingin kemur at senda býráðslimunum yvirlit yvir metta skuld kommununar pr. 01. november
2017, eins og íløguyvirlit frá fíggjarnevndini er við í uppskotinum til fíggjarætlan fyri 2018.
Uppskotið frá nevndini til fíggjarætlan fyri 2018 javnvigar við kr. 140.118.600,00 við einum avlopi
upp á kr. 0,00.

Uppskotið hevur sum nevnt verið til 1. viðgerð á býráðsfundi tann 28. september 2017 og varð
samtykt at beina tað aftur í fíggjarnevndina til víðari viðgerðar fyri síðan at leggja uppskot fyri býráðið
til 2. viðgerð, sum nú við hesum verður gjørt.
Fíggjarætlanaruppskotið hevur sum nevnt frammanfyri verið til viðgerðar í fíggjarnevndini tann 09.
november og 15. november 2017 og verða hervið við tilmæli frá nevndini lagt fyri býráðið tann 23.
november 2017 til viðgerðar og samtyktar.
Tó skal verða viðmerkt, sum greitt er frá frammanfyri, at Eyðun á Lakjuni ikki tekur undir við tí parti
av tilmælinum um keyp av loðsflutningsbáti fyri kr. 1,0 mió til Fuglafjarðar havn øki 7 íløgur.
Avgerð:
1.
Kristian Petersen mælir vegna meirilutan til, at semja er um at leggja niðanfyri standandi
broytingaruppskot inn til uppskotið til fíggjarætlan kommununar fyri 2018:
Mælt verður býráðnum til at veita eldrasamstarvinum Nánd eina hækkan upp á kr. 500,000,00 til
rakstur á økið 2 ”Almanna- og heilsumál” rakstrarstað 285 konto 7140-00. Við hesum hækkar játtanin
úr kr. 17,0 mió upp í kr. 17,5, sum annars er í samsvari við uppskotið frá stýrinum fyri Nánd til
fíggjarætlan fyri okkara part fyri 2018.
Upphæddin kr. 500.000,00 verður fíggjað við kr. 347.00,00 av øki 7 íløgur í Fuglafjarðar havn,
rakstrarstaði 751 asfaltering, har uppskotið til íløgur verður lækkað úr kr. 1,0 mió. Niður í kr.
653.000,00 og íløgurnar í havnina sostatt verða lækkaðar úr. Kr. 3.994.000,00 niður í kr.
3.647.000,00.
Írestandi upphædd kr. 153.000,00 verður fingin til vega av meirinntøkum vegna flyting frá landinujm
fyri DIS og FAS vegna eldraøkið. Sambært skriv frá Fíggjarmálaráðnum, dagfest 17. november 2017
so er upphæddin broytt úr kr. 2.629.000,00 upp í kr. 2.792.000,00. Talan er um rakstrarstað 842
konto 7810-00.
2.
Broytingaruppskot frá minnilutanum Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edvu Jacobsen: ”Íløgur í
øki 7 ”Kommunal virki”.
Á vinnunevndarfundi tann 31.oktober 2017 varð 1,0 mió kr. sett til víðkan av goymsluøkinum hjá
nýggja Vónavirkinum á Enninum. Víðkanin verður gjørd við at taka av bakkanum oman fyri sjálvt
virkið.
Avsetingin varð gjørd sambært avtalu millum umboð fyri kommununa við borgarstjóranum á odda, og
umboð fyri vónina, við stjóranum Hjalmari Petersen á odda.
Á vinnunevndarfundinum vórðu eisini avsettar kr. 2,5 mió til planering, asfaltering og liðuggerð av
øllum økinum runt nýggja Vónavirkið á Enninum, ið væntast at verða tikið í brúk komandi summar.
Omanfyri nevndu avsetingar á tilsamans kr. 3,5 mió eru grundaðar á metingar gjørdar av teknisku
deildini.
Undirritaðu meta hesar íløgur at verða fyritreytir fyri, at virksemið hjá fyritøkuni kann útinnast til
fulnar.
Fígging av havnarlagnum á Enninum verður skotin upp sum niðanfyri standandi:
Á verandi fíggjarætlan avsettar
kr. 1,0 mió
Flutt frá avseting útvegan loðsbátur kr. 1,0 mió
Flutt av innistandandi
kr. 1,5 mió
Tilsamans

kr.

3,5 mió

3.
Broytingaruppskot frá minnilutanum um at játta Nánd kr. 500.000,00 til rakstur, sí meirilutatilmæli,
men at peningurin verður fingin til vega við kr. 153.000,00 av meirinntøkum fyri DIS og FAS og kr.
347.000,00 við lækkan av avdráttumum úr kr. 6,5 niður í kr. 6,153 mió.
Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskotið frá minnilutanum ad. 2. uppskotið fall. 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, Magni Herason Jøkladal, Ólavur Larsen og Árant
Berjastein.
Atkvøtt varð síðan um bnroytingaruppskotið frá minnilutanum ad. 3 sum fall. 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, Magni Herason Jøkladal, Ólavur Larsen og Árant
Berjastein.
Atkvøtt var um so broytingarppskotið frá meirilutanum ad. 1, sum 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.
Akvøtt varð um uppskotið frá fíggjarnevndini við viðmerkingum frá Eyðuni á Lakjuni, um at hann ikki
tekur undir við tí parti av tilmælinum um keyp av loðsflutningsbáti fyri kr. 1,0 mió til Fuglafjarðar
havn øki 7 íløgur. Uppskotið fall 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, Magni Herason Jøkladal, Ólavur Larsen og Árant Berjastein.
At enda varð atkvøtt um tilmæli frá fíggjarnevndini saman við samtykta broytingaruppskotinum.
Fíggjarætlanin við broytingum varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 52/2017.
2. viðgerð av eykajáttan til flyting og rakstur av skúlakøki.
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá mentamálanevndini, dagfest 18. oktober 2017, har greitt
verður frá, at nevndin í sambandi við niðurtøku av Ítróttarhúsninum hevur arbeitt við at finna nýggj
høli til heimkunnleika.
Heimkunnleiki er kravt fak og valfak í hádeild og sostatt er tað 4.-10. flokkur, sum fær frálæru í
fakinum.
Mentamálanevndin hevur gjørt avtalu við Óla Johannesen, formann í Fuglafjarðar arbeiðsmannafelag
um Arbeiðsmannafelagshúsið til endamálið. Talan er um miðhæddina, har fimleikarafelagið Flog
heldur til.
Tó krevur hølið fleiri ábøtur fyri at gerast klárt til undirvísingarhøli til heimkunnleika.
Hesi arbeiði, sum gerast skulu við hølini umframt, at ein leiguavtala skal verða gjørd við eigaran, eru:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Loft og gólv skulu verða skift
Ventilatión
Elektricitet
Vatn og kloakk
Dur
Seta hurð í
Seta køk upp
Annað tinburarbeiði

Útreiðslurnar til arbeiðið verða mettar til kr. 400.000,00 – kr. 500.000,00, og kemur tekniska nevndin
at útgreina og gera neyvari kostnaðarætlan, sum nevndin so kemur at lata fíggjarnevndini/býráðnum.
Á rakstrarstaði 412 – skúlin stórviðlíkahald – metir mentamálanevndin, at umleið kr. 150.000,00
verða tøkar, og heitir nevndin á fíggjarnevndina/býráðið um eina eykajáttan upp á kr. 350.000,00 til
rakstur og flyting av skúlakøki.
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann
19. oktober 2017
og staðfesti, at sambært
fíggjarætlanina eru avsettar tilsamans kr. 350.000,00 í útreiðslum til “stórviðlíkahald av skúlanum”
rakstrarstað 412 konto 1651-00. Staðfest er, at nýttar eru kr. 82.670,00 pr. d.d., men roknað verður
av teknisku deildini við meirútreiðslum restina av árinum á rakstrarstaðnum upp á gott og væl kr.
100.000,00. Sostatt er staðfest, at kr. 150.000,00 av nevnda rakstrarstað kunnu verða nýttar til
flyting av skúlakøkinum vm.
Neyðugt verður tessvegna við eini eykajáttan á kr. 350.000,00 til rakstrarstað 412 konto 1651-00.
Nevndin mælir einmælt býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 350.000,00 til til rakstur av
Fuglafjarðar skúla rakstrarstað 412 konto 1651-00, “Stórviðlíkahald skúlin”” soleiðis at játtanin til
rakstrarstað 412 verður hækkað úr kr. 350.000,00 upp í kr. 700.000,00, hetta vísandi til § 41, stk. 2
í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum.
Vísandi til § 41, stk 2 í nevndu lóg verður fíggingin av eykajátanini upp á kr. 350.000,00 fingin til vega
frá § 20 “Gjaldføri meirinntøka A+B skattur”, rakstrarstað 830 konto 6100-01 (rakstrarstað
20.52.11.530.01). Fíggjarnevndin hevur staðfest, at kommunukassin hevur fingið kr. 4.801.506,00
meira enn mett inn í kommunuskatti fyrstu 9 mánaðarnar, sum farnir eru av árinum.

Tó skal verða upplýst, at býráðið hevur veitt 2 eykajátanir í árinum upp á tilsamans kr. 850.000,00,
eina til íløgu í Vesturstovu upp á kr. 500.000,00 og eina til Nánd upp á kr. 350.000,00 umframt
eykajáttanir, sum nevndin hevur viðgjørt á fundinum fyri tilsamans kr. 850.000,00.
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær upp á kr. 350.000,00, sum hevur eina beinleiðis
ávirkan á roknskap kommununar fyri 2017.
Tá ið talan er um eina eykajáttan, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu henda skal verða fíggjað.
Í hesum máli, eins og í øðrum verður víst til § 31, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri við seinni broytingum um nevndarformenn, at hesir ansa eftir, at allar inntøkur og
útreiðslur hava neyðuga játtan.
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 26. oktober 2017 og varð samtykt at taka undir við
tilmælinum frá mentamálanevndini og fíggjarnevndini í málinum og beina eykajáttanina á kr.
200.000,00 til øki 4 til 2. og endaliga viðgerð á býráðsfundinum 30. november 2017. (9-0).
Avgerð:
Eykajáttanin upp á kr. 350.000,00 til skúlakøkin varð endaliga samtykt við 2. viðgerð,vísandi til
tilmæli frá mentamálanevndini og fíggjarnevndini. (9-0).
Mál nr. 53/2017.
2. viðgerð av eykajáttan til Fuglafjarðar kvøldskúla.
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá mentamálanevndini, dagfest 16. oktober 2017, har greitt
verður frá, at nevndin á fundi 10. mars 2017 hevur viðgfjørt tvístøðuna hjá kvøldskúlanum, sum
komin er í vegna eina eldri býráðsamtykt, har ráðið miðaði fram ímóti einum kvøldskúla við 2800
tímum, uttan at lata neyðuga játtan fylgja við.
Henda støða hevur verið galdandi í fleiri ár. Í 2015 vórðu avsettar kr. 525.000,00 til kvøldskúlan,
meðan endaligu útreiðslurnar vórðu kr. 754.000,00, og í 2016 var játtanin kr. 575.000,00, meðan
endaligu útreiðslurnar vórðu kr. 825.000,00.
Eftyir at fíggjarætlanin varð gjørd í 2017 víst mentanarleiðarin og mentamálanevndin á tvístøðuna.
Avgerð varð tikin um at nýta játtanina fyri 2017 sum stýringsamboð og skera niður á kvøldskúlan.
Umleið kr. 100.000,00 eru skornar í rakstri í 2017, sum hevur eina samlaða játtan upp á kr.
950.000,00, harav Fablab fær kr. 100.000,00.
Inntøkurnar frá Mentamálaráðnum liggja um kr. 133.000,00 og luttøkugjaldið á kr. 70.000,00. Fyri
2017 hevur mentamálanevndin játta at hækka luttøkugjaldið fyri at økja um inntøkurnar á
kvøldskúlaøkinum.
Mentamálanevndin hevur á fundi 16. oktober 2017 tikið avgerð um at heita á fíggjarnevndina/býráðið
um eina eykajáttan á kr. 200.000,00 til kvøldskúlaøkið.
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann
19. oktober 2017
og staðfesti, at sambært
fíggjarætlanina eru avsettar tilsamans kr. 895.000,00 í útreiðslum til kvøldskúlan íroknað kr.
100.000,00 til Fablab ella netto kr. 795.000,00. Mettar inntøkur eru kr. 80.000,00 fyri luttøkugjøld og
kr. 180.000,00 í stuðli frá Mentamálaráðnum ella tilsamans kr. 260.000,00. Sosatt er talan um ein
nettorakstur hjá kvøldskúlanum upp á kr. 635.000,00.
Sambært yvirliti yvir nýtsluna pr. d.d. so er henda staðfest netto til kr. 747.782,95, og eru sosattt kr.
147.217,05 eftir av játtanini. Nakrar inntøkur koma aftrat í luttøkugjaldi, har bókaðar eru kr.
50.136,35. Somuleiðis eru bert kr. 118.804,00 innkomnar í stuðli frá Mentamálaráðnum móti mettum
kr. 180.000,00.
Annars er at viðmerkja, at mettu lønarútreiðslurnar eru kr. 750.000,00, meðan nýtslan pr. d.d. hevur
verið kr. 606.344,64, so tað er á hesi konti, at kvøldskúlin kemur at hava trupulleikar restina av
árinum. Eftir eru kr. 143.655,36. Játtanin íroknað Fablab varð kr. 850.000,00.
Nevndin mælir einmælt býaðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 200.000,00 til Fuglafjarðar
kvøldskúla rakstrarstað 520 konto 1112-00, “Løn tímalønt” soleiðis at játtanin til raksturin av samlaða
kvøldskúlanum verður hækkaður úr kr. 895.000,00 upp í kr. 1.095.000,00, hetta vísandi til § 41, stk.
2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum.
Vísandi til § 41, stk 2 í nevndu lóg verður fíggingin av eykajátanini upp á kr. 200.000,00 fingin til vega
frá § 20 “Gjaldføri meirinntøka A+B skattur”, rakstrarstað 830 konto 6100-01 (rakstrarstað

20.52.11.530.01). Fíggjarnevndin hevur staðfest, at kommunulassin hevur fingið kr. 4.801.506,00
meira enn mett inn í kommunuskatti fyrstu 9 mánaðarnar, sum farnir eru av árinum.
Tó skal verða upplýst, at býráðið hevur veitt 2 eykajátanir í árinum upp á tilsamans kr. 850.000,00,
eina til íløgu í Vesturstovu upp á kr. 500.000,00 og eina til Nánd upp á kr. 350.000,00.
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær upp á kr. 200.000,00, sum hevur eina beinleiðis
ávirkan á roknskap kommununar fyri 2017.
Tá ið talan er um eina eykajáttan, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu henda skal verða fíggjað.
Í hesum máli, eins og í øðrum verður víst til § 31, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri við seinni broytingum um nevndarformenn, at hesir ansa eftir, at allar inntøkur og
útreiðslur hava neyðuga játtan.
Annars varð nevndin samd um at heita á mentamálanevndina um at endurskoða avgerðina um 2.800
tímar til frítíðarundirvísingina í Fuglafjarðar kvøldskúla við atliti til, um hetta tímatal er nøktandi ella
møguliga ov høgt ella lágt sett.
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 26. oktober 2017 og varð samtykt at taka undir við
tilmælunum frá mentamálanevndini og fíggjarnevndini og beina málið um eykajáttanina á kr.
200.000,00 til øki 5 til 2. Og endaliga viðgerð á býráðsfundinum 30. November 2017. (9-0).
Avgerð:
Eykajáttanin upp á kr. 200.000,00 til kvøldskúlan varð endaliga samtykt við 2. viðgerð,vísandi til
tilmæli frá mentamálanevndini og fíggjarnevndini. (9-0).

Mál nr. 54/2017.
2. viðgerð av eykajáttan til bátabrúgv niðan fyri Mentanarhúsið.
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá vinnunevndini, dagfest 16. oktober 2017, hvar greitt verður
frá, at í sambandi við harmonikutreffið og mentanardagarnar er ein av gomlu bátabrúgvunum løgd út
við Mentanarhúsið, soleiðis at skip sum Dragin og Norðlýsið kunnu leggja til á økinum.
Vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 16. oktober 2017 og loyvir sær tí at heita á
fíggjarnevndina/býráðið um at veita eina eykajáttan til arbeiðið upp á kr. 100.000,00.
Eykajátanin umfatar:
1. Rokning frá Green Marine Divers nr. 0041-017 áljóðandi kr. 75.661,00 + meirvirðisgjald kr.
18.915,00 ella tilsamans kr. 94.5754,00. Meirvirðisgjaldið verður endurgoldið við 100%-um,
um talan er um íløgu í havnina.
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 19. oktober 2017 og staðfesti, at eingin játtan er til
omanfyri nevnda arbeiði, og at neyðugt verður við eykajáttan, tá mett verður, at farið verður út yvir
játtanina til íløgur í havnina inniverandi fíggjarári.
Avsettar eru kr. 5.450.000,00 fyri 2017 til íløgur, meðan nýtslan inkl. lønir hevur verið kr.
4.640.159,44. Sostatt er ikki staðfest ein meirnýtsla pr. d.d.
Nevndin mælir einmælt býaðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 100.000,00 til íløgur í
bátabrúgv vm. – Fuglafjarðar havn rakstrarstað 751 konto 3142-00, soleiðis at játtanin til íløguma
verður hækkað úr kr. 5,45 mió upp í kr. 5,55 mió, hetta vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá
17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum.
Vísandi til § 41, stk 2 í nevndu lóg verður eykajátanin upp á kr. 100.000,00 fíggjað sambært § 25
“Gjaldføri”inntøka av partafelagsskatti”, har avsettar eru kr. 15,0 mió á fíggjarætlan kommununar fyri
2017, men at væntað verður sambært fyribilstølum, at partafelagskatturin verður nakað hægri enn
mett.
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær upp á kr. 100.000,00, sum hevur eina beinleiðis
ávirkan á roknskap kommununar fyri 2017.
Tá ið talan er um eina eykajáttan, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu henda skal verða fíggjað.

Í hesum máli, eins og í øðrum verður víst til § 31, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri við seinni broytingum um nevndarformenn, at hesir ansa eftir, at allar inntøkur og
útreiðslur hava neyðuga játtan.
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 26. oktober 2017 og varð at taka undir við
tilmælunum frá vinnunevndini og fíggjarnevndini og beina eykajáttanina á kr. 100.000,00 til øki 7 til
2. Og endaliga viðgerð á býráðsfundinum 30. november 2017. (9-0).
Avgerð:
Eykajáttanin upp á kr. 100.000,00 til bátabrúgv niðan fyri Mentanarhúsið varð endaliga samtykt við 2.
viðgerð,vísandi til tilmæli frá vinnunevndini og fíggjarnevndini. (9-0).
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