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Ár 2018 tann 19. apríl kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í ovara sali í Mentanarhúsinum móti
bátahavnini, hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 13. apríl 2018 um innkalling til fundar.
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Marin S. Thomsen, fíggjarleiðari luttók á fundinum meðan mál nr. 13/2018 og mál nr. 14/2018 vórðu
viðgjørd og avgerðir tiknar.
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Jákup Frants Larsen, kommunustjóri

Mál nr. 13/2018.
Mál viðvíkjandi roknskapi kommununar fyri 2017.
Fuglafjarðar kommuna hevur tann 05. apríl 2018 móttikið grannskoðaðan roknskap fyri kommununa
og grannskoðarafrágreiðing 10. apríl s.á. fyri 2018 frá Januar – løggilt grannskoðaravirki,
undirskrivaður av Fróða Sivertsen, statsaut. revisor og annars grannskoðaður av Snorra á Bøgarði,
skrásettum grannskoðara.
Fíggjarnevndin
hevur
á
fundi
tann
11.
apríl
2018
gjøgnumgingið
grannskoðarafrágreiðingina saman við fíggjarleiðaranum Marini S. Thomsen
roknskaparøkini saman við fíggjarætlan kommununar fyri 2017.

roknskapin
og
og samanhildið

Býráðið hevur í árinum framt 7 eykajáttanir harav 6 eru beinleiðis eru fíggjaðar við meirinntøkum av
kommunuskatti og P/F skatti, meðan ein er partvís fíggjað við umflyting millum rakstrarstøð 6 og 7.
Talan er um samlaðar eykajáttanir upp á tilsamans kr 2.700.000,00. 3 av eykajáttanum eru til íløgur
og 4 til rakstur. Eykajáttarnirnar eru útgreinaðar á hjáløgdu uppgerð frá fíggjardeildini, dagfest 30.
november 2017.
Roknskapurin vísir eitt avlop av gjaldføri frá rakstri á kr. 16.889.000,00 móti einum halli á
4.039.000,00 sambært góðkenda roknskapinum fyri 2016.
Sambært høvuðsyvirliti í roknskapinum eru útgreiningarnar sýndar niðanfyri og samanhildnar í mun til
góðkendu fíggjarætlanina við framdum eykajáttanum og umflytingum í árinum netto. Tó framgongur
fíggingin ikki av eykajáttanunum, lántøku, nýtsla av innistandandi vm. í yvirlitinum.
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

9.351.022,00
20.278.914,00
11.782.750,00
4.253.171,00
6.779.844,00
6.574.672,00
-7.480.654,00
51.539.719,00

8.949.000,00
21.166.000,00
13.188.000,00
3.515.00,00
7.046.806,00
6.276.000,00
-7.435.000,00
52.705.806,00

402.022,00
-887.086,00
-1.405.250,00
738.171,00
-266.962,00
298.672,00
-45.654,00
-1.166.087,00

0,00

0,00

0,00

568.194,00
234.621,00
15.879.519,00
1.526.890,00
3.284.091,00
8.374.755,00

1.250.000,00
260.000,00
21.100.000,00
1.500.000,00
5.060.000,00
7.300.000,00

-681.806,00
-25.379,00
-5.220.481,00
26.890,00
-1.775.909,00
1.074.000,00

Økið 1-7 tilsamans

29.868.070,00

36.470.000,00

-6.601.930,00

§1 - § 7 tilsamans

81.407.789,00

89.175.806,00

-7.768.017,00

§ 20 Inntøkur

98.296.073,00

-83.675.806,00

-14.620.267,00

-5.500.000,00

11.388.284,00

Gjaldføri frá rakstri

16.888.284,00

Fíggingin sambært góðkendu fíggjarætlanini fyri 2017 útyvir skattainntøkur – rentuútreiður/rentuskatt
§ 20 vm. á kr. 83.675.806,00 er framd við kr. 7,0 mió í lántøku og kr. 1,5 mió. av innistandandi, so
talan var um samlaða fíggjan sambært ætlanina á kr. 94.455.806,00 – kr. 8.500.000 ella netto kr.
83.675.806,00, sum lýst í útgreinaða yvirlitinum.
Hinvegin eru avdráttirnir av lánum staðfestir til kr. 3.528.000,00, sum eru kr. 528.000,00 meira enn
mett í fíggjarætlanini, har avsettar vórðu kr. 3.000.000,00 í ætlanini.
Íløgurnar eru annars útgreinaðar á blað síðu 368 í grannskoðarafrágreiðingini.
Lántøka er, sum omanfyri nevnt framd í 2017 upp á kr. 7,0 mió, til fígging av kommunalum íløgum, tó
fyri mesta partin í sambandi við nýbygging av barnaskúlanum, sum eftir ætlan er mettur til kr. 101,0
mió. + umbyggingina av FK bygninginum kr. 3,0 ella tilsamans kr. 104,0 mió. Talan er um játtan til
íløgur undir „øki 4“.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 11. apríl 2018, og mælir nevndin einmæld
býráðnum til at góðkenna grannskoðaða roknskap kommunununar fyri 2017 uttan viðmerkingar.
Grannskoðarafrágreiðingin verður send býráðslimum í trúnaði saman við málinum.
Avgerð:
Tilmælið frá fíggjarnevndini varð samtykt. (9-0). Sosatt er grannskoðaði roknskapurin fyri
kommununa fyri 2017 samtyktur uttan viðmerkingar. Roknskapurin og grannskoðarafrágreiðingin
vórðu undirskrivað á fundinum.
Mál nr. 14/2018.
Uppskot til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2019.
Mentamálanevndin hevur á fundi tann 13. Apríl 2018 gjøgnumgingið og umrøtt fíggjarætlanina fyri
Fuglafjarðar bókasavn fyri 2019.
Ein samd mentamálanevnd tekur undir við fyriliggjandi uppskoti og mælir býráðnum til góðkenna
uppskotið til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2019.
Talan er um samlaðar rakstrarútreiðslur upp á kr. 1.124.400,00, sum fíggjaðar verða við 60% í
kommunustuðli kr. 674.640,00 og 40% um í landskassastuðli kr. 449.760,00.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá mentamálanevndini og góðkenna uppskotið til
fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2019, sum javnvigar við kr. 1.124.400,00.
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