KLAKSVÍKAR KOMMUNA

Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Faroe Islands . Tlf. 410000 . Fax. 410001

Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:
Málnr.:

23.10.2014 kl. 17:30
13/00245

Málsyvirlit
Til viðgerðar
96/14

14/00159-7

Dagføring av fundarskipan Klaksvíkar Býráðs, eftirmeting - seinna viðgerð

97/14

12/01162-155

Val av limi og tiltakslimi í Barnaverndarnevndina

98/14

09/00574-95

Skúlin í Mikladali - Skipan av skúla skúlaárið 2014/2015 - fyribils broyting
av undirvísingarstaði

99/14

14/00804-4

KÍ-Kvinnur FM-vinnarar fyri 15. ferð – heimsmet

100/14

14/00124-15

Viðv. matr. nr. 796b Undir Fossum í Klaksvík - atkomuvegur v.m

101/14

14/00580-3

Umsókn um loyvi at keypa gamla Heimistovufjósið við undirlendi (matr. nr.
87a, Svínoy) - Búnaðarstovan

102/14

14/00119-16

Havnin í Árnafirði - skaði í uppgangi í jan. 2014 - eykajáttan, seinna viðgerð

103/14

14/00654-1

Bráfeingis skiftan av vindeygum í summarsteðginum, Blákollan - eykajáttan,
seinna viðgerð

104/14

14/00741-1

Játtan flytast frá Snjallubjallu til NR/Sernám og Barnaansing Felags eykajáttan, seinna viðgerð

105/14

14/00677-15

Fíggjarætlan 2015 (1. uppskot)

Til viðgerðar

96/14
14/00159 Dagføring av fundarskipan Klaksvíkar Býráðs, eftirmeting - seinna viðgerð
Viðgjørt av
3 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
23.10.2014

Málnr.
96/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð samtykt av býráðnum 11. sept. 2014.
Nevndarsamtyktir:
FíN 09-09-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 20-08-2014, og mælir til, at talutíðirnar verða
tríggjar ferðir tríggjar minuttir fyri hvønn býráðslim pr. mál. Somuleiðis mælir nevndin til, at talutíðirnar
verða eftirmettar saman við eftirmetingini av stroymingini í apríl 2015.
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BýR 11-09-2014: Gunvá við Keldu setti broytingaruppskot fram, har avmarking á talutíðunum skal
strikast. Broytingaruppskotið fall við 5 atkvøðum fyri - Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth
M. Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen - og 6 atkvøðum ímóti - Jógvan Skorheim,
Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen og Kristian Eli
Zachariasen.
Tilmælið frá FíN 09-09-2014 einmælt samtykt við fyrru viðgerð.
Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Gunvá við Keldu setti broytingaruppskot fram, har avmarking á talutíðunum skal strikast.
Broytingaruppskotið fall við 5 atkvøðum fyri - Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth M.
Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen - og 6 atkvøðum ímóti - Jógvan Skorheim,
Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen og Kristian Eli
Zachariasen.
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá FíN 09-09-2014 og samtykt býráðsins 11-09-2014. Hetta varð samtykt
við 6 atkvøðum fyri - Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen,
Signhild V. Johannesen og Kristian Eli Zachariasen. - og 5 atkvøðum ímóti - Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó.
Poulsen, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen.

97/14
12/01162 Val av limi og tiltakslimi í Barnaverndarnevndina
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
23.10.2014

Málnr.
97/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Rúna Sivertsen, ið varð vald í Barnaverndarnevndina á býráðsfundi 29. januar 2013, hevur í telduskrivi 16.
sept. boðað frá, at hon tekur seg úr nevndini frá 4. ársfj. 2014 at rokna.
Lógargrundarlag:
§ 4, stk. 1 og 2 í Løgtingslóg nr. 18 frá 8. mars 2005 um barnavernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr.
139 frá 18. desember 2013 (BVL)
Fíggjarligar avleiðingar:
BVL, § 4, stk. 7: Fyri luttøku á fundum í barnaverndarnevndum fáa limir og varalimir samsýning sambært
reglunum í kommunustýrislógini.
Tilmæli:
Mælt verður býráðnum til at velja nýggjan lim í Barnaverndanevndina fyri Rúnu Sivertsen.
Nýggjur limur:
Nýggjur varalimur:
Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Einmælt samtykt at velja sum nýggjan lim: Jóngerð Biskopstø og sum nýggjan varalim: Beinta
Klakkstein
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98/14
09/00574 Skúlin í Mikladali - Skipan av skúla skúlaárið 2014/2015 - fyribils broyting
av undirvísingarstaði
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
2 Mikladalsnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
02.09.2014
15.09.2014
21.10.2014
23.10.2014

Málnr.
36/14
11/14
90/14
98/14

Váttað

Frágreiðing um málið:

Víst verður til skriv frá umsitingini dagfest 28. aug. 2014, har greitt verður frá ynskinum um fyribils
serskipan av skúlaárinum 2014/2015 fyri einasta skúlanæmingin í Mikladals/Trøllanesar Skúla. Lagt verður
upp til, at frálæran á Kalsoynni fer fram í heimbygdini hjá einsamalla næminginum, tvs. á Trøllanesi,
komandi skúlaár 2014/15. Eftirfylgjandi skúlaárið (2015/16) fer hesin næmingur í 7. flokk, sum er partur
av framhaldsdeildini, og verður mælt til, at næmingurin tá fer til Klaksvíkar at ganga í skúla allar dagar í
vikuni, tí mett verður, at næmingurin á henda hátt fær eitt betri skúlatilboð.
FORTREYT:
Leggjast skal aftrat, at Klaksvíkar Býráð, sum kunnugt, áður hevur samtykt at gevast við skúlavirkseminum
á Trøllanesi, og at hetta málið – um tað verður samtykt av býráðnum – ikki er eitt tilmæli um permanenta
broyting av tí samtyktini, men einans snýr seg um at gera eitt tíðaravmarkað undantak, nú einasti skúlanæmingur í norðaru helvt av Kalsoynni býr á Trøllanesi, sum verdur galdandi í eitt ella í mesta lagi tvey
skúlaár, tá ið næmingurin fer til Klaksvíkar at ganga í skúla allar dagar í vikuni. Eftir hetta kemur tann
galdandi, av byráðnum samtykta, skipan fyri skúlabygningin á Trøllanesi aftur í gildi.
Lógargrundarlag:
Fólkaskúlalógin.
Fíggjarligar avleiðingar:
Enn er ikki heilt greitt hvørjar fíggjarligu avleiðingarnar verða av at flyta skúlan til Trøllanesar. Neyðugt er
at flyta innbúgv úr skúlanum í Mikladali í skúlabygningin á Trøllanesi, telefon og internet skal leggjast inn,
og afturat hesum kemur kostnaðurin av ferðaflutningi av lærara og møguliga øðrum næmingum eisini.
Møguliga eru aðrar útreiðslur eisini.
Tilmæli:
Vísandi til omanfyristandandi, verður tilmælið frá skúlaleiðsluni um skipan av undirvísingini við hesum
lagt fyri til politiska støðutakan, har lagt verður upp til eina fyribilsskipan, galdandi fyri komandi skúlaár
(2014/15), har tann parturin av undirvísingini, sum fer fram á Kalsoynni, verður skipaður í heimbygdini hjá
einasta næminginum, tvs. á Trøllanesi 3 dagar um vikuna, og at næmingurin fer til Klaksvíkar í skúla 2
dagar um vikuna.
Nevndarsamtyktir:
TRN B&U 02.09.2014: Ein meiriluti, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen og Kristian Eli Zachariasen,
tekur undir við tilmælinum dagfest 28.08.2014.
Ein minniluti, Eyðstein Ó. Poulsen, tekur støðu í býráðnum.
Ein annar minniluti, Herfrí J. Sørensen, mælir til at varðveita verandi skúlaskipan.
Nevndin er samd um, at málið verður lagt fyri staðbundnu nevndina fyri Mikladal og fyri skúlastýrið í
Mikladali, áðrenn tað verður viðgjørt í FíN og Býraðið.
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Mikladalsnevndin 15-09-2014: Nevndin mælir frá at gera broytingar í skúlaskipanini í Mikladali.
Nevndin mælir eisini frá, at útgerð verður tikin út úr skúlanum í Mikladali.
FíN 21-10-2014: Ein meiriluti – Jógvan Skorheim, Óluva Klettskarð og Signhild V. Johannesen – mælir
til, at skúlabygningarnir í Mikladali og Trøllanesi verða nýttir til undirvísing, og at skúlaleiðslan sjálv
skipar undirvísingina eftir tørvi. Mælt verður eisini til, at býráðið tryggjar karmarnar í báðum skúlunum.
Ein minniluti – Eyðstein Ó. Poulsen – tekur støðu í býráðnum.

Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Atkvøtt varð um meirilutatilmælið í FíN 21-10-2014, tað fall við 5 atkvøðum fyri - Jógvan Skorheim,
Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen og Kristian Eli Zachariasen – 5 atkvøðum ímóti Gunvá við Keldu, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen, Herfrí J. Sørensen og Steinbjørn
O. Jacobsen – og einari blankari - Eyðstein Ó. Poulsen.
Síðani varð atkvøtt um soljóðandi broytingaruppskot frá Jóhann Lützen: Mælt verður til, at skúlaleiðslan
sjálv skipar undirvísingina eftir tørvi fyri skúlaárið 2014/2015. Mælt verður eisini til at býráðið tryggjar
karmarnar.
Broytingaruppskotið varð samtykt við 6 atkvøðum fyri - Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva
Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen og Kristian Eli Zachariasen - 4 atkvøðum ímóti Gunvá við Keldu, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen - og 1
blankari atkvøðu – Eyðstein Ó. Poulsen.

99/14
14/00804 KÍ-Kvinnur FM-vinnarar fyri 15. ferð - heimsmet
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
06.10.2014
21.10.2014
23.10.2014

Málnr.
71/14
92/14
99/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini dagfest 25. september 2014, har greitt verður frá skipanini av
hátíðarhaldinum kring heimsmetið hjá KÍ-kvinnunum.
Lógargrundarlag:
Fíggjarætlanin
Fíggjarligar avleiðingar:
Flytan millum konti í sama kontobólki
Tilmæli:
Mælt verður til at flyta kr. 200.000 frá konto 111470037 ”Byggi- og býarplansútreiðslur” til konto
111470048 ”Umsiting, annað”.
Nevndarsamtyktir:
UBN 06-10-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 25-09-2014.
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FíN 21-10-2014: Nevndin tekur undir við UBN 06-10-2014
Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Tilmælið frá FíN 21-10-2014 einmælt samtykt.

100/14
14/00124 Viðv. matr. nr. 796b Undir Fossum í Klaksvík - atkomuvegur v.m.
Viðgjørt av
1 Tekniska Nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
08.10.2014
21.10.2014
23.10.2014

Málnr.
40/14
101/14
100/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini dagfest 23. sept. 2014, har greitt verður frá gongdini í málinum.
Klaksvíkar Býráð samtykti á fundi 20. mars 2014 yvirtøku av atkomuvegi til matr. nr. 796n, sum eigarin
hevur latið gera frá kommunalum vegi tvørtur um aðra ogn og víðari til nevnda matrikkul. Í juli 2014
sendir eigarin kommununi skriv við fráboðan um feil í uppgerð síni, og at umsitingin ikki hevur gjørt vart
við feilin. Kommunan hevur upplýst fyri borgaranum, at tá ognir verða keyptar, ger umsitingin eina meting
av ognini. Í hesum førinum varð mett, at ein endurgjaldsupphædd á 280 tús. kr. stóð væl í mát við virðið,
sum er gjørt á ognini á matr. nr. 590a og litra c. Avgerð kommununnar um at veita endurgjald fyri vegin er
tí ikki tikin út frá einstøku postunum í uppgerðini frá borgaranum, men sum ein samlað meting av
virðinum, sum framt er á omanfyri nevndu ognum. Umsitingin hevur gjøgnumgingið málið einaferð enn,
og niðurstøðan er, at ein endurgjalds upphædd á 280 tkr. í nútíðarpeningi svarar væl til virðið á nevndu
ogn.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking
Fíggjarligar avleiðingar:
Samtyktin í mars 2013 hevur við sær, at keypið skal fíggjast av konto til ”Byggibúning Sethús”, og krevur
málið, at staðfest meirinntøka verður á nevndu konto. Málið hevur bert fingið eina viðgerð í býráðnum.
Í september 2014 er annað mál samtykt við aðru viðgerð, har tikið verður saman um nýtsluna á kontuni
“Byggibúning Sethús”. Í nevnda máli (nr. 14/00551) er endurgjaldið fyri vegin til matr. nr. 796n ikki tikið
við.
Tilmæli:
Við hesum verður mælt nevndum og býráði til at endurgjaldsupphæddin verður 280 tkr., og at keypið
verður fíggjað av “Vegir Íløga” ella “Býggibúning Bústaðir”, um tað vísir seg síðst í árinum, at hetta letur
seg gera, uttan at annað byrjað íløguarbeiði dregur út.
Nevndarsamtyktir:
TN 08-10-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 23-09-2014.
FíN 21-10-2014: Nevndin tekur undir við TN 08-10-2014.
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Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Tilmælið frá FíN 21-10-2014 einmælt samtykt.

101/14
14/00580 Umsókn um loyvi at keypa gamla Heimistovufjósið við undirlendi (matr. nr.
87a, Svínoy) - Búnaðarstovan
Viðgjørt av
1 Svínoyarnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.09.2014
06.10.2014
23.10.2014

Málnr.
16/14
56/14
101/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Búnaðarstovan biður í skrivi dagf. 5. juni 2014 um býráðsins ummæli til umsókn frá trimum borgarum um
keyp av gamla Heimistovuhjósinum í Svínoy, sum stendur á festinum hjá Jógvan í Heimistovu Joensen.
Umrøddi partur av matr. nr. 87a er 372 m2 til víddar og liggur mitt í bygdini.
Í fyriliggjandi uppskoti til byggisamtykt fyri Svínoy – sum tó enn ikki er endaliga samtykt og góðkend liggur ognin í økisparti A38, útlagt til blandað íbúðar- og vinnuøki, har m.a. minsta grundøkjavídd er sett
til 300 m2.

Tilmæli:
Tekniska Umsiting hevur hesar viðmerkingar til eina møguliga sølu av fjósinum:
1. Møgulig broyting í nýtsluni verður at vera í samsvar við ta til eina og hvørja tíð galdandi áseting í
byggisamtyktini.
2. Heitt verður á Búnaðarstovuna um at taka atlit til evt. aðrar umsøkjarar til keyp av fjósinum.
Lógargrundarlag:
-
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Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan er ikki partur í málinum

Nevndarsamtyktir:
Svínoyarnevndin 17-09-2014: Vegna ógegni hjá nevndarlimum, verður málið beint aftur til umsitingina.
UBN 06-10-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagf. 16-09-2014.
Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Tilmælið frá UBN 06-10-2014 einmælt samtykt.

102/14
14/00119 Havnin í Árnafirði - skaði í uppgangi í jan. 2014 - Eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
23.10.2014

Málnr.
102/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð samtykt av býráðnum 11. sept. 2014.

Nevndarsamtyktir:
HaVN 02-09-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 28-08-2014.
FíN 09-09-2014: Nevndin tekur undir við HaVN 02-09-2014.
BýR 11-09-2014: Tilmælið frá FíN 09-09-2014 einmælt samtykt.

Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Samtykt við seinnu viðgerð.

103/14
14/00654 Bráfeingis skiftan av vindeygum í summarsteðginum, Blákollan - eykajáttan,
seinna viðgerð
Viðgjørt av
4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
23.10.2014

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð samtykt av býráðnum 11. sept. 2014.

Málnr.
103/14

Váttað
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Nevndarsamtyktir:
TRN B&U 02.09.2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum dagfest 28.08.2014.
FíN 09-09-2014: Nevndin tekur undir við TrN B&U 02-09-2014.
BýR 11-09-2014: Tilmælið frá FíN 09-09-2014 einmælt samtykt.

Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Samtykt við seinnu viðgerð.

104/14
14/00741 Játtan flytast frá Snjallubjallu til NR/Sernám og Barnaansing Felags eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
02.09.2014
09.09.2014
11.09.2014
23.10.2014

Málnr.
35/14
76/14
85/14
104/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð samtykt av býráðnum 11. sept. 2014.

Nevndarsamtyktir:
TRN B&U 02.09.2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum dagfest 29.08.2014.
FíN 09-09-2014: Nevndin tekur undir við TrN B&U 02-09-2014.
BýR 11-09-2014: Tilmælið frá FíN 09-09-2014 einmælt samtykt.

Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Samtykt við seinnu viðgerð.

105/14
14/00677 Fíggjarætlan 2015 (1. uppskot )
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
1 Mentanarnevndin
1 Trivnaðarnevndin Børn & Ung
1 Havna- og Vinnunevndin

Fundardagur
06.10.2014
07.10.2014
07.10.2014
07.10.2014

Málnr.
72/14
48/14
39/14
46/14

Váttað
(14/00567)
(14/00808)
(14/00737)
(14/00807)

KLAKSVÍKAR KOMMUNA
1 Trivnaðarnevndin Eldri & Bústaðir
1 Tekniska Nevnd
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

07.10.2014
08.10.2014
21.10.2014
23.10.2014
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21/14
47/14
106/14
105/14

(14/00737)
(14/00567)
(14/00677)
(14/00677)

Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini dagfest 9. oktober 2014, har m.a. stendur:
Tann 6. september viðgjørdi fíggjarnevndin uppskot til fíggjarætlan 2015. Uppskotið var síðani viðgjørt á
Temafundi I tann 23. september, har allir býráðslimir møttu.
Ein meiriluti tók undir við tølunum og samtykt varð eisini, at hækka skattaprosentið úr 21,50% til 22%, og
at barnafrádrátturin skuldi vera óbroyttur, kr. 4.500.
Uppskotið frá minnilutanum var soljóðandi:
Ein minniluti - Eyðstein Ó. Poulsen, Atli S. Justinussen, Gunvá við Heldu, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur
og Herfrí J. Sørensen - tekur undir við uppskotinum við hesum broytingum:
at lækka raksturin við 1 mió. kr., har 300 tús. kr. verða tiknar frá grein 3 (Børn og Ung), 500 tús kr. tiknar
frá grein 1 og 2 (Fyrisiting og Almanna- og Heilsumál), og inntøkumetingin hjá Kl. Havn verður hækkað
við 200 tús. kr. Samlað verður rakstrarkarmurin 109 mió. kr. Mælt verður eisini til, at raksturin verður
reguleraður/tillagaður, tá fíggingin fyri eldraøkið er komin upp á pláss.
Skattainntøkur
Skattainntøkurnar eru settar til 167 mió. kr. Í fíggjarætlanini fyri 2014 vórðu inntøkurnar ætlaðar til 163,5
mió kr., og sum inntøkurnar hava verið higartil, so fer metingin at halda.
Í uppskotinum verður roknað við, at persónsskattainntøkurnar hækka 4,5 mió. kr. Hækkingin í
skattaprosentinum upp á 0,50 stig gevur eina meirinntøka á 3,6 mió. kr., og sostatt verður roknað við einum
generellum vøkstri á 0,9 mio. kr. Í hesum sambandi kann nevnast, at 1. oktober hækka flestu lønir 1,9% og
alt annað líka, so eigur hetta at síggjast aftur í persónsskattainntøkunum.
Felagsskatturin er mettur til at verða tað sama sum í ár, tvs. 6,5 mió. kr. Uppgerðin frá TAKS sigur, at vit
fáa 6,1 mió. kr. í felagsskatti, og saman við øðrum reguleringum eru útlit fyri, at vit røkka inntøkumetingini
upp á 6,5 mió. kr.
Kapitaleftirlønarskatturin er lækkaður 1 mió. kr. í mun til í 2014 og eru settar til 2,5 mió. kr. Orsøkin er, at
framrokningar vísa, at vit í ár far at fáa nakað tað sama sum í 2013.
Rakstur
Samlaðu rakstrarútreiðslurnar eru settar til 110 mió. kr. Í fíggjarætlanini 2014 verður raksturin 106,7 mió.
kr. Talan er tí um, at rakstrinum verður 3,2 mió. kr. hægri enn í 2014, svarandi til ein vøkstur á 3 %.
Vøksturin netto 3,2 mió. kr. hevur samband við lønarhækkingar og bussleið:
Lønarhækkingar sb. sáttmálar
Lønarvøkstur uppnormeringar
Barnaansing, lætti foreldragjald
Bussleið
Reguleringar annars

1,3
1,0
0,45
1,8
-1,35
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3,2

Rakstraravlop/ Rakstrarúrslit
Rakstraravlopið verður í fíggjarætlanini fyri 2014 57 mió. kr. Kommunurnar partur av rentustuðlinum er
mettur at verða 5,5 mió. kr. og rentuútreiðslurnar 7,0 mió. kr. Rakstrarúrslitið verður sostatt 44,5 mió. kr.
Avdráttirnir eru settir at verða 8 mió. kr. og við hesum verður úrslitið áðrenn íløgur 36,5 mió. kr.
Bruttoskuld og nettoskuld
Við ársbyrjan 2014 var bruttoskuldin 155,1 mió. kr.
Í verandi uppskoti til fíggjarætlan eru avdráttirnir 8 mió. kr., og við hesum verður skuldin við ársenda 2015
139,5 mió. kr. Tað merkir eisini, at nettoskuldin verður góðar 40 mió. kr. undir einari álíkning.
Íløgur
Verandi uppskot sigur, at 36,5 mió. kr. verða til íløgur.
Íløgurnar verða viðgjørdar á seinna temafundinum, sum verður 4. november.

Lógargrundarlag:
Ásetingarnar um gerð av fíggjarætlan eru í § 39 í kommunulógini:
§ 39. Fíggjarárið er frá 1. januar til 31. desember. Fíggjarnevndin skal fyri 1. oktober leggja uppskot
til fíggjarætlan fyri kommunustýrið.
Stk. 2. Kommunustýrið skal viðgera uppskot til fíggjarætlan tvær ferðir við í minsta lagi 14 daga
millumbili. Fíggjarætlanin skal verða endaliga samtykt í seinasta lagi 1. desember.

Fíggjarligar avleiðingar:
Einki at viðmerkja
Tilmæli:
Fíggjarnevndin verður at taka støðu til uppskoti.

Nevndarsamtyktir:
UBN 06-10-2014 (14/00567 Fíggjarætlan 2015, UBN): Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku
umsiting dagfest 03-10-2014.
MeN 07-10-2014 (14/00808 Fíggjarætlan 2015, MeN): Nevndin tekur undir við kørmunum, sambært
tilmæli 02-10-2014 – men verður málið viðgjørt serskilt á seinni fundi.
TrN B&U 07-10-2014 (14/00737 Fíggjarætlan 2015, TrN B&U og TrN E&B): Nevndin samtykti, at
taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagfest 02-10-2014.
HaVN 07-10-2014 (14/00807 Fíggjarætlan 2015, HaVN): Ein meiriluti, Kristian Eli Zachariasen,
Signhild V. Johannesen og Steinbjørn O Jacobsen, tekur undir við tilmælinum, dagfest 02-10-2014. Ein
minniluti, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur og Herfrí Sørensen, tekur støðu í býráðnum.
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TrN E&B 07-10-2014 (14/00737 Fíggjarætlan 2015, TrN B&U og TrN E&B): Nevndin samtykti, at
taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagfest 02-10-2014.
TN 08-10-2014 (14/00567 Fíggjarætlan 2015, TN): Nevndin tekur undir við tilmæli frá tekniska
stjóranum dagf. 03-10-2014.
FíN 21-10-2014: Ein meiriluti – Jógvan Skorheim, Óluva Klettskarð og Signhild V. Johannesen – tekur
undir við samtyktunum hjá UBN 06-10-2014, MeN 07-10-2014, TrN B&U 07-10-2014, meirilutanum í
HaVN 07-10-2014, TrN E&B 07-10-2014 og TN 08-10-2014.
Ein minniluti - Eyðstein Ó. Poulsen - tekur undir við uppskotinum við hesum broytingum:
at lækka raksturin við 700 tús. kr., har 500 tús kr. verða tiknar frá grein 1 og 2 (Fyrisiting og Almanna- og
Heilsumál), og inntøkumetingin hjá Kl. Havn verður hækkað við 200 tús. kr. Samlað verður
rakstrarkarmurin 109,3 mió. kr. Mælt verður eisini til, at raksturin verður reguleraður/tillagaður, tá
fíggingin fyri eldraøkið er komin upp á pláss.

Býráðsins samtykt 23-10-2014:
Minnilutatilmælið frá FíN 21-10-2014 fall við 5 atkvøðum fyri - Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen,
Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen - og 6 atkvøðum ímóti –
Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen og
Kristian Eli Zachariasen.
Meirlutatilmæið frá FíN 21-10-2014 samtykt við 6 atkvøðum fyri - Jógvan Skorheim, Steinbjørn O.
Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen og Kristian Eli Zachariasen - og 5
atkvøðum ímóti - Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Atli S.
Justinussen og Herfrí J. Sørensen.
Meirlutatilmæið frá FíN 21-10-2014 samtykt við 6 atkvøðum fyri - Jógvan Skorheim, Steinbjørn O.
Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen og Kristian Eli Zachariasen - og 5
atkvøðum ímóti - Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Atli S.
Justinussen og Herfrí J. Sørensen.
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