Góðu vestmenningar
Eins og undanfarin ár verður fíggjarætlanin send hvørjum húski í bygdini. Vit vóna, at
fíggjarætlanin kann geva tykkum eitt innlit í raksturin og íløgurnar hjá Vestmanna
Kommunu í 2009.
Fíggjarætlanin fyri 2009 er lægri enn tann fyri 2008. Útreiðslurnar (íroknað íløgur) eru um
2,5 milliónir lægri, og inntøkurnar eru um 6,4 milliónir hægri. Væntaða yvirskotið er um
100.000 kr. Íløgurnar eru um 6 milliónir netto, hetta er væl lægri enn í 2008, tá vóru
íløgurnar 14,5 milliónir; seinni vóru íløgurnar hækkaðar til 15,8 milliónir.
Kommunuskattaprosentið verður 22% eins og undanfarin ár. Barnafrádrátturin verður
hækkaður til 4.000 kr. Foreldragjaldið í dagstovnunum er ikki hækkað síðani 2006, men av
tí at útreiðslurnar eru so nógv hækkaðar á dagstovnaøkinum, hava vit gjørt av at hækka
foreldragjaldið við 100 kr til 1.800 kr um mánaðin. Foreldragjaldið er framvegis millum
tey lægstu í landinum.
Ógvuliga ilt er at meta um fíggjarviðurskiftini hjá kommununi komandi árið.
Inntøkugrundarlagið kann skjótt broytast, harumframt kann ein millumkommunal
útjavning ávirka inntøkuna. Vit vænta tó, at inntøkurnar í 2009 verða nakað hægri enn í
2008. Vit hava ikki enn sæð lækkandi lønarútgjaldingar hjá vestmenningum, aðrar
inntøkur – m.a. hjá havnini – eru vaksandi, og fólkatalið tykist at vera í vøkstri og
skattaborgararnir tí fleiri.
Rakstarútreiðslurnar eru nógv øktar seinastu árini, hesin vøkstur heldur helst á. Serliga
útreiðslurnar innan almannamál vaksa nógv.
Møguligar broytingar í ábyrgdarbýtinum millum land og kommunur kunnu eisini ávirka
bæði inntøkur og útreiðslur.
Nevndu óvissur kunnu hava við sær, at komandi bygdarráð má endurskoða fíggjarætlanina
fyri 2009 og gera neyðugar broytingar.
Fyrireikingarnar at byggja røktarheimið eru lidnar, arbeiðið verður boðið út, um vit hava
møguleikar at fíggja byggingina. Dagtilhaldið flytur í nýggj høli um ársskiftið.

Vit vænta, at arbeiðið at dagføra Niðara Veg byrjar í 2009.
Ætlaða arbeiðið á Fjalsvegi verður liðugt í 2009.
Kirkjugarðurin á Knúgvum er um at gerast ov lítil, tí hevur bygdarráðið samtykt at seta 1,5
milliónir av í 2009 og somu upphædd í 2010 til eina víðkan.
Tað støðuga arbeiðið við at viðlíkahalda og útskifta vatnveitingina, at nútíðargera kloakkir,
at skifta gomlu gøtuljóssteyrarnar út og at leggja streymføringar í jørð heldur fram.
Í 2009 verður enn størri dentur lagdur á umhvørvismál og at fríðka og rudda bygdina.
Somuleiðis verður dentur lagdur á viðlíkahald og ábøtur á gøtur og vegir og á
ferðsluviðurskifti.
Væntandi verður avtala um vetrarfriðing gjørd á vári í 2009.
Nógv virksemi er í bygdini í løtuni. Fiskivinnuskúlin verður tikin í nýtslu í 2009; vit vóna,
at gongd kemur á virksemi hjá handils- og tænastuvinnuni í miðstaðarøkinum; vit vænta, at
nógva virksemið hjá fiskivinnuni bæði á landi og sjógvi heldur fram og mennist enn meira;
og vit vóna, at ferðavinnan í Vestmanna mennist enn meir. Vit fara framhaldandi at royna
at betra umstøðurnar hjá vinnulívinum í Vestmanna.
Øll børn skulu framhaldandi hava tilboð um ansingarpláss. Somuleiðis skulu frítíðartilboðini hjá børnum og ungdómi betrast.
Fólkaskúlin, kvøldskúlin og musikkskúlin skulu mennast. Umstøðurnar hjá mentanarlívinum skulu betrast.
Samstarvið við grannakommunur skal framhaldandi mennast.
Sitandi bygdarráð fer frá við árslok, vit takka øllum fyri gott samstarv og ynskja nýggja
bygdarráðnum góðan byr og góða eydnu.
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