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Bygdaráðsfundurin 02.02.2009  
 
 
Mál nr.  1/2009   Fíggjarmál. 
J. nr. 2008-0031-0049 
 
Yvirlit yvir roknskap hjá Heilsumiðstøðini 2002-2008. 
 
Fíggjarnevndin mælir til, at Nes- og Runavíkar kommunur hava  
ein felagsfund um roknskapir 2002-2008 og um fíggjarstøðuna á Heilsu- 
miðstøðini.  
Fíggjarnevndin mælir til, at hesin fundurin verður, tá  
roknskapurin fyri 2008 fyriliggur. 
 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 2/2000 Fyrisitingarmál 
 
Tilboð komið frá veitara, sum bjóðar tænastu sum Telduvørur. 
 
Vit fara hervið at bjóða tykkum eina tænastu, at ein maður ein dag um 
vikuna arbeiðir sum teldumaður hjá Nes Kommunu. 
Endamálið við hesi tænastu er, at Nes Kommuna hevur kvalifiserða 
tænastu, uttan at skulu nýta egin starvsfólk til innanhýsis KT arbeiði. 
Harumframt ynskja vit, at vit fyribyrgja óneyðugum feilum, við at 
eftirhyggja útgerðini leypandi. Her verður hugsað um backup og 
antivirus við meira. 
Vit ynskja, at tænastan í størsta mun verður gjørdur í hølunum hjá 
kommununi ella stovnum undir kommununi. 
Fyri fasta tímatali rindar Nes Kommuna ein tímatakst, umframt MVG. 
Vónandi hevur hetta tykkara áhuga. 
 
Fíggjarnevndin mælir til, at komandi roknskaparleiðarin hjá  
kommununi, verður við at taka støðu til telduvørð, og tí mælir  
Fíggjarnevndin til, at hetta málið verður tikið upp aftur til  
viðgerðar á fundinum í mars. 

 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 

Mál nr.   3/2009   Byggimál 
J. nr. 2009-0042-0229 
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Hin 08.01.2009 søkir Jan Danielsen um byggiloyvi til garð samb. 
viðløgdu tekningum. 
 
Tekniska nevnd mælir til at játta Jan Danielsen byggiloyvi til  
umsókta garð, við teimum vanligu treytunum og sambært viðløgdu  
tekning. 
 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 4/2009 Byggimál 
J. nr. 2008-0042-0228 
 
Hin 17.12.2008 søkir Árni Nygaard um byggiloyvi til eina vindmyllu á 
matr. nr. 128 í Rókini. 
Endamál: til at hita vatn, at minka um oljuútreiðslur og minka um 
dálking. 
Hann hevur fingið boð um at koma við tekningum. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at bíða við at játta nakað loyvi til vindmyllur,  
til Føroya Kommunufelag er komið til eina endaliga niðurstøðu viðv.  
vindmyllunum, sum antin er jalig fyri at játta loyvi til vindmyllur ella ikki.  
 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 5/2009 Byggimál 
2007-0048-0008 
 
Poula og Hanus Olsen søkja um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 699ae 
sambart viðløgdu tekningum. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at játta Poulu og Hanus Olsen byggiloyvi til  
sethús teirra, á matr. Nr. 699 ae, sambært innsendu tekning og eftir  
vanligum treytum og at gera grannasáttmála við grannan sunnanfyri,  
sum er Nes kommuna.  
 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál nr. 7/2009   Vegamál. 
 
Á fundi hin 01.12.2008 gjørdi bygdaráðið millum annað hesa samtykt 
viðv. asfaltering av økinum við NEBO:  

Ø At økið verður gjørt soleiðis, sum kommunan og NEBO eru 
komin á samt um.  
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Ø At NEBO biður um tilboð og stendur fyri asfalteringini, meðan 
kommunan rindar fyri tann partin, sum er ”almennur”. 

Ø At skrivlig avtala verður gjørd millum partarnar um nýtslu av 
økinum við NEBO. 

 
NEBO hevur fyngið tilboð uppá asfalteringina, og tí er spurningurin nú, 
hvussu stórur tann ”almenni” parturin er, og skal hetta avroknast pr. m²  
ella við eini ávísari upphædd?      
 
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan átekur sær at asfaltera vestan-  
og sunnanfyri  sjálvan bygningin hjá NEBO sambært viðløgdu tekning,  
og verður hetta so at rokna sum eitt alment parkeringsøki. 
Hetta viðførir, at kommunan átekur sær at gjalda eitt stað millum  
helmingin og 2/3 av kostnaðinum, alt eftir hvat partarnir koma á samt  
um og hvat  avtalan fyri økið kemur at umfata.   

 
Fíggjarnevndin mælir til, at kommunan betalir  tveir triðingar av 
tilboðnum uppá  asfalteringini, ið svarar til  130.000,00 kr. í verður 
tikið av konto ”asfaltering av bygdavegum. Fíggjarnevndin vísur 
eisini á, at Nes kommuna longu hevur borið allan kostnaðin av at 
broyta gongubreytina og flytan av lyktapelum, sambart ynski frá 
samkomuni í Nebo.   
   

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
 
 
Mál nr. 9/2009 Mentamál 
J. nr. 2008-0023-0041 
 
Hin 06.11.2008 verður søkt um kr. 4.000,00 í stuðli til luttøku á ESTA 
strúkilærararáðstevnu í Wien 3-9 apríl 2009. 
 
Mentanarnevndin tekur undir við, at strúkarar úr Føroya  
Musikkskúla luttaka á ESTA ráðstevnuni í Wien, og mælir  
bygdaráðnum til at játta teimum ein stuðul uppá 4.000,00 kr.  
 
Fíggjarnevndin mælir til at koyra hesa umsóknina í nývaldu 
Mentanarnevndina sum tekur við 1. januar 2009.  
 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
 
Mentanarnevndin tekur undir við og mælir til, at strúkarar úr 
Føroya Musikkskúla luttaka á ESTA ráðstevnuni í Wien, í 
døgunum 3-9 apríl, tí hesir lærarar eru sera gagnligir fyri 
næmingarnar hjá okkum og mælir til,  at játta teimum ein stuðul 
uppá 4.000,00 kr. Til at fara á nevndu ráðstevnu.   
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Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá 
Mentanarnevndini, og at peningurin verður tikin av kto. ”Ymiskir 
studningar”.  
 

Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
 
 
 
Mál nr. 10/2009 Mentamál 
J. nr. 2009-0023-0045 
 
Bókin ”Umborð” er nú útkomin og kostar kr. 298,00. Nes kommuna 
hevur játtað at stuðla við kr. 3.000,00. 
Ætlanin er at geva eina bók út aftur í novembur í ár. Henda er 
framhald av tí fyrru, har søgur um fleiri persónar verða skrivaðar. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at Nes kommuna keypir 10 bøkur  
t.v.s. keypa bøkur fyri 2.980,00 kr.  
 
Fíggjarnevndin  tekur undir við tilmælinum frá 
Mentanarnevndini,  og at peningurin verður tikin av kto. 
”Ymiskir studningar”.  
 

Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 11/2009 Skúlamál 
J. nr. 2008-0021-0016  
 
Heitt verður á bygdaráðið um at fáa eina ætlan yvir økið rundan um 
skúlan. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at málið verður viðgjørt í Teknisku 
deild, sum skal gera eitt møguligt uppskot um økini norðan-oman- 
og sunnanfyri skúlan, fyri at fáa eina heildarætlan fyri alt økið 
rundan um skúlan. Uppskotið skal vera klart áðrenn 
summarsteðgin 2009.  
  

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 12/2009 Umhvørvismál 
2009-0047-0011 
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Møguleiki er fyri at søkja um stuðul frá Innlendismálaráðnum til 
viðarvøkstur av játtanini til umhvørvisverndarmál. 
 
Umsóknarblað er hjálagt og eigur tað, at verða Innlendismálaránum í 
hendi í seinasta lagi 1. februar í stuðulsárinum. 
 
Mentanarnevndin mælir til at søkja um stuðul til viðavøkstur á 
hesum støðum: 
Úti á Kvíggjarheyggi. 
Inni á Svangaskarði (skráin á vestursíðuni). 
 

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 13/2009 Umhvørvismál 
2009-0047-0012 
Føroya Náttúrugripasavn hevur sent verkætlanarlýsing og 
kostnaðarmeting fyri støðulýsing av lívfrøðiliga margfeldinum av 
økinum við Toftavatn til viðgerðar. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at umboð frá Nes – og Runavíkar 
kommunu saman við Agendastovuni  fara á fund við 
Nattúrugripasavnið, til at viðgera kanningartilboðið, og um at 
gjaldið verður javna yvir 2009 og 2010.  
 
Fíggjarnevndin metir ikki at projektið, kostnaður v.m. í málinum 
eru nóg væl lýst, og tí mælir fíggjarnevndin til, at bíða við at taka 
støðu til málið, inntil úrslitið av fundinum fyriliggur.  
 
 - Fundur hevur verið við Náttúrugripasavnið og var teirra 
uppskot, at kommunurnar gjalda 2/3  t.v.s. 200.000,00 í 2009 og 
restina í 2010. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini hjá 
Mentunarnevndini.  
 

Tilmælið frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
  
 
Mál nr. 14/2009 Mentanarmál 
2009-0023-0046 
Føroya Kommunufelag hevur sent áheitan frá Gotland um 
vinarbýarsamstarv. 
Talan er um Storsudret kommunu, ið hevur 1000 fastbúgvandi og eins 
nógvar ”leystbúgvandi” íbúgvar. 
Í Storsudret kommunu er høvuðsvinnan jarðarbrúk, ferðavinna og 
smíð/grótarbeiðið. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at fyrst av øllum verður kannað, hvussu  
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viðurskiftini eru á Gotlandi, fyri møguliga at staðfesta, um eitt vinar- 
býarsamstarv hevði tænt borgarunum í Nes kommunu.   
Og at málið síðani verður tikið upp á seinni fundi. 
 

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 15/2009 Parkinsonfelagið 
2009-0023-0047 
Í skrivi dagfest 12.01.2009 søkir Parkinsonfelagið um stuðul til 
Norðurlendskan fund í Føroyum. 
Roknað verður við, at tað koma eini 20-25 fólk úr hinum 
norðanlondunum til fundin. 
 
Mentanarnevndin mælir til at stuðla Parkinsonfelagið við kr. 3.000,00  
í samband við Norðurlendska fundin, ið verður í Føroyum. 

 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og 
 at peningurin verður tikin av kto. Nr. 493640 ”Ymiskir studnignar”. 
 

Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
 
 
Mál nr. 17/2009 Trivnaðarmál 
2009-0031-0051 
Neyðugt er at taka upp til viðgerð um, hvussu kommunan generelt 
skal fyrihalda seg til bíðilistar , um at fáa fast pláss á sambýlinum 
Vesturskin. 
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at nevndin kemur at hava fund við  
leiðaran  á Vesturskin,  og tosa við hana um  
verandi umlættingarskipan v.m. og síðani taka hetta upp á  
næsta fundi í Trivnaðarnevndini.  
Síðani koma við einum tilmæli til bygdaráðið. 
 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 18/2009 Trivnaðarmál 
2009-0031-0050 
 
Gjaldið hjá øðrum kommunum fyri at hava teirra borgarar til 
umlætting á Vesturskyn, hevur nú í eina tíð verið kr. 165,00, pr. 
døgn ella 4.950,00 kr. pr. mdr. . 
 
Trivnaðarnevndin kemur at viðgerða gjaldið. 



Bygdaráðsfundur 

bygdaráðsfundur 7 

 
Trivnaðarnevndin mælir til, at verandi gjald hjá kommununum  
heldur fram, meðan nevndin kannar upphæddina og tosar við  
leiðaran um hetta gjaldið. 
 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 19/2009 Ansingarmál. 
2009-0031-0052 
Dagrøktin: 
Allur árgangur 2005 hevur aldur til at fara í barnagarð, og skal 
allur árgangurin takast inn í Barnagarðin, er neyðugt at taka hølini 
hjá Frítíðarskúlanum uppí Barnagarðin, og so skal Frítíaðrskúlin 
oman í skúlan, og fáa hølir har til Frítíðarskúlan, t.d. í Lítla skúla 
og tað viðførir, at avtala skal við skúlan um hvussu hetta skal 
skipast.   
Ein fylgja av, at allur árgangurin 2005 fer í Barnagarðin, verður at 
barnatalið minkar í Dagrøktini og so skulu dagrøktarar sigast úr 
starvi. 
Broytingarnar koma sostatt at raka allar ansingarstovnarnar, 
umframt Tofta skúla, so Trivnaðarnevndin skal finna eina skipan, 
sum umfatar allar stovnarnar, og tíðin er avmarkað, tí ein loysn má 
finnast áðrenn summarsteðgin.  
 
Trivnaðarnevndin  mælir til, sum eina byrjan til at fáa gongd  
í  málið um møguligar broytingar innan ansingar- og skúlaøkið,  
at nevndin hevur fund við leiðararnar á øllum hesum stovnum,  
fyrst við hvønn sær,  og tá málið er lýst og viðgjørt saman við  
leiðarunum, so at hava ein felags fund, har allir partar eru við. 
 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt. 
 
Viðv.  nevndini, ið arbeiðir við ætlanum um ein nýggjan barna 
garð, vil Trivnaðarnevndin mæla til, at henda nevndin verður  
sett og umskipað av nýggjum, soleiðis at planleggingarnevndin  
verður mannað við umboðunum í Trivnaðarnevndini  og umboð  
fyri Barnagarðinum, Frítíðarskúlanum og Dagrøktini.  
 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 20/2009 Trivnaðarmál 
2009-0031-0054 
Barnagarðurin biður um 20 tímar til ein stuðul til eitt barn á 
stovninum sum hevur serligan tørv. 
Hetta er gjørt í samráð við foreldrini og NSR-tænastuna. 
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Trivnaðarnevndin mælir til, at játta Barnagarðinum stuðul til  
nevnda barn,  20 tímar um vikuna.   
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá 
Trivnaðarnevndini. 
 

Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr.  21/2009 Trivnaðarmál.  
 
 
Dagtilhaldið hevur virkað undir teimum fíggjarligu karmunum, sum 
játtanin frá landinum hevur ljóða uppá, t.v.s. at játtanin frá landinum 
hevur avgjørt um tilhald kann bjóðast borgarunum ella ikki. Á 
fíggjarlógini fyri 2009 er ongin játtan til tilhaldini, og tí er tað higartil 
verandi fíggjarliga grundarlagið burtur. Spurningurin er tí, um 
kommunan er sinnð ella villig til at átaka sær ræksturin av 
Dagtilhaldinum. 
 
Trivnaðarnevndin mælir til at bíða við at viðgera Dagtilhaldið til 
fundurin í Føroya kommunufelag hevur verið komandi 
fríggjadag.  
Og at taka hetta upp  á næsta nevdarfundi.  
 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 22/2009 Fyrisitingarmál. 
 
Setan av roknskaparleiðara. 
Nes kommuna hevur lýst eftir roknskaparleiðara, at byrja skjótast tilber. 
Lýst hevur verið í dagbløðunum, starv.fo og á heimasíðuni hjá 
kommununi. 
Tá tíðarfreistin var farin, metti setanarnevndin, at ov fáar umsøknir vóru 
til starvi, og avgjørdi harvið at lýsa av nýggjum. 
   
Tá endurlýst var, komu 9 umsøknir til starvi. Av hesum 9, vóru 4 
innkallaði til samrøðu, harav tann eina var pr. telefon. 
 
Sambart innstilling, mælir setanarnevndin til at Selma Hansen, 
Horsens verður sett í starv sum roknskaparleiðari hjá Nes 
kommunu. 
 
Bygdaráðið hevur á fundi hin 20.januar 2009 einmælt samtykt at seta 
Selmu Hansen, í starv sum roknskaparleiðara at byrja 1. mars 2009. 
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Selma Hansen er sett út frá eini heildarmeting av øllum umsóknunum 
og út frá lýsing kommununar, sum umfatar: 

• Útbúgving 
• Ábyrgd 
• Royndir, m.a. fleiri ár á grannskoðaravirkið, breiðan kunnleika 

innan bókhald, fyrisiting og roknskap. 
• Álítandi, ágrýtin og fyrikomandi. Arbeiða sjálvstøðugt, menna 

skipanir og mannagongdir. 
 

Bygdaráðið staðfesti nevndu  samtykt. 
 
 
 
Mál nr. 23/2009   Byggimál. 
 
Í umsókn dagfest 02.02.2009 søkir Haldur Vang Sp/f  um loyvi til at seta 
hurð í eysturendan og ein leðvegg á suðursíðuna og at byggja ein 
tilbygning á norðursíðuni, samb. viðløgdu tekning. – talan er um 
smiðjubygningin á krossbakka. 
 
Tekniska nevnd mælir til at játta Haldur Vang Sp/f loyvi til at gera 
hesar broytingarnar á bygninginum, sambrt innsendu tekningum.  
 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
  
Mál nr. 24/2009   Nevndarmál. 
 
Tá kommunan skipaði seg aftaná valið, og valdi nevndir og umboð  v.m. 
var samtykt, at velja 2 umboð í  SEV, og vóru hesi Súni i Hjøllum og 
Jákup M. Kjeld. 
Men nú er hetta broytt, soleiðis at kommunan einans skal velja eitt 
umboð í SEV og skal kommunan velja av nýggjum, hvør skuldi 
umboðað  kommununa.    
Valið stendur tí millum Jákup M. Kjeld og Súna í Hjøllum. 
 
Bygdaráðið samtykti einmælt at velja Jákup M. Kjeld sum fastan 
lim i SEV og Súna í Hjøllum sum varalim.  
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