
Samandráttur av Bygdaráðsfundi 06.10.2014 

1 
 

Bygdaráðsfundur  06.10.2014  kl. 16.00 til kl. 19.00 

Fundarstað:  Fundarhøli 

Hjástødd:  Jóhannus Danielsen  x  

                                           Súni í Hjøllum  x 

  Elin á Torkilsheyggi  x  

Niclas Davidsen  x 

Mortan Højgaard  x 

Jákup Olsen   x 

Súnfríð Jacobsen                x 

  Marjun Gaardbo, skrivari  x 

 

Elin á Torkilsheyggi fór av fundinum kl. 18.00 vegna luttøku á Heiminum á Mýrinum, sum 

hevur 10ára føðingardag í dag. Súnfríð Jacobsen fekk forfall og fór av fundinum kl. 18.00. 

 

Til viðgerðar: 

 

 

Mál nr. 88/2014 Fíggjarmál    

J.nr.2013-0044-0069 

Málslýsing 

Onnur viðgerð av kostnaðinum av vegnum til viðgerðarheimið. 

Viðgerðarheimið, sum Blái krossur hevur latið bygt úti á Nesi, við Pæturshús, er nú liðugt, og 

skal eftir ætlan takast í nýtslu 19. septembur. 

 

Í tí sambandi hevur bygginevndin fyri Viðgerðarheimið ynski um, at Nes kommuna ger 

atkomuvegin, sum er ein kommunalur vegur, lidnan áðrenn heimið verður tikið í nýtslu. 

 

Tekniska deild hevur mett um arbeiðið av at gera atkomuvegin og hevur gjørt eina 

kostnaðarmeting. Mett verður, at arbeiðið kemur at kosta 339.600 uttan mvg, og tá umfatar 

arbeiðið: 

 

- Grava opna veit og tilevna skráan omanfyri vegin 

- Regnvatnsleiðing frá veitini og omanum vegin 

- Planering av vegøki omanfyri bygningin 

- Kantsteinar í niðaru síðu á vegnum 

- Asfaltering av vegnum 

Fundur hevur verið millum umboð frá Nes kommunu og Teknistovuna í Gøtu, sum er ráðgevi 

hjá Bláa krossi í samband við bygging av Viðgerðarheiminum.  

 

Bygginevndin fyri Viðgerðarheimið hevur boðað Nes kommunu frá, at sum partur av teirra 

arbeiði av uttanumøkinum hjá Viðgerðarheiminum, vil hon átaka sær at gera atkomuvegin  
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fyri Nes kommunu fyri kr. 150.000 uttan mvg, í samráð við teknisku deild hjá Nes kommunu. 

 

Tilmælir 

Á fundi 19.08.2014 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum frá bygginevndini fyri 

Viðgerðarheimið at gera arbeiðið av kommunala atkomuvegnum fyri kr. 150.000 uttan mvg. 

 

Á fundi 26.08.2014  tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at 

arbeiðið verður fíggjað soleiðis, at kr. 100.000 verða tiknar av íløgukontuni moldgoymslan,  

og kr. 50.000 av rakstrarkontuni, kavarudding. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt á bygdaráðsfundi 

1.09.2014. 

 

Tilmælið 

Á fundi 30.09.2014 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð av vegnum til 

viðgerðarheimið. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 89 /2014 Vegamál   

J. nr. 2014-0044-0074  

Málslýsing 

Onnur viðgerð av kostnaðinum at gera bilverja á Rókavegi 

Í skrivi 22.07.2014 kom áheitan frá borgara við Rókaveg um at fáa sett eina bilverju upp.  

Tað snýr seg um vegastrekkið við Rókaveg 50. 

 

Tilmælir 

Á fundi 19.08.2014  mælir Tekniska nevnd til at bilverja verður gjørd á vegastrekkinum við 

Rókaveg 50, samb. kostnaðarmeting frá Teknisku deild áljóðandi kr. 53.000,00 uttan mvg. 

 

Á fundi 26.08.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at 

peningurin kr. 27.000,00 verða fluttar frá vegir viðlíkahald til vegir íløga, og kr. 26.000,00  

verða fluttar frá umvæling og viðlíkahald til vegir íløga, tilsamans kr. 53.000,00 u/mvg. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt á bygdaráðsfundi 

01.09.2014. 
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Tilmælið 

Á fundi 30.09.2014 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð av at gera bilverju 

á Rókavegnum. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 90/2014 Fíggjarmál    

J.nr. 2014-0009-0005 

Málslýsing 

Nes kommuna hevur onga reglugerð um, hvat rætt starvsfólk hava til at fáa frí frá arbeiði við 

løn, tá eitt deyðsfall/jarðarferð er í nærmastu familju. Kommunan eigur at hava eina fasta 

manna- gongd soleiðis, at alt starvsfólkið hjá kommununi verður viðgjørt eins. Sáttmálarnir 

hjá Kommunala Arbeiðsgevarafelagnum hava ongar ásetingar um hetta.  

 

Tilmælið 

Á fundi 30.09.2014  mælir Fíggjarnevndin til at gera eina reglugerð, sum umfatar hvussu 

starvsfólk kunnu fáa frí við løn, í samb. við deyðsfall/jarðarferð soleiðis, at øll starvsfólk hjá 

kommununi verða viðgjørd eins.  

 

Fíggjarnevndin mælir til, at starvsfólk fáa 2 dagar frí við løn, tá tað er deyðsfall/jarðarferð hjá 

nærmastu familju, og at starvsfólk annars fáa frí ½ dag til jarðarferðir. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 91/2014 Fíggjarmál     

J.nr. 2014-0011-0052   

Málsýsing 

Fíggjarætlan fyri 2015, hjá Skálafjarðar Sløkkiliði (SKS), er komin til ummælis hjá Nes 

kommunu. Gjaldið pr. íbúgva er óbroytt ímun til undanfarna ár. 

 

Tilmælið 

Á fundi 30.09.2014 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við fíggjarætlanini hjá SKS. Jóhannus 

Danielsen, formaður í SKS, var úti meðan málið var viðgjørt. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. Jóhannus Danielsen, formaður í SKS, var úti 

meðan málið var viðgjørt. 
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Mál nr. 92/2014 Byggimál     

J.nr. 2014-0048-0079 

 

Málslýsing 

Í skrivi 09.09.2014 boðar Óla Jákup Kristoffersen, adv. frá, at Sp/f 1313 er farið í konkurs 

(áður Sp/f Nort Atlantic Information Service). 

 

Sum bústjóri, fyri omanfyri nevnda konkursbúgvið, vendir hann sær til kommununa í 

sambandi við ognina matr. nr. 699av, sum konkursbúgvið eigur. Ognin skal seljast so ella so 

burtur úr konkursbúnum. 

 

Óla Jákup Kristoffersen adv. ynskir, at fáa at vita um kommunan keypir ognina matr. nr. 

699av. Um kommunan hinvegin ikki er sinnað til at keypa ognina aftur, biður hann 

kommununa um  loyvi til, at hann sum bústjóri selur ognina, herundir evt. eisini til 

veðhavaran Norðoyar Sparikassa. 

 

Tilmælið 

Á fundi 23.09.2014 mælir Tekniska nevnd til, at bústjórin fær loyvið til at selja stykkið evt. 

eisini til veðhavaran. 

 

Á fundi 30.09.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 93/2014 Teknisk umsiting  

J. nr. 2014-0004-0023 

Málslýsing 

Nes kommuna hevur fingið tilboð frá Munin upp á ArcGIS Server, sum er ein kortskipan ið m.a. 

kann skráseta allar leiðingar hjá kommununi. 

 

Við  hesi nýggju kortskipan fær Nes kommuna eitt nýtt nýmótans amboð til samskiftið, tað verið 

seg við borgarar, stovnar og innanhýsis millum ymsar skipanir. 

 

Tilboðið fyri servarin er áljóðandi kr. 25.000,00. 

 

Tilmælir 

Á fundi 23.09.2014 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum frá Munin uppá kr. 25.000,00  

fyri  ArcGIS Server. 
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Á fundi 30.09.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at 

peningurin verður tikin av stovninum ymisk komunal fyrisiting. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 94/2014 Havnin  

J.nr. 2009-0046-0035 

Málslýsing 

Økið niðanfyri Landingarmiðstøðina er í sera ringum standi, og arbeiðsumstøðurnar við trukkum 

v.m. er ótolandi.  Ætlanin er at asfaltera ein part av kajøkinum. 

 

Áðrenn asfalterað verður, má verandi betong takast burtur, og undirlagið má planerast uppaftur 

við nýggjum tilfari. Kostnaðarmetingin frá Teknisku deild er áljóðandi kr. 195.300,00 uttan mvg.  

 

Í kostnaðarmetingini frá Teknsku deild er: 

 

Tilboð frá Falkon fyri arbeiðið, sum má gerast áðrenn  

asfalterað verður    kr.   87.800,00 

Leiðingar v.m.    kr.   25.000,00 

Tilboð frá EM Asfalt     kr.   82.500,00 

 

Tilsamans     kr. 195.300,00  

 

Tilmælir 

Á fundi 23.09.2014  mælir Tekniska nevnd til, at arbeiðið verður gjørt og at tikið verður av 

tilboðnum frá Falkon og EM Asfalt. 

 

Á fundi 30.09.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at 

peningurin verður tikin av stovninum havnin. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

  

Mál nr. 95/2014 Byggimál  

J.nr. 2014-0042-0338 

Málslýsing 

Í skrivi 19.08.2014 søkir Jóan Magnus Skoradal um at fáa til keyps eitt grundstykki á Toftum. 

Hann er áhugaður í 2 grundstykkjum við Høganesvegin. 
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Tilmælið 

Á fundi 23.09.2014 mælir Tekniska nevnd til at játta grundstykkið nr.1 sunnanfyri  matr. nr. 

369b, og at kommuna ognar sær lendið. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

 

Mál nr. 96/2014 Byggimál    

J.nr. 2014-0042-0336 

Málslýsing 

Í skrivi 02.09.2014 søkir Andre Olsen um at fáa til keyps eitt grundstykkið á Toftum. Hann er 

áhugaður í 2 grundstykkjum við Brekkuklett. 

 

Tilmælið 

Á fundi 23.09.2014 mælir Tekniska nevnd til at boða Andre Olsen frá, at kommuna ikki er eigari 

av teimum  grundstykkjum, sum hann ynskir at keypa, og vísa honum á grundstykkir, sum eru til 

sølu í kommununi. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 97/2014 Byggimál     

J.nr. 2014-0042-0340 

Málslýsing  

Í skriv 15.09.2014 søkir Rúni Person Jacobsen um at fáa til keyps eitt grundstykki á Toftum. 

Hann er m.a. áhugaður í at fáa grundstykki til keyps við Høganesvegin. 

 

Tilmælið  

Á fundi 23.09.2014 mælir Tekniska nevnd til at játta grundstykkið nr. 2 sunnan fyri  matr. nr. 

369b, og at kommuna ognar sær lendið. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 98/2014 Byggimál      

J.nr. 2014-0042-0339 

Málslýsing 

Í skrivi 12.09.2014 søkir Teknistovan í Gøtu, vegna matvøruhandilin hjá Pidda,  um at keypa 

lendi, og um byggiloyvi til dur. 
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Keyp av lendi er fyri at kunna gera ætlaðu samanbygging av verandi durðum, og fyri at kunna 

gera tún omanfyri handilin. 

 

Tilmælið 

Á fundi 23.09.2014 mælir Tekniska nevnd til at geva eitt prinsipielt byggiloyvi treytað av, at 

ognarviðurskiftini um lendið og bygningin eru í lagi.  

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 100 /2014 Tekniskt mál     

J.nr. 2014-0021-0075 

Málslýsing 

Trupulleikar eru av høvuðshurðini í Tofta skúla tá illveður er, og skúlatænarin metir, at tað hevði 

verið best, um hurðin bleiv skift út við eina automatiska hurð, og hevur fingið tilboð frá tveimum 

veitarum. 

 

Tilboðið frá Mallco er áljóðandi kr. 48.900,00 uttan mvg, og tilboðið frá Aluplast er áljóðandi 

kr. 30.000,00 uttan mvg. El-innleggingin til hurðina er mett til kr. 5.000,00. 

 

Tilmælið 

Á fundi 23.09.2014 mælir Tekniska nevnd til, at hurðin verður skift, og at tikið verður av 

tilboðnum frá Aluplast áljóðandi kr. 30.000,00 uttan mvg. 

 

Á fundi 30.09.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at 

peningurin verður tikin av stovninum skúlin. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 101/2014 Mentanarmál     

J.nr. 2014-0023-0146 

Málslýsing 

Í skrivi 11.06.2014 hevur skúlastýrið ynski um,  at kommunan fer ígongd við at fríðka útiøkið 

skúlans, og gera tað meira spennandi fyri okkara børnum at gagni. Hetta fingu tey eisini staðfest 

í skúlakanningini, har foreldur hildu, at útiøkið ikki var nóg gott til børnini í kommununi. Víst 

verður til tekning, sum var latin kommununi, ið kann brúkast til hugskot. 
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Somuleiðis hava tey í skúlastýrinum eisini tosað um, at økið har skúlin stendur, man vera eitt tað 

besta til veður og vind í kommununi. Tí hava tey hugsað, at hetta man vera tað besta øki til ein 

sokallaðan ″trivnaðardepil″ fyri allar borgarar í kommununi, yngri sum eldri 

 

″Trivnaðardepilin á Heygsvegi″ kundi verið brúktur sum eitt samlingsstað/torg, har allir borgarar 

í kommununi kundu møts til tiltøk, sum kommunan so hegnisliga er farin at skipa fyri. 

 

Tilmælir 

Á fundi 20.08.2014  mælir Mentanarnevndin til at arbeiða víðari við útiøkið skúlans, og mælir 

til, at málið verður nærri viðgjørt í sambandi við viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2015. 

 

Á fundi 26.08.2014  tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini um at 

arbeiða víðari við útiøkið skúlans  og mælir til, at málið verður nærri viðgjørt í sambandi við 

viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2015. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 102/2014 Mentanarmál   

J.nr. 2014-0021-0074 

Málslýsing 

Í skrivi 01.09.2014 heitir Skúlastýrið  á kommununa um at taka tey evnini upp, sum blivu útvald 

frá skúlakanningini 2012.  

 

Evnini eru:  

 Vegurin við skúlan, trygdin á vegnum. 

 Útiøki. 

 Mat á skúlanum. 

 Hjálp til skúlating. 

 

 

Tilmælir 

Á fundi 16.09.2014 mælir Mentanarnevndin til at boða skúlastýrinum frá, at síðani 

skúlakanningina 2012 bleiv gjørd, er  nógv gjørt við trygdina á vegnum, at matur er komin á 

skúlan og stórleikur er komin í skúlagarðin. 

 

Mentanarnevndin mælir til, at útiøkið skúlans verður nærri viðgjørt í sambandi við 

fíggjarætlanina fyri 2015. 

 

Mentanarnevndin mælir til, at skúlin finnur eina loysn um skúlating, og at hetta  ikki er ein 

uppgáva, sum kommunan átekur sær.  
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Avgerð 

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 103/2014 Mentanarmál     

J.nr. 2014-0021-0074 

Málslýsing 

Í skrivi 01.09.2014 heitir Skúlastýrið á Nes kommunu um at seta kr. 25.000 av á fíggjarætlanini 

fyri  2015 til eina nýggja skúlakanning. Gallup stóð fyri skúlakanningini í 2012 og vóru tey í  

skúlastýrinum glað fyri tað. 

 

Fyri at ein slík kanning skal geva størst meining, metir Skúlastýrið, at tað er av stórum týdningi, 

at kanningin verður tikin uppaftur. Hetta fyri at kunna eftirmeta, um nøgdsemið er blivið betur 

ella verri. Eisini fyri at finna útav, um tað eru onnur evni, sum Skúlastýrið skal arbeiða meira 

við. 

 

Tilmælið 

Á fundi 16.09.2014  mælir Mentanarnevndin frá, at kanningin verður gjørd í 2015 av tí, at mett 

verður, at áramálið millum kanningarnar verður ov stutt. Skúlastýrið er vælkomið at søkja aftur  

komandi ár. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 104/2014 Mentanarmál       

J. nr. 2014-0023-0150 

Málslýsing  

Jólatrøini 2014. Mentanarnevndin skal viðgerða nær jólatrøini skulu tendra, og hvør skal tala, 

syngja og spæla, og hvat kommunan skal bjóða til matna.  

 

Seinasta ár, eftir at jólatrøini vórðu tendrað, var kakao og bollar at fáa í kirkjukjallarinum, og 

síðani var konsert í Fríðrikskirkjuni við lokalum sangkreftum. 

 

Tilmælið 

Á fundi 16.09.2014 mælir Mentanarnevndin til at hava sama tal av trøum sum í 2014, og at 

tiltakið verður skipað soleiðis, at jólatrøini tendra leygardagin 29.11.2014  kl. 16.00, og kakao og 

bollar verða at fáa í kirkjukjallarinum. Aftaná verður konsert, í Fríðrikskirkjuni, við luttøku av 

lokalum sangkreftum. Mentanarnevndin samskipar tiltakið. 
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Avgerð    

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 

    

         

Mál nr. 105/2014 Mentanarmál      

J. nr. 2014-0023-0149 

Málslýsing 

Minningarhald teirra sjólátnu 1. novembur, sum er leygardag, stundar til, og tí er neyðugt at biða 

prest ella annan halda røðuna við minnisvarðan.  

 

Tilmælið 

Á fundi 16.09.2014  mælir Mentanarnevndin til at hava minningarhaldið í Fríðrikskirkjuni, síðan 

verða kransar lagdir við minnisvarðan, og kommunan bjóðar kaffi o.a. í kirkjukjallaranum aftaná. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 106/2014  Vinnumál     

J.nr. 2014-0051-0005 

Málslýsing 

Í døgunum 22. - 24. oktobur verður vinnustevnan Faroexpo hildin 10. árið á rað.  

 

Aftur í ár verður Nes kommunu boðin við at luttaka á einum felags kommunubási. Kostnaðurin 

er sum áður 10.000 kr. + MVG (íroknað 2 persónar). 

 

Tilmælið 

Á fundi 25.09.2014 mælir Vinnunevndin frá, at Nes kommuna luttekur á Faroexpo 2014.  

 

Avgerð 

Tilmælið frá Vinnunevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 107/2014 Trivnaðarmál     

J. nr. 2014-0023-0152 

Málslýsing 

Í skrivi 19.09.2014 takkar nevndin fyri Ungdómshúsið á Toftum, hjartaliga fyri stuðulin frá 

kommununi í var veittur Ungdómshúsinum í 2014.  

 

Eisini hevur kommunan fingið rakstrarætlanina fyri 2015, og er hon gjørd út frá tí aktiviteti, sum 

rokna verður við í 2015. 

 



Samandráttur av Bygdaráðsfundi 06.10.2014 

11 
 

Til raksturin fyri 2015 søkir nevndin fyri Ungdómshúsið um fíggjarligan stuðul, sum skal nýtast 

til at løna leiðarum og til hjálparfólki. 

 

Tilmælið 

Á fundi 25.09.2014  mælir Trivnaðarnevndin til, at  stuðulin til Ungdómshúsið verður nærri 

viðgjødur í samband við fíggjarætlanina fyri 2015. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 108/2014 Trivnaðarmál    

J.nr. 2013-0031-0143 

Málslýsing 

Nú eru kommunurnar, sum varða av ERE, blivnar samdar um, at Skálafjarðarsamstarvið skal 

yvirtaka ERE frá 1. januar 2015, og tí kann samstarvsavtalan tillagast samsvarandi. 

 

Í samstarvsavtaluni er tað tikið hædd fyri, at kommunurnar í samstarvinum lata sínar ognir innan 

eldraøkið til Skálafjarðarsamstarvið at eiga og reka. Ognirnar verða latnar samstarvinum til 

útveganarvirði. Kommunurnar koma at eiga ognirnar í samstarvinum í mun til fólkatalið pr. 

01.01.2014. 

 

Talan er um hesar ognir: ERE, Heimið á Mýrunum, Vesturskin, sambýlið á Skála og sambýlið á 

Strondum, sum er í gerð. 

 

Tilmælið 

Mælt verður til, at vit tillaga núverandi samstarvsavtaluna, í Skálafjarðarsamstarvinum, pr. 

01.10.2014. 

 

Avgerð 

Tilmælið um at tillaga samstarvsavtaluna pr. 01.10.2014, var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 109/2014 Fíggjarmál      

J.nr. 2013-0031-0143 

Málslýsing 

Í sambandi við, at Nes- Runavíkar- og Sjóvar kommunur hava gjørt samstarvsavtalu um 

heimatænastu, eldrarøkt v.m., Skálafjarðasamstarvið, hava kommunurnar bundið seg til at 

avhenda allar ognirnar innan eldraøkið til Skálafjarðarsamstarvið at eiga og reka pr. 01.01.2015. 

Ognirnar verða avhendaðar til Skálafjarðarsamstarvið til tað sum kommunurnar hava útvega 

ognirnar fyri. 
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Í sambandi við yvirtøku av eldraøkinum v.m og stovnan av Skálafjarðarsamstarvinum hava tað 

verið samráðingar millum kommunurnar, sum varða av Eysturoyar Ellis- og Røktarheimi (ERE), 

um, at Skálafjarðarsamstarvið yvirtekur og framyvir einsamalt eigur ERE.  

 

Samráðingarnar eru komnar á mál, og borgarstjórarnir hava undirskrivað eina treytaða avtalu 

um, at Skálafjarðarsamstarvið keypir ERE frá Eystur-, Fuglafjarðar, Sunda- og Eiðis 

kommunum, fyri kr. 22.950.000. 

 

Kommunurnar leggja lutfalsliga líka nógv virðir inn í samstarvið, í mun til fólkatalið í 

kommununum pr. 01.01.2014.  

 

Skálafjarðarsamstarvið kemur pr. 01.01.2015 at eiga og reka hesar ognir: 

ERE í Runavík 

Heimið á Mýrunum í Runavík 

Vesturskin á Toftum 

Sambýlið á Skála 

Sambýlið á Strondum, sum stendur í ger. 

 

Tilmælið 

Á fundi 30. september 2014 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við, at Skálafjarðarsamstarvið 

yvirtekur ERE frá Eystur-, Fuglafjarðar, Sunda- og Eiðis kommunum, fyri kr. 22.950.000. 

 

Eisini mælir Fíggjarnevndin til, at  Nes kommuna selur Vesturskin til Skálafjarðarsamstarvið fyri 

útveganarvirði, og at Nes kommuna framyvir verður partur av Skálafjarðarsamstarvinum og 

samstundis eigari av ognunum í mun til fólkatalið í kommunum. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 110/2014 Trivnaðarmál     

J.nr. 2013-0031-0143 

Málslýsing 

Nes kommuna hevur 2 limir í stýrinum fyri Skálafjarðarsamstarvið, og skal kommunan 

velja 2 varalimir til stýrið, fyrsta og annan varalim. 

 

Tilmælið 

Í uppskot sum varalimir til stýrið fyri Skálafjarðarssamstarvið eru: 

1. varalimur Súnfríð Jacobsen 

2. varalimur Jákup A. Olsen 

 

 



Samandráttur av Bygdaráðsfundi 06.10.2014 

13 
 

Avgerð 

Uppskotið, um at velja Súnfríð Jacobsen sum fyrsta varalim og Jákup A. Olsen sum annan 

varalim, var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 111/2014 Fíggjarmál     

J.nr. 2014-0011-0046  

Málslýsing 

Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2015 fyri Nes kommunu. 

 

Tilmælið 

Fíggjarnevndin mælir til at áseta fíggjarkarmin fyr 2015 soleiðis:  

                 Skattainntøkur                              kr. 35.311.041 

                 Rakstrarútreiðslur                         kr. 31.757.552 

                 Úrslit áðrenn avdrøg/íløgur          kr.   3.553.489 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini um ásetan av  fíggjarkarminum fyri 2015, var einmælt 

samtykt. 

 

 

 

 

 

 

  


