Bygdaráðsfundur
Bygdaráðsfundurin 02.03.2009
Mál nr. 25/2009 Fíggjarmál
J. nr. 2009-0014-0003
Viðv. lánunum í Eik uppá íalt 30 mill.kr. skal fíggjarnevndin taka
støðu til hvussu afturgjaldingin av láninum skal verða.
Fíggjarnevndin gjøgnumgekk og viðgjørdi skrivið frá Eik, og mælir til:
Viðv. eftirstøðuni:
Hækka lánið við eftirstøðuni, ið er 744.915.03 kr. og leggja bæði lánini saman
(saldo 24,807 mió. + 5 mió kr.) til eitt lán uppá knappar 30 mió. kr.
Viðv. avdráttartíðini:
Avdráttartíðin verður longd úr 20 upp í 25 ár frá 1. januar 2009.
Viðv. gjaldskáanum:
Taka 2009 sum fyrsta avdráttarfría árið.
Gjaldið verður tá til Eik 1.860.000 kr. í rentum, sum verður fordeilt yvir alt
árið, við einum føstum mánaðarligum gjaldið.
Avsett eru 3 mió. kr. til rentur og avdráttir á fíggjar-ætlanini fyri 2009.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 26/2009 Vegamál
2009-0044-0017
Skúlastýrið er komið við ynski um, at vegurin við skúlan verður
stongdur í skúlatíðini.
Tvær orsøkir eru til hetta, onnur er trygdin, hitt er, at vegurin so hevði
blivið ein partur av spæliplássinum hjá skúlanum, sum er ov lítil sum er.
Tekniska nevnd mælir til, at seta nýtt hegn upp á niðaru síðu á
vegnum, og síðani arbeiða víðari við uppskotinum, um hvussu ein
loysn viðv. vegnum og spæliplássinum skal vera.
Teknistovan ger uppskot um hvør loysn kann vera av vegnum og
spæliplássinum.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 28/2009 Vegamál
2007-0044-0001 (Gamalt mál nr. 49/2007 Vegamál)
Viðv. laðingini omanfyri Nebo, skal kommunan gera økið til parkering á
Heygsvegi, og harvið fara í samstarv við Nebo um laðingina ?
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan heitur á Frits Johannesen sum
saman við Tekn. deild kannar, hvussu ein laðing kann gerðast so
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parkering kann verða á Heygsvegi, og hvussu hæddarmunurin skal
avgreiðast, við eini laðing ella øðrum, so kommunan fær parkeringspláss
t.d. í samband við skúlan.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Skriv við uppskotið um at heita á Frits Johannesen um at halda fram við
laðingini oman fyri Nebo eftir fyrr gjørdari ætlan. Peningurin skal takast
av konto 310100.
Ongin peningur er settur av til endamálið á fíggjarætlanini fyri 2009.
Tekniska nevnd útsetti hetta málið, meðan kannað verður um kostnað
v.m. og taka hetta upp á seinni fundi.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.
Mál nr. 30/2009 Tekniskt mál
2009-0003-0008
Tekniska deild hevur undanfarin ár tilrættalagt arbeið fyri ung sum eru
fylt 15 ár.
Longu nú hevur ein unglingi sett seg upp til hetta arbeiðið.
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan kannar, um tað eru projektir
sum hesi ungu kunnu gera ella vera við til at gera.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Fíggjarnevndin mælir til, at á fíggjarætlanini fyri 2010 verður miða ímóti at avseta
pening á serstaka konto ”Ung í arbeiðið”.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 32/2009 Byggimál.
2009-0042-0232
Í umsókn dagfest 29.01.2009 søkir Rúni Samuelsen, um byggiloyvi til
eini sethús við bilhúsið, á grundøkið teirra inni í Rók.
Húsini verða bygd á nøkunlunda sama staðið, har sum verandi úthús og
sethús hjá ”Jóhannus í Rók” sála standa í dag og sum tey hava keypt.
Tey høvdu hugsað at umbygt verandi hús, men eru komin til, at betur er
at byggja nýggj.
Tekning av húsunum er viðløgd umsóknini.
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Tekniska nevnd mælir til, at játta Rúna Samuelsen byggiloyvið við
hesum treytum:
• At bygt verður samb. galdandi býarætlan.
• At byggilinjan verður, sum víst á viðløgdu tekning frá
Teknisku deild dagf. 04.02.2009.
• At bygt verður samb. innsendu skitsur frá R.Samuelsen dagf.
03.02.2009, og at kommunan fær meira nágreiniligar tekningar
av húsinum.
• At loyvi verður at planera grundøkið til hesi húsini, 1 metur
hægri enn verandi grundstykki.
• At kloakkin verður bundin í tí kommunalu kloakkina
norðanfyri húsini.
• At Tekniska deild kemur á staðið at avseta byggilinjuna
áðrenn byrjað verður.
• Annars eftir galdandi ásetingum.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.
Mál nr. 33/2009 Byggimál.
J. nr. 2009-0049-0006
Tekniska deild hevur gjørt ein lista yvir kostnaðin av ymiskum arbeiði,
sum kommununa hevur ætlanir um at fáa gjørt í 2009.
Hesi arbeiðið skulu vera gjøgnumgingin, saman við leiðaranum á
Teknisku deild.
Kloakkarbeiðir
Gerðinum, Rók,
Vatnarbeiði
Lýðarsvegur, gøta
Gøtan:
Undir Nesi, Lýðarsvegi..
Vegir
Lýðarsvegur, Regnavegin,
Máling
Kommunuskrivstovan.
Skúlin:
Hegningin.
Avgerð: Bygdaráðið staðfesti, at hegningin í Tofta skúla er
gjørd, og at Fíggjarnevndin viðger, um kloakkarbeiðini í Rók
og úti í Gerðinum og vatnarbeiðið á Lýðarsvegi skulu farast í
gongd og samtykti hetta einmælt.
Mál nr. 34/2009 Havnamál
J. nr. 2008-0048-0038
Felagið Dvørgamoy hevur ætlanir um at fara í holt við at laða og gera
neystið til bátin hjá teimum og ynskir tí at fáa avsett byggilinjuna á
neystinum hjá teimum inni á Rætt, sum er 6x12 metur.
Tekniska nevnd mælir til, at Tekniska deild og Teknistovuna fara á
staðið til at avseta byggilinjuna av neystinum, og at felagið kemur við
eini formligari umsókn um byggiloyvi, áðrenn bygdaráðið tekur støðu
til, um byggiloyvi skal gevast til neysti ella ikki.
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Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 35/2009 Trivnaðarmál.
J. nr. 2009-0031-0057
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 sinnað ella villig til at átaka sær raksturin 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.
(bygdaráðsfundur 02.02.2009).
Trivnaðarnevndin mælir til, at dagtilhaldið undir verandi skipan ikki
heldur fram, tí kommunan hevur lagt fíggjarætlaninin fyri 2009 og
hevur ikki fíggjarliga orku til hetta í løtuni.
Trivnaðarnevndin mælir hinvegin til, at Dagtilhaldið verður opið fyri
tey fólkini sum “eru brúkarar” av Dagtilhaldið, móti at kommunan ber
kostnaðin av hølinum, t.v.s. hita, ljós, reingerð, meðan brúkararnir
sjálvir skipað fyri innihaldinum í Dagtilhaldinum og gjalda tilfar og
tiltøkini.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 37/2008 Trivnaðarmál.
J. nr. 2009-0031-0055.
Í skrivi daf. 09.02.2009 boðar Lions Club Eysturoy frá, at teir hava
tikið stig til at kann møguleikarnar fyri skipaðari rehabilitering í
Eysturouynni.
Í fyrsta algið var arbeitt í tveimum sporum:
1. Hús við svimjuhyli, sum umbygd vóru væl egnaði til
endamálið, vóru til sølu. Hugt var eftir hesum húsunum og ein
umbyggingarætlan var gjørd.
2. Kanna var hvørjir møguleikar eru í Eysturoynnni, sum
samskipaðar kunnu nøkta endamálinum.
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Møguleikarnir vóru kannaðir á Eystuuroyar Røktar- og Ellisheimið,
og vóru afturmeldingarnar so positivar, at avgjørt var at arbeiða víðari
við møguleika 2.
Kostnaðurin av at gjøgnumføra ætlanina á ERE, er 68.200,00 kr. plus
mvg, ella í alt 85.250,00 kr.
Lions Club Eysturoy heitur tí á kommunurnar í økinum, um at stuðla
hesari ætlan, sum so stórur tørvur er á, tí at hesi neyðars fólk sum hava
tørv á rehabilitering, als onki tilboð hava eftir at vera komin aftur av
sjúkrahúsið.
Teirra uppskot er, at hvør kommuna játtað 5.000,00 kr. plus mvg, og
gjalda teir rest.
Viðlagt er uppskot til innihald í lýsingini av støðuni hjá umtalaðu
fólkum, sum Virkisráðgevingin hevur gjørt.
Trivnaðarnevndina mælir til, treyta av at allar kommunurnar í
Eysturoynni eru við, at játtað Lions Club Eysturoy, 5.000,00 kr. plus
mvg.
Hetta merkir, at tann samlaði stuðulin frá kommununum verður
35.000,00 kr. ið er helmingurin av kostnaðinum.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggarnevndini vóru
einmælt samtykt.
Mál nr. 38/2009 Trivnaðarmál.
J. nr. 2009-0031-0056.
Barnagarðurin á Svangaskarði hevur søkt eftir 2 námsfrøðingum, og tá
freistin var úti vóru 21 umsóknir komnar til størvuni, tó bert ein frá
námsfrøðingi.
Til starvið sum námsfrøðingur 30 tímar um vikuna á Sólareyga:
1. Sunneva Mohr, Bøgøta 4, Lamba,
námsfrøðingur
Trivnaðarnevndin tekur undir við innstillingini frá setanarbólkinum,
og mælir til, at Sunneva Mohr, verður sett í starvið.
Til starvið sum hjálparfólk í námsfrøðiliga starvið í Sólarglottanum:
1. Mai-Breitt Svalbart, Nesvegur, Nes er í hesum starvi.
Trivnaðarnevndin tekur undir við innstillingin frá setanarbólkinum, og
mælir til, at Mai-Britt Svalbard fær starvið.
Jákup M. Kjeld var úti meðan málið var viðgjørt.
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Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 39/2009 Trivnaðarmál.
Trivnaðarmnevndin samtykti á seinasta nevndarfundi, at hava fundir
við allar dagstovnarnar hjá kommununi. Nevndin hevur haft fund við
Dagrøktina, Barnagarðin, Frítíðarskúlan, Eldrasambýli v.m. og út frá
hesum fundum og samrøðum kemur nevndin at viðgera møguligar
loysnir.
Trivnaðarnevndin hevur haft fund við allar stovnarnar í niðanfyri
standandi raðfylgju, har viðgjørd vóru funktiónir, rakstur, skipanir,
trupulleikar og annars øll viðurskiftir á teimum ymisku stovnunum:
Trivnaðarnevndin viðgjørdi tað sum var farið fram á fundunum og
hvørjar møguligar loysnir kundu verið.
Trivnaðarnevndin mælir til, at tey 10 børnini sum ikki sleppa í
Barnagarðin, við tað at tað eru 29 børn, ið hava aldur til Barnagarð,
meðan tað bara eru 19 børn sum fara í skúla, vera fordeild yvir 2
dagrøktarar, sum koma at hava fyri neyðuni, at hava eitt felags høli at
samlast í.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 40/2009 Trivnaðarmál.
2009-0031-0058
Trivnaðarnevndin hevur viðgjørt spurningin um starvsetingar generelt,
og fyri at fyribyrgja at tíðindini um hvør hevur fingið starvið koma út
áðrenn setanarfundur hevur verið í kommununi.
Trivnaðarnevndin mælir til, at bygdaráðið gevur Trivnaðar-nevndini
heimild til at avgreiða setan av starvsfólkum á stovnunum saman við
leiðsluni á viðkomandi stovni.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 41/2009 Mentamál
2009-0023-0046
Føroya Kommunufelag hevur sent áheitan frá Gotlandi 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.
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Mentanarnevndin mælir til, at fyrst av øllum verður kannað, hvussu
viðurskiftini eru á Gotlandi, fyri møguliga at staðfesta, um eitt vinarbýarsamstarv hevði tænt borgarunum í Nes kommunu.
Og at málið síðani verður tikið upp á seinni fundi.
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
(á bygdaráðsfundi hin 02.02.2009)
Mentanarnevndin mælir til, út frá teimum fíggjarligu tíðunum sum
eru i løtuni, ikki at fara undir nakað nýtt vinarbýarsamstarv, men
heldur samla seg um at røkja verandi vinarbýarsamstarv.
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 42/2009 Mentamál/Fíggjarmál
J. nr. 2009-0023-0048
Hin 09.02.2009 søkir Crawling Blue um stuðul til konsert, sum verður
í Norðurlandahúsinum tann 28.03.2009.
Konsertin verður filmað og upptikin á band. Upptøkurnar skulu
brúkast til eina møguliga DVD ella promotion at leggja út á
youtube/mayspace, so at bólkurin kann røkka longur út í heim.
Mentanarnevndin mælir frá at játta Crawl Blue nakran stuðul.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini frá Mentanarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggajrnevndini samtykt.
Mál nr. 43/2009 Umhvørvismál
J. nr. 2009-0047-0013
Innlendismálaráðið umsitur eina játtan, hvørs endamál er at stuðla
føroyskum granskingar verkætlanum til alternativa orku.
Einstaklingar, stovnar, feløg og kommunur kunna søkja stuðul til
verkætlanir av hesi játtan.
Mentanarnevndin vil vísa á, at sum nú er, hevur kommunan eina
sólorkuskipan í skúlanum, ið er tann stórsta sólorkuskipan í Føroyum,
og at kommunan eftirmetir hesa skipan, áðrenn farið verður undir
nakra nýggja .
Bygdaráðið tók hetta sum kunning.
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Mál nr. 44/2009 Mentamál
J. nr. 2009-0021-0026
Nes kommuna kann søkja um stuðul til løn, fyri fólki sum skal ansa
skúlanum og tí frítíðarvirksemi, sum har er eftir skúlatíð.
Avgerð: Bygdaráðið tók hetta sum kunning. Málið beint í
mentanarnevndina.

Mál nr. 46/2009 Fyrisitingarmál.
Sambart gjøgnumgongd av budgetsaldolistanum pr. 30.12.2008 er
staðfest, at neyðugt er við nøkrum rættingum á ávísum konti í mun til
løgdu fíggjarætlanina.
Viðlagdi listi vísur hvørjar konto talan er um og at tær samlaðu
flytingarnar eru uppá 2,7 mió. Kr. Meðan ávísar konto ið peningur
kann flytast av er uppá 1,3 mió. Kr.
Meðan aðrar flytingar vera gjørdar millum konti innan sama
kontolista.
Sostatt er meirnýtslan 1,4 mió. Kr., ið millum annað stavar frá, Nýggj
vatnpumpuskipan, bygdavegir, Teknisku deild, svimjuhylurin,
avspákan, lívstrygging, v.m.
Allar broytingar í fíggjarætlanini skulu hava tvinnar viðgerðir, t.v.s. á
tveimum bygdaráðsfundum við 14 daga millumbili, so fíggjarnevndin
kann viðgera rættingarnar til næsta bygdaráðsfund.
Hesar rættinganar hava ikki verið viðgjørdar í Fíggjarnevndini.
Avgerð: Bygdaráðið samtykti einmælt við fyrstu viðgerð, at nevndu
broytingar vera beindar í fíggjarnevndina og viðgjørdar í
fíggjarnevndini á komandi nevndarfundi, og síðani løgd fyri
bygdaráðið á næsta bygdaráðsfundinum.
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