Bygdaráðsfundur 04.02.2008
Mál nr. 1/2008 Ferðslumál.
Í skrivi dagfest 03.01.2008 heitur borgari á Nes kommunu, um at fáa eina
avsláttarskipan fyri ferðandi við bygdaleiðum sum skulu koyra á
Skálafjørðinum, soleiðis sum gjørt verður í grannakommununum. Hetta ger
seg serliga galdandi eftir at deildin hjá Føroya Banka stongdi fyri kortum.
Trivnaðarnevndin mælir til, at formaðurin í trivnaðarnevndini kannar málið
um hvussu skipanin er í øðrum kommunum, og at málið síðan verður
viðgjørt á bygdaráðsfundinum.
Grannakommunur hava tað skipan við Bygdaleiðir, at kommunurnar gjalda
eitt gjald til Bygdaleiðir, so tey ferandi gjalda hálvan prís.
Henda skipan kann eisini vera galdandi fyri Nes kommunu, men fyrst má
fundur vera við Bygdaleiðir, fyri at grunda hesa á tey hagtøl sum fyriliggja.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 2/2008 Ferðslumál.
Í skrivi dagfest 03.01.2008 heitur borgari á bygdaráið um at fáa gjørt eitt
”Busskýli” á Toftagjógv.
Hann mælir til at bussskýli verður sett upp beint norðanfyri grótlaðingina
við pakkhúsið í Norðanstovu.
Hann vísur á, at sum støðan er hjá teimum ferðandi við ”Bussleiðum” er hon
totalt ótíðarhóskandi.
Trivnaðarnevndin er vitandi um uppskotið sum Teknistovan hevur gjørt,
men vil vísa á møguleikan, at bussurin steðgar í ”buslummanum” oman fyri
handilin hjá ”Pidda”, og mælir annars til, at tekniska nevnd arbeiðir víðari
við málinum. Tað er ikki hóskandi at bussurin vendur niðri á kaiuni
Tekniska nevnd viðgjørdi málið út frá tí uppskotið sum Teknistovan
hevur gjørt um plasering av nýggjum bussteðgiplássum í Nes kommunu,
har Bussteðgiplássini eru hesi:
Ø Inni í Rók.
Ø Inni í Saltnesi
x
Ø Inni á Rætt.
x
Ø Innanfyri kommunuskrivstovuna.
Ø Úti á Heygum.
Ø Úti á Heyggi.
Ø Úti fyri Uttan Garð/Rætt.
Ø Eysturi í Líð.
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Kort vísur plaseringina av steðgiplássunum.
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan søkir Bygdaleiðir, Landsveganevndina og Landsverk um at fáa tey busstoppistøðini sum eru nevnd
omanfyri og teknaði upp á viðlagda kortinum.
Avgerð. Tilmælið frá Trivnaðarnevndini og Teknisku nevnd vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 3/2008 Almannamál .
Í skrivið dagfest 02.01.2008 boðar Almannastovan frá, at játtanin til stuðul
til umsorganararbeiðið í 2008 er sama upphædd játtað til matútbering í 2008
sum í 2007, til endalig fíggjarætlanin fyri 2008 er samtykt í Løgtinginum.
Almannastovan hevur viðgjørt umsóknina frá Nes kommunu og samtykt at
játtan til matútbering í kommunu verður 13.333,00 kr. um mánaðin í fyrstu
syftu.
Henda avgerð kann kærast , og tí skal nevndin taka støðu til og mæla
bygdaráðnum til, antin at kæra hesa avgerð ella góðtaka hesa upphædd, so
matútberingin kann halda fram á sama støði sum í 2007.
Trivnaðarnevndin mælir til at góðtaka fyribilsjáttanina.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 4/2008 Almannamál.
Í skrivið dagfest 02.01.2008 boðar Almannastovan frá, at játtanin til stuðul
til umsorganararbeiðið í 2008 er sama upphædd játtað til Dagtilhaldið í 2008
sum í 2007, til endalig fíggjarætlanin fyri 2008 er samtykt í Løgtinginum.
Almannastovan hevur viðgjørt umsóknina frá Nes kommunu og samtykt at
játtan til Dagtilhaldið í kommunu 20.914,00 kr. um mánaðin í fyrstu syftu.
Henda avgerð kann kærast , og tí skal nevndin taka støðu til og mæla
bygdaráðnum til, antin at kæra hesa avgerð ella góðtaka hesa upphædd, so
Dagtilhaldið kann halda fram á sama støði sum í 2007.
Trivnaðarnevndin mælir til at góðtaka fyribilsjáttanina.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 5/2008 Trivnaðarmál.
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Nes kommuna hevur søkt eftir 3 námsfrøðingum og 2 hjálparfólkum og 1
avloysara til Barnagarðin.
Ongin námsfrøðingur søkti.
Leiðarin á Barnagarðinum gjørdi tí hesa innstilling 21. des. 2007:
• Lív Hansdóttir Jensen, hjálparfólk í námsfrøðingsstarvi.
Starvstíðin er 30 tímar (hon heldur sostratt fram í starvinum).
• Elinbjørg Petersen, hjálparfólk í farloyvisstarvi. Starvstíðin er 24
tímar og er tíðaravmarkað til 15. juli 2008.
• Marna Kristiansdóttir, hjálparfólk í námsfrøðingastarvi hjá
sjónveikum barni. Starvstíðin er 30 tímar um vikuna, (hon heldur
sostatt fram í starvinum).
• Mai-Britt Svalbard, hjálparfólkastarv, starvstíðin er 24 tímar.
• Sunnivá Reginsdóttur Jacobsen, hjálparfólk í námsfrøðingastarvi.
Starvstíðin er 30 tímar , tíðaravmarkað til 15. juli 2008.
• Jacoba S. Benjaminsen, avloysarastarv.
Trivnaðarnevndin mælir til at taka undir við innstillingini frá leiðaranum.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 6/2008 Ansingarmál.
Í skrivi dagfest 14. januar 2008 biður leiðarin fyri Barnagarðin Ingrid
Hansen um at fáa 5 tímar afturat um vikuna, til barn við serligum tørvi.
Barnið megnar ikki at vera uttan stuðul teir síðstu tímarnar av degnum og tí
biður leiðarin um, at stuðulin sum hevur hetta barni, ferð úr 30 tímum upp í
35 tímar viku.
Trivnaðarnevndin mælir til, at áðrenn støða verður tikin í málinum verður
kannað hjá NSR um hvør hevur ábyrgd av at søkja um fleiri tímar. Og hevur
leiðarin rætt til at biða um fleiri tímar, so mælir Trivnaðarnevndin at játtað 5
tíamr fleiri um vikuna.
Skal kannast til bygdaráðsfundin. Tað er gjørt, og sambært NSR, kann
leiðarin søkja um fleiri tímar.
Avgerð. Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 7/2008 Ansingarmál.
Nes kommuna hevur søkt eftir varaleiðara til Barnagarðin í desembur
mánaða 2007, men ongin søkti varaleiðarastarvið,.
Í skrivi dagfest 11. januar 2008 mælir leiðarin í Barnagarðinum Ingrid
Hansen í tilmæli sínum til at seta Harry Knudsen, Dalavegur 19, Glyvrar
sum varaleiðari frá 1. februar 2008. Hon hevur spurt Harry, og vil hann taka
av, um kommunan góðtekur innstillingina frá leiðaranum.
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Formaðurin í trivnaðarnevndini kannar um leiðarin hevur heimild at innstilla
uttan umsøkn.
Um hetta er í lagið, mælir Trivnaðarnevndin til at taka undir við tilmælinum
frá leiðaranum, og seta Harry Knudsen í fyribils starv fram til
summarferiuna. Tilmælið er grunda á tær komandi broytingar í
frítíðarskúlanum, nú 1. og 2. flokkur byrja sína skúlagongd kl. 8,00 hvønn
morgun, og grunda á, at leiðarin fyri Barnagarðin hevur sagt seg úr starvi,
sum kunnu koma at viðføra broytingar í ansingini innan barnagarðsøki.
Formaðurin hevur kanna um leiðarin kann innstilla uttan umsókn og fingið
at vita, at tað kann leiðarin gera, tá søkt er og ongin søkti, og um stovnurin
hevur kvalifisera fólk.
Avgerð:_Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 8/2008 Havnamál.
Í skrivi dagfest 27.11.2007 søkir Bátafelagið um at felagið fær tillutað
gamla neysti hjá Niklas, sum Nes kommuna nú eigur, sum teir skulu
nýta til teirra aktivitetir í samband við felagið og til eitt ”undirhús” har
fólk kunnu koma saman til eitt hugnaligt prát.
Bátafelagið vónar at umsóknin fær eina jaliga viðgerð av bygdaráðnum.
Tekning um framtíðar húsið og dráttin v.m.inni á Rætt er viðløgd.
Tekniska nevnd mælir frá, at bátafelagið fær gamla neysti hjá Niklas
Foldbo, sum Nes kommuna hevur keypt.
Petur J. Petersen søknast eftir eini fyrr innsendari umsókn frá Bátafelagnum,
um at fáa/keypa grannahúsini til neysti, niðri á Rætt.
Fíggjarnevndin mælir til, út frá vega- og neystatekningum v.m. inni á Rætt
og grunda á, at neystið ikki er nøkur forðan fyri at kommunan fær eina góða
vega-føring inn á havnaøki við Rætt, at játtað Bátafelagnum neystið, sum
kommunan hevur goldið 660.000 kr. fyri, sum ein stuðul ið vil vera við til at
fáa lív og trivna í økið, umframt at lívga um og varðveita tann partin av
okkara mentan, ið viðvíkur okkara ”útróðra- og klippfiskasøgu” og sum
finnast inni á Rætt.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini fekk 3 atkvøður fyri Símin Johannesen, Petur í Túni og
Helen H. Jacobsen og 4 ímóti Súni í Hjøllum, Petur J. Petersen, Elin á Torkildsheyggi og Eyðfinn
Johannesen, og er sostatt fallið.
Tilmælið frá Teknisku nevnd fekk 4 atkvøður fyri, Súni í Hjøllum, Petur J. Petersen, Elin á
Torkildsheyggi og Eyðfinn Johannesen og 3 ímóti Símin Johannesen, Petur í Túni og Helen H.
Jacobsen, og er sostatt samtykt.
Mál nr. 9/2008 Umhvørvismál.
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Nes kommuna hevur samtykt at rudda øki yviri á Fossdalsbakka og naka
er rudda upp, og rokning er send til hinar kommunurnar í gamla
Renovatiónsfelagskapinum sum brúkti ruskplássið á Fossdalsbakka.
Síðani hevur Nes kommuna samtykt eisini at rudda øki niðri á helluni,
og sent skriv til hinar kommunurnar, sum hava boða frá, at tær taka
undir við hesum og játtað at gjalda sín part av kostnaðinum.
Eisini Nes kommuna hevur avsett á fíggjarætlanini fyri 2008 pengar til
hesa upprudding.
Spurningurin er nú, hvussu farast skal fram og arbeiðið fyriskipast, so
uppruddingararbeiðið kann gerast so skjótt sum gjørligt og øki gerast
aftur til sín uppruna, frá bakkatromuni og niðan til vegin.
Tekniska nevnd mælir til at Tekniska deild biður arbeiðstakara, sum hevur
útbúna til slíkt, hyggja uppá hetta, og koma við einum uppskotið, hvussu
”ruskið” kann ruddast burtur av helluni.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og skal
peningurin takast av kto. nr. 696000 ”Rudda Fossdalsbakka”.
Avgerð. Tilmælini frá Teknisku nevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 10/2008 Jarðarmál.
Nes kommuna hevur samtykt at økið norðanfyri húsini hjá Dia inni í
Gerði (sála) skal nýtast til grundstykki, ið Ólavur Jensen hevur biði um,
og hevur skriva til Búnaðarstovuna og avvarandi eftir Andreas inni í
Gerði, sum upprunaliga hevði biði um hetta stykki fyri mongum árum
síðani at byggja eini sethús á, men sum ongantíð blivu gjørd.
Nes kommuna bað í skrivi dagfest 02.10.2007, i fyrsta umfarið um, at
fáa øki til keyps, at selja víðari, og í øðrum føri boðaði kommunan frá, at
hon fór at fyrireika eina ognartøku av stykkinum.
Kommunan hevur onki svar fingið frá eigarunum, men telefoniskt fingið
at vita frá Búnaðarstovuni, at teir undir verandi eigarviðurskiftum ikki
kunnu selja kommununi stykki, men geva sítt viðmæli til, at kommunan
ognartekur hetta grundstykki og annars fáa øki har til keyps.
Tekniska nevnd mælir til at kommunan ognartekur grundstykki matr. nr.
357c og ferð undir sjálva ognartøkuna, til at selja grundstykki víðari til
nevnda borgara.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 11/2008 Vegamál.
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Teknistovan hevur gjørt eitt uppskot um eitt framhald av Gaddavegnum
uppá 400 metrar, sum kommuna hevur biði um, og skal Tekniska nevnd
viðgera hetta uppskotið saman við Teknistovuni, sum verður við á
fundinum.
Tekniska nevnd mælir til, at hetta vegastrekki bíðar til Lýðarsvegur er
liðugur, men at Haldur Vang fær loyvi til at gera sær atkomuvegin til húsini,
vísandi til fyrr gjørdu samtykt og sum hann hevur fingið skriv um.
Avgerð: Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 12/2008 Havnamál.
Økið er planera omanfyri vegin eystan fyri bátahylin og nú er neyðugt at
gera av, hvussu øki (perlan) skal nýtast og hvussu bygningarnir skulu
síggja út.
Eisini skulu vit gera av, hvussu tann sunnasti parturin av økinum, sum
kommunan skál brúka skal gerast, tí skelti og nátthús má vera komið upp
at standa áðrenn ferðafólkatíðin byrjar.
Hyggja eftir møguleikum um nátthús v.m. inni í Oyrunum, og hvussu hetta
kann samskipast við onnur ting.
Fíggjarnevndin mælir til, at Tekniska deild kannar, skjótast gjørligt,
møguleikarnar um hvussu og hvat skal gerast, fyri at vit fáa eitt hóskandi
nátthús v.m. og hvussu skiltini skulu setast upp
Avgerð: Bygdaráðið tók hetta sum kunning og Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini
vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 13/2008 Byggimál.
Í umsókn dagfest 17.01.2008 sendir Búnaðarstovan eina umsókn frá SEV til
ummælis.
Umsóknin frá SEV er um at fáa loyvi tila t seta 6 vindmyllur upp frá verandi
vindmyllu og suður á Eystnes.
Talan er um at seta 6 vindmyllur upp afturat teimum 4 sum eru uppsettar.
Í umsóknini frá SEV dagf. 18. desember 2007, vísur felagið á gongdina
viðv. vindmyllum higartil, har tann fyrsta kom í 1993 og var ein 150 KW
mylla frá Neg Micon.
Tær 3 næstu komu í 2005, og eru 660 KW myllur frá felagnum Vestas.
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Tær vindmyllur sum nú í fyrsta lagið eru uppá tal, eru 3 vindmyllu í eru
800-900 KW og sum ætlanin er at seta upp, frá verandi vindmyllur á
Rákarenda og suður móti Nesvatni. (merkar 5A, 6A og 7A), tó er ein
spurningur um hesa vindmyllur uppfylla ljókrøvuni, við atlitið til húsini í
Æðuvík.
Tí umhugsar SEV í øðrum lagi, at seta 3 vindmyllur upp úti á sjálvum
Eystnesi, og er hesar vindmyllir merkatar á kortinum sum 5B, 6B og 7B.
SEV søkir eisni um loyvi tila t gera ein 4 metur breiðan veg, líknandi hann
sum er til verandi vindmyllur, sum antin verður 700 metur ella 1900 metrar.
Eisini søkir SEV um loyvi til at leiga neyðugt lendi til vindmyllurnar umleið
600 m² til hvørja og umfram hetta øki til eitt 20 m² stórt transformarahús við
hvørja vindmyllu.
Tekniska nevnd mælir til at boða Búnaðarstovuni frá, at kommunan gevur
sítt viðmæli til, at SEV fær neyðugt lendi til ætlaðu vindmyllurnar, men at
hetta ikki er játtan um uppseting av vindmyllunum, tí tá vera øll onnur atlit
tikin til umhvørvið, flogvøll, natúruna, v.m..
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 14/2008 Byggimál.
Í Umsókn dagfest 14.01.2008 søkir JohnLeif S. Gerðisá, Nes, um byggiloyvi
til ein uppíbygning norður úr húsunum hjá sær, soleiðis sum tekning vísur.
Tilbygningurin verður norðanfyri húsini, niðanfyri garaguna og er
tilbygningurin 2,45 m breiður og 4,50 metur oman og niðan.
Tekniska nevnd mælir til, at umsóknin verður gingin á møti, tá umsøkjarin
sambart tekning hevur brunaviðurskiftini í lagi.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 15/2008 Byggimál.
Í umsókn dagfest 15.01.2008 søkir Rógvi Hansen, Tildugøta 9, Tórshavn,
um útgravingarloyvi til sethús síni matr. nr. 67c, á Nesvegi 47.
og sum eru teknaði at vera 5 metur frá vegnum og 5 metur frá
suðurmarkinum.
Húsini vera 13 metur eystur og vestur og 11 metur suður og norð og er
plantekning og grundstykkjaplanur viðløgd umsóknini.
Tekniska nevnd mælir til at boða Rógva Hansen, frá at áðrenn byggiloyvi til
sethúsini á matr. nr. 67c, úti á Nesi kann gevast, er neyðugt at fráleikin
niðan frá vegnum er 8 metrar
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Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 16/2008 Byggimál.
Í umsókn dagfest 14.01.2008 søkir Blái Krossur um byggiloyvi til
Blákrossheimið á grundstykkinum Á Pæturshúsið, í Neshaga.
Viðløgdu teknignarnar vísa grundstykki, kloakkplan, eldsløkkingsplan,
planteknignar, tvørskurð, endasíðunar og eystur- og vestursíðurnar.
Húsið verðir 40,3 metur langt og 20,3 metur breitt í einum plani við lágari
reising.
Tekniska nevnd mælir til, at geva byggiloyvi sambært galdandi treytir.
Tekniska deild og Teknistovan fara á staðið at avseta byggilinjuna, til
komandi bygdaráðsfund og kann fráleikin frá vegnum koma niður til 3,5
metur oman frá vegnum á norðureysturhjørninum.
Við tí ískoyti, at heita á Bláa kross, um gjørligt, at geva bygninginum eitt
meira listarligt snið.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 17/2008 Byggimál.
Nú B68 er komið upp í Formuladeildina, er tað eitt krav, at rundan um
vøllin eru minst 300 sitipláss, ið eru setur, og ikki benkur, sum vøllurin
hevur í dag fram við eystursíðuni.
Hetta hevur gjørt tað neyðugt hjá Ítróttarfelagið at innheinta tilboð uppá 300
stólar við besløgum v.m. og eitt av hesum tilboðum sum felagið heldur vera
gott og bíligt, er tilboðið frá MALLCO, sum er uppá 38.500,00 kr. uttan
mvg.
Tekniska nevnd tók hetta sum kunning.
Fíggjarnevndin mælir til at játtað Tofta Ítróttarfelag pening til keyp av 300
stólum, og taka hetta av desemburgjaldinum 2008 av kto nr. 493400 ”Stuðul
til Tofta Ítróttarfelag”.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 18/2008 Umhvørviðmál.
Innlendismálaráðið umsitur eina játtan ið hevur til endamáls at stuðla
umhvørvisverndartiltøk so sum :
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At menna vitanina um umhvørvið og/ ella náttúruna.
At virka dálkingarfyribyrgjandi og/ ella avmarkandi
At verja landsløg, djóra- og /ella plantusløg.
At kunna almenningin um umhvørvis- og /ella náttúruviðurskifti.
Mentunarnevndin mælir til at søkt verður um mest møguligan stuðul til
gøtu, planting og øðrum, samsvarandi viðløgdu ætlan og kostnaðarmeting
og ætlan fram við Løkin niðan til Toftavatn. Hetta er samstarv millum Nesog Runavíkar kommunur.
Avgerð: Tilmælið frá Mentunarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 19/2008 Umhvørvismál.
Innlendismálaráðið umsitur eina játtan ið hevur til endamáls at stuðla
viðarvøkstri til at fríðka um lendi, skapa lívd og rekreativ økir, umframt at
verja móti jarðarmán.
Ein treyt er, at lendi í minsta lagið er 1000 m².
Mentunarnevndin mælir til at søkt verður um mest møguligan stuðul uml.
100.000,00 kr. til planting rundan um sparkivøllin á Kvíggjarheyggi.
Avgerð. Tilmælið frá Mentunarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 20/2008 Skúlamál.
Mentamálaráðið hevur gjørt av, at broyta fyrisitingina av
frítíðarundirvísingini, soleiðis at frá 1. jan. 2008 yvirtaka kommunurnar
lønarútreiðslurnar, men fáa studning frá landinum soleiðis:
Almenn frítíðarundirvísing
50 %.
Serstøk frítíðarundirvísing
100 %.
Frítíðarvirksemi
50 %.
Tær kommunur sum eru sinnaðar til tað, kunnu yvirtaka lønarútreiðslurnar
beinanvegin 1. januar 2008 , annars verður tað sett í gildið 1. august.
Hetta er ein semja ið er gjørd millum kommunufeløgini og Mentamálaráðið.
Mentunarnevndin mælir til, at Nes kommuna kemur í skipanina 1. august
2008.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentuanrnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 21/2008 Mentamál.
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Í des. 2007 søkir Eysturoyar Dansifelag um fíggjarligan stuðul til eina
dansiferð til Noregs í døgunum 21. til 29. juli 2008.
Tey koma at framføra í einum 7 støðum og kostnaðurin er 207.000,00 kr. í
alt.
Mentunarnevndin mælir frá at játtað Dansifelagnum stuðul.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentuanrnevndini.
Avgerð. Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 22/2008 Skúlamál.
Hin 18. des. 2007 sendur Tofta skúli kommununi tilboðið sum Formula. Fo
hevur givið Tofta skúla viðv. telduútbúnaðinum, og eru tilboðini hesi:
Bókasavnið
41.250,00 kr.
Útgerð til skúlan
849.812,50 kr.
Prísirnir eru við mvg.
Mentunarnevndin mælir til, eftir at skúlin hevur innheita fleiri tilboð uppá
telduútbúnaðin, og er komin til at hetta er tað bíligasta og besta, at taka av
tilboðnum frá Formula. Fo.
Mentuanrnevndin kannaði tilboðið við at ringja skúlan, og fekk váttað at
eftir at serfrøðingar høvdu hugt eftir tilboðnum, at hetta var bæði tað
bíligasta og rættasti telduútbúnaður til Tofta skúla.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentuanrnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 23/2008 Skúlamál.
Skúlastýrið sigur í skrivi dagfest 30. nov. 2007, at tey hava haft fund við
lærararnar viðv. farteldur og mælir skúlastýrið einmælt til, at Nes kommuna
keypir farteldur til allar lærararnar við Tofta skúla, soleiðis at hesir hava
góðar møguleikar at fyrireika undirvísingina.
Kostnaðurin av 20 farteldum til lærararnar eru íalt 154.690,00 kr.
Hesar farteldur eru við í tilboðnum frá Formula. Fo. til skúlan uppá
849.812,50 kr.
Mentunarnevndin mælir til at keypa lærarunum teldurnar, samsvarandi
tilboðnum frá Formula fo. sum ein part av tí samlaða tilboðnum av
telduútbúnaðinum til skúlan. Teldurnar eru ogn hjá skúlanum og at skúlin
hevur eina útlánsskipan , sum skúlastjórin umsitur.
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Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentuanrnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 24/2008 Heilsumál.
Byggiroknskapurin fyri útbyggingina av Eysturoar Røktar og ellisheimi
fyriliggur nú og vísur ein samlaðan kostnað uppá 37,917 mió. kr.
Av hesum betalur landi 50% av kostnaðinum uppá 1 mió. kr. pr. búfólk t.v.s.
500.000,00 kr. fyri hvørt búfólki og tá útbyggingin er 24 fólk, er gjaldið frá
landinum 12 mió. kr. og kommunurnar hava goldið 13,3 mió. kr. soleiðis
sum tær bundu seg til tá byggingin fór í gongd.
Eftir hjá kommununum at gjalda er nú 12,5 mió. kr. av tí at kostnaðurin ikki
var 25 mió. kr. men 37 mió. kr. og henda meirkostnað skulu kommunurnar
gjalda 100 %.
Fyri Nes kommunu er restskuldin 1.513.901,64 kr.
Mentunarnevndin mælir til, at kommunan byrjar at gjalda meirkostnaðin, tá
verandi gjald er liðugt. Hetta merkir, at Nes kommuna ikki skal hækka
gjaldið á løgdu fíggjarætlanina fyri 2008.
Tó ynskir Mentunarnevndin at fáa eina frágreiðing um, at prísurin fór úr 25
mió. kr. upp í 37 mió.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentuanrnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 25/2008 Fíggjarmál.
Bókasavnið hevur gjørt roknskapin fyri 2007, sum javnvigar við
139.121,20 kr. og hevur eitt rakstraravloå uppá 11.822,50 kr.
Studningurin frá Nes kommunu í 2007 er 69.502,85 kr. (játtanin er
70.000,00 kr).
Studningurin frá Landinum í 2007 er 48.255,00 kr.
Fíggjarnevndin skal koma við einum tilmæli til bygdaráðið viðv.
roknskapinum.
Fíggjarnevndin viðgjørdi roknaskapin og staðfesti, at tað eru 10.235 bøkur
við árslok 2007, sum er ein hækkin uppá 140 bøkur í 2007. Virðið á
bókunum er sett til 1.279.375,00 kr. og bókasavnið hevur 10.403,94 kr.
standandi á bankabók.
Fíggjarnevndin mælir til at samtykkja roknskapin soleiðis sum hann er
uppsettur,
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 26/2008 Fíggjarmál.
Nes kommuna hevur haft fíggingina av skúlabyggingini 25 mió. kr. í
Kaupting, men nú er Kaupting uppkeypt av Eik Banka, og tað viðførir, at
spurningurin um tann avtala sum er gjørd við Kaupting skal flytast og halda
fram í Eik Banka.
Skal hetta vera, so skal váttan fyriliggja frá Nes kommunu.
Fíggjarnevndin mælir til at lánið ferð yvir í Eik Bank, við somu treytum og
avtalum, sum lánið var játtað og góðkent í Kaupting.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt smatykt.
Helen H. Jacobsen var úti meðan hetta málið var viðgjørt.
Mál nr. 27/2008 Fíggjarmál.
Í umsókn dagfest 11.01.2008 søkir Uni Reinert Debess, Tórshavn um
fíggjarligan stuðul til fløguútgávu, sum Crawling Blue í 2008.
Kostnaðurin av fløguútgávuni er 332.000,00 kr.
Fíggjarnevndin mælir frá at játtað stuðul til Crawling Blue.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 28/2008 Fíggjarmál.
Hin 05.11.2007 letur Sp/f MUNIN tilboð uppá GIS skipan til Teknisku deild
hjá Nes kommunu, og vísur á nakrar fyrimunir við hesi skipan.
Kostnaðurin av skipanini er 61.153,00 kr.
Fíggjarnevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Sp/f Munin um GISskipanina uppá 61.153,00 kr.
Peningur er avsettur til keypið kr. 70.000,00 – konto nr. 300700
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 29/2008 Barnaansingarmál.
Í skrivi dagfest 28.01.2008 søkir Katrin Poulsen, dagrøktarleiðari um at fáa
arbeiðstíðina hjá sær niðursetta til ¾ tíð og at Mona Hansen sum er
varaleiðari ferð úr ½ tíð upp í ¾ tíð, frá 1. februar og fram til 0. juli 2008.
Broytingin hevur ikki meirkostnað við sær.
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Trivnaðarnevndin hevur viðgjørt umsóknina og mælir til at ganga umsóknini
á møti.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 30/2008 Stuðulsbarnamál.
Dagrøktin hevur søkt eftir stuðli til ein 2 ára gamlan drong við spastisiteti, 4
umsøknir vóru til starvi, men ongin námsfrøðingur søkti.
Leiðarin innstillar Ann Gaardbo undir Nesinum 2, Toftir til starvi.
Leiðarin mælir til, at hjálparfólkið verður sett í tíðaravmarkað starv, fyrst í
hálvt ár við møguleika at forleingja hetta hálvt ár afturat.
Trivnaðarnevndin mælir til at tikið verður undir við innstillingini hjá
leiðaranum.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
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