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Almenni bygdaráðsfundurin 04.09.2006.
Mál nr. 46/2006 Fíggjarmál.
Barnaverndartænastan.
Frágreiðing:Roknskapurin fyri Felags Barnaverndartænastuna frá
01/01.2006 til 30/06.2006 fyriliggur og vísur hesi roknskapartøl:
Útreiðslur
1.394.215,53 kr.
Inntøkur
1.690.999,50 kr.
Avlop
296.783,97 kr.
Annars eru tølini á fíggjarætlanini fyri 2006 hesi:
Útreiðslur
3.382.000,00 kr.
Inntøkurnar:
Nes kommuna
Sjóvar RunavíkGøtaFunnings-

582.690,500.202,1.746.632,512.671,39.805,- 3.382.000,00 kr.

Fíggjarnevndin hevur ongar viðmerkingar, og mælir til at samtykkja
hálvársroknskapin.
Avgerð:Tilmælið einmælt samtykt.
Mál nr.47/2006 Fíggjarmál.
Frítíðarskúlin
Frágreiðing: Frítíðarskúlin:
mál nr.26/2006 frá seinasta fundi – onnur viðgerð
Avgerð: Málið einmælt samtykt við 2. viðgerð.

Mál nr. 48/2006 Byggimál.
Byggiloyvið til carport.
Frágreiðing: Umsøkn frá Asbjørn og Unnu Hansen, um byggiloyvið til carport eystanfyri verandi
sethús.
Tekniska nevnd mælir til at játta loyvið, tó skal eystari endi á carportinum ikki byggjast nærri enn
ein metur frá Regnavegnum, og verður tá í flukt við grannahúsini sunnanfyrið. Grannasáttmáli við
grannan norðanfyri skal fyriliggja, annars eftir vanligum treytum.
Avgerð: Tilmælið samtykt.
Mál nr. 49/2006 Byggimál.
Kæra um bygging við Kvíggjarveg.
Frágreiðing: Kæruskriv er komið frá eigarunum av gomlu húsinum á Kvíggjarheyggi.
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Kæran er grundað á, at tá útstykkingin var gjørd, var munnlig avtala
gjørd millum eigarnar av gomlu húsunum, Nes kommunu og Fuglø
ark. um, at eigarnir skuldu kunnast, tá bygt bleiv omanfyri gomlu
húsini, men er hetta ikki gjørt..
Kommunan hevur nú játta byggiloyvið á stykkið, og útgravingin er
farin í gongd, hesum mótmæla eigarnir, og meta ikki at atlit eru tikin
fyri gomlu húsunum.
Tekniska nevnd viðgjørdi kæruskrivið, men metir, at neyðug atlit í
mest møguligan mun eru tikin til gomlu húsini á Kvíggjarheyggi við
tað, at nýggju húsini omanfyri eru bæði flutt norðeystureftir og
smalkaðið í mun til uppruna tekningina. Somuleiðis kemur
skráningurin millum bæði húsini at fella í mest møguligan mun saman
við uppruna lendinum.
Avgerð: Tilmælið samtykt.

Mál nr. 50/2006 Mentamál.
Felagshús til Bátafelagið
Frágreiðing: Bátafelagið ynskir at fáa at vita um kommunan hevur nakað økið
at vísa á til eitt felagshús.
Mentunarnevndin mælir til, at Bátafelagið kemur við eini umsókn,um
byggiloyvi saman við tekningum, sum vísur hvussu stórt økið talan er um.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum hjá mentunarnevndini.
Avgerð: Tilmælini samtykt.

Mál nr. 51/2006 Havnamál.
Ídnaðarøkið millum Oyrarnar og Rætt.
Frágreiðing: Tekniska nevnd hevur viðgjørt konkretar umsøknir um
byggiloyvir á økinum, og mælir til, at Sp/f Sea Star fær loyvi at byggja
eina høll sum er 20x40 m. plus útbygning. Tekniska nevnd mælir til, at
heitt verður á Teknistovuna sum ráðgeva til plasering av hallunum á
økinum.
Avgerð: Tilmælið samtykt.
Mál nr. 52/2006 Umhvørvismál.
Gamla ruskplássi á Fossdalsbakka.
Frágreiðing: Gamla ruskplássi á Fossdalsbakka hevur ligið órørt síðan
brennistøð var bygd, og IRF var stovnað. Nes Kommuna hevur áður
viðgjørt spurningin um, hvat gerðast skal viðv. upprudding á
Fassdalsbakka.
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Avgerð: Samtykt, at gerða eina kostnaðarmeting yvir
uppruddingararbeiði, og boða øllum kommununum frá hesum, sum
vórðu við í renovatiónini fyri Suður-Eysturoy.

Mál nr. 53/2006 Byggimál.
Byggimál.
Frágreiðing: Umsøkn frá Rógva Fossdalsá um loyvi til, at lyfta
vestara enda á sethúsunum upp, sambart tekning.
Tekniska nevnd mælir til at játta Rógva Fossdalsá loyvi til ætlaðu
bygging.
Avgerð: Tilmælið samtykt

Mál nr. 54/2006 fíggjarmál
Stuðul til Flot.
Frágreiðing: Umsókn um peningaligan stuðul frá Svimjufelagnum
Flot, í samband við, at felagið sendir 13 svimjarar til Køge Open
26.10.2006.
Mentanarnevndin mælir til, at játta Svimjufelagnum FLOT 5.000,00
kr. í stuðli til kappingina Køge Open.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og
taka hetta av kto. nr. 493640
Avgerð: Tilmælið samtykt.
Mál nr. 55/2006 Skúlamál
Undirvísingarportalur.
Frágreiðing: Føroya skúlabókagrunnur hevur ætlanir um at seta
gongd á ein nýggjan føroyskan undirvísingarmiðlaportal.
Mentamálaráðið hevur nú mett at undirvísingarportalurin kann rekast fyri 1,5
mill kr. um árið heldur enn áðurnevndu 2,9 mill kr. Av hesum skal landi gjalda
1.mill. árliga, og kommunurnar skulu gjalda 500.000 kr. Árliga. Kommunurnar
skulu tó eisini gjalda 500.000 kr. í ár.
Portalurin fer at virka frá 1. nov. í ár.
Mentunarnevndin og fíggjarnevndin mæla til at taka undir við, at seta á
stovn ein undirvísingamiðlaportal, og at hetta verður tikið við í
fíggjarætlanina fyri 2007.
Avgerð: Tilmælið samtykt.
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Mál nr. 56/2006 Trivnaðarmál
Eldrasambýlir.
Frágreiðing: Almanna- og Heilsumálaráðið hevur gjørt nýggja
kunngerð um eldrasambýlir.
Ein munandi broyting er í § 3 stk. 2, sum er viðv. upptøkunevndini, og
sum ásetur:
1) at trý umboð við røktarfakligari útbúgving vera tilnevnd av
kommununi ella kommununum.
2) At avvarandi økisleiðari í Heimarøktini er limur.
3) At nú verður tað landsstýrismaðurin sum tilnevndur ein
kommunulækna sum lim í nevndina.
Eisini er ein frágreiðing komin frá Almanna- og Heilsumálaráðnum
sum greinar broytingarnar í kunngerðini.
Til eldrasambýli ”Vesturskin” er verandi upptøkunevnd:
Kommunulæknin, leiðarin fyri Eysturoyar Røktar- og Ellisheim,
økisleiðarin fyri heimarøktina og eitt umboð fyri kommununa.
Trivnaðarnevndin tekur kunngerðina til eftirtektar, og innstillar hesi
sum umboð fyri kommununa:
Inge Lise Sørensen, physiotheropeutur, Fía í Túni, sjúkrasystur og
Elisabeth Joensen, heilsuhjálpari.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt. (Petur í Túni var úti meðan málið var viðgjørt.)
Mál nr. 57/2006 Dagrøktarmál.
Hækkan av fíggjarætlan til Dagrøktina.
Frágreiðing: Dagrøktin í Nes kommunu er normera til 60 børn, meðan verandi
fíggjarætlan er løgd eftir teimum børnum sum tá vóru inni í skipanini, og tí bleiv
gjørd til 50 børn.
Fyrra hálvár 2006 vóru ikki fleiri enn 50 børn inni í skipanini, men nú vit byrja
uppá seinna hálvár 2006 er neyðugt at taka fleiri børn inn , fyri at nøkta tørvin á
ansingarplássum.
Hetta førir við sær, at frá 1. sept. 2006 koma at vera 56 børn inni í skipanini Og
tí biður dagrøktarleiðarin um at hækka játtanina frá 1. sept. 2006 úr 50 til 60
børn, og er samlaði kostnaðurin fyri hetta tíðarskeiðið uml. 160.000,00 kr.
Dagrøktarleiðarin vísur á og mælir til, at fíggjarætlanin fyri dagrøktina 2007
verður fyri 60 børn.
Fíggjarnevndin mælir til at hækkað játtanina til dagrøktina upp til 58
børn, og hervið kann kommunan veita ansingartrygd til børnini, og
taka peningin av meirinntøku í 2006.
Avgerð: Tilmælið samtykt.

Mál nr. 58/2006 Sosialmál.
Dagtilhaldið.
Frágreiðing:Lýst hevur verið eftir leiðara til Dagtilhaldið at seta í starv 15.
sept. 15 tímar um vikuna, restina av árinum.
Tá freistin at søkja var úti, vóru tvær umsóknir til starvi.
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Trivnaðarnevndin mælir til, at seta Súsan Johannesen í starvið.
Avgerð: Tilmælið samtykt (Eyðfinn Johannesen var úti meðan málið var
viðgjørt.)
Mál nr. 59/2006 Býarskipanarmál.
Broyting í byggisamtykt.
Frágreiðing: Í samband við ætlanina at byggja Blákrossheimið úti á
Pæturshúsið, í Nes haga , og aðrar broytingar i verandi býarplani,
mælir Tekniska nevnd til at gera og lýsa hesar broytingar:
Økið suður frá svinginum á Agninum, suður móti Hóabrekku,
niðanfyri hamarin, verður lagt út sum eitt C 4–øki, heilsu-sosialmál,
almennir stovnar.
Ídnaðarøkið.
Økið uppi á Hóabrekku og suður til Lítlaskarð og økið undir
Hóabrekku suður til Stóraskarð, verður lagt út til lættari ídnað eitt D5
øki. Handv.- ídnað.- matvøruframl.- heilsølu ..
Íbúðarøki.
Frá brunnunum á Svangaskarði og suður til húsini hjá Símin í Túni,
verður lagt út sum eitt B-øki, sethús, tvíhús, raðhús..
Øki inni á Rætt.
Økið við húsini inni á Rætt verður lagt út sum eitt B øki.
Øki inni á Rætt.
Økið niðanfyri húsini fram við strondini verður lagt út sum eitt D 2 øki
– handverk, maskinverkstøð, skip, bátar…
Avgerð:Tilmælið samtykt.
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