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Bygdaráðsfundurin 07.11.2011 
Fundarstað:  Bygdaráðsalurin 
Hjástødd vóru: Símun Johannesen x    
  Súni í Hjøllum x 
                                            Elin á Torkilsheyggi x   
  Johannus Danielsen x  
                                            Peddy Højgaard x  
   Petur J. Petersen x  
   Jákup M. Kjeld x 

 Alfred Olsen - ref. x 
 
 
Mál nr. 157/2011 Fíggjarmál 
J. nr. 2011-0011-0027 
06.10.2011 kom fíggjarætlan hjá Skálafjarðar Sløkkiliði fyri 2012 til 
ummælis hjá kommununi. 
Mælt verður til, at gjaldið pr. íbúgva verður kr. 295,00, og er hetta sama 
gjald sum fyri 2011 
Fíggjarnevndin mælir til  at góðkenna løgdu fíggjarætlan fyri 
fíggjarárið 2012. 
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 158/2011 Mentamál/fíggjarmál. 
J. nr. 2011-0023-0102 
Annlis Bjarkhamar søkir um stuðul til verkætlanina “Ì menniskjum góður 
tokki”. 
Peningurin, sum kemur inn, verður latin óskerdur til tær familjur sum søkja 
jólahjálp. 
Nes kommuna lat kr. 2.500,00 í stuðli í 2010. 
Mentanarnevndin mælir til, at játta verkætlanini “Í menniskjum góður 
tokki” 2.500,00 kr. í 2011. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá mentanarnevndini. 
Tilmælini einmælt samtykt. 
 
  
 
Mál nr. 160/2011 Menta-/fíggjarmál 
J. nr. 2011-0021-0062 
Eingin játtan er til guittarundirvísing í musikkskúlanum.Nes kommuna skal 
taka støðu til lønina hjá undirvísara, sum eins og seinasta  ár, er settur sum 
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undirvísari í guitarfrálæru í Musikkskúlanum. Tvs. komunurnar báðar skulu 
gjalda lønina, sum verður at gjalda eftir bítislykli. 
Mentanarnevndin mælir til, at játta løn til guitarundirvísingini í Tofta- 
Runavíkar skúla, eins og undanfarna skúlaár. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá mentanarnevndini. 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 162/2011 Skúlamál 
J. nr. 2011-0019-0029 
Foreldraráðið fyri 8. flokkarnar søkja um stuðul til námsferð. Ætlanin er at fara 
í septembur 2012. Tað eru 20 næmingar og væntandi skulu 4 leiðarar við. 
Foreldraráð, foreldur og næmingar er sinnað at arbeiða fyri stuðulin. 
 
Mentanarnevndin mælir til at játta 8. flokki í Tofta skúla 4.000,00 kr. 
til námsferð, móti at arbeitt verður fyri stuðulin. Arbeiðið verður 
tilrættalagt av Teknisku deild hjá kommununi. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá mentanarnevndini. 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini samtykt.  
 
 
Mál nr. 163/2011   Samferðslumál. 
J. nr. 2011-0044-0049 
Ætlanin er at Runavíkar -, Nes -, og Sjóvar kommuna  skulu útnevna hvør 
sítt umboð, sum skulu samráðast við Bygdaleiðir um møguligar broytingar í 
ferðaætlanini her á Skálafjørðinum. 
Mentanarnevndin mælir til, at tað verður borgarstjórin, sum umboðar 
Nes  kommunu. 
Tilmælið frá Mentanarnevndini samtykt.  
 
 
Mál nr. 166/2011  Ansingarmál 
J. nr. 2011-0031-0121 
Fullsett er í Barnagarðurin, har allar stovur eru í brúki. 
Aftaná summarferiuna 2012 fara 35 børn í skúla/frítíðarskúla og 20 fara úr 
dagrøktini í barnagarð, t.v.s. at 15 børn vera minni í barnagarðinum, og 
viðførir hetta, at ein stova kemur at standa tóm. 

ü Spurningurin, sum Trivnaðarnevndin skal viðgerða, er hvussu 
ansingin skal skipast eftir summarfrítíðina 2012.  

 
Trivnaðarnevndin arbeiðir víðari við málinum. 
Bygdaráðið tók hetta sum kunning á fundinum 03.10.2011. 
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Trivnaðarnevndin hevur síðani havt fundir um, hvussu ansingarøkið skal skipast eftir 
summarfrítíðina í 2012. 
 
Barnagarðurin:  
Trivnaðarnevndin er samd um, at tíðin ikki er búgvin til at gera eina vøggustovu, tí 
uttanumøkið er ov lítið til t.d. vognar.  Tí verður mælt til, at barnagarðurin heldur fram sum 
nú, og kemur tað at hava við sær, at ein stova kemur at standa tóm. 
Gjaldið skal helst hækka nakað, men verður ikki ásett fyrr enn kostnaðurin av barna-
garðinum fyri 2012 er tøkur.  
Í dag er gjaldið 1.660,00 kr. 
  
Dagrøktin: 
Trivnaðarnevndin mælir til, at dagrøktin heldur fram óbroytt. 
Gjaldið eigur at verða ásett til 2.200,00 kr. sum er ein hækking uppá 200,00 kr. 
 
Syskinafrádrátt: 
Viðv. systkinafrádrátt, sum bygdaráðið viðgjørdi í samband við fíggjarætlanina 2012, mælir 
trivnaðarnevndin til at frádrátturin verður soleiðis at 1. og 2. barn gjalda fult, meðan frá og 
við 3. barn verður ókeypis. 
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 167/2011 Ansingarmál 
J. nr. 2011-0015-0009 
Í sambandi við árgangin 2005, sum komandi summar skal í frítíðarskúla, mugu 
umstøðurnar í frítíðarskúlanum betrast. 
Hesi børn eru 35 í tali, tvs. nógv tann størsti árgangur sum higartil er ansaður í 
kommununi.  
Í verandi støðu kann frítíðarskúlin ikki hýsa øllum hesum børnum.  
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at útbyggja stovnin soleiðis, at hann kann taka 
ímóti øllum børnunum í 1. og 2. flokki eftir summarfrítíðina í 2012, umframt 
at stovnurin skal taka ímóti børnunum við serligum tørvi. 
Talan verður tí at fremja eina útbygging uppá uml. 350.000,- kr., sum eigur 
at verða avsett á komandi fíggjarætlan. 
Talan verður um uml. 55 børn. Gjaldið verður ásett til kr. 1000,00, sum er 
tað sama sum seinasta ár. 
Grundgeving : Tá talið av børnum í Frítíðarskúlanum aftur verur minni um 
2 ár, er helst møguligt at flyta spælistovuna í Frítíðarskúlan og á tann hátt at 
spara leiguútreiðslurnar og harvið eisini at fáa alla barnaansingina at vera í 
økinum við svangaskarð. 
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Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
 
 
 


