Samandráttur av Bygdaráðsfundi 26.10.2015
Fundur í Fíggjarnevndin 26.10.2015 kl. 17.00 til kl. 19.30
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
Til viðgerðar:
Mál nr. 86/2015 Fíggjarmál
J.nr. 00.32.10-S08.4.15
Málslýsing
Onnur viðgerð av eykajáttan til Skálafjarðarsamstarvið.
Fyrsta viðgerð av eykajáttanini til Skálafjarðarsamstarvið var á bygdaráðsfundi 28.09.2015.
Økistænastan hjá Skálafjarðarsamstarvinum hevur nú gjørt fíggjarstøðuna upp á øðrum sinni í 2015.
Nýggj meting av fíggjarstøðuni er gjørd ultimo juli 2015. Metingin vísir eitt framskrivað hall, í mun
til løgdu fíggjarætlan fyri 2015, fyri restina av árinum á 3,8 mió. kr. Hetta umframt ta eykajáttan, ið
varð latin í mai mánaða.
Upphæddin býtt á kommunurnar í samstarvinum er fyri Runavíkar kommunu 2.463 tkr., Sjóvar
kommunu 675 tkr. og Nes kommunu 662 tkr.
Tilmæli
Á fundi 23.09.2015 mælir Fíggjarnevndin til at játta kr. 662.000 til Skálafjarðarsamstarvið, og at
peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Tilmæli
Á fundi 24.10.2015 mælir Fíggjarnevndin til at samtykkja aðru viðgerð av eykajáttanina til
Skálafjarðarsamstarvið, áljóðandi kr. 662. 000,00.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var eimælt samtykt.
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Mál nr. 87/2015 Vegamál
J.nr. 05.13.01-P20-2-15
Málslýsing
Í skrivi 05.09.2015 frá Súna í Hjøllum, har skotið verður upp, at minst, ein helst tvær
ferðsluforðingar verða gjørdar afturat á Regnavegnum.
Fólk gera vart við, at bilarnir koyra skjótt um svingið uppi á Regni.
Tekniska nevnd eigur eisini at eftirmeta, um verandi forðingar eru ov lágar.
Tilmæli
Á fundi 15.09.2015 mælir Tekniska nevnd til at seta skeltir upp á Regnavegnum við áskriftini
”børn spæla”.
Tekniska nevnd eftirmetir javnan, um ferðsluforðingarnar, sum eru gjørdar, hava tað
ávirkan, sum ætlað.
Fólk hava gjørt vart við hetta fyri eini tíð síðani, og Regnavegurin er eisini við í eftirmetingini
hjá Teknisku nevnd.
Á fundi 14.10.2015 hevur Tekniska nevnd sama tilmælið, sum á fundinum 15.09.2015.
Málslýsing
Broytingaruppskot til Bygdaráðsfundin 26.10.2015.
Undirritaði skýtur upp, at ein ferðsluforðing verður gjørd beint norðan fyri húsahornið/svingið uppi
á Regni, og at fíggingin verður tikin av tøkum peningi. Súni í Hjøllum.
Avgerð
Súni í Hjøllum atkvøddi fyri broytingaruppskotinum, 6 vóru ímóti, Jóhannus Danielsen, Elin á
Torkilsheyggi, Niclas Davidsen, Mortan Højgaard, Jákup Olsen og Súnfríð Jacobsen.
Broytingaruppskotið er sostatt fallið.
Tilmælið frá Teknisku nevnd 14.10.2015 var samtykt við 6 atkvøðum, Jóhannus Danielsen, Elin á
Torkilsheyggi, Niclas Davidsen, Mortan Højgaard, Jákup Olsen og Súnfríð Jacobsen, atkvøddu
fyri. Súni í Hjøllum atkvøddi blankt.
Mál nr. 88/2015 Byggimál
J.nr. 82.11.00-P20-2-15
Málslýsing
Skúlastýrið var, 20.09.2015, kunnað um, at kr. 100.000 vóru játtaðar til útiøki skúlans í 2015.
Skúlastýrið vónar, at peningurin, ið var játtaður fyri 2015, kemur spæliøkinum hjá børnunum
tilgóðar.
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Sambært raðfestingini, sum skúlastýrið hevur víst á, má peningur játtast til økið omanfyri. Hetta er
væntandi kostnaðarmikið, tí har má nógv gerast. Tað er sera átrokandi at fáa hetta gjørt, tí har kundi
verið eitt gott øki hjá børnunum at spælt og hugnað sær á.
Tilmælir
Á fundi 14.10.2015 mælir Tekniska nevnd til, at norðari parturin omanfyri skúlan, verður
planeraður, og tann sunnari parturin omanfyri skúlan, 81 bygningin, verður girdur inni.
Á fundi 14.10.2015 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Á fundi 24.10.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd og
Mentanarnevndini, og at peningur verður tikin av stovninum skúlin íløga.
Avgerð
Tilmælini frá Fíggjarnevndini, Teknisku nevnd og Mentanarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 89/2015 Havnin
J.nr. 08.03.25-P20-1-15
Málslýsing
Í skrivi 8.10.2015 søkir smápartafelag um grundøki til ein vinnubygning á uml. 600 m². Økið,
hugsað verður um, er norðanfyri Saltsøluna.
Bygningurin, ætlanin er at byggja, er 30m langur, 20m breiður og 5m høgur við langsíður og verður
7m høgur upp til ryggás. Bygningurin skal brúkast til skrivstovu/goymslu og verkstað.
Tilmæli
Á fundi 14.10.2015 mælir Tekniska nevnd frá at játta grundøkið til vinnubygning norðan fyri
Saltsøluna grundað á, at økið ikki er byggibúgvið.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 90/2015 Ymiskt
J.nr. 83.11.01-G01-1-15
Málslýsing
Arbeitt hevur verið við at fingið ein nýggjan arbeiðsbil til tekniska økið hjá kommununi. Nú hevur
kommunan fingið prísir uppá ein bil við dupultkabinu frá 2 veitarum.
Tilmæli
Á fundi 14.10.2015 mælir Tekniska nevnd til, at kommunan tekur av tilboðnum frá KJ Hydraulik,
áljóðandi kr. 513.000,00 + mvg fyri bil, og av tilboðum uppá kranan áljóðandi kr. 65.000,00 + mvg.
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Bilurin er ein Renault Master 4x4 við dupultkabinu, sum persónbilur við króki, rúmar 7 persónum
og sleipar 3.500 kg. Kranin er ein Palfinger PC 15.
Á fundi 23.10.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, at bilurin
verður keyptur og fíggjaður við lántøku.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 93/2015 Mentanarmál
J.nr 20.07.00-P00-1-15
Málslýsing
Í skrivi 12.10.2015 er uppskot um nýggja reglugerð fyri Musikkskúlan send Nes kommunu til
góðkenningar.
Tilmæli
Á fundi 14.10.2015 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við reglugerðini, fyri Musikskúlan,
soleiðis sum hon er uppsett.
Avgerð
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 98/2015 Fíggjarmál
J.nr. 00.32.10-S08-9-15
Málslýsing
Fíggjarnevndin mælir til, at høvuðstølini til fyrstu viðgerð av fíggjarætlannini
fyri 2016, hjá Nes kommunu, vera hesi:
Rakstur
§1 Kommunal fyristing
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunalt øki
Rakstur í alt

2016
4.160
14.496
10.880
3.800
2.607
3.790
2.494
42.227

2015
3.977
13.465
9.174
3.888
2.900
3.536
2.717
39.657
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Munur
183
1.031
1.706
-88
-293
254
-223
2.570

%
4,6
7,7
18,6
-2,3
-10,1
7,2
-8,2
6,5
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Íløgur
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Íløgur í alt

0
2.656
0
500
135
0
3.291

-3.778
1.250
100
500
2.295
1.585
1.952

3.778
1.406
-100
0
-2.160
-1.585
1.339

68,6

45.518

41.609

3.909

9,4

-42.659

-42.195

-464

1,1

Úrslit

2.859

-586

3.445

-587,9

Afturgjald av skuld

1.556

2.319

-763

-32.9

Av tøkum peningi

2.059

938

1.121

119,5

Lántøka

2.356

795

1.561

196,4

Rakstur og íløgur í alt
§20 Inntøkur v.m.

Fíggjarnevndin mælir til, at skattaprosentið er óbroytt 20,50 %, og at
barnafrádrátturin er óbroyttur, kr. 5.000.
Fíggjarnevndin mælir til, at hallið fyri 2016 verður fíggjað við tøkum peningi,
lántøku, og at avdráttir fyri 2016 verða umfíggjaðir.
Tilmæli
Á fundi 24.10.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við fyrstu viðgerð av
fíggjarætlanini fyri 2016 soleiðis, sum hon er uppsett.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndin var einmælt samtykt.
Tilmæli
Á fundi 24.10.2015 mælir Fíggjarnevndin til, at skattaprosentið, við fyrstu viðgerð av
Fíggjarætlanini fyri 2016, verður ásett at vera 20,5 %.
Á fundi 24.10.2014 mælir Fíggjarnevndin til, at barnafrádrátturin við fyrstu viðgerð av
Fíggjarætlanini fyri 2016, verður ásett at vera 5.000,00 kr. pr. barn.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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