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Mál nr. 97/2010 Mentamál
J. nr. 2008-0023-0020
Umsøkn frá Cafeini í Hópinum um at hava longri opið um vikuskiftini, og
loyvi at skeinkja uttandura (á terassuni).
Skriv er komið frá Loyvisnevndini við frágreiðing um teirra niðurstøðu.
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at viðmæla umsøknunum frá Cafeini.
Mál nr. 98/2010 Skúlamál
J. nr. 2010-0021-0042
Tilboð at oljera nýggju gólvini í skúlanum.
Avgerð: samtykt at gera 850m2 fyri 25.000,00 kr.

Mál nr. 100/2009 Byggimál
J. nr. 2010-0048-0065
Bíðilistin yvir grundstykkir í kommununi skal viðgerðast. Støða skal
takast til, um tøk grundstykkir skulu leggjast á heimasíðuna.
Tekn. Nevnd mælir til, at tøk grundstykkir verða løgd út á heimasíðuna
hjá kommununi. Tekn. Deild skal kunna allar umsøkjarar, sum ikki hava
svara í brævið, áðrenn stykkini verða lýst at verða tøk, og løgd út á
heimasíðuna.
Sum støðan er, hevur kommunan fleiri grundstykkir tøk, sostatt verður
bíðilistin eftir grundstykkjum strikaður.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 102/2010 Fíggjarmál.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt og endurskoðað fíggjarætlanina fyri
2010, og gjøgnumgingið allar konti.
Fíggjarnevndin mælir til niðanfyristandandi broytingar.
Fíggjarætlan aftaná broytingar:
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§1 Kommunal fyrisiting
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Í alt

Rakstur
3.414.132
3.843.667
6.999.766
3.128.690
2.056.279
2.829.100
2.648.326
24.919.960

Rakstur og íløgur

27.033.960

Rentustuðul
Fas
Rentuútreiðslur
Rentuinntøkur
Kommunuskattur
Felagsskattur
Kapitaleftirlønirq
Aðrar inntøkur/útreiðslur
Afturgjald av skuld
Úrslit

Íløgur
0
215.000
400.000
405.000
0
824.000
270.000
2.114.000

1.070.000
5.000
1.853.287
-20.000
-31.017.089
-500.000
-100.000
56.226
1.615.713
-2.902

Rakstur hækkar við tkr. 113 og íløgurnar við tkr.265 í alt tkr. 378. Hetta
verður fíggjað við, at ov nógv var avsett til rentustuðul, Fas og
Rentuútreiðslur í alt tkr. 355 Munurin verður sostatt tkr. 23
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 103/2010 Trivnaðarmál
J. nr. 2010-0031-0096
Hin 27.05.2010 søkir annar limurin hjá Nes kommunu um at verða
loystur úr barnaverndini.
Trivnaðarnevndin mælir til at velja Símun í Túni, Toftir, sum nýggjan
lim í Barnaverndina, har hann hevur haft sæti fyrr.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 104/2010 Ansingarmál
J. nr. 2010-0031-0087
Frítíðarskúlin hevur søkt eftir 2 stuðlum til børn við serligum tørvi.
Tá umsóknarfreistin var farin vóru 8 umsóknir innkomnar.
Leiðarin saman við álitisfólkinum hava gjørt hesa innstilling:
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Nr. 1 Tinna M F. D. Johansen, Toftir
Nr. 2 Bogi E. Petersen, Saltnes
Trivnaðarnevndin mælir til at fylgja innstillingini frá leiðaranum og
álitisfólkinum:
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 106/2010 Ansingarmál.
Ansingarmál:
Í sambandi við, at kommunan í 2009 hevði fyrispurning til
Kommunufelagið um, foreldragjaldið 30% er fyri hvønn stovn sær, ella
stovnarnar saman.
À Mentamálaráðnum er ein arbeiðsbólkur settur at endurskoða alla
ansingarlógina.
Trivnaðarnevndin mælir til, at stovnsleiðarnir verða kunnaðir, og hava
møguleika at koma við viðmerkingum.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 108/2010 Trivnaðarmál.
J. rn. 2010-0031-0097
Í skrivi dagf. 25.06.2010 søkir Frítíðarskúlin um loyvi til at søkja
eftir einum stuðulfólki til barn við serligum tørvi, 20 tímar um vikuna.
Trivnaðarnevndin mælir til at játta Frítíðarskúlanum 20 stuðulstímar
um vikuna, til barn við serligum tørvi.
Og mælir til at kanna, hvussu ásetingarnar eru viðv. møguligum
flutningskostnaði v.m.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 109/2010 Fyrisitignarmál.
J. nr. 2010-0010-0001
Kommunal nevnd.
Nevndin sum skal tosa við hinar kommunurnar við Skálafjørðin um
kommunalt samstarv/kommunusamanlegging, skal mannast við 2
umboðum frá hvørjari kommunu, 2 frá Sjóvar kommunu, 2 frá Runavíkar
kommunu og 2 frá Nes kommunu.
Í uppskotinum eru borgarstjórarnir tað eina umboðið og síðani 1 umboð
millum bý/bygdaráðslimirnar.
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Uppskot var um, at velja borgarstjóran Símun Johannesen og
bygdaráðslimin Petur J. Petersen í nevndina.
Avgerð: Uppskotið var einmælt samtykt.

Kunning:
Skrivstovan:
Vegna summarfrí verður skrivstovan hjá Nes kommunu stongd í viku 3031og 32 í ár. Telefontíð verður gerðandisdagar frá kl. 10-12
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