Samandráttur av Bygdaráðsfundi 30.11.2015
Bygdaráðsfundur 30.11.2015 kl. 16.00 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. 99/2015 Fíggjarmál
J.nr.00.32.10.-S08-9-15
Málslýsing
Onnur viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2016.
Í samb. við 2. viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2016 mælir fíggjarnevndin til at
hesar broytingar/reguleringar verða gjørdar:

§1 Kommunal fyrisiting
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
Broyttur rakstur í alt

tkr.
26
-47
-152
9
105
-59

§20 Inntøkur v.m.

-1221

Broytingar áðrenn íløgur

-1.280

§2 Almenna- og heilsumál
Broyting íløgur í alt

320
320

Broytingar rakstur og íløgur í alt
Broytingar afturgjald av skuld

-960
900

Fíggjarnevndin mælir til, at høvuðstølini til aðru viðgerð av fíggjarætlannini
fyri 2016, hjá Nes kommunu, eftir broytingar, vera hesi:
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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
4.186
14.449
10.728
3.810
2.712
3.790
2.493
42.168

2015
3.977
13.465
9.174
3.888
2.900
3.536
2.717
39.657

Munur
209
984
1.554
-78
-188
254
-224
2.511

%
5,3
7,3
16,9
-2,0
-6,5
7,2
-8,2
6,3

§20 Inntøkur v.m.

43.880

42.195

1.685

4,0

Úrslit áðrenn íløgur

1.712

2.538

-826

-32,5

Íløgur
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Íløgur í alt

320
2.656
0
500
135
0
3.611

-3.778
1.250
100
500
2.896
1.585
2.553

4.098
1.406
-100
0
-2.761
-1.585
1.058

41,4

Úrslit aftaná íløgur

-1.899

-15

-1.884

Afturgjald av skuld

2.456

2.319

137

5,9

Av tøkum peningi

1.999

938

1.061

113,1

Lántøka

2.356

1.396

960

68,8

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
og lántøku.
Tilmæli
Á fundi 25.11.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð av
fíggjarætlanini fyri 2016 soleiðis, sum hon er uppsett.
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Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Tilmælir
Á fundi 25.11.2015 mælir Fíggjarnevndin til, at skattaprosentið, við aðru viðgerð av
Fíggjarætlanini fyri 2016, verður ásett at vera 20,5 %.
Á fundi 25.11.2015 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.
Mál nr. 100/2015 Fíggjarmál
J.nr.00.32.10-S08-2-15
Málslýsing
Fyrisitingin hevur gjøgnumgingið raksturin higartil í ár, framroknað alt árið 2015, og
samanborið við løgdu fíggjarætlanina fyri 2015. Fyrisitingin mælir til fylgjandi reguleringar á
fíggjarætlanini fyri 2015:
Rakstur
§1 Kommunal Fyrisiting
§2 Almanna- & Heilsumál
§3 Børn & Ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan & Frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Rakstur í alt

tkr.
38
-39
0
-42
20
353
-230
100

Inntøkur
§20 Rentustuðul

-100

Reguleringar í alt áðrenn íløgur
Íløgur
§2 Almanna- & Heilsumál
§3 Børn og ung
§6 Teknisk mál
Íløgur í alt
Úrslit av reguleringum

0

-325
950
-625
0
0
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Tilmæli
Á fundi 25.11.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við reguleringunum á fíggjarætlanini fyri
2015.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 101/2015 Fyrisitingarmál
J.nr.00.22.02-G01-1-15
Málslýsing
Kommunan skal áseta og lýsa teir almennu bygdaráðsfundirnar fyri komandi ár. Undanfarna ár vóru
bygdaráðsfundirnir mánadagar kl. 18.00. Fylgjandi er uppskot til bygdaráðsfundirnar í 2016 eru:
Fundir í 2016:
Mánadagin 25. januar
Mánadagin 29. februar
Týsdagin
29. mars
Mánadagin 25. apríl
Mánadagin 30. mai
Mánadagin 27. juni
Mánadagin 29. august
Mánadagin 26. septembur
Mánadagin 31. oktobur
Mánadagin 28. novembur
Nevndarfundirnir í 2016 eru í viku:
2-7-11-15-20-24-33-37-42-46
Tilmæli
Á fundi 25.11.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við, at bygdarráðsfundirnir og
nevndarfundirnir, fyri 2016, verða sum ásett omanfyri.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 102/2015 Ymiskt
J.nr. 83.11.01-G01-1-15
Málslýsing
Onnur viðgerð av keyp av bili til Teknisku deild.
Fyrsta viðgerð viðv. keyp av bili til Teknisku nevnd var á bygdaráðsfundi 26.10.2015.
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Arbeitt hevur verið við at fingið ein nýggjan arbeiðsbil til tekniska økið hjá kommununi. Nú hevur
kommuna fingið prísir uppá ein bil við dupultkabinu frá 2 veitarum.
Tilmælir
Á fundi 14.10.2015 mælir Tekniska nevnd til, at kommunan tekur av tilboðnum frá KJ Hydraulik
áljóðandi kr. 513.000,00 + mvg, og av tilboðum uppá kranan áljóðandi kr. 65.000,00 + mvg.
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.
Málslýsing
Við fyrstu viðgerð var upphæddin fyri bilin áljóðandi kr. 575.000,00 og kr. 69.100,00 fyri kranan
hetta er við fullum mvg.
Kommunan fær 75% afturgoldið í mvg soleiðis, at samlaða gjaldið, fyri bil og krana, verður
kr. 601.000,00 við 6,25% í mvg.
Tilmæli
Á fundi 25.11.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð av keyp av bili til
Teknisku deild áljóðandi kr. 601.000,00 við mvg.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 103/2015 Skúlamál
J.nr.00.32.10-S08-10-15
Málslýsing
Námsfrøðiliga ráðið hevur á fundi 23. septembur 2015 viðgjørt fíggjarætlan skúlans til komandi
fíggjarár, og hevur sent kommununi umsókn um játtan til fíggjarætlanina 2016.
Skúlastýrið hevur viðmælt fíggjarætlan skúlans fyri 2016, á fundi 07.10.2015.
Tilmælir
Á fundi 14.10.2015 mælir Mentanarnevndin til at játtnin til skúlan verður kr. 600.000,- fyri
fíggjarárið 2016, sum er tað sama, sum fyri fíggjarárið 2015.
Á fundi 24.10.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 104/2015 Skúlamál
J.nr. 00.32.10-S08-10-15
Málslýsing
Í skrivi 8.10.2015 vísir KT- vørðurin á, at í 2012 var ein langtíðarætlan fyri KT-útbúnað skúlans
gjørd. Hendan ætlan vísti tørvin á KT-økinum tey næstu 4 árini.
Við hesum í huga søkir Tofta skúli um eina játtan fíggjarárið 2016.
Tilmælir
Á fundi 14.10.2015 mælir Mentanarnevndin til, at játtanin til KT-útbúnað skúlans, verður tikið við í
viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2016.
Umbønin um játtan fyri 2016, til KT-útbúna skúlans, er síðani viðgjørt í samb. við viðgerðina av
fíggjarætlanini fyri 2016.
Á fundi 24.10.2015 mælir Fíggjarnevndin til at hækka játtanina til KT-útbúnað, sum í 2015 var kr.
70.000,00, til kr. 134.000,00 fyri 2016 til KT-útbúnað skúlans.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 105/2015 Trivnaðarmál
J.nr.18.15.00-S49-2-15
Málslýsing
Í skrivi 29.09.2015 søkir Ungdómshúsið um fíggjarligan stuðul fyri 2016.
Tilmælir
Á fundi 20.10.2015 mælir Trivnaðarnevndin til at játta Ungdómshúsinum ein
stuðul fyri 2016 áljóðandi kr. 200.000,00.
Á fundi 24.10.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 106/2015 Trivnaðarmál
J.nr. 00.32.10.-S08-11-15
Málslýsing
Økistænastan hjá Skálafjarðasamstarvinum hevur nú gjørt uppskot til eina fíggjarætlan fyri árið
2016 áljóðandi 71.057 tkr., herav 59.624 tkr. skal gjaldast av samstarvinum.
Parturin hjá Nes kommunu er 10.591 tkr.
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Tilmælir
Á fundi 20.10.2015 mælir Trivnaðarnevndin til at taka undir við uppskotinum til Fíggjarætlanina
2016 fyri Skálafjarðarsamstarvið, og at parturin hjá Nes kommunu 10.591 tkr.
Á fundi 24.10.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 107/2015 Trivnaðarmál
J.nr 00.32.10-S08-13-15
Málslýsing
Í skrivi frá umsitingini í Heilsudeplinum verður mælt til, at Nes kommuna játtar kr. 366.000,00 til
rakstur av Heilsudeplinum fyri fíggjarárið 2016, og játtanin til íløgur verður kr. 320.000,00 fyri
fíggjarárið 2016.
Tilmæli
Á fundi 25.11.2015 mælir Fíggjarnevndin til, at játtanin til rakstur hjá Heilsudepilinum verður kr.
366.000,00 fyri 2016, og játtanin til íløgur hjá Heilsudepilinum verður kr. 320.000,00.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 108/2015 Trivnaðarmál
J.nr.00.32.10-S08-12-15
Málslysing
Í skrivi 16.10.2015 er uppskot um fíggjarætlan, hjá Barnaverndartænastuni, fyri 2016 komin til
ummælis hjá kommununi. Fíggjarætlanin er áljóðandi 9.886 tkr., av hesum er parturin hjá Nes
kommunu 2.048 tkr.
Tilmælir
Á fundi 20.10.2015 mælir Trivnaðarnevndin til at taka undir við uppskotinum til fíggjarætlanina
2016 hjá Barnaverndartænastuni áljóðandi 9.886 tkr., av hesum er parturin hjá Nes kommunu 2.048
tkr.
Á fundi 24.10.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Málslýsing
Tillagingar eru gjørdar í fíggjarætlanini hjá Barnaverndartænastuni, og verður parturin hjá Nes
kommunum – 29.000,00 kr. minni.
Parturin hjá Nes kommunu til Barnaverndartænastuna verður sostatt 2.019 tkr. fyri 2016.
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Tilmæli
Á fundi 25.11.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við uppskotinum til fíggjarætlanina 2016
hjá Barnaverndartænastuni soleiðis, sum hon er uppsett. Parturin hjá Nes kommunu verður 2.019
tkr.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 109/2015 Byggimál
J.nr.04.03.00-P20-1-15
Málslýsing
Í skrivi 23.09.2015 søkir nevndin fyri spæliplássi, á Saltnesi, um fíggjarligan stuðul til at gera
spælipláss og fríðka um økið rundan um sparkivøllin í Rók.
Tilmælir
Á fundi 17.11.2015 mælir Tekniska nevnd til at boða nevndini frá, at peningurin til spælipláss fyri
2015 er brúktur.
Peningur er avsettur til spælipláss á fíggjarætlanini fyri 2016, og mælir Tekniska nevnd til at játta
kr. 15.000,00 í 2016, til gerð av spæliplássi.
Á fundi 25.11.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 111/2015 Mentanarmál
J.nr. 00.32.10-S08-8-15
Málslýsing
Í skrivi 14.10.2015 takkar Fornminnisfelagið fyri tann fíggjarliga stuðulin, sum Nes kommuna veitir
savninum, og fyri annan stuðul og vælvild, ið verður sýndur savninum.
Fornminnisfelagið vil her bera fram umbøn til Bygdaráðið um til ber at hækka stuðulin til
Bygdasavnið.
Tilmælir
Á fundi 18.11.2015 mælir Mentanarnevndin til, at stuðulin til Fornminnisfelagið í 2016 verður
kr. 100.000,00, tað sama sum í 2015.
Á fundi 25.11.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 112/2015 Trivnaðarmál
J.nr. 18.15.00-S49-1-15
Málslýsing
Í skrivi 13.11.2015 søkir Ungdómshúsið á Toftum um eyka rakstrarstuðul, áljóðandi kr. 10.000,00,
í 2015.
Lønarkostnaðurin hevur verið nakað hægri enn mett við ársbyrjan.
Tilmælir

Á fundi 19.11.2015 mælir Trivnaðarnevndin til at játta Ungdómshúsinum eykastuðul áljóðandi kr.
10.000,00.
Á fundi 25.11.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, og at
peningur verður tikin av stovninum Ungdómshúsið.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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