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Bygdaráðsfundurin  31.05.2010 og Eyka bygdaráðsfundur 03.06.2010 
 
Mál nr. 67/2010    Fíggjarmál. 
J. nr. 2010-0032-0003 
Nærverkið hevur biðið um at fáa leiga eitt høli í Heilsumiðstøðini, sum er 
27 m² til støddar, til teirra virksemið. 
Ongin peningur er avsettur til hetta á fíggjarætlanini fyri 2010  
 
Fíggjarnevndin mælir frá, at kommunan ger hetta arbeiðið, tí ongir 
pengar eru til hetta á fíggjarætlanini fyri 2010, men mælir til at geva 
Nærverkinum loyvi til at leiga og innrætta hølið í Heilsumiðstøðini, 
soleiðis sum tey søkja um, við at Nærverkið sjálvt ger arbeiðið, og fær 
loyvi til at  trekkja kostnaðin frá leiguni, í er 600,00 kr. pr. m² um árið, 
og at Runavíkar kommuna hevur eftirlit við arbeiðinum.  
 
Avgerð:Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 68/2010   Fíggjarmál. 
J. nr. 2010-0032-0004 
Heilsumiðstøðin hevur biðið um tilboð uppá innbúgv til læknahølini í 
Læknamiðstøðina í Runavík, og hevur fingið eitt tilboð frá ST Skole-
inventar v/ BLIKA Sp/f. 
Tilboðið uppá innbúgvið er   32.350,00 kr. 
 
Skal innbúgvið keypast, er neyðugt at finna pengarnar kr. 10.350,00 á 
løgdu fíggjarætlan fyri 2010. 
 
Fíggjarnevndin mælir til, at Heilsumiðstøðin fær loyvi til at keypa hetta 
innbúgvið og sjálv finnur pengarnar til keypið á síni fíggjarætlan fyri 
2010,  á tí konto har avsettar eru 63.000,00 kr. til “innbúgv og KT”.   
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini einmælt samtykt. 
 
   
Mál nr.  69/2010   Havnamál.  
J. nr. 2010-0046-0038. 
Vísandi til mál nr. 22/2010 Havnamál. Bygdaráðsfundur 23.02.2010 
 
Eftir at sp/f DEH hevur fingið skriv um avgerð bygdaráðsins frá fundi 23.02.10 
er skriv komið aftur frá DEH dagfest 22.mars 2010.  
 
Tekniska nevnd mælir til, at Sp/f DEH planerar økið uppá 1000 m²  og 
verður kostnaður  mótroknaður í leiguni frá kommununi. 
Bygningurin verður 20x14 metur – frástøða til bygningin sunnanfyri 
skal verða 13 metur. – sí kort frá tekn.deild. 
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Fíggjarnevndin mælir til, at Sp/f DEH planerar alt økið, ið er uml. 1.000 
m² til støddar  og leigar síðani 729 m² burtur av hesum økinum, og 
rindar leiguna av hesum við at mótrokna kostnaðin fyri planeringina av 
økinum.  
 
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál nr.  72/2010   Mentamál 
J. nr. 2010-0023-0070 
Hin 17.04.2010 søkir Alsheimerfelagið um stuðul til eina 
royndarverkætlan í 1 ár. Ynski er at samsýna einum fólki, sum kann taka 
sær av dagliga virki felagsins. 
 
Við verandi fíggjarstøðu hjá kommununi, mælir Mentanarnevndin til, 
ongan stuðul at veita Alsheimarfelagnum á hesum sinni.   
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 73/2010 Mentamál 
J. nr. 2010-0023-0071 
Hin 29.02.2010 søkir ítróttarfelagið Svanur um at fáa 2 tímar um vikuna í 
fótbólti fyri menningar- og rørslutarnaðið. Ynski er at fáa hetta undir 
kvøldskúlan. 
 
Mentanarnevndin mælir til at umsøknin verður tikin við, tá tímar skulu 
játtast fyri komandi vetur.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini samtykt.  
 
 
Mál nr. 74/2010 Mentamál 
J. nr. 2010-0023-0072 
Hin 23.04.2010 søkir umboð fyri borðtennis á Toftum um at fáa 2-3 tímar 
um vikuna til venjing í fimleikahøllini. Eisini verður spurt um Nes 
kommuna møguliga kann keypa nøkur borð til felagið, ella skúlan sum 
felagið kann nýta. Kostnaðurin er umleið kr. 3.500,00-4.000,00 pr. stk. 
Roknað verður við, at umleið 10 borð er hóskandi, tí so kunnu kappingar 
verða við jøvnum millumbilum. 
3 borð eru í skúlanum. 
 
Mentanarnevndin mælir til at umsøknin um leigutímar verður tikin við, 
tá tímar skulu játtast fyri komandi vetur.  
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Mentanarnevndin mælir til, at kommunan stuðlar borðtennisítróttini við 
at keypa tvey borðtennisborð afturat teimum verandi trimum sum longu 
eru í skúlanum.   
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini treyta 
av, at felag verður stovnað og ein skipað venjing fer í gongd. 
  
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 76/2010 Heilsumál 
J. nr. 2010-0011-0019 
Hin 27.04.2010 kom roknskapurin fyri 2009 hjá Eysturoyar røktar- og 
ellisheimi til góðkenning hjá Nes kommunu. 
 
Mentanarnevndin mælir til at góðkenna roknskapin hjá Eysturoyar 
Røktar- og Ellisheimið fyri 2009, soleiðis sum hann er uppsettur.    
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 
 

Mál nr. 77/2010 Mentamál 
J. nr. 2010-0023-0073 
Camping.fo takkar fyri sera góðar umstøður á bátafestivalinum. Teir heita 
hervið á Nes kommunu um at varveita góðu umstøðurnar fram til endan á 
“summarsæsongini”, sum helst endar í septembur. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at campingvognar fáa loyvi til at campera á 
parkeringsøkinum millum Føroya Banka og kommunuskrivstovuna, 
restina av sesongini í ár, á sama hátt sum tá bátafestivalurin var í ár. 

 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og at 
kannað verður hvat dagsgjald skal vera fyri hvønn campingvognin, 
íroknað el, til bygdaráðsfundin. 
Prísurin fyri leigu verður 120 kr/døgn/vogn  
Neyðugt er at fáa loyvi frá eigarunum av lendinum, ið er Eik og Føroya 
Banka. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 78/2010 Skúlamál 
J. nr. 2010-0023-0074 
Føroya Sanglærarafelag søkir um stuðul til verkætlanina 
“Skúlasangbókin”- 450 føroyskir sangir til skúlabrúks. Ætlanin er at 
sangbókin kemur úr á sumri 2012. 



Bygdaráðsfundur  

[4] 
 

 
Bókin kemur út í tveimum bindum, einum bara við teksti og einum við 
teksti, nótum og besifringum. Bindini kunna keypast hvørt sær. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at játta 3.000,00 kr. sum stuðul til 
skúlasangbókina. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og at 
peningurin verður tikin av kto. nr.  549000  “Annar stuðul” undir 
stovninum mentan.  
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 79/2010 Mentamál 
J. nr. 2010-0023-0077 
Kirkjukórið skal saman við øðrum kórum til norðurlendska kórstevnu í 
Finlandi 23.-26. September 2010. 
Kórið í Fríðrikskirkjuni søkir Nes kommunu um stuðul til ferðina. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at kommunan játtar kirkjukórinum 5.000,00 
kr. til kórstevnuna í Finlandi 23-26 sept. í ár. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 

Jóhannus Danielsen var úti meðan málið var viðgjørt. 
 

 
 
Mál nr.  82/2010   Mentamál. 
J. nr. 2010- 0024-0002 
Í umsókn dagf. 12.05.2010 frá Flogbóltsfelagnum TERNAN, takka teir 
fyri stuðulin 2010 og vísa á, hvussu hevur gingist í seinasta kappingarári, 
sum var stak gott. 
Nú koma kvinnurnar eisini at spæla í Eik-liguni, og tað krevur nógv, og tí 
er ætlanin at fáa sær venjara og fleiri tímar í høllini komandi kappingarár. 
Felagið søkir tí um at:  

1. Fáa fíggjarligan stuðul til venjara. 
2. Ein dómarastól sum er neyðugur til høllina. 

 
Mentanarnevndin mælir frá at veita stuðul til venjara. 
Mentanarnevndin mælir til at keypa dómarastólin. 
Mentanarnevndin mælir til at umsøknin um leigutímar verður tikin við, 
tá tímar skulu játtast fyri komandi vetur.  
 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
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Mál nr.  85/2010 Trivnaðarmál 
J. nr. 2010-0031-0091 
 
Hin 21.04.2010 greiðir leiðarin í barnagarðinum frá, at Varaleiðarin er 
farin í barnsburðarfarloyvi.  
Leigarin hevur heitt á námsfrøðing í barnagarðinum um at taka við 
varaleiðastarvinum, til Varaleiðarin kemur aftur úr farloyvi, og hevur hon 
játtað. 
Leiðarin metir, at tað er umráðandi, at onkur hevur ábyrgda av stovninum 
og er inni í leiðsluarbeiðnum, um hon av eini hvørji orsøk ikki er til 
staðar. 
 
Trivnaðarnevndin tekur undir við avgerðini hjá leiðaranum.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
 
 
Mál nr.  86/2010 Ansingarmál 
J. nr. 2010-0031-0092 
Hin 3 mai søkir Barnagarðurin um stuðulstímar til 2 børn ávíkavist 40 
tímar og 35 tímar.  
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at játta Barnagarðinum hesar stuðulstímar. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.   
 
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr.  87/2010 Trivnaðarmál 
J. nr. 2010-0031-0093 
Hin 05.05.10 søkir Psykiatriski depilin um fíggjarligan stuðul í samband 
við Psykiatrisk symposium í Norðurlandahúsinum í januar 2011. 
 
Trivnaðarnevndin mælir frá at játta nakran stuðul til hetta tiltakið.  
  
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.   
 
Avgerð. Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr.  88/2010 Ansingarmál 
J. nr. 2010-0031-0094 
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Hin 17.05.10 biður Frítíðarskúlin um loyvi til at søkja eftir 2 stuðlum á 
20 tímar fram til 1. juli 2011, til 2 børn við serligum tørvi.  
 
Játtanin til stuðulstímarnar er bert fram til 1. januar 2011. Frítíðarskúlin 
hevur bert loyvi til at søkja eftir stuðlum ½ ár fram, men metir at børnini 
talan er um,  hava tørv á stuðli alt skúlaárið. Tí verður søkt um stuðlar í 
eitt ár, fram til 1. juli 2011. 
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at játta Frítíðarskúlanum loyvi til at søkja 
eftir 2 stuðlum á 20 tímar til 2 børn við serligum tørvi, fram til 1. juli 
2011. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.   
 
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 89/2010   Fíggjarmál. 
 
Roknskapurin hjá Nes kommunu fyri 2009, ið er grannskoðaður og uppsettur av 
SPEKT. 
 
Roknskapurin vísur hesi høvuðstøl: 
   Fíggjarætlan 2009 Roknsskapur 2009 
   ætlan íløgur Roknskapur løgur 
§ 1  Kommunala fyrisitingin 3.550 0 3.539 
§ 2  Almanna- og Heilsumál 2.319 544 2.356 544 
§ 3  Børn og ung  7.646 250 7.446 255 
§ 4  Undirvísing  2.566 0 3.146 318 
§ 5  Mentan og Frítíð  1.704 0 1.775 0 
§ 6  Teknisk mál  3.127 -815 3.217 1.281 
§ 7  Kommunal virkir  2.664 2.280 2.550 2.003 
Samanlagt                      23.576 2.259           24.029 4.401 
 
§ 20  Rentur v.m.  3.010  4.083 
Tilsamans                       26.586                     28.112 
   
Skattur og avgjøld                     32.431                     34.281 
  
Fíggjarnevndin mælir til, at bygdaráðið góðkennir Roknskapin fyri 
2009 soleiðis sum hann er uppsettur. 
 
Bygdaráðið hevði ongar viðmerkingar til roknskapin fyri 2009 ella til 
grannskoðanarprotokollina fyri 2009. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
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Eyka bygdaráðsfundur hin  03.06.2010      
 
 
 
Til viðgerðar var : 
 
Mál nr. 94/2010 Tekniskt mál 
J. nr. 2010-0049-0008 
Moldgoymslan við skorðagil.  
Nes- og Runavíkar kommuna hava samtykt at gerða felags moldgoymslu við Skorðagil. 
Útbjóðingartilfar til gerð av vegnum er nú gjørt, og arbeiðið er klárt at bjóða út.  
 
Avgerð: Bygdaráðið viðgjørdi  metingina og samtykti, at arbeiðið verður boðið út millum 
arbeiðstakarar í báðum kommununum. Nes kommuna hevur avsett pening til ætlanina í 2010. 
Vanligur býtislykil millum kommunurnar sum er 32/68 %, verður nýttur.  
 
 
 
Mál nr. 95/2010 Trivnaðarmál.  
J. nr. 2010-0031-0082 
Vísandi til tann økta hølistørv á barnagarðsøkinum.   
Bygdaráðið viðgjørdi barnaansingarøkið, og hvussu hølisviðurskiftini í ansingini skulu skipast tá 
skúlaárið byrjar aftur í august. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti, at Trivnaðarnevndin saman við borgarstjóranum , leiðarunum í 
dagrøktini og barnagarðinum finna hóskandi loysn á verandi ansingartørvi. Hetta skal verða við 
verandi hølisviðurskiftum, sum kommunan hevur at ráðað yvir, og kemur í gildi frá 
01.august 2010.  
Somuleiðis samtykti bygdaráðið beinanvegin at fara undir at fyrireika nýbygging av barnagarði á 
Svangaskarði soleiðis, at 1.byggistig stendur liðugt, og kann takast í nýtslu frá 01.august 2011.  
 
 


