Bygdaráðsfundur
Bygdaráðsfundurin 30.03.2009
Mál nr. 49/2009 Byggimál.
J. nr. 2009-0049-0006
Tekniska deild hevur gjørt ein lista yvir kostnaðin av ymiskum arbeiði,
sum kommunun hevur ætlanir um at fáa gjørt í 2009.
Hesi arbeiðið skulu vera gjøgnumgingin, saman við leiðaranum á
Teknisku deild: Kloakkarbeiði, Vatnleiðing, Gøtur, Vegir, Máling
Skúlin: Bygdaráðið staðfesti, at hegningin í Tofta skúla er gjørd, og at
Fíggjarnevndin viðgerð, um kloakkarbeiðini í Rók og úti í Gerðinum og
vatnarbeiðið á Lýðarsvegi skulu farast í gongd og samtykti hetta
einmælt.
Fíggjarnevndin mælir til, at kommunan fer undir vatnarbeiðið á Lýarsvegi og
ger eina gøtu norðureftir millum Lýðarsveg og Regnavegin, hvørs mettur
kostnaður er íalt 85.000,00 kr. og taka henda kostnaðin av rakstrinum
”Viðlíkahald bygdavegir, meðan hinar íløgurnar nevndar omanfyri, vera tiknar
upp á seinni fundi.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 50/2009 Fyrisitingarmál.
Vísandi til mál nr. 46/2009
Sambart gjøgnumgongd av budgetsaldolistanum pr. 30.12.2008 er
staðfest, at neyðugt er við nøkrum rættingum á ávísum konti í mun til
løgdu fíggjarætlanina.
Bygdaráðið samtykti einmælt við fyrstu viðgerð, at nevndu broytingar
vera beindar í fíggjarnevndina og viðgjørdar í fíggjarnevndini á
komandi nevndarfundi, og síðani løgd fyri bygdaráðið.
Nývalda fíggjarnevndin hevur gjøgnumgingið bókhaldið fyri 2008 og
samanborið hetta við fíggjarætlanina fyri 2008.
Í mun til fíggjarætlanina fyri 2008, er staðfest ein minni inntøka í 2008
uppá 4.015.550,00 kr. Umframt ein nettovøkstur í rakstrarkostnaðinum
uppá kr. 3.747.708,00.
Á íløgusíðuni er staðfest ein meiríløga uppá í alt kr. 6.660.915,00.
Sundurgreiningin er í viðløgdum skjali.
Fíggjarnevndin mælir til, at meirnýtslan verður fíggjað soleiðis:
1. At peningur verður fluttur av kontum sum ikki eru brúktar fult
út, eisini í øðrum bólkum.
2. Meðan restin verður tikið av tøkum peningi.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 51/2009 Roknskaparmál.
J. nr. 2007-0011-0002.
Bókasavnið í Nes kommunu hevur sent roknskapin fyri 2008 til
ummælis hjá kommununi.
Roknskapurin skal grannskoðast fyri seg, og Fíggjarnevndin skal koma
við sínum tilmæli viðv. roknskapinum til bygdaráðið.
Roknskapurin javnvigar við 166.439,20 kr. og herav er stuðulin frá
kommununi 100.003,19 kr., meðan landsstuðulin er 50.000,00 kr.
Avlopið í 2008 er 11.822,50.
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna roknskapin hjá Bókasavninum fyri 2008.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 52/2009 Fíggjarmál.
2009-0031-0063
Rokning fyri NSR 2008 er komin
Hjálagt er yvirlit fyri 2008, sum vísir, at nýtslan samanlagt hevur verið
503.001,73 kr. svarandi til 106,13% av fíggjarætlanini upp á
473.962,06 kr.
Fíggjarnevndin mælir til, at kommunan biður um at fáa roknskapin fyri 2008, áðrenn
hon kemur við nøkrum tilmæli.
Staðfest er, at rokniskapurin fyri 2008 ikki er liðugur, og verður málið tikið uppaftur, tá
roknskapurin fyriliggur.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 53/2009 Trivnaðarmál.
J. nr. 2009-0031-0061.
Í skrivi dagf. 05.03.2009 boðar Almannastovan frá, at kommunan hevur fingið
játtað hesar upphæddir:
Til mattænastuna
112.000,00 kr.
Til koyritænastuna
22.500,00 kr.
Í alt
134.500,00 kr.
Hetta svarar til, at mattænastan hevur fingið 70 % av tí sum søkt var um og
koyritænastan 45 % av tí sum søkt var um.
Hetta býtið er gjørt út frá tí játtan uppá 2.806.000,00 kr. sum er játtanin fyri
2009, meðan umsóknirnar frá kommununum eru uppá 5.111.404,00 kr.
Mattænastan fekk játtað kr. 159.996,00 fyri 2008. Harav eru brúktar
kr. 142.586,70 til lønir, leigu og annað. Leigan fyri 2008 er kr. 119.000,00, sum
ikki er bókað við. Eftir eru kr. 17.409,30 sum kann verða brúkt til leigu. Hjálagt
avrit.
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Trivnaðarnevndin mælir til, at mattænastuskipanin heldur fram.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini samtykt.
Mál nr. 54/2009 Trivnaðarmál.
J. nr. 2009-0031-0059.
Barnagarðurin á Svangaskarði hevur sett sær sum mál, at hann skal vera ein
ítróttarbarnagarður, og blivu foreldrini kunnaðið um hetta hin 03.03.2009, har
landsstýrismaðurin var við.
Í skrivi dagf. 26.02.2009 vónar Barnagarðurin, at kommunan kemur at stuðla
teimum í hesum og viðleggur eitt yvirlit, sum vísur visiónina við einum
ítróttarbarnagarði. Onki verður nevnt um meirkostnað av nøkrum slag.
Trivnaðarnevndin mælir til, at kommunan tekur undir við, at
Barnagarðurin á Svangaskarði verður ein ítróttarbarnagarður.
Trivnaðarnevndin mælir harumframt til, at tá barnagarðurin alment
verður ein ítróttarbarnagarður, verður ein almennur rørsludagur fyri øll
í kommununi.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 55/2009 Trivnaðarmál.
J. nr. 2009-0031-0062
Ì samband við, at Nes kommuna játtar frípláss til 3 børn ávíkavist í Dagrøktini,
Barnagarðinum og Frítíðarskúlanum frá 01.04.2009, skal Trivnaðarnevndin
viðgerða um fríplássið skal verða afturvirkandi, frá 01.01.2009, hetta grundað á,
at tær peningaligu umstøðurnar hjá foreldrunum eru broyttar munandi. Viðløgd
er lógin og umsóknarbløðini við upplýsing frá Taks, eisini fyri inntøkuna í ár.
Trivnaðarnevndin mælir til, at tey fáa frípláss frá 1. apríl 2009.
Bræv sendast út til umsøkjaran við kunngerðini sum liggur í málinum, og
upplýsing um, at søkja næsta ár innan 1. juli, og viðsenda umsøknarblað.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá trivnaðarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 57/2009 Havnamál.
J. nr. 2008-0046-0030
Laðingin av verjugróti v.m. á havnalagnum á Rætt er bjóða út, og
tilboðini blivu opnaðið á kommunuskrivstovuni hin 05.03.2009.
Tilboð vóru komin frá RTS Contractors, Vestcon, EJ-Maskinur, Falkon
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Teknistovan hevur gjøgnumgingið tilboðini og mælir til, at samráðingar
verða tiknar upp við Sp/f Vestcon sum hevði lægsta boðið.
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan fylgir tilráðingini frá
Teknistovuni í Gøtu, og taka upp samráðingar við Sp/f Vestcon, ið hevði
lægsta tilboðið uppá 1.077.850,00 kr.
Tekniska nevnd mælir harumframt til, at ongin eykakostnaður verður
latin til hetta arbeiðið, fyrr enn hann er viðgjørdur og samtyktur av
bygdaráðnum.
Fíggjarnevndin staðfesti, at konto 761100, sum er íløga til ”Ídnaðarøkið
við Rætt”, er játtanin 1 mill. kr. Fíggjarnevndin mælir sostatt til, at tær
77.850,00 kr. verða tiknar av játtanini ”Havnagerð”.
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 58/2009 Vegamál
Mál nr.26/2009 frá seinasta bygdaráðsfundi
2009-0044-0017
Skúlastýrið er komið við ynski um, at vegurin við skúlan verður
stongdur í skúlatíðini.
Tvær orsøkir eru til hetta, onnur er trygdin, hitt er, at vegurin so hevði
blivið ein partur av spæliplássinum hjá skúlanum, sum er ov lítil sum er.
Tekniska nevnd mælir til, at seta nýtt hegn upp á niðaru síðu á
vegnum, og síðani arbeiða víðari við uppskoti, um hvussu ein loysn
viðv. vegnum og spæliplássinum skal vera, og fáa uppskot frá
teknistovuni.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Á seinasta bygdaráðsfundi bleiv greitt frá uppskotið, sum skúlin saman
við skúlastýrinum hevði gjørt, har vegurin bleiv sum ein partur av
skúlagarðinum.
Nú eru tvey uppskot komin frá Teknistovuni um hvussu økið kann
skipast har koyrivegurin framvegis er opin og einsrættaður norðureftir.
Tekningar viðlagdar.
Tekniska nevnd hevði viðgerð av teimum 3um
verkætlanum/projektunum til loysn av økinum við Tofta skúla, sum allar
hava nakað gott, uttan at nevndin tó kann viðmæla nakað av
uppskotunum, men mælir bygdaráðnum til
1. at eitt 2 metrar hegn verður sett upp fram við autoverjuni í niðara
kanti av vegnum í samráð við Teknisku deild.
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Skúlin ynskir, at vegurin kemur uppí og blívur ein partur av
spæliplássinum frá kl. 8.30 til kl. 14.00, við at settur verður ein
”bummur” niðanfyri Lítla skúla, men Tekniska nevnd mælir frá at
steingja vegin, tí nevndin metir ikki hetta letur seg gera uttan
trupulleikar, tí tá er neyðugt at fara frá at hava vegin einsrættaðan. Hetta
merkir eina forverran av ferðslutrygdini á hesum vegastrekki, serliga um
morgunin.
Tekniska nevnd mælir eisini til, at spæliøkini sunnanfyri og omanfyri
skúlan verða gjørd, í tann mun pengar er til at gera hesi arbeiðir.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og mælir
harafturat til, at Teknisa deild ger eina kostnaðarætlan yvir økið
sunnanfyri og eystanfyri skúlan sambart uppskot frá skúlaleiðsluni og
skúlastýrinuum. Og at Teknistovan ger kostnaðarætlan yvir teirra
uppskot nr. 1. hvar parkeringsøkini í mesta mun verða varðveitt.
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt, við tí ískoyti, at Tekniska
deild við útgangsstøði í uppskotið 1 frá Teknistovuni, gerð eina ætlan yvir hvussu økið skal skipast
við uppmerking, skelting, foringum o.ø. á ein ikki ov kostnaðarmiklan hátt.

Mál nr. 59/2009 Havnamál/byggimál.
Mál nr. 34/2009 Havnamál, frá seinasta bygdaráðsfundi
J. nr. 2008-0048-0038
Felagið Dvørgamoy hevur ætlanir um at fara í holt við at laða og gera
neystið til bátin hjá teimum og ynskir tí at fáa avsett byggilinjuna á
neystinum hjá teimum inni á Rætt, sum er 6x12 metur.
Tekniska nevnd mælir til, at Tekniska deild og Teknistovuna fara á
staðið til at avseta byggilinjuna av neystinum, og at felagið kemur við
eini formligari umsókn um byggiloyvið, áðrenn bygdaráðið tekur
støðu til, um byggiloyvi skal gevast til neystið ella ikki.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Skriv er komið frá felagnum Dvørgamoy, har søkt verður um byggiloyvi
til neyst sambart viðløgdu tekning.
Tekniska nevnd ynskir, at Tekniska deild fyrst kannar, hvussu
plaseringin av neystinum kann vera og vísur á tekning, hvussu
plaseringin er í forhold til økið annars inni á Rætt, áðrenn støða verður
tikin til, um byggiloyvi verður játtað ella ikki, áðrenn bygdaraðsfundin.
Tekniska deild hevur lagt neysti inn á kort, men hetta er ikki í tráð við
kortið sum vísur samtykta økið inni á Rætt og tí er neyðugt at gera
neyðugar broytingar av plaseringini av neystinum, og at Tekniska nevnd
fær heimild til at plasera neysti sambært góðkendu tekning nr. 154-Ì01,
dagf. 05.02.2008.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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Mál nr. 60/2009 Byggimal.
J. nr. 2008-0047-008
Tekniska nevnd viðgjørdi spurningin, hvussu langt frá markið
vindmyllur skulu vera.
Tekniska nevnd mælir til, at broyta treytirnar soleiðis:
1. Punkt 4 stk. C. til nærmasta grannamark, skal hæddin á vindmylluni ikki
vera meira enn fráleikin til grannamark, t.v.s. er avstandurin til
grannamark 5 ella 6 metur, skal hæddin á vindmylluni ikki vera meir enn
ávíkavist 5,6 metrar.
2. 4 stk. B hæddin upp til lægsta punkt á veingjunum skal í minsta lagið
vera 3 metrar.
Og játta byggiloyvi til uppsetan av vindmyllum eftir teimum treytum,
sum Føroya kommunufelag hevur ásett, við nevndu broytingum.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.

Mál nr. 62/2009 Mentamál
J. nr. 2009-0021-0026
Nes kommuna kann søkja um stuðul til løn, fyri fólki sum skal ansa
skúlanum og tí frítíðarvirksemi, sum har er, eftir skúlatíð.
Mentanarnevndin arbeiðir víðari við hesum áhugverda tiltakinum.
Bygdaráðið tók hetta sum kunning.
Mentanarnevndin mælir nú til, at hetta verður skipa undir
Frítíðarvirksemið, undir kvøldskúlanum, har skúlin søkir eftir einum
fólki, hvørs starv í Tofta skúla kemur at strekkja seg yvir 20 vikur, og
at arbeiðstíðin er frá kl. 19.00 til 22.00, í vetrarhálvuni.
Hetta merkir, at hetta frítíðarvirksemið verður uml. 300 tímar.
Spurningurin verður sendur til skúlaleiðsluna og skúlastýrið til
ummælis.
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 63/2009 Umhvørvismál
J. nr. 2009-0047-0014
Hin 13.03.2009 kom tilboð frá umhvørvisstovuni um plantipakkar til
kommununa. Støða skal takast til nær ruddingardagur skal verða.
Í hesum sambandi er Bátafestivalurin settur at verða vikuskifti 02. og
03. mai.
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Mentanarnevndin miðar ímoti, at hava ruddingardag seinast í apríl
og mælir til at rudda flagdagin 25.04.09.
Sama dag verða plantu-pakkar tøkir at fáa.
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
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