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Bygdaráðsfundur:  26.11.2018  kl. 18.00 til kl. 19.00 

Fundarstað:                      Fundarhøli 

Hjástødd:  Jóhannus Danielsen x  

  Súni í Hjøllum x  

               Elin á Torkilsheyggi x           

  Niclas Davidsen x           

  Petur Jákup Petersen x        

  Kaj Eli Hansen x    

  Høgni Hansen x  

  Selma Hansen skrivari x  

         

Til viðgerðar: 

 

Mál nr. 100/2018 Eykajáttan 2018 – Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið – onnur viðgerð  

J.nr.14.06.00-Ø09.1.18 

Málslýsing 

Onnur viðgerð av eykajáttan til Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið. Fyrsta viðgerð var á bygdaráðsfundi 

28.10.2018. 

 

Tilbúgvingarnevndin, fyri Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið, hevur á fundi 2. oktober 2018 havt til 

viðgerðar kostnaðarmeting av liðugtgerð av brandstøðini á Skála. 

 

Ynskiligt er, at rúmini í sunnara enda verða gjørd liðug, og at bygningurin verður málaður uttan. Mettur 

kostnaður tkr. 700. Hettar merkir, at fíggingin verður soleiðis býtt millum kommunurnar. 

 

Nes Kommuna  kr. 143.500 

Runavíkar Kommuna  kr. 441.700 

Sjóvar Kommuna  kr. 114.800 

Í alt  kr. 700.000   

 

Tilmæli 

Á fundi 23.10.2018 mælir Fíggjarnevndin til, at Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið fær eina eykajáttan á 

kr. 143.500. Peningurin verður tikin av tøkum peningi. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Tilmæli 

Á fundi 20.11.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av meirjáttanini til 

Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 101/2018 Eykajáttan 2018 – Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið – onnur viðgerð  

J.nr.14.05.02-Ø09.1.18 

Málslýsing 

Onnur viðgerð av eykajáttan til Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið. Fyrsta viðgerð var á bygdaráðsfundi 

29.10.2018. 

 

Tilbúgvingarnevndin fyri Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið, hevur á fundi 2. oktober 2018 havt til 

viðgerðar keyp av nýggjan sløkkiliðsbili til eystara arm á Skálafjørðinum. Núverandi bilur er frá 1988, og 

soleiðis 30 ára gamal. Tørvur er einum meira nútímans sløkkiliðsbili, sum nøktar tørvin, sum liggur fyri 

framman.  Avgerandi er, at ein nýggjur bilur stendur tey krøv, sum í dag verða sett til slíkar bilar, og við tí 

neyðugu stødd til eitt nú tunnilstilbúgving o.a. 

 

Talan er um ein Scania P500 4x4xC við 500 chassi (undirstell á bili) við original CP14 stýrhús. Nýggja 

modellið 2018. 

 

Kostnaður av bilinum er, tá ið hann stendur á Brandstøðini, 3.4 mió. kr. Ætlandi verður keypið fíggjað 

soleiðis. 

 

Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið   kr. 2.400.000 

Eykajáttan frá kommununum  kr. 1.000.000 

 

Hettar merkir, at fíggingin verður soleiðis býtt millum kommunurnar: 

 

Nes Kommuna  kr. 205.000 

Runavíkar Kommuna kr. 631.000 

Sjóvar Kommuna kr. 164.000 

 

Tilmæli 

Á fundi 23.10.2018 mælir Fíggjarnevndin til, at Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið fær eina eykajáttan á 

kr. 205.000. Peningurin verður tikin av tøkum peningi. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Tilmæli 

Á fundi 20.11.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av meirjáttanini til 

Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 102/2018 Reguleringar til fíggjarætlanina 2018  

J.nr. 00.32.10-S08-3-17 

Málslýsing 

Fyrisitingin hevur gjøgnumgingið raksturin higartil í ár, framroknað alt árið 2018 og samanborið 

við løgdu fíggjarætlanina fyri 2018. Fyrisitingin mælir til fylgjandi reguleringar á fíggjarætlanini 

fyri 2018: 

 

Rakstur tkr. 

§1 Kommunal Fyrisiting 140 

§2 Almanna- & Heilsumál 25 

§3 Børn & Ung -150 

§4 Undirvísing 0 

§5 Mentan & Frítíð -11 

§6 Teknisk mál    -57 

§7 Kommunal virki  123 

Rakstur í alt    70 

 

Íløgur 

§1 Kommunal fyrisiting  -70 

§2 Almanna- & Heilsumál  0 

§3 Børn og ung  0 

§4 Fólkaskúlin  0 

§5 Mentan og Frítíð  55 

§6 Teknisk mál  -55 

§7 Kommunalt virki  0 

Íløgur í alt  -70 

 

Úrslit av reguleringum  0 

 

Tilmæli 

Á fundi 20.11.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við reguleringunum á fíggjarætlanini fyri 2018. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 103/2018 Bygdaráðsfundir 2019 

J.nr. 00.22.02-G01-1-18 

Málslýsing 

Kommunan skal áseta og lýsa teir almennu bygdaráðsfundirnar fyri komandi ár. Vanligt er, at 

bygdaráðsfundirnir eru mánadagar kl. 18.00. Uppskot til bygdaráðsfundirnar í 2019, sum skulu verða 10 í 

tali, eru: 

 

Fundir í 2019: 

Mánadag 28. januar 

-    25. februar 

      - 25. mars 
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      - 29. apríl 

      - 27. mai 

      - 24. juni 

      - 02. septembur 

      -    30. septembur 

      - 28. oktobur 

      - 25. novembur 

 

Nevndarfundirnir í 2019 eru í viku: 

3-7-11-16-20-24-34-38-42-46 

 

Tilmæli 

Á fundi 20.11.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við, at bygdaráðsfundirnir fyri 2019 verða, 

sum ásett omanfyri. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 104/2018 Umsókn um eykastuðul 2018 – Fornminnisfelagið í Nes kommunu 

J.nr. 00.32.10-S08-8-17 

Málslýsing 

Í skrivi dagfest september 2018 søkir Fornminnisfelagið, vegna Bygdasavnið í Nes kommunu, um 

eykastuðulsjáttan fyri 2018. 

 

Orsøkin til umbønina eru kostnaðarmiklar umvælingar av norðursíðu á Gl. Prestagarðinum og 

umvælingar á tekjuna á Gamla Gerði, sum er gjørdar í 2018. 

 

Tilmælir                            

Á fundi 14.11.2018 mælir Mentanarnevndin til at játta Fornminnisfelagnum ein eyka stuðul áljóðandi 

kr. 25.000. 

 

Á fundi 20.11.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og mælir til,  

at peningurin verður tikin av játtanini til bygdasøguna, undur Stuðul Mentan. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 105/2018   Umsókn um stuðul – Fornminnisfelagið í Nes Kommunu 

J.nr. 00.32.10-S08-7-18 

Málslýsing 

Í skrivi dagfest september 2018 søkir Fornminnisfelagið, vegna Bygdasavnið í Nes kommunu, um 

fíggjarligan stuðul fyri  2019. 
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Nevndin arbeiðir støðugt við at fáa ein savnsleiðara settan í hálvtíðar starv, so virksemið á savninum kann 

verða nøktandi. Umvæling av Gl. Prestagarðinum heldur fram í 2019, og er hettar sera kostnaðarmikið. 

 

Ætlanin er, at merkishalda dagin 25. mars 2019, tá  tað eru 200 ár síðani, at V.U. Hammersheimb var 

borin í heim.  

 

Tilmælir 

Á fundi 14.11.2018 mælir Mentanarnevndin, at játtanin til Fornminnisfelagið fyri 2019 verður   

kr. 100.000 til raksturin,  og mælir til at játta kr. 50.000 í 2019, til tiltakið, sum ætlanin er at halda 

í samband við, at tað 25. mars 2019 eru 200 ár síðan V. U. Hammershaimb var borin í heim. 

 

Á fundi 20.11.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.  

 

Avgerð 

Tilmælið frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 106/2018 Umsókn um játtan til nevndarnet – Tofta skúli  

J.nr. 00.32.10-S08-6-18 

Málslýsing 

Í skrivi 24.10.2018 søkir leiðslan fyri Tofta skúla, um játtan til at útvega og hava nevndarnet til 

skúlastýrið fyri Tofta skúla. 

 

Tilmælir       

Á fundi 14.11.2018 mælir Mentanarnevndin frá at játta stuðul til nevndarnet. Um tað er neyðugt við 

nevndarneti, verður hetta at taka av blokkinum hjá skúlanum. 

 

Á fundi 20.11.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 107/2018 Umsókn um stuðul – Tofta Ítróttarfelag  

J.nr. 00.32.10-S08-8-18 

Málslýsing 

Í skrivi 17.10.2018  søkir Tofta Ítróttarfelag um fíggjarliga stuðul fyri 2019. Søkt verður um ein hægri 

stuðul enn í 2018, kr. 70.000 um mánaðin, íalt  kr. 840.000.  

kr. 500.000 til Vaksmannadeildina 

kr. 340.000 til Ungdómsdeildina 

 

Orsøkin til ynski um størri stuðul er m.a. ætlanirnar um  hægri lønarútreiðslur til fleiri og betri 

venjaratoymir, har ynski er at seta ein høvuðsvenjara til kvinnu- og mans deildirnar, ein høvuðsvenjara til 

ungdómsdeildirnar fulla tíð og ein samskipara hálva tíð. 
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Í 2018 veitti kommunan stuðul til vaksnamannadeildini áljóðandi kr. 200.000, og til ungdómsdeildini kr. 

150.000. 

 

Tilmælir 

Á fundi 14.11.2018 mælir meirilutin í Mentanarnevndini, Elin á Torkilsheyggi og Høgni Hansen til, at 

játtanin fyri 2019 verður kr. 450.000, ein hækkan á kr. 100.000. 

kr. 250.000 til vaksmannadeild 

kr. 200.000 til ungdómsdeild 

 

Minnilutin í Mentanarnevndini, Dakko Petersen, mælir til, at stuðulin verður kr. 840.000, samsvarandi 

umsóknini. 

 

Á fundi 20.11.2018 mælir meirilutin í Fíggjarnevndini, Jóhannus Danielsen og Høgni Hansen til at taka 

undir við meirilutanum í Mentanarnevndini. 

 

Minnilutin í Fíggjarnevndini, Súni í Hjøllum, mælir til, at játtanin fyri 2019 verður kr. 500.000,- ein 

hækking á kr. 150.000. 

Kr. 300.000 til vaksmannadeild 

Kr. 200.000 til Ungdómsdeild 

 

Avgerð 

Atkvøtt var fyrst fyri tilmælinum hjá minnilutanum í Mentanarnevndini. 2 atkvøður vóru fyri og 5 

atkvøður vóru ímóti. Dakko Petersen og Súni í Hjøllum atkvøddu fyri tilmælinum hjá minnilutanum í 

Mentanarnevndini. Jóhannus Danielsen, Elin á Torkilsheyggi, Kaj Eli Hansen, Niclas Davidsen og Høgni 

Hansen atkvøddu ímóti tilmælinum hjá minnilutanum í Mentanarnevndini.  

 

Atkvøtt var næst fyri tilmælinum hjá minnilutanum í Fíggjarnevndini. 3 atkvøður fyri og 4 atkvøður 

ímóti. Súni í Hjøllum, Dakko Petersen og Niclas Davidsen atkvøddu fyri tilmælinum hjá minnilutanum í 

Fíggjarnevndini. Elin á Torkilsheyggi, Kaj Eli Hansen, Høgni Hansen og Jóhannus Danielsen atkvøddu 

ímóti tilmælinum hjá minnilutanum í Fíggjarnevndini.  

 

Síðani var atkvødd um tilmælið hjá meirilutanum í Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini. Tað var 

einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 109/2018 Fíggjarætlan skúlans 2019 - Blokkur  

J.nr.00.32.10-S08-5-18 

Málslýsing 

Námsfrøðiliga ráðið í Tofta skúla hevur á fundi 12.09.18 viðgjørt fíggjarætlan skúlans fyri fíggjarárið 

2019. 

 

Í fíggjarárinum 2018 fekk Tofta skúli eina játtan til blokkin á kr. 640.000, umframt kr. 100.000 til 

telduútbúnað. Í summar fekk skúlin eina eykajáttan til telduútbúnað á kr. 50.000.  
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Til fíggjarárið 2019 søkir Námsfrøðliga ráðið um kr. 680.000 til blokkin, og kr. 225.000 til telduútbúnað. 

 

Tilmælir 

Á fundi 14.11.2018 mælir Mentanarnevndin til, at játtanin til skúlan/blokkin í 2019 verður til kr. 660.000, 

og játtanina til telduútbúnað verður kr. 150.000. 

Á fundi 20.11.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.  

Avgerð  

Tilmælið frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

Mál nr. 110/2018   Umbøn um játtan til skúlastýrið 2019  

J.nr.00.32.10-S08-4-18 

Málslýsing 

Í skrivi 21.09.2018 søkir skúlastýrið um kr. 50.000 til tað vanliga árliga skúlastýrisarbeiðið.  

 

Somuleiðis søkja tey um kr. 5.000 til foreldraráðið, tvs. tilsamans kr. 55.000 til skúlasatýrisarbeiðið í 

2019. Talan er um somu upphædd sum í 2018. 

 

Tilmælir 

Á fundi 11.10.2018 mælir Mentanarnevndin til at játta skúlastýrinum kr. 55.000,-  til skúlastýrisarbeiðið 

fyri 2019, og at hetta verður tikið við í viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2019. 

 

Á fundi 23.10.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 111/2018    Loyvi til uppsetan av mastrum á Høganesi – Fa. Glotti   

J.nr. 02.34.04-P20-1-18 

Málslýsing 

Tann 19. september 2018 kom umsókn um loyvi at seta upp tvær mastrar á Høganesi. 

 

Glotti FA., v/Búgva Matras Kristiansen, ynskir at fáa loyvi til at seta upp tveir 4 metrar høgar koniskar 

lyktapelar uml. 10 metrar, vestanfyri húsið og mastrina hjá Hey, uppi á Høganesi. 

 

Ein kaðalslanga verður løgd frá húsinum hjá Hey yvir til lyktapelarnar og síðani tyrvd. 

 

Tilmæli 

Á fundi 13.11.2018 mælir Tekniska nevnd til, at Fa. Glotti fær loyvi til at reisa upp tvær mastrar, og teir 

útvega sær øll loyvir frá øðrum neyðugum mynduleikum.   
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Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

Mál nr. 112/2018    Útstykkingar við Høganesvegin og Gaddavegin 

J.nr. 02.01.00-P20-3-16 

Málslýsing 

Nú fyriliggur útbjóðingartilfar og kostnaðarmetingar viðv. gerð av útstykkingunum við Høganesvegin og 

Gaddavegin. Talan er um lidnan veg, gonguteig, allar leiðingar og gøtuljós.  

 

Tilmælir 

Á fundi 13.11.2018 mælir Tekniska nevnd til fyrst at biðja um tilboð upp á útstykkingina við 

Høganesvegin. 

 

Á fundi 20.11.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 113/2018  Jarðarmál. Umsókn um sundurbýti  

J.nr. 02.00.00-P21-1-18  

Málslýsing 

12. okt. 2018 søkja Niclas Davidsen og Arnhold Davidsen um at fáa sundurbýtt ognina matr. nr. 573 

Tofta bygd. 

 

Tilmæli 

Á fundi 13.11.2018 mælir Tekniska nevnd til at loyvi verður givið at býta sethúsini frá tí samlaða 

stykkinum.  

 

Niclas Davidsen var úti meðan málið var viðgjørt. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Niclas Davidsen var úti meðan málið var viðgjørt. 

 

Mál nr. 114/2018   Námsfrøðiligur samstarvsstrukturur á Dagstovnum – Jóannes Miðskarð 

J.nr. 16.00.00-G01-2-18 

Málslýsing 

Jóannes Miðskarð, Phd. og adjunktur í námsfrøðiligari leiðslu, hevur bjóða Nes kommunu til samstarv við 

fokus á menning av dagstovnaøkinum og gransking.  

 

Á fundi tann 11. oktober 2018 greiddi Jóannes Miðskarð frá samstarvsætlanini við granskingarætlanini 

v.m. Hann greiddi m.a. frá hvussu arbeiðið var ætlað at verða í praksis við toymum tvørs av stovnunum í 
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kommununum í Eysturoy/Norðoyggjum. Talan er um 2 ára verkætlan. Kostnaðurin fyri Nes kommunu 

verður kr. 23.000.  

 

Tilmælir 

Á fundi 11.10.2018 mælir Trivnaðarnevndin til at verða við í granskingarætlanini, og at fíggjarligi 

parturin hjá Nes kommunu verður sambært uppskotinum til býti í innbjóðingini, uml. kr. 23.000. 

 

 Á fundi 15.11.2018 mælir Trivnaðarnevndin til at staðfesta tilmælið frá 11.10.2018. 

Á fundi 20.11.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini.  

Avgerð 

Tilmælið hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

Mál nr. 115/2018     Um- og útbygging av Frítíðarskúlanum 

J.nr. 82.06.00-P20-1-17 

Málslýsing 

28. mai 2018 samtykti bygdarráðið at um- og útbyggja verandi frítíðarskúla og byggja hølir norðurfrá 

frítíðarskúlanum til skúlabólkin í Barnagarðinum. Grundað á tá fyriliggjandi uppskotið til tekningar og 

kostnaðarmetingar, ávikavist 12/9-2017 og 15/5-2018, bleiv samtykt at byggja fyri kr. 7.891.260, og at 

arbeiðið bleiv boðið út.  

 

Eftir samtyktina hava leiðarnir á Frítíðarskúlanum og Barnagarðinum víst á ymiskar broytingar m.a., at 

køkur og felagsrúm verður flutt norðurum soleiðis, at frítíðarskúli og skúlabólkur í felag kunnu fáa nyttu 

burturúr køki og felagsrúmi.  

 

Fuglark sp/f hevur gjørt nýggjar tekningar og kostnaðarmetingar í mun til nýggja tilmælið, sum teir hava 

lagt fram fyri leiðarunum og Trivnaðarnevndini.  

 

Samlaði byggikostnaðurin, pr. 15.11.2018, verður nú mettur til kr. 10.862.191, íroknað tekniska 

ráðgeving og eftirlit. M.a. eru hesar orsøkir til meirkostnaðin: Fleiri nýggir fermetrar, størri byggibúgvi 

øki og hækking í prísmetingunum frá 12/9-2017 og 15/5-2018. 

 

Lendisprojektið er næstan klárt til at bjóða út, onkrar smærri broytingar skulu gerast, men ætlandi er at 

bjóða arbeiðið út í ár, og at lendisarbeiðið verður gjørt í 1. ársfj. 2019. 

 

Fuglark sp/f hevur verið ráðgevi og gjørt verandi uppskot til út- og umbygging. Samráðingar hava verið 

millum Nes kommunu, sum byggiharra, og Fuglark sp/f, heildararáðgeva, um heildarráðgeving í hesari 

verkætlan. Uppskot til sáttmála liggur klárt til støðutakan.  

 

Tilmælir 

Á fundi 15.11.2018 mælir Trivnaðarnevndin til gera avtalu við Fuglark sp/f, um heildarráðgeving í 

samband við út- og umbygging av Frítíðarskúlanum á Toftum. 
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Á fundi 20.11.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini.  

Avgerð 

Tilmælið hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  

 

Tilmælir 

Eisini mælir Trivnaðarnevndin til, eftir tilmælið frá dagstovnaleiðarunum í Nes kommunu, at broyta 

avgerð bygdaráðsins frá 28.05.2018 um at út- og umbyggja Fríðarskúlan eftir táverandi uppskotum (pr. 

12.09.2017 og 15.05.2018) til ein mettan kostnað uppá kr. 7.891.260, til núverandi broytta uppskot við 

einum kostnaði uppá kr. 10.862.191 (pr. 15.11.2018).  

Á fundi 20.11.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini.  

Avgerð 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

Mál nr. 116/2018  Uppsøgn av samstarvinum um Serflutningsskipan landsins í Eysturoy 

J.nr. 16.09.15-P27-1-18 

Málslýsing 

Á fund 22. oktobur 2018 millum borgarstjórarnar í samstarvskommunum í Serflutningsskipan landsins í 

Eysturoy, undantikið Sjóvar kommunu í ikki fekk møtt, var semja um, at kommunurnar eiga at taka seg úr 

Serflutningsskipan landsins 1. januar 2019. 

 

Runavíkar kommuna, Eysturkommuna og Fuglafjarðar kommuna hava samtykt at taka seg úr 

serflutningsskipanini. 

 

Um skipanin verður niðurløgd, áttu eingir brúkarar at komið illa fyri, tí núverandi brúkarar hjá 

serflutningsskipanini hoyra antin til Eldraøkið, Skúlabarnaflutning ella Almannaverkið, sum kann ella 

skal veita teimum flutning.  

 

Á fundi 22. oktobur 2018, millum borgarstjórarnar í samstarvskommunum, varð semja um at taka seg úr 

Serflutningsskipan landsins, og at kommunurnar heldur eiga at samla seg um sínar skyldur sambært lóg á 

Eldraøkinum og á Fólkaskúlaøkinum.  

 

Tilmælir 

Á fundi 15.11.2018 mælir Trivnaðarnevndin til, at Nes kommuna tekur seg úr samstarvinum um 

flutningstænastuna, og uppsigur avtaluna. 

 

Á fundi 20.11.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 117/2018: Ungdómshúsið søkir um fíggjarligan stuðul fyri 2019 

J.nr. 18.15.00-S49-1-18 

Málslýsing 

Ungdómshúsið á Toftum søkir um fíggjarligan stuðul á kr. 350.000 fyri 2019, sum er sama upphædd, sum  

Nes kommuna stuðlar við í 2018.  Í umsóknini verður víst á, at virksemið hjá Ungdómshúsinum er komið 

í eina trygga legu, hølisviðurskiftini eru góð, og virksemið hevur verið støðugt. Ætlanin er at halda fram í 

góða sporinum, sum Ungdómshúsið í løtuni er í.  

 

Tilmælir 

Á fundi 11.10.2018 mælir Trivnaðarnevndin til, at umsóknin frá Ungdómshúsinum verður gingin á møti, 

soleiðis at Nes kommuna fíggjarliga stuðlar Ungdómshúsinum á Toftum við somu upphædd í 2019, sum í 

2018, kr. 350.000. 

 

Á fundi 23.10.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 118/2018  Fíggjarætlan fyri 2019 hjá Nes kommunu  

J.nr.00.32.10-S08-3-18  

Málslýsing 

Fíggjarætlanin  fyri 2019 - triðja viðgerð. 

  

Fyrsta viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2019 var á bygdaráðsfundi 24.09.2018, og onnur viðgerð av 

fíggjarætlanini fyri 2018 var á bygdaráðsfundi 29.10.2018. 

 

Broytingar eftir 2 viðgerð: 

Tann 13.11.2018 fær kommunan í telduposti frá Fíggjarmálaráðnum upplýst, at peningurin sum 

kommunan flytur til Kommunufelagið vegna rakstur av Barnaverndarstovu Føroya tkr. 70, skal bókast á 

§2, ístaðin fyri §1, sum áður er gjørt. 

 

Tann 01.11.2018 fær kommunan í telduposti frá Taks upplýst, at metta inntøkan fyri 2019 verður tkr. 

44.635, ið er tkr. 600 meir enn mett í samtyktu fíggjarætlanini við 2. viðgerð. 

 

Tann 09.11.2018 fær kommunan í telduposti frá Fíggjarmálaráðnum upplýst, at skattur av 

eftirlønarinngjøldum verður tkr. 108 meir enn áður upplýst, og at flyting vegna Dis, Fas og frádráttir 

verður tkr. 101 meir enn áður upplýst. Íalt tkr. 209 meir enn mett í samtyktu fíggjarætlanini við 2. 

viðgerð.  

 

Í samb. við 3. viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2019, mælir Fíggjarnevndin til, at hesar broytingar verða 

gjørdar. 

 Tkr. 

§1 Kaf (Barnaverndarstova Føroya) -70 

§2 Barnaverndarstova Føroya 70 

Broyttur rakstur í alt 0 
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§20 persónskattur -600 

§20 Skattur av eftirlønarinngjøldum -108 

§20 Flyting vegna Dis, Fas og Frádráttum -101 

Broyttar inntøkur í alt -809 

 

Broytingar (hægri inntøkur) í alt -809 

 

Fíggjarnevndin mælir til, at høvuðstølini til triðju viðgerð av fíggjarætlanini fyri 

2019, hjá Nes kommunu, verða hesi: 

 

Rakstur tkr.  2019  2018v/eykaj.  Munur  % 

§1 Kommunal fyristing  4.788  4.483  305    6,8 

§2 Almanna- og heilsumál  16.686  15.980  706  4,4 

§3 Børn og ung  11.215  10.890  325  3,0 

§4 Undirvísing  3.890  3.796   94  2,5 

§5 Mentan og frítíð  3.795  3.644  151  4,1 

§6 Teknisk mál  4.402  4.412  -10  -0,2 

§7 Kommunalt øki  3.092  3.221  -129  -4,0  

Rakstur í alt  47.868  46.426  1.442  3,1 

 

§20 Inntøkur v.m.  54.642  52.338  2.304  4,4 

 

Úrslit áðrenn íløgur  6.774  5.912  862  14,6 

 

Íløgur tkr.        

§1 Kommunal fyrisiting  0  70  -70 -100,0 

§2 Almanna- og heilsumál  141  100  41  41,0 

§3 Børn og ung  5.000  1.600  3.400  212,5 

§4 Undirvísing  50  2.500  -2.450  -98,0 

§5 Mentan og frítíð  1.800  1.710  90  5,3 

§6 Teknisk mál  6.130  7.518  -1.388  -18,5 

§7 Kommunal virki  8.600  5.630  2.970  52,8 

Íløgur í alt  21.721  19.128  2.593  13,6 

 

Úrslit aftaná íløgur  -14.947  -13.216  1.731  13,1 

 

Afturgjald av skuld  3.910  2.910  1.000  34,4 

 

Av tøkum peningi  857  9.126  -8.269  -90,6 

 

Lántøka  18.000  7.000  11.000  157,1 
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Tilmæli  

Á fundi 20.11.2018 mælir Fíggjarnevndin til, at skattaprosentið, við triðju viðgerð av fíggjarætlanini fyri 

2018, verður óbroytt 20,5%, og at barnafrádrátturin verður óbroyttur kr. 5.500. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Tilmæli 

Á fundi 20.11.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við triðju viðgerð av fíggjarætlanini fyri 

2019 soleiðis, sum hon er uppsett. Afturgjald av skuld tkr. 3.910 verður fíggjað við rakstraravlopið. 

Íløgurnar á tkr. 21.721 verða fíggjaðar við rakstraravlopið á tkr. 2.864, tøkum peningi á tkr. 857 og 

lántøku á tkr. 18.000.  

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 


