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Mál nr. 132/2021 Fíggjaræltan 2022 – Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið - ALMENT
J.nr. 1105-5-2021
Skálafjarðar kommunala Sløkkilið hevur sent uppskot um fíggjarætlan fyri 2022 til ummælis hjá
kommununi.
Ætlan 2022
Gjald pr. íbúgva

Æ 2022
305

Æ 2021
305

Inntøkur:
Kommunur

2.050.515

2.007.510

Aðrar inntøkur
Inntøkur í alt

50.000
2.100.515

50.000
2.057.510

Útreiðslur:

Løn v.m

1.306.000

1.294.000

Kostnaður
Fyrisiting
Bilútreiðslur
Meirvirðisgjald
Útreiðslur í alt

413.760
122.200
220.000
0
2.061.960

403.760
111.600
220.000
0
2.029.360

38.555

28.150

Úrslit áðrenn rentur/avskrivingar

Nevndin fyri Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið hevur á fundi 20. september 2021 viðgjørt fíggjarætlan
fyri árið 2022. Nevndin mælir til, at gjaldið frá kommununum til SKS verður eins og undnafarna ár
kr. 305,00 pr. íbúgva. Grundarlag fyri íbúgvaratali er 01.01.2021.
Íbúgvaratalið í Nes kommunu pr. 01.01.2021 er 1399. Mánaðarliga gjaldið til SKS í 2022 verður
kr. 35.557,92 í alt kr. 426.695,00.
Á fundi 19.10.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við fíggjarætlanini hjá
Skálafjarðar Kommunala Sløkkiliði fyri 2022 soleiðis sum hon er uppsett.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.
Mál nr. 133/2021 Fíggjarætlan fyri 2022 – Roðin - ALMENT
J.nr. 1105-6-2021
Økistænastan Roðin hevur sent uppskot um fíggjarætlan fyri 2022 til ummælis hjá kommununi.
Inntøkur (fyritreyt)
Onnur samstørv:
• 4 búfólk
Økistænastan Roðin:
• 86 búpláss – óbroyttir prísir.
• 6 pláss til umlætting/rehabilitering
• 10 pláss á Dagtilhaldinum á Skála
• Ansingarsamsýning til 7
• Heilsurøktarsasáttm. hækkar
• Sáttmálin hjá Sjúkrarøktarfr. hækkar
• Sáttmálasett lønarhækkan budgetterað
• Fa er budgetterað við …..
• Fíggjarætlanin er hækkað við 3,986%. Tað mesta er lænarhækkingar, tó hava vit tikið hædd
fyri øktari heimatænastu og 4 x vikuskiftisumlætting
• Býtið er gjørt eftir fólkatalinum 67+ pr. 01.09.2021

Budget 2021 og væntað 2021 + Budget 2022
Budget 2021

Væntað 2021

Budget 2022

-77.474.259
-2.490.551

-77.474.259
-2.490.551

-80.991.876
-2.575.738

-1.161.862
-687.862
-4.538.222
-257.280
-420.000
-102.000
-34.000
-87.166.036

-1.161.862
-687.862
-4.538.222
-257.280
-420.000
-102.000
-34.000
-87.166.036

-1.161.862
-687.862
-4.538.222
-128.640
-420.000
-102.000
-34.000
-90.640.200

2.520.571
1.218.305
946.422
70.000
11.588.603
3.801.589
189.000
994.639
849.873

2.520.571
1.218.305
946.422
70.000
11.588.603
3.801.589
189.000
994.639
849.873

2.628.240
1.551.105
1.020.644
70.000
12.465.773
3.738.793
189.000
985.878
930.762

Trivnaðarfremjandi tiltøk fyri pensionistar

7.474.269
6.311.716
47.134.522
956.250
2.135.110
945.168
30.000

7.474.269
6.311.716
47.134.522
956.250
2.135.110
945.168
30.000

8.130.568
6.564.533
48.047.255
1.035.938
2.306.544
945.168
30.000

Kostnaður íalt

87.166.036

87.166.036

90.640.200

0

0

0

Flytingar fra kommunum
Flutt frá øðrum samstørvum
Innt. frá stovnsbúgvum
- Vesturskin
- Sjóvarlon/Eldrasamb. á Skála
- ERE
- Dagtilhaldinum á Skála
Gjald fyri Heimatænastu
Fyribyrgjandi venjingar- Runavík

Fyribyrgjandi venjingar- Strendur
Inntøkur íalt
Fyrisiting
KT

Dygdarmenning
Eldraráðið
Heimatænastan
Økisterapiin

Hjálpitól
Rehabilitering og Tørvsmeti
Flutningstænasta fyri alt økið
Eldrabústaður
- Vesturskin
- Sjóvarlon
- ERE

Viðlíkahald bygningar
Dagtilhaldið á Skála
Ansingarsamsyning

Avlop/Hall

Upphæddin hjá kommununum á tkr. 80.992 er í samstarvinum býtt soleiðis: Runavíkar kommuna
52.129 tkr., Nes kommuna 16.231 tkr. og Sjóvar kommuna 12.632 tkr.
Parturin hjá Nes kommunu fyri 2022 verður tkr. 16.231, játtanin fyri 2021 var tkr. 14.959, ein
meirútreiðsla á tkr. 1.272 sum er ein hækking á 8,5%.
Inntøkur
Eftirløn
Dis/Fas v.m.
Parturin hjá Nes kommunu

2022
10.425
2.867
13.292
16.230

2021
10.229 (framroknað tal)
3.038
13.267
14.959

2.938

1.692

Á fundi 19.10.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við fíggjarætlanini hjá Roðanum
fyri 2022 soleiðis sum hon er uppsett.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál nr. 134/2021 – Eykajáttan, Roðin, íløga - ALMENT
J.nr. 1600092-1-2019
Stýrið fyri Roðan hevur boðað frá, at tað koma at mangla íalt kr. 5.100.000 í fyri at fáa alla
umbyggingina á EER í Runavík lidna. Samlaði parturin at gjalda hjá Nes kommunu verður
fyri 2021 kr. 3.189.000. Í fíggjarætlanini fyri 2021 eru kr. 2.275.000 avsettar. Tvs. at hjá Nes
kommunu mangla kr. 914.000 at gjalda í ár.
Grundgevingin hjá eftirlitinum fyri hækkingingi eru í fyrsta lagi, at arbeiðið hevur tikið longri
tíð enn ætlað. Metingin var frá 2019, og tað hava verið stórar príshækkingar.
Í øðrum lagi kemur príshækkingin av meirveitingum.
Í triðja lagi kemur príshækkingin av, at talan eisini er um at umvæla og umbyggja ein eldri
bygning, og í ávísum førum gav hetta størri avbjóðingar enn væntað. Eitt nú mátti eykaarbeið
gerast í samband við glastornið í gongdini.
Stýrið fyri Roðan boðar frá, at tað er upp til kommunurnar at avgera, um meirkostnaðurin
verður goldin í 2021 ella 2022.

Á fundi 19.10.2021 mælir Fíggjarnevndin til at játta kr. 914.000 til Roðan íløgur.
Peningurin verður tikin av tøkum peningi.

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál nr. 135/2021 Uppskot um broyting í reglugerð fyri bátapláss á landi –ALMENT
J.nr. 1502-6-2021
Havnameistarin hevur ynski um at fáa broytt § 6 í reglugerðini fyri bátapláss á lndi.
§6 í reglugerð sum er galdandi stendur:

Bátarnir kunnu bert standa á økjum, sum Tofta havn hevur ávíst.
Tað er ókeypis frá 1.okt til 30. apríl, og er bert galdandi fyri bátar, sum hava bátapláss.
Kostnaðurin frá 1. mai til 30. sept.:
1. Teir fyrstu 21 dagarnar onki gjald
2. Teir dagar, sum fara yvir 21 dagar, er kostnaðurin sambært gjaldsskrá.
Uppskot til broyting §6:
Kostnaðurin:
1. Teir fyrstu 14 dagarnar onki gjald.
2. Teir dagar, sum fara yvir 14 dagar, er kostnaðurin sambært gjaldsskrá.
3. Gjald pr. dag kr. 50,00.
4. Bátar kunnu í mesta lagi standa 3 mánaðir á landi.
Á fundi 15.09.2021 mælir Tekniska nevnd til at gera eina nýggja § viðv. Vaskiøkinum,
har bátarnir ikki skulu standa meira enn eina viku. Málið verður síðan aftur
viðgjørt í Teknisku nevnd.
Tekniska nevnd mælti til at gera eina nýggja § viðv. vaskiøkinum, men vaskiøkið komið
inn afturat undir §6:
•

Á vaskiøkinum er møguligt at hava bátin standandi í eina viku uttan gjald

Á fundi í Teknisku nevnd tann 13. oktober 2021 verður mælt til, at taka undir
við tekstinum ” Á vaskiøkinum er møguligt at hava bátin standandi í eina viku
uttan gjald” og at gjaldið verður 30 kr/dag, tað sama verður galdandi fyri hitt økið
.
Á fundi 19.10.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku
nevnd.
Tilmælið frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál nr. 136/2021 Umsókn um byggiloyvið til randarhús við Høganesvegin – KBH ALMENT
J. nr. 1201-26-2021
Í umsókn, dagfest 16.09.2021, søkir Byggivirkið KBH um byggiloyvi til randarhús við
Høganesvegin.

Í vár bjóðaði Nes kommuna alment út eitt øki áleið 2000 fermetrar við Høganesvegin til bygging
eftir ávísum ynskjum og treytum. Av trimum áhugaðum fyritøkum varð fyritøkan KBH vald.
Sum uppfylging uppá uppskot um byggiverkætlan við Høganesvegin, hevur KBH arbeitt víðari við
verkætlanini og kannað øll tey uppskotini/hugskotini, sum vóru uppi og vendu á fundinum við
umboð fyri kommununa beint fyri summarfrítíðina.
Út frá øllum hesum uppskotum, hugskotum og ynskjum, fóru teir aftur til tekniborðið. Teir halda
seg nú hava funnið ta loysnina, sum teimum dámar best. Haraftuat metir KBH, at teir við hesi
verkætlan nøkta ein eftirspurdan tørv á marknaðinum, sum eisini hóskar væl við atliti til umhvørvi
og grannalag á staðnum.
Uppskotið, sum teir hava projekterað liðugt, er væl í tráð við upprunauppskotið í teirra umsókn.
KBH hevur tó gjørt tvær ymiskar innrættingar – ávikavist við 3 ella 4 kømrum.
KBH heldur seg hava eina spennandi byggiverkætlan. Teir eru í ferð við at finna eina fyritøku at
gera stykkið byggibúgvið. Um alt gongur eftir ætlan, verður stykkið byggibúgvið um árskiftið.
Sjálv byggingin kann byrja í januar 2022.
Á fundi í Teknisku nevnd tann 13. oktober 2021 verður mælt til at geva
byggiloyvi sambært galdandi loyvum og ásetingum.
Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 137/2021 Umsókn um byggiloyvi – ALMENT
J.nr.: 1201-27-2021
Í umsókn, dagf. 21 sept. 2021, søkir sp/f H, við Jógvan Marius Hansen, um byggiloyvi til ein
íbúðarbygning, til støddar 169,8 m2, í tveimum hæddum á matr.nr. 340.
Bygningurin skal hýsa trimum leigubústøðum. Herav verður ein búðstaður til íbúgvar við serligum
tørvi.
Sí. viðmerking frá Teknisku deild í viðhefta skjali.
Á fundi í Teknisku nevnd tann 13. oktober 2021 verður mælt til at geva byggiloyvi
eftir nærri ásetingum frá Teknisku nevnd og Teknisku deild.
Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 138/2021 Gelendari við Heygsveg - ALMENT
J.nr. 234022-6-2018
Nes kommuna hevur fingið tilboð uppá gelendara við íbúðarbyggingina við Heygsveg.
Tilboðið er frá sama veitara sum við niðaru íbúðirnar – og typan av gelendara er tann sama.
Hetta skuldi umfata allar gelendarar sum eru neyðugir fyri trygd / & fyri at byggingin og vegur eru
lógligt avsluttaðir.
Tvs. framvið gongubreyt; fastmonteraðir í gelendara á gongubrúgvum
um trappu í miðuni millum bygningarnar
um báðar rampurnar (sunnanfyri & norðanfyri)
Stálprísirnir eru nógv hækkaðir, tí er kostnaðurin frá veitaranum nakað hægri enn seinast.
Kostnaðurin fyri montering er á sama støði sum seinast
Á fundi í Teknisku nevnd tann 13. oktober varð samtykt at mæla til, at taka av
viðlagda tilboði kr. 280.000 + 6,25 pct MVG ella íalt kr. 297.500.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd, peningurin
verður tikin av vegur, íløga.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 139/2021 - AFTURLATIÐ
J.nr.400002-1-2020

Mál nr. 140/2021 Upplatingartíðir á endurnýtsluvirkinum – Nes kommuna - ALMENT
J.nr. 1401-3-2021
Á fundi 21.09.2021 varð avgjørt, at málið viðv, upplatingartíðunum á
endurnýtsluvirkinum verður tikið upp til viðgerðar.
Upplatingartíðirnar eru í dag: týsdag og hósdag frá kl. 16.00 - 20.00
leygardag frá kl. 13.00 – 18.00
Jógvan Páll Hansen, sum umsitur ruskplássið, kom á fundin.

Formaðurin beyð vælkomin og greiddi frá, at nevndin hevur verið eina
íblástrarferð í Eysturkommunu, í Klaksvík og á vitjan hjá IRF í Leirvík.
Formaðurin greiddi frá, at bygdaráðið seinasta árið hevði brúkt pening til at betra
um umstøðurnar. Bygdaráðið er er sinnað at betra enn meira um umstøðurnar.
JPH var væl nøgdur við betringarnar, men ynskti, at grasbingjan varð skift.
Alneyðugt er at fáa eina bingju afturat til træ. Hendan bingjan til træ er bíløgd frá
IRF, sum ber kostnaðin. Grasbingjuna skal kommunan sjálv gjalda fyri.
Tosað varð eisini um, at ynskiligt er at fáa eina pressubingju til papp. Hendan
bingjan kostar nógv í fyrstu atløgu, men hevur avgjørt sínar fyrimunir og fer helst
yvir tíð at løna seg.
Síðan varð tosað um upplatingartíðirnar. Bæði í Gøtu og í Klaksvík er opið fleiri
dagar enn í Nes kommunu. Men samstundis er greitt, at upplatingartíðirnar
aðrastaðni er øðrvísi, færri tímar á gangin, men fleiri dagar. Nevndin arbeiðir við
eini líknandi ætlan í Nes kommunu.

Á fundi tann 12. okt. 2021 mælir Burðardygd til, at ruskplássið
frá 1. januar 2022 er opið soleiðis:
Mánadag, týsdag, hósdag: kl. 17-19
Leygardag: 16-19
Nevndin metir, at tilmælið fer at gagna borgarunum.
Á fundi 19.10.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum
hjá Burðardygd.
Tilmælið frá Burðardygd og Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál nr. 141/2021 Fíggjarætlan fyri 2022 hjá Nes kommunu onnur viðgerð- ALMENT
J.nr. 32102-2-2020 – 1107-8-2021

Fyrsta viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2022 var fyri á bygdaráðsfundi 27.09.2021.
Fíggjarnevndin mælir til, at høvuðstølini til aðru viðgerð av
fíggjarætlanini fyri 2022, hjá Nes kommunu, eftir broytingar vera hesi:

Rakstur tkr.
§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

2022
5.095
20.849
14.225
4.460
4.440
5.100
4.022
58.191

2021v/eykaj.
5.057
19.437
13.583
4.366
4.660
4.774
3.694
55.571

Munur
38
1.412
642
94
-220
326
328
2.620

%
0,8
7,3
4,7
0,5
-4,7
6,8
8,9
4,7

§20 Inntøkur v.m.

66.984

63.108

3.876

6,1

8.793

7.537

1.256

16,7

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

0
0
350
1.300
1.350
5.190
4.620
12.810

0
2.345
6.291
950
168
6.950
1.372
18.076

0
-2.345
-5.941
350
1.182
-1.760
3.248
-5.266

0
-100
-94,4
-100
36,8
-25,3
236,8
-29,1

Úrslit aftaná íløgur

-4.017

-10.539

6.522

61,9

Afturgjald av skuld

2.910

2.910

0

0

Av tøkum peningi

2.927

2.449

478

19,5

Lántøka

4.000

11.000

-7.000

-63,6

Úrslit áðrenn íløgur

Á fundi 21.10.2021 mælir Fíggjarnevndin til at skattaprosentið verður
óbroytt 20,5%, og at barnafrádrátturin verður óbroyttur kr. 5.500.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.
Á fundi 21.10.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru
viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2022 soleiðis, sum hon er uppsett.

Afturgjald av skuld tkr. 2.910 verður fíggjað við tøkum peningi.
Íløgurnar á tkr. 12.810 verða fíggjaðar við rakstaravlopið á tkr. 8.793,
lántøku á tkr. 4.000 og tøkum peningi á tkr. 17.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Kunning:
3. ársfjórðingur av roknskapinum hjá Nes kommunu

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

3.kv.
3.633.600
14.371.994
10.175.773
2.961.390
3.609.185
3.667.893
2.022.032
40.441.867

Fíggjarætl.
5.057.000
19.437.300
13.582.900
4.366.000
4.660.000
4.774.000
3.693.700
55.570.900

Munur
1.423.400
5.065.306
3.407.127
1.404.610
1.050.815
1.106.107
1.671.668
15.129.033

%
28,2%
26,1%
25,1%
32,2%
22,6%
23,2%
45,3%
27,2%

§20 Inntøkur v.m.

53.173.987

63.108.000

9.934.013

15,8%

Rakstur pr. 30.09.2021

12.732.120

7.537.100

5.195.020

69,0%

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

3.kv.
2.275.000
4.662.378
372.026
35.181
3.909.764
276.493
11.530.842

Fíggjarætl.
2.345.000
6.291.000
950.000
168.000
6.950.000
1.372.000
18.076.000

Munur
70.000
1.628.622
577.974
132.819
3.040.236
1.095.507
6.545.158

%
3,0%
25,9%
60,9%
79,1%
43,7%
79,9%
36,2%

1.201.278

-10.538.900

Íløgur og rakstur í alt

-11.740.178 111,4%

