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Mál nr. 142/2021 – Eykajáttan, Roðin, íløga – 2. viðgerð ALMENT 

J.nr. 1600092-1-2019 

 

2. viðgerð av eykajáttan til Roðan, íløga   

 

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. 

 

Á fundi 24.11.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 2. viðgerð av játtanini 

til Roðan, íløgur. 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 143/2021 Bygdaráðsfundir og nevndarvikur 2022 - ALMENT 

J.nr. 3001-2-2021  

 

Bygdaráðsfundir 2022.  

 

Kommunan skal áseta og lýsa teir almennu bygdaráðsfundirnar fyri komandi ár. Undanfarna ár vóru 

bygdaráðsfundirnir mánadagar  kl. 18.00. Uppskot til bygdaráðsfundirnar í 2022, sum skulu verða 

10 í tali, eru: 



Fundir í 2022: 

Mánadag 31. januar 

-    28. februar 

      - 28. mars 

      - 02. mai 

      - 30. mai 

      - 27. juni 

      - 29. august 

      -    26. september 

      - 31. oktober 

      - 28. november 

 

Nevndarfundirnir í 2022 eru í viku: 

3-7-11-16-20-24-33-37-42-46 

 

Á fundi 24.11.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka 

undir við, at bygdaráðsfundirnir og nevndarfundir fyri 

2022 verða sum ásett omanfyri kl. 18. 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 144/2021 – Arbeiðstól til tekniska toymið - ALMENT 

J.nr: 1206-16-2021 

 

Nes kommuna eigur ein “dumpara”, sum verður nógv brúktur, serliga tá ið gøtan um Innara vatn  

verður viðlíkahildin. Seinastu árini hevur verið neyðugt at leiga ein “dumpara” afturat um 

summarið. 

 

Leigukostnaðurin er stórur, og tí mælir arbeiðsformaðurin til, at kommunan ognar sær ein 

“dumpara” afturat. 

 

Kostnaður fyri tann, sum verður leigaður nú. Tilboð/meting í løtuni er: umleið 55.000 kr (netto) 

uttan MVG. 

 

 

Málið er komið inn eftir nevndarfundin í Teknisku nevnd. 

 

Á fundi 24.11.2021 mælir Fíggjarnevndin til at “dumparin” verður keyptur, og 

at peningur verður játtaður í samb. við reguleringar á fíggjarætlanini fyri 2021. 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 



 

 

Mál nr. 145/2021 – Rakstrarætlan 2022 -  Kongshavnar Havn - ALMENT 

J.nr. 1501-3-2021 

 

Rakstrarætlanin fyri 2022 hjá Kongshavnar havn er komin til ummælis hjá Nes 

kommunu.  

 

 Ætlan 2022  Ætlan 2021    

Havnagjøld    1.669.500  1.635.000    

 1.678.434,02 

 

Inntøkur brutto 1.669.500 1.635.000                         

 

Uppkrevjingarkostnaður  -417.375          -408.750                      

 netto 1.252.125    1.226.250    

Fyrisitingin                      -97.500   -82.500                 

Arbeiðsmarknaðargjøld    -2.000     -2.000                      

Marknaðarføring  -90.000             -90.000    

Umhvørvi                               -25.000                         -25.000  

Rudding   -70.000          -70.000  

          

      -967.625  -956.750 

   

Rentuútreiðslur        -15.000      -1.000  

 

Ársins úrslit  952.625  955.750   

  

 

Á fundi 24.11.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við rakstrarætlanini 

fyri 2022 hjá  Kongshavnar Havn.  

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 146/2021 Fíggjarætlan 2022 – Barnaverndartænastan - ALMENT 

J.nr. 1802-11-1011 

 

Barnaverndartænastan fyri Skálafjørðin hevur sent fíggjarætlan fyri 2022 til ummælis hjá Nes 

kommunu 

 

Fíggjarætlanin hjá Barnaverndartænastuni við Skálafjørðin ljóðar uppá tkr. 12.041. Nes Kommuna 

eigur 20,54% av kostnaðinum sum er tkr. 2.473. 



 

Umsóknin varð viðgjørd í samband við 2. viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2022. Avsettar eru tkr. 

2.473. 

 

Á fundi 16.11.2021 mælir Trivnaðarnevndin til at taka undir við, at avsettar 

verða tkr. 2.473 í fíggjarætlanini fyri 2022 

 

Á fundi 24.11.2021 Tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá 

Trivnaðarnevndini. 

  

 Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Trivnaðarnevndini vórðu einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 147/2021  - Ymisk arbeiðir í Frítíðarskúlanum - ALMENT 

J.nr.: 8206002-1-2017 

 

Hesi arbeiðir eru neyðug at gera afturat í Frítíðarskúlanum, mettur kostnaður: 

  

Ventilatión   kr.   50.000 

Máling av veggum í spælirúminum kr.   50.000 

Máling av garagu inv.  kr.   45.000 

Betongtún og timburbenkur kr.   40.000 

Ljós til vøll   kr.   10.000 

Runnar og mosasteinar í túninum kr.   30.000 

Hyllar til skúlabólk  kr.   20.000 

Samlaður mettur kostnaður kr. 245.000 

 

Á fundi 16.11.2021 mælir Trivnaðarnevndin til, at arbeiðini verða gjørd. 

 

Á fundi 24.11.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá 

Trivnaðarnevndini,  og at peningur verður játtaður í samb. við reguleringar á 

fíggjarætlanini fyri 2021. 

 

 Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Trivnaðarnevndini vórðu einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 148/2021 - Vantandi barnaansing - ALMENT 

J.nr. 1802-9-2021 

 

Leiðarin í barnagarðinum kom á fund við Trivnaðarnevndina fyri at tosa um vantandi barnaansing. 

Leiðarin vísti til skriv, sent 18. oktobur 2021, í samb. við viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2022.  

 



Tað eru umleið 51 børn í vøggustovuni frá 1. jan. til  summarfrítíðina 2022. Tað verða ikki pláss tøk 

til fleiri børn í vøggustovuni eftir 3. jan 2022 fram til summarfrítíðina. Børnini eru ov smá at flyta í 

barnagarðsstovu fyrr enn eftir summarfrítíðina. 

 

Ein møguleiki er at gera eina barnagarðsstovunum til eina integreraða stovu, blandað barnagarðs- 

og vøggustovubørn. Á henda hátt fáast nøkur vøggustovupláss.  

 

Um hetta skal lata seg gera, má peningur setast av: til 1,75 størv, um 44.000,- pr. mðr. + gjøld. 

Eisini keyp av barnavognum/songum, dýnum, leikum. Samlaður kostnaðurin fyri hetta er umleið kr. 

50.000. 

 

Tosað varð eisini um at brúka felagshølið til stovu. Til tað sigur leiðarin, at tað vilja tey helst ikki. 

 

Eisini varð tosað um, at ein stova er í Frítíðarskúlanum, sum ikki er innrættað, hendan stovan kundi 

kanska verði brúkt til tey elstu barnagarðsbørnini í framtíðini 

 

FuglArk eru biðnir um at koma við eini meting, hvat tað kostar at innrætta stovuna. Víst verður til 

viðhefta skjal. 

 

Víst verður annars til skriv frá leiðaranum í okt. 2021   

 

Á fundi 16.11.2021 mælir Trivnaðarnevndin til at fylgja tilmælinum frá 

leiðaranum  

í Barnagarðinum samb. skjal oktober 2021. 

 

Trivnaðarnevndin mælir eisini til at kanna kostnaðin av at gera stovuna í 

Frítíðarskúlanum. 

 

Á fundi 24.11.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá 

Trivnaðarnevndini. 

Neyðugur peningur verðr avsettur í fíggjarætlanini fyri 2022. Skipanin verður 

sett í verk eftir tørvi. 

 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Trivnaðarnevndini vórðu einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 149/2021 – Byggiloyvi til sethús – Rannvá og Bergur Joensen - ALMENT 

J.nr. 1201-29-2021 

 

Í umsókn, dagfest 12.102021 søkja Rannvá og Bergur Joensen um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 

67c á Nesi. 

 



Húsini verða í tveimum hæddum til støddar íalt 194 m2 , herav bilhús og yvirdekkað øki 61 m2.     

 

Á fundi 17.11.2021 mælir Teknisku nevnd til at geva byggiloyvi sambært 

galdandi loyvum og ásetingum 

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 150/2021 – Reglugerð fyri moldgoymsluna við Skorðagil - ALMENT 

J.nr.: 1206-15-2021 

 

Arbeitt hevur verið við eini reglugerð fyri skipan av moldgoymsluni við Skorðagil. 

 

Nú fyriliggja tvey uppskot, sí viðheftu skjøl. 

 

Á fundi 17.11.2021 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við, at rakstur og 

umsiting  av moldgoymsluni verður boðið út samb. uppskoti. 

 

Á fundi 24.11.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku 

nevnd. 

 

 Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd vórðu einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 151/2021 Fíggjarumbøn 2022 – Tofta skúli - ALMENT 

J.nr. 1901-1-2021 

 

Viðv. Fíggjarumbøn skúlans 2022 

Námsfrøðiliga ráðið hevur á fundi 15.09.21 viðgjørt fíggjarumbøn skúlans komandi fíggjarár.  

Fíggjarárið 2021 fingu tey eina játtan á kr.700.000,- umframt kr. 200.000,- til KT útbúnað. 

Til fíggjarárið 2022 vil Námsfrøðiliga ráðið biðja um eina hækking. Teirra umbøn er, at tey fáa eina 

játtan áljóðandi kr. 740.000,- til blokkin og breytir, og eina eykajáttan til KT á kr. 200.000,- 

 

Skúlin hevur í nógv ár samstarva við Runavíkar kommunuskúla um 10.fl, og tað gera tey enn. Av tí 

at tey í ár hava forholdsvís nógvar næmingar í samstarvinum, verða tey noydd til at lesa nógvar av 

tímunum í hesum samstarvinum. Tað inniber, at tey í ár hava nógv fleiri breytir, enn tey hava havt 

undanfarin ár. Í fjør høvdu tey eina køksbreyt, eina ítróttarbreyt og vælveru- umsosrganarbreyt. Til 

samanberingar, so hava tey í ár tvær langar køksbreytir og eina stutta køksbreyt. Harafturat hava tey 

eina handverksbreyt, miðlabreyt og eina umsorganar- og vælverubreyt. Til at skapa innihald í hesar 

breytir, krevst m.a. pengar. Tey hava í nógv ár fingið játtað kr. 40.000,- til breytir, og tað hava tey 

eisini klárað seg við. Grundað á omanfyrinevndu orsakir, vilja tey biðja um, at játtanin til breytir, 

sum vanliga hevur verið 40.000,- verður hækkað til 80.000,- í 2022.  



 

Viðmerking um møguligan bókasáttmála við Nám 

Vísandi til prát við Súna í Hjøllum borgarstjóra um avtalu, sum Nám vil gera við kommununa, so 

vil skúlastjórin koma við hesi viðmerking. Um so er, at Nes kommuna vil skriva undir 

bókasáttmálan við Nám, so fara tey at hava brúk fyri uml. 30.000,- kr. meir enn tað, sum tey hava 

biðið um í umsóknini omanfyri. Hetta tal grundar skúlastjórin á tað, sum tey vanliga gjalda til Nám 

í bókum og eingangsheftum og so ta upphædd, sum Nám hevur sett til skúlaárið 2022/2023. Tá 

verður næmingagjaldið kr. 1.100,- pr. næming og hava tey t.d. 220 næmingar, so kostar sáttmálin 

242.000,- kr. Hetta er sum sagt á leið 30.000,- meir enn tað, sum tey vanliga gjalda til Nám fyri tær 

bøkur, sum tey velja at keypa.  

 

Skúlastjórin heldur, at tey skulu skriva undir hendan sáttmálan. Grundgevingin er, tey fáa allar tær 

bøkur, sum tey vilja hava, bæði grundbøkur og eingangsbøkur. Tað hava tey ikki ráð til sum nú er. 

Tey fáa eisini allar I bøkur. Harafturat fáa tey atgongd til mit cfu og unilogin og umvegis hetta fáa 

tey atgongd til streamingtænastur, har ið tey kunnu fáa atgongd til fakligar dokumentarar, sum tey 

ikki hava atgongd til sum er.   

 

Á fundi 12. okt. 2021 mælir Mentanarnevndin til at taka endaliga støðu til 

ynskini , tá ið fíggjarætlanarviðgerðin fyri 2022 verður gjørd. 

Umsóknin varð viðgjørd í samband við 2. viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2022. Avsettar eru tkr. 660 

til blokkin, tkr. 180 til teldur og tkr. 60 til breytir. Blokkur, teldur og breytir samlað tkr. 900. 

 

Í samband við Nám sáttmálan er neyðugt at blokkurin hækkaðar við tkr. 43. Tað vil siga, at 

blokkurin hækkar til tkr. 703, tkr. 180 til teldur og tkr. 60 til breytir. Blokkur, teldur og breytir 

samlað tkr. 943. 

 

Á fundi 16.11.2021 mælir Mentanarnevndin til at blokkurin verður tkr. 703, tkr. 

180 til teldur og tkr. 60 til breytir. Blokkur, teldur og breytir samlað tkr. 943.  

 

 Á fundi 24.11.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum 

frá Mentanarnevndini. . Peningurin verður avsettur á 

fíggjarætlanini fyri  

2022. 

 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Mentanarnevndini vórðu 

einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 152/2021 Sornhúsið við Heygsveg - ALMENT 

J.nr. 10000023-97-2011 

 



Sornhúsið við Heygsveg stendur til at detta niður. Sambært kortal.fo eitur tað 415v, og er sostatt 

ikki partur av Regnagarðinum longur.  

 

Fyri nú fleiri árum síðan, varð málið eisini umrøtt, men uttan endaliga niðurstøðu.  

 

Vit eru komin har til, at neyðugt er taka støðu til, hvat skal gerast. 

 

Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at taka Sornhúsið niður, treytað av 

at aðrar bindingar ikki forða hesum. 

 

Á fundi 18.06.2021 mælir Mentanarnevndin til at taka Sornhúsið niður, treytað 

av at aðrar bindingar ikki forða hesum, men at goyma og endurnýta grótið til 

mentanarvirksemi í bygdini.  

 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Mentanarnevndini vórðu einmælt samtykt.  

 

Í summarfrítíðini, tann 14. juli, kemur skriv frá Bygdasavninum, har tey heita á kommununa um at 

bíða við at avgreiða málið og at hoyra nevndina í Bygdasavninum. 

Borgarstjórin ger í tí sambandi av fyribils at stegða málinum og koyra málið aftur á skrá til fyrst 

komandi fund í Mentanarnevndini. Samstundis varð fráboðað Bygdasavninum, at málið hevur 

skund, og tí verður Bygdasanvið biðið um at koma við sínum hugsanum fyri nevndarfundin um 

miðjan august. 

 

Skriv er síðan komið frá Bygdasavninum, har tey biða um fund. Síðan blivu tey boðin til fundar.  

 

Á fundi 17.08.2021 mælir Mentanarnevndin til at kanna ognar- og 

lendisviðurskiftini og fáa tey í rættlag til komandi nevndarfund. 

 

Á fundi 16.11.2021 mælir Mentanarnevndin til at Bygdasavnið fær 

frámatrikkulerað Sornhúsið inni á Regni sum sína ogn.  

 

Mentanarnevndin mælir eisini til at veita Bygdasavninum kr. 5.000,00 

til at gera ábøtur á Sornhúsið, soleiðis, at húsið verður tryggjað 

beinavegin.  

 

Á fundi 24.11.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá 

Mentanarnevndini, og at peningur verður játtaður í samb. við reguleringar á 

fíggjarætlanini fyri 2021. 

 

Tilmælini frá Fígggjarnevndini og Mentanarnevndini vórðu einmælt samtykt. 

 

 



Mál nr. 153/2021 – Umsókn um stuðul – Tofta Ítróttarfelag fyri 2022 - 

ALMENT 

J.nr. 2006-5-2021 

 

Umsókn, sum er móttikin tann 19.10.2021, um stuðul til virksemi hjá Tofta Ítróttarfelag fyri árið 

2022, skal umrøðast. 

 

Søkt verður um, at upphæddin hækkar við kr. 20.000 kr. um mánaðin, so árliga upphæddin kann  

koma uppá kr. 740.000 fyri 2022. 

 

Nes kommuna ber allan kostnað av rakstri og viðlíkahaldi av húsinum og vøllinum, umframt at 

fimleikahøllin verður útleigað uttan kostnað. 

 

Umsóknin varð viðgjørd í samband við 2. viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2022. Avsettar eru tkr. 225 

til ungdómsarbeiðið og tkr. 275 til vaksnamannadeildina, samlað tkr. 500. 

 

Á fundi 16.11.2021 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við at avsettar verða 

íalt tkr. 500 í fíggjarætlanini fyri 2022. 

  

Á fundi 24.11.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum 

frá Mentanarnevndini. 

 

Tilmælini frá Fígggjarnevndini og Mentanarnevndini vórðu 

einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 154/2021 – Broyting í reglugerð fyri Musikkskúlan - ALMENT 

J.nr. 2002-11-2021 

 

Á fundi Musikkskúlanevndini 28.09.2021 vórðu broytingar í reglugerðin fyri Musikkskúlan 

til viðgerðar. §5 broytast viðv. 5 ára starvssettur er tikið av. §12 viðgerð broytingar í 

reglugerðini: 

 

Musikkskúlanevndin hevur einmælt samtykt á fundi 02-02-21 at broyta §5 í reglugerðina, har hesar 

reglur/tekstur verða strikaðar. 

 

Reglurnar eru: Musikkskúlaleiðarin situr í starvinum í 5 ár. Nevndin tekur leiðsluspurningin upp til 

viðgerðar fimta hvørt ár, og setur sama ella annan skikkaðan í starv samsvaradi hesum. 

 

Musikkskúlanevndin hevur einmælt samtykt, at musikkskúlaleiðarin ikki verða áramálasettur. 

 

Forkvinnan í Musikkskúlanevndini hevur spurt seg fyri hjá borgarstjórunum í Nes kommunu og 



Runavíkar kommunu. Somuleiðis er leiðarin í Mentanarnevndini í Runavíkar kommunu kunnaður 

og er samdur í hesum.  

 

Men eftir §12 í reglugerðini hjá NSM er samtykt, at verða broytingar gjørdar skulu kommunustýrini 

staðfesta uppískoyti ella broytingarnar.  

 

Broytingarnar §5 í reglugerðina sum NSM hevur góðkent og avgreitt, verða sendar til 

kommunustýrini í Runavíkar kommunu og Nes kommunu til kunningar og at staðfesta 

broytingarnar. 

 

Á fundi 16.11.2021 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við broytingunum í 

reglugerðini fyri Musikkskúlan. 

 

 Tilmælið frá Mentanarnevndini varð einmælt samtykt. 

  

Mál nr. 155/2021 – Ljósketa - ALMENT 

J.nr.: 1204-03-2021 

 

Ljósketan, sum hongur uppi á Toftavegi, er í ringum standi. Ringt er at fáa eykalutir, og er neyðygt 

at fáa eina nýggja ljósketu til vega komandi ár. 

 

 

Á fundi 16.11.2021 mælir Mentanarnevndin til at Nes kommuna útvegar sær 

nýggja ljósketu til komandi ár. 

 

 Á fundi 24.11.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum 

frá Mentanarnevndini. Peningurin verður avsettur á 

fíggjarætlanini fyri 2022. 

 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Mentanarnevndini vórðu 

einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 156/2021 – Ymisk ynskir frá Tofta skúla  - ALMENT 

J.nr.: 1901-1-2021 

 

Í skrivi, dagfest 07.10.2021, eru ymisk ynskir til keyp, sum ikki fara av játtanini í skúlablokkinum. 

 

Dagføring av teimum stóru amboðunum í fimleikarahøllini. Skúlin kundi hugsað sær eina játtan á 

kr. 100.000 í 2022. Skúlin veit ikki, hvussu langt hetta røkkur, men um neyðugt, so aftur avsett  kr. 

100.000 í 2023. 

 

Høllin verður nógv brúkt bæði av skúlanum og øðrum, og nógv av amboðunum vóru ikki nýggj, tá 

ið flutt varð inn í verandi høll. 



 

Ynski er eisini at fáa tvær sofur og ein ljóðdoyvandi skerm, sum kann nýtast sum endaveggur at seta 

ímillum. Kostnaður fyri sofurnar er kr. 16.390 + ljóðdoyvandi skerm kr. 2.749, samlað kr. 19.139 + 

toll og farkt.  

 

 Á fundi 16.11.2021 mælir Mentanarnevndin til  at skúlin fær kr. 40.000 

 til amboð, sofur og ljóðdoyvandi skerm.  

 

 Á fundi 24.11.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum 

frá Mentanarnevndini. Peningurin verður settur av á 

Fíggjarætlanini fyri 2022. 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Mentanarnevndini vórðu 

einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 157/2021 – Uppskot til gávur í samb. við starvsdagar - ALMENT 

J.nr.: 1101-5-2021 

 

Fyrisitingin hevur arbeitt við einum uppskoti í samb. við hátíðardagar hjá borgarum í Nes 

kommunu, gávur til starvsfólk, sum hava starvsdag, og tá starvsfólk fara frá vegna aldur.  

 

Sí viðhefta skjal. 

 

Á fundi 16.11.2022 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við uppskotinum 

frá fyrisitingini soleiðis sum skjølini vísa. 

 

Á fundi 24.11.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum 

frá Mentanarnevndini. 

 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Mentanarnevndini vórðu 

einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 158/2021 - Tillaging av reglugerð at senda út – Endurnýtsluvirkið - ALMENT 

J.nr. 1401-3-2021 

 

Á Bygdaráðsfundi 25.10.2021 varð samtykt at broyta upplatingartíðirnar á Endurnýtsluvirkinum. 

 

Í 2012 varð skriv sent til allar borgarar og øll virkir í kommununi viðvíkjandi 

Endurnýtsluvirkinum. 

Tað hevði verið hóskandi, at eitt skriv varð sent til borgaranar og virkir í samb. við broyttu 

upplatingartíðirnar, sum koma í gildi 01. januar 2022.   

 



Á fundi 16.11.2021 mælir nevndin Burðardygd til, at reglugerðirnar fyri 

Endurnýtsluvirkið verða tillagaðar nýggju upplatingartíðunum. 

 

Tilmælið frá Burðardygd varð einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 159/2021  - Upplatingartíðir á Edurnýtsluvirkinum - ALMENT 

1401-3-2021 

 

Á Bygdaráðsfundi 25.10.2021 varð samtykt at broyta upplatingartíðirnar á Endurnýtsluvirkinum. 

 

Eftirfylgjandi hevur  nevndin Burðardygd umrrøtt upplatingartíðirnar av nýggjum og er komin til, 

at  upplatingartíðirnar verða: 

 

mánadag og týsdag: frá kl. 17 - 19  

hósdag :             frá kl. 16 - 18 

leygardag :               frá kl. 13 - 16 

 

Á fundi 16.11.2021 mælir nevndin Burðardygd til at upplatingartíðarnar á 

Endurnýtsluvirkinum verða sum ásett omanfyri. 

 

Tilmælið frá Burðardygd varð einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 160/2021 – Heilsumiðstøðin íløgur 2022 - ALMENT 

J.nr. 1105-8-202 

Í 2022 er ætlanin er at fyrireika umbygging á Heilsumiðstøðini í Runavík. Heilsumiðstøðin í 

Runavík er ogn hjá Runavíkar- og Nes kommunu. Vísandi til viðhefta skjal, so verður parturin hjá 

Nes kommunur kr. 70.000,00. av at gera hetta fyrireikingararbeiðið. 

Á fundi 24.11.2021 mælir Fígggjarnevnin til at avsettar verða  

kr. 70.000 í íløgum til Heilsumiðstøðina á fíggjarætlanina fyri 

2022. 

  

 Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 161/2021 Reguleringar til fíggjarætlanina fyri 2021 – 1. vioðgerð -  ALMENT 

J.nr. 1107-5-2021 

 

Reguleringar á fíggjarætlanini 2021 – fyrsta viðgerð. 

 



Fyrisitingin hevur gjøgnumgingið raksturin higartil í ár, framroknað alt árið 2021 og 

samanborið við løgdu fíggjarætlanina fyri 2021. Fyrisitingin mælir til fylgjandi reguleringar á 

fíggjarætlanini fyri 2021: 

 

Rakstur tkr. 

§1 Kommunal Fyrisiting -35 

§2 Almanna- & Heilsumál -78 

§3 Børn & Ung 53 

§4 Undirvísing -143 

§5 Mentan & Frítíð 369 

§6 Teknisk mál 381 

§7 Kommunal virki -587 

Rakstur í alt -40 

 

Rentustuðul og Rentuútr. 40 

 

Reguleringar í alt áðrenn íløgur 0 

 

Íløgur 

§1 Kommunal fyrisiting 0 

§2 Almanna- & Heilsumál 0 

§3 Børn og ung 352 

§4 Fólkaskúlin 0 

§5 Mentan og Frítíð 13 

§6 Teknisk mál -138 

§7 Kommunalt virki 0 

Íløgur í alt 227 

 

Reguleringar rakstur og íløgur 227 

 

Á fundi 24.11.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 

reguleringunum fyri 2021, og at meirjáttanin til íløgur verður 

tikin av tøkum peningi. 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 162/2021 Fíggjarætlan fyri 2022 hjá Nes kommunu  3. viðgerð- ALMENT 

J.nr. 32102-2-2020 – 1107-8-2021 

 

Fyrsta viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2022 var fyri á bygdaráðsfundi 27.09.2021, og onnur 

viðgerð tann 25.10.2021. 

 

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. 

 

 

Tann 12.11.2021 er í telduposti komin seinna metingin frá Fíggjarmálaráðnum uppá 

eftirlønargjøld og flyting vegna Dis, Fas og frádráttir. Eingin broyting er í metingini vegna 

eftirlønarinngjøldunum. Ein meirinntøka á tkr. 30 er í metingini viðv. Dis, Fas og frádráttir.  

 

Tann 31.10.2021 er í telduposti komin seinna metingin frá Taks uppá skattainntøkuna. 

Hendan gevur eina meirinntøka á tkr. 250.  

 

Trivnaðarnevndin og Fíggjarnevndin mæla til at peningur verður settur av til eina integreraða 

stovu mettur kostnaður tkr. 415. 

 

Mentanarnevndin og Fíggjarnevndin mæla til at tkr. 43 verða settar av eyka til blokkin, av 

hesum verða tkr. 23 fluttar frá stovninum Fólkaskúlin og tkr. 20 verða játtaðar eyka. 

Peningurin skal brúkast til avtaluna við Nám. 

 

Mentanarnevndin og Fíggjarnevndin mæla til, at upp til tkr. 120 verða settar av til eina nýggja 

ljósketu. 

 

Mentanarnevndin og Fíggjarnevndin mæla til at skúlin fær tkr. 40, peningurin skal nýtast til 

amboð til fimleikahøllina, sofur og ljóðdoyvandi skerm. 

 

Fíggjarnevndin mælir til, at tkr. 70 verða settar av til íløgur av Heilsumiðstøðini. 

 

Omanfyri nevndu inntøkur/útreiðslur eru innroknaðar í 3. viðgerð. 

 

Fíggjarnevndin mælir til, at høvuðstølini til triðju viðgerð av 

fíggjarætlanini fyri 2022, hjá Nes kommunu, eftir omanfyri nevndu 

broytingar vera hesi:  

 

 



Rakstur tkr.  2022  2021v/eykaj.  Munur  % 

§1 Kommunal fyristing  5.245  5.057  188    3,7 

§2 Almanna- og heilsumál  20.849  19.437  1.412  7,3 

§3 Børn og ung  14.670  13.583  1.087  8,0 

§4 Undirvísing  4.520  4.366   154  3,5 

§5 Mentan og frítíð  4.560  4.660  -100  -2,2 

§6 Teknisk mál  5.100  4.774  326  6,8 

§7 Kommunalt øki  3.872  3.694  178     4,8 

Rakstur í alt  58.816  55.571  3.245  5,8 

 

§20 Inntøkur v.m.  67.264  63.108  4.156  6,6 

 

Úrslit áðrenn íløgur  8.448  7.537  911  12,1 

 

Íløgur tkr.        

§1 Kommunal fyrisiting  0  0  0  0 

§2 Almanna- og heilsumál  70  3.259  -3.189  -97,9 

§3 Børn og ung  350  6.291  -5.941  -94,4 

§4 Undirvísing  1.300  950  350  -100 

§5 Mentan og frítíð  1.350  168  1.182  36,8 

§6 Teknisk mál  5.190  6.950  -1.760    -25,3 

§7 Kommunal virki  4.620  1.372  3.248  236,8 

Íløgur í alt  12.880  18.990  -6.110  -32,2 

 

Úrslit aftaná íløgur  -4.432  -11.453  6.107  58,0 

 

Afturgjald av skuld  2.910  2.910  0  0 

 

Av tøkum peningi  3.342  3.363  21  0,6 

 

Lántøka  4.000  11.000  -7.000  -63,6 

 

 

Á fundi 24.11.2021 mælir Fíggjarnevndin til at skattaprosentið verður óbroytt 

20,5%, og at barnafrádráttur verður óbroyttur kr. 5.500 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt 

 

Á fundi 24.11.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við triðu viðgerð av 

fíggjarætlanini fyri 2022 soleiðis sum hon er uppsett.  

 



Afturgjald av skuld tkr. 2.910 verður fíggjað við rakstraravlopið. Íløgurnar á 

tkr. 12.880 verða fíggjaðar við rakstraravlopið á tkr. 5.538, lántøku á tkr. 4.000 

og tøkum peningi á tkr. 3.342. 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

 

 


