Samandráttur av Bygdaráðsfundi 28.04.2014
Bygdaráðsfundur 28.04.2014 kl. 16.00 til kl. 18.30
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
x
Súni í Hjøllum
x
Elin á Torkilsheyggi
x
Niclas Davidsen
x
Mortan Højgaard
x
Jákup Olsen
x
Súnfríð Jacobsen
x
Marjun Gaardbo skr.
x

Til viðgerðar:
Mál nr. 46/2014 Fíggjarmál
J.nr. 2013-0013-0003
Málslýsing
Stýrið í Kommunufelagnum hevur á stýrisfundi umrøtt hølisumstøðurnar hjá kommunufelagnum.
Aftaná, at Kommunusamskipan Føroya og Føroya Kommunufelag 1. januar vóru løgd saman í eitt
Kommunufelag, samstundis sum Barnaverndarstova Føroya og Kommunala Arbeiðsgevarafelagið
gjørdust samanrunnin partur av felagnum, er samlaða starvsfólkatalið hjá felagnum økt.
Tey 12 starvsfólkini, sum nú eru knýtt at felagnum, rúmast ikki í bygninginum hjá Kommunufelagnum. Sum eina fyribilsloysn eru partar av fundarhølinum gjørt til skrivstovur, men hetta er í
longdini ikki nøkur haldgóð loysn.
Tí mælir stýrið til at farið verður undir at byggja Kommunufelagnum eitt nýtt høvuðssæti. Felagið
hevur í boði at keypa eitt grundstykki við Kommansmýru, beint við síðuna av komandi
høvuðsbygninginum hjá Bank Nordik.
Ætlanin er, at bygningurin skal verða á leið 650m². Samlaði kostnaðurin er mettur at verða uml.
15 mió kr.
Stýrið mælir somuleiðis til, at bygningurin verður fíggjaður uttan lántøku, men í staðin verður
goldin umvegis limagjaldið í 2015 og 2016. Fyri Nes kommunu er talan um kr. 398.535,00 pr. ár.
Í sambandi við, at Føroya Kommunufelag og Kommunusamskipan Føroya blivu løgd saman pr. 1.
januar 2014, verða ognirnar hjá Føroya Kommunufelag uppgjørdar. Eftir ætlan verða ognirnar
uppgjørdar og útgoldnar limakommununum í 2014. Væntandi verður parturin, sum Nes kommuna
fær útgoldið, uml. kr. 200.000,00.
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Limagjaldið, hjá Nes kommunu í Kommunufelag Føroya fyri 2014, er kr. 206.245,00. Í fíggjarætlanini fyri 2014 hjá Nes kommunu er avsett kr. 260.000,00.
Tilmælið
Á fundi 23.04.2014 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við stýrinum í Kommunufelagnum um at
byggja nýggjan bygning treytað av, at kostnaðurin ikki verður hægri enn fyriliggjandi ætlan á 15
mió kr., og at bygningurin verður fíggjaður við útgjaldinum frá Føroya Kommunufelag í 2014 og
umvegis limagjaldið í 2014, 2015 og 2016.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 47/2014 Byggimál
J.nr. 2014-0022-0003
Málslýsing
Í skrivi, dagfest 20. mars 2014, frá Nes kirkjuráð, verður víst á hvussu myrkt tað er at ganga oman
trappurnar, gjøgnum portrið og út á vegin við Nes kirkju. Eisini kenna fólk seg ótrygg, í tí tey skulu
seta fótin í trappurnar, tí eingin gelendari er.
Nes kommuna hevur fingið tilboð frá Rók-el viðv. gøtulykt við Nes kirkju. Kommunan leverar
fundament og leggur kaðal til mastur.
Tilmælir
Á fundi 14.04.2014 mælir Tekniska nevnd til at seta lykt upp og taka av tilboð frá Rók-el áljóðandi
kr. 14.752,00 u/mvg.
Eisini mælir Tekniska nevnd til at gera gelendara á trappuna við Nes kirkju.
Á fundi 23.04.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. At peningurin
fyri lyktina verður at taka av stovninum gøtuljós, og peningur fyri gelendarin verður tikin av
stovninum viðlíkahald kirkjugarðurin.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 48/2014 Ymiskt
J.nr. 2014-0015-0015
Málslýsing
Nes kommuna hevur biðið, Colorama v/ Petur Gaardlykke, um tilboð uppá at mála Barnagarðin,
gamla bygningin, uttan í summar.
Tilboðið frá Colorama er uppá íalt kr. 25.456,00 u/mvg, íroknað arbeiðsløn.
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Tilmælir
Á fundi 14.04.2014 mælir Tekniska nevnd til at mála Barnagarðin og taka av tilboðnum frá
Colorama á kr. 25.456,00 u/mvg. Tekniska nevnd skal taka støðu til litin á bygninginum.
Á fundi 23.04.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at
peningurin verður tikin av stovninum viðlíkahald Barnagarðurin.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 49/2014 Ymiskt
J.nr. 2014-0015-0016
Málslýsing
Nes kommuna hevur biðið, Colorama v/ Petur Gaardlykke, um tilboð uppá at mála Vesturskin
uttan.
Tilboðið frá Colorama er uppá íalt kr. 67.686,00 u/mvg, íroknað arbeiðsløn.
Nes kommuna hevur eisini biðið um tilboð uppá at mála gongina á Vesturskin. Arbeiðið umfatar
veggir, listar og o.a. Colorama kann gera hetta arbeiðið fyri kr. 19.600,- u/mvg.
Tilmælir
Á fundi 14.04.2014 mælir Tekniska nevnd til, at Vesturskin verður málað uttan og taka av
tilboðnum frá Colorama á kr. 67.686,00 u/mvg.
Tekniska nevnd mælir frá, at gongin verður málað nú.
Á fundi 23.04.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at
peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 50/2014 Havnin
J.nr. 2014-0046-0071
Málslýsing
Tekniska deild hevur gjørt eina kostnaðarmeting yvir kaðalgrøv í Oyrunum, frá KBH bygninginum
suður til Nyk. Longdin er 230 metrar, íroknað stikkleiðingar.
Arbeiðið verður gjørt samb. krøvunum til m.a. burturleiðing av spillivatni, vatnveiting, el/televeiting og upplýsing av økinum. Tá hetta arbeiðið er gjørt, kann økið asfalterast.
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Kostnaðarmetingin frá Teknisku deild, Aksel Højgaard, dagfest 8. apríl 2014, er áljóðandi kr.
378.800,- u/mvg.
Tilmælir
Á fundi 14.04.2014 mælir Tekniska nevnd til, at arbeiðið, viðv. kaðalgrøv í Oyrunum og út á Nyk,
verða gjørd.
Á fundi 23.04.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, at lønin, sum er
kr. 105.000,00 verður tikin av stovninum vegir, og kr. 263.000,00 verða av tøkum peningi.
Á fundinum avgjørdi Fíggjarnevndin eisini at kanna hvat tað kostaði at asfaltera økið omanfyri
bátabrúnna, niðanfyri Turkiðhúsið. Talan er um eitt øki uppá millum 550 og 600 m².
Málslýsing
Tekniska deild hevur heitt á EM-Asfalt um at koma við einum tilboði uppá arbeiðið av at asfaltera
økið oman fyri bátabrúnna og niðanfyri Turkihúsið. EM-Asfalt hevur givið tilboð uppá at gera
arbeiði fyri kr. 126.540 u/mvg, íroknað klárgering. Talan er um eitt øki uppá 570 m², og arbeiðið
kann verða gjørt í viku 18.
Tilmælið
Á fundi 26. apríl 2014 viðgjørdi Fíggjarnevndin tilboðið frá EM-Asfalt, og samtykti at taka av
tilboðnum uppá kr. 126.540, 00, og at peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt smatykt.
Mál nr. 51/2014 Byggimál
J. nr. 2014-0042-0328
Málslýsing
Oddfríða Højgaard og Nils Kristensen søkja um byggiloyvi til altan á sunnaru síðu á húsunum matr.
410b. Altanin verður 8m lang og 2,40m breið.
Tilmælið
Á fundi 14.04.2014 mælir Tekniska nevnd til at játta byggiloyvi til altan
 eftir galdandi reglum
 eftir innsendu tekningum
 treytað av, at grannasáttmáli verður gjørdur.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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Mál nr. 52/2014 Byggimál
J. nr. 2014-0042-0329
Málslýsing
Fótbóltsambandi og Nes kommuna hava seinastu árini dagført Ítróttarøkið á Svangaskarði. Nú er
avgjørt at umvæla tekjuna, og at tað verður Nes kommuna sum skiftir tekjuna á Ítróttarhúsinum á
Svangaskarði. Arbeiðið er boðið út til tríggjar arbeiðstakarar og er tilboð komið frá tveimum teirra.
Tilboðið frá Sp/f Búsetur er áljóðandi kr. 336.992,00 u/mvg og frá Byggivirkinum KBH sp/f er
tilboðið áljóðandi kr. 315.510,00 u/mvg. TN Bygging bjóðaði ikki. Innkomnu tilboðini blivu
gjøgnumgingin á fundi hjá bygginevndini 14.04.2014.
Á fundinum mælti bygginevndin til at taka av lægsta tilboðnum, sum var frá byggivirkinum KBH
dagfest 08.04.2014 áljóðandi kr. 315.510,00 u/vmg.
Tilmælir
Á fundi 14.04.2014 mælir Tekniska nevnd til, at taka undir við tilmælinum frá bygginevndini.
Á fundi 23.04.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, at peningurin
verður tikin av stovninum Svangaskarð, og at peningurin á kr. 360.000,00 sum eru avsettar til
íløgur Svangaskarð, verða fluttar til viðlíkahald.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Niclas Davidsen var úti meðan málið var avgreitt.
Mál nr. 53/2014 Trivnaðarmál
J. nr. 2014-0031-0151
Málslýsing
Borgarstjórarnir við Skálafjørðin hava í eina tíð samráðst við Karsten Hansen, landstýrismann í
heilsumálum, um betri heilsutænastur fyri borgarar í Runavíkar- Nes- og Sjóvar kommunum.
Landstýrismaðurin í heilsumálum og borgarstjórarnir kring fjørðin eru samdir um at gera eina
samstarvsavtalu, sum hevur til endamáls at kunna veita fleiri og støðugt betri heilsutænastur til
borgarar í nýstovnaða Skálafjarðar Læknadømi.
Borgarstjórarnir og landstýrismaðurin ásannað, at tað er ein drúgv tilgongd at fara frá verandi
skipan til at skipa heilsuøkið samsvarandi Heilsunýskipanini. Men teir eru somuleiðis samdir um at
fara undir hesa tilgongd og støðugt at arbeiða við henni, til tess at kunna røkka endamálinum.
Tankin er, at kommunurnar samtykkja hetta seinast í apríl, og so verður hetta almannakunngjørt.
Hetta kemur í gildi 1. juni 2014.
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Um Nes kommuna tekur undir við hesum, er tað ikki eyka útr. fyri 2014. Tað kemur at verða ein
íløga fyri 2015. Sambært uppskoti verður íløguparturin hjá Nes kommunu kr. 237.945,00. Av
hesum verða kr. 15.575,00 brúktir í 2014 til projektering. Hesin peningur er avsettur í verðandi
fíggjarætlan.
Tilmælir
Á fundi 16.04.2014 mælir Trivnaðarnevndin til at taka undir við omanfyri nevnda.
Á fundi 23.04.2014 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 54/2014 Trivnaðarmál
J. nr. 2013-0031-0143
Málslýsing
Føroya Løgting hevur tann 28. mars 2014 samtykt, at uppgávurnar at røkja heimatænastu, eldrarøkt
v.m. verður lagt út til kommunurnar at umsita frá 1. januar 2015, sí løgtingslóg nr. 19/2014.
Eisini hevur Føroya Løgting tann 28. mars 2014 samtykt, at kommunur skulu samstarva um
uppgávuna at røkja heimatænastu, eldrarøkt v.m., sí løgtingslóg nr. 20/2014.
Sambært løgtingslógini nr. 20/2014, skulu kommunurnar innan 1. mai 2014 hava skipað seg í
kommunal samstørv, og skrivliga gjørt avtalu sínámillum um skipan av samstarvinum.
Samstundis, sum viðgerðin av útleggingini av Eldraøkinum til kommunurnar hevur verið í
Løgtinginum, hava kommunurnar tosað sínámillum, og havt samráðingar um møgulig samstørv.
Hesar samráðingar hava verið sambært løtingslóg nr.20/2014, um kommunalt samstarv um
heimatænastuna, eldrarøkt v.m.
Úrslitið av hesum samráðingum er, at Nes-, Sjóvar- og Runavíkar kommunur eru samdar um at fara
í javnbjóðis samstarv um heimatænastu, eldrarøkt v.m, og eru samdar um innihaldið í uppskotinum
til samstarvsavtalu, sum verður at senda Almannaráðharranum, áðrenn 1. mai 2014. Uppskotið til
samstarvsavtalu inniheldur øll tey punkt sambært løgtingslóg nr. 20/2014, §7.
Tilmælið
Bygdaráðið samtykti at fara í samstarv um heimatænastuna, eldrarøkt v.m. við Sjóvar- og
Runavíkar kommunur. Eisini samtykti Bygdaráðið at taka undir við uppskotinum um
samstarvsavtalu sum fyriliggur, og sum verður at senda Almannaráðharranum áðrenn 01. mai 2014.
Avgerð
Bygdaráðið samtykti einmælt at taka undir við uppskotinum um samstarvsavtalu sum fyriliggur.
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