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Bygdarráðsfundur – stytt fundarfrásøgn 

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  28.10.2019  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen   

  Eir J. Norðberg 

  Gunnhild Mortensen 

  Rúni Thomsen 

  Poul Laust Christiansen (fyri Sten Spange Larsen) 

Ikki møtt:  Magni Bertholdsen 

  Niels Olaf Eyvindsson 

           

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

1.   Umsókn um stuðul til rørsluátak í Suðuroynni frá Krabbameinsfelagnum.    

Søkt verður um stuðul til framhaldandi heilsufremjandi átak fyri krabbameinssjúklingar í 

Suðuroynni.  

Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 5.000,00. 

       

2.   Umsókn um stuðul til námsferð frá MBÚ á Glasi.   

      Næmingar á MBÚ á Glasi søkja um stuðul til námsferð til Ruslands. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 500,- pr. næming úr Hvalba. 

 

3.   Umsóknir um stuðul í sambandi við nýggjárshald v.m. 

      Innkomnu umsóknirnar til nýggjárshald eru frá: Bygdarfelagnum á Rananum, rustfrítt kar niðan 

      á Grímsfjall og nýggjársnevndini í Nesi. 

      Trivnaðarnevndin 25.09.2019: 

      Nevndin mælir til, at stuðulin verður óbroyttur, Hvalba kr. 20.000,- og Nes/Sandvík kr. 10.000,-. 

      Fíggjarnevndin 28.10.2019: 

      Bygdarfelagið á Rananum: Nevndin mælir til, at stuðla við kr. 2.000,- umframt tær kr. 10.000,-.  

      Rustfrítt kar niðan á Grímsfjall: Samtykt varð at mæla til at stuðla hesum við kr. 3.000,-. 

      Nýggjársnevndin í Nesi: Mælt verður til, at stuðulin verður óbroyttur kr. 10.000,-. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini. 

 

4.   Umsókn um stuðul til viðlíkahald av Ranhøll í 2020.       
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      Søkt verður um stuðul til nýggjar úthurðar og ljóðdoyvandi plátur undir loftið. Tilboð er innhein- 

      tað frá Vágs Timburhandli.  

      Fíggjarnevndin 28.10.2019: 

      Samtykt varð at mæla til at játta hesum. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

             

5.   Umsókn um fíggjarligan stuðul 2020 frá bóltfelagnum Royn. 

      Søkt verður um stuðul í 2020 til m.a. høvuðsungdómsvenjara. 

      Trivnaðarnevndin 24.10.2019: 

      Nevndin mælir til at stuðla við kr. 150.000,- til kappingarárið 2020, treytað av, at venjari fram- 

      haldandi verður í felagnum.  

      Fíggjarnevndin 28.10.2019:  

      Nevndin hevur sama tilmæli sum Trivnaðarnevndin. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælunum hjá nevndunum. 

             

6.   Umsókn um stuðul til lokalútvarp frá Stream.fo. 

      Talan er um lokala útvarpsrás, sum hoyrist í Klaksvík og annars á netinum. 

      Fíggjarnevndin 28.10.2019: 

      Nevndin mælir til ikki at stuðla hesum. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

 

7.   Umsókn um stuðul til film og sjónvarpssendingar um trolarasøguna. 

      Zacharias Hammer søkir um stuðul til verkætlan um trolarasøguna, ið verður liðug á vári 2020.  

      Fíggjarnevndin 28.10.2019: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til at stuðla hesum við kr. 20.000,-. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini. 

 

8.   Innkomin tilboð uppá ljóðútgerð til Roynhøllina. 

      Umframt tey trý tilboðini, ið vóru innkomin til seinasta fund, er tilboð innkomið frá Ljóð Tøkni. 

      Trivnaðarnevndin 24.10.2019: 

      Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Ljóð Tøkni. 

      Fíggjarnevndin 28.10.2019: 

      Samtykt varð at mæla til at taka av tilboðnum frá Ljóð Tøkni á kr. 37.250,- v/MVG. 

 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 
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9.   Búmerkjakapping til Hvalbiar skúla. 

      Skúlastýrið, lærarir og Trivnaðarnevndin eru samd um at fáa nýtt búmerki til skúlan. 

      Trivnaðarnevndin 24.10.2019: 

      Nevndin er samd um at útskriva búmerkjakapping til Hvalbiar skúla, har vinnandi uppskotið fær 

      kr. 3.000,-. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini. 

 

10. Uppskot til fíggjarætlan Bú- og Heimatænastan í Suðuroy 2020.  

      Uppskot til fíggjarætlan fyri 2020 er tkr. 60.150, har parturin hjá Hvalbiar Kommunu er umleið  

      tkr. 8.601. Sambært meting frá Fíggjarmálaráðnum, er inntøkan frá eftirlønarinngjøldum, DIS og  

      FAS tkr. 8.018.  

      Fíggjarnevndin 28.10.2019: 

      Nevndin mælir til at játta somu upphædd til eldraøkið, ið afturberingin til Hvalbiar Kommunu er, 

      somuleiðis at allar kommunurnar í samstarvinum lata alla afturberingina frá landinum fara í sam- 

      starvið, um loyvi fæst til tess. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

  

11. Fyrsta viðgerð av fíggjarætlan 2020. 

      Mettar inntøkur íalt:  kr. 31.218.000,00 

      Rakstrarútreiðslur íalt:  kr. 28.142.000,00, íroknað eldraøkið kr. 8.018.000,00. 

      Fíggjarnevndin 28.10.2019: 

      Nevndin hevur gjøgnumgingið fíggjarætlanina 2020 og mælir til at skattaprosentið verður  

      19,75% og barnafrádrátturin óbroyttur kr. 6.500,00. 

      Avgerð:     

      Samtykt varð einmælt at taka undir við fíggjarætlanini. 

 

12. Avtala um vetrarhald 2019/2020 frá Landsverk. 

      Avtalan fevnir um kavarudding og at koyra á fyri hálku á kommunalum vegum. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at taka undir við avtaluni um vetrarhald. 

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 18.30  

  

Janus Thomsen                                 Eir J. Norðberg  Rúni Thomsen        

 

 

 Gunnhild Mortensen  Poul Laust Christiansen            


