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Bygdarráðsfundur
Hvalbiar Kommuna
Dagfesting:

30.05.2022 kl. 17.30

Á fundi:

Janus Thomsen
Ronni Hammer
Eir J. Norðberg
Gunnhild Mortensen
Niels Olaf Eyvindsson
Thorstein Thomsen
Martin í Nesi
Johanna B. Djurhuus

Skrivari:

1. Góðkenning av roknskapi fyri 2021.
Ársroknskapur hjá Hvalbiar Sóknar Kommunu fyri 2021 til góðkenningar. Inntøkurnar frá kommnuskatti og øðrum inntøkum eru tkr. 33.712, rakstrarútreiðslur tkr. 28.628, rentustuðul og rentuútreiðslur tkr. 390 og løguútreiðslur tkr. 15.666. Roknskapurin gevur eitt hall á tkr. 10.972.

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

Rakstur:
tkr. 2.324
tkr. 11.333
tkr. 5.985
tkr. 2.394
tkr. 1.346
tkr. 2.467
tkr. 2.779
tkr. 28.628

Løgur:
tkr.
0
tkr.
0
tkr.
0
tkr.
15
tkr.
0
tkr.
497
tkr. 15.154
tkr. 15.666

Skattainntøkur vegna eldraøkið eru tkr. 8.677. Rakstrarútreiðslurnar til eldrasamstarvið eru tkr.
8.896 – leiguinntøka av sambýlinum er tkr. 362, nettokostnaður til eldrasamstarv er sostatt tkr.
8.534.
Fíggjarnevndin 30.05.2021:
Nevndin hevur gjøgnumgingið roknskapin og mælir bygdarráðnum til at góðkenna hann.
Avgerð:
Samtykt varð einmælt at góðkenna roknskapin fyri 2021.

2

2. Umsókn um stuðul frá Gøtulist Føroyar.
Søkt verður um stuðul til verkætlanina street-art listarverk í kommununi.
Trivnaðarnevndin 22. mai 2022:
Nevndin mælir til at játta hesum og vísir á betongframsíðuna á skjøldrinum á norðursíðuni á
Roynhøllini, suðursíðuna á Hvalbiar skúla ella eystursíðuna á skúlanum í Sandvík.
Fíggjarnevndin 30. mai 2022:
Samtykt varð einmælt at mæla til ikki at stuðla hesum, grundað á, at peningur ikki er settur av til
hetta á fíggjarætlanini fyri í ár.
Avgerð:
Atkvøtt varð um tilmælið hjá Fíggjarnevndini, ið varð samtykt við fimm atkvøðum fyri.
3. Skúlabarnaflutningur.
Innkomið skriv frá foreldrum í Nesi í sambandi við ætlanina at niðurleggja skúlabarnaflutningin
úr Nesi og Sandvík, samtykt á fundi tann 21.03.2022.
Trivnaðarnevndin 22.05.2022:
Nevndin mælir til at umrøða málið saman við Fíggjarnevndini áðrenn bygdarráðsfundin.
Fíggjarnevndin 30.05.2022:
Nevndin mælir til at bjóða verandi skúlabarnaflutning út við møguleika fyri, at tann bjóðandi
kemur við øðrum alternativum uppskoti.
Avgerð:
Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini.
4. Innkomin tilboð uppá at mála Roynhøllina.
Tilboð eru innkomin frá fýra veitarum í sambandi við máling av Roynhøllini.
Trivnaðarnevndin 22.05.2022:
Nevndin mælir til at taka av lægra tilboðnum frá Vágs Litbúð kr. 26.520,00 og somuleiðis leiga
stilass fyri hálvan prís, væntandi kemur arbeiðið at taka í mesta lagi 14 dagar.
Fíggjarnevndin 30.05.2022:
Samtykt varð at taka støðu til tilboðini á bygdarráðsfundinum.
Avgerð:
Atkvøtt varð um tilmælið hjá Trivnaðarnevndini, ið varð samtykt við fimm atkvøðum fyri.
5. Ikki almenn mál.
Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Fundur lokin kl. 18.45

Janus Thomsen

Eir J. Norðberg

Niels Olaf Eyvindsson

Ronni Hammer
Gunnhild Mortensen

Thorstein Thomsen

Martin í Nesi

