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2/18
18/00130-4 Býráðslimir forfall - Óli M. Lassen og Tummas J. Lervig
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
25.01.2018

Málnr.
2/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Óli M. Lassen, býráðslimur fyri Sjálvstýri, hevur boðað frá, at hann hevur lógligt forfall til býráðsfundin
25. jan. 2018. Jógvan Skorheim, borgarstjóri og býráðslimur á sama valevnislista, hevur boðað frá, at hann
ynskir, at næstvaldi á listanum fær loyvi at taka sæti fyri Óla M. Lassen á fundinum vísandi til § 18 stk. 1,
1. punktum í Kommunustýrislógini.
Tummas J. Lervig, býráðslimur fyri Javnaðarflokkin, hevur boðað frá, at hann hevur lógligt forfall til
býráðsfundin 25. jan. 2018. Signhild V. Johannesen, býráðslimur á sama valevnislista, hevur boðað frá, at
hon ynskir, at næstvaldi á listanum fær loyvi at taka sæti fyri Tummas J. Lervig á fundinum vísandi til §
18, stk. 1, 1. punktum í Kommunustýrislógini.
Lógargrundarlag:
KSL § 18, stk. 1, 1. pkt.
Fíggjarligar avleiðingar:
Fundarsamsýning til tiltakslimirnar, um býráðið avger at lata teir taka sæti í býráðnum til fundin.
Tilmæli:
Mælt verður býráðnum til at taka støðu til áheitanina frá Jógvani Skorheim um at innkalla tiltakslim fyri
Óla M. Lassen og at taka støðu til áheitanina frá Signhild V. Johannesen um at innkalla tiltakslim fyri
Tummas J. Lervig.
Býráðsins samtykt 25-01-2018
Einmælt samtykt at lata Magna P. Garðalíð og Terju Ósá Sivertsen taka sæti.

3/18
16/01194-74 Val av limi í nevndina fyri Íverksetarahúsið
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
25.01.2018

Málnr.
3/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Beinta Á. Gregersen, ið á fyrsta býráðsfundinum í 2017 varð vald at umboða Klaksvíkar kommunu í
nevndini fyri Íverksetarahúsið, hevur boðað frá, at hon tekur seg úr nevndini frá 11. des. 2017 at rokna.
Sambært § 7 í samtyktunum fyri Íverksetarahúsið hevur grunnurin eina trímanna nevnd, sum
Vinnumálaráðið, Klaksvíkar kommuna og høvuðssponsorurin velja. Eingin nevndarlimur kann sita longur
enn í átta ár. Nevndarlimirnir skulu ikki vera aktivir í politikki, hvørki í lands- ella kommunupolitikki.
Lógargrundarlag:
§ 7 í samtyktunum fyri Íverksetarahúsið.
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Tilmæli:
Býráðið verður at velja annan lim í nevndina fyri Íverksetarahúsið.
Býráðsins samtykt 25-01-2018
Málið tikið av skrá og flutt til býráðsfundin í februar.
[Lagre]

4/18
18/00062-1 Raðfesting av játtan til fastognir í 2018
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
15.01.2018
25.01.2018

Málnr.
5/18
4/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í samband við at Klaksvíkar kommuna byrjar nýtt fíggjarár, hevur tekniska fyrisiting hugt at raðfestingum
av fastongum fyri 2018. Játtanin fyri fíggjarárið 2018 er 2.5 mió. kr.
Uppskot til raðfesting 2018:
Býráðshúsið
Klubbin (keyp)
Gamligarður (innbúgv)
Talvfelagið
Kappin

0,5
1,5
0,3
0,1
0,1

Umframt omanfyri nevndu avsetingar av Fastognir, íløga eru eisini serskilt avsettar kr. 500.000 til
Íverksetarahúsið og kr. 500.00 til Faktorshúsini í fíggjarætlan hjá kommununi.
Lógargrundarlag:
Fíggjarætlan 2018
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin viðmerking
Tilmæli:
Málið verður hervið lagt fyri nevnd til viðgerðar og støðutakan.
UBN 15-01-2018
Ein meiriluti, Kristian Eli Zachariasen, Óli M. Lassen og Signhild V. Johannesen, tekur undir við
tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 15-01-2018.
Ein minniluti, Gunvá við Keldu, tekur undir við tilmælinum men mælir til, at kr. 1,5 mió. avsettar til keyp
av Klubbanum verða fluttar til Íverksetarahúsið.
Ein annar minniluti, Beinir Johannesen, tekur støðu í býráðnum.
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Býráðsins samtykt 25-01-2018
Atkvøtt varð um minnilutatilmælið frá Gunvá við Keldu í UBN 15-01-2018; tað fall við 1 atkvøðu fyri
(Gunvá við Keldu), 7 ímóti (Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Kristian Eli Zachariasen, Kjartan á
Gravarbø, Terja Ósa Sivertsen, Magni P. Garðalíð og Steinbjørn O. Jacobsen) og 3 blonkum atkvøðum
(Herfrí J. Sørensen, Beinir Johannesen og Atli S. Justinussen).
Síðani varð atkvøtt um meirilutatilmælið í UBN 15-01-2018; tað varð einmælt samtykt.
[Lagre]

5/18
15/01125-34 List á Skúlatrøð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
07.11.2017
12.12.2017
25.01.2018

Málnr.
54/17
143/17
5/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Listabólkurin, sum er settur at arbeiða og koma við einum tilmæli um list á Skúlatrøð, hevur arbeitt
rímiliga drúgva tíð við málinum.
Bólkurin valdi at heita á Edward Fuglø, listamann, um at koma við uppskoti til list við útgreining av
kostnaði, og vísti tað seg, at kostnaðurin var ov høgur í mun til avsetta peningin í byggiverkætlanini.
Listabólkurin hevur tí heitt á Edward Fuglø - saman við Fuglark – um at koma við einum bíligari uppskoti
til listaverk á Skúlatrøð. Avtalað er nú gjørd um, at teir leggja sítt tillagaða uppskot fyri listabólkin fyrst í
komandi viku, har bólkurin tekur endaliga støðu til sítt tilmæli.
Miðað verður ímóti, at Edward og umboð fyri Fuglark somuleiðis koma inn á nevndarfundin hjá
Trivnaðarnevndini Børn og Ung mikudagin kl. 15 at hava eina framløgu fyri nevndini, har greitt verður frá
bæði útsjónd, samanseting og kostnaði av uppskotinum til listaverk.
Lógargrundarlag:
Í kommunustýrislógini, § 41, er ásett, at “kommunustýrið hevur játtanarmyndugleikan. Ikki kann verða
farið undir eitt arbeiði, fyrr enn neyðug játtan er tøk”.
Fíggjarligar avleiðingar:
Verða lýstar á nevndarfundinum.
Tilmæli:
Vísandi til omanfyristandandi, verður málið lagt fyri nevndina til viðgerð við støðutakan fyri eyga.
TrN B&U 07-11-2017:
Nevndin samtykti at taka undir við uppskotinum frá listabólkinum á kr. 1.000.000, og at írestandi fígging á
kr. 500.000 verður funnin innan játtanina til skúlabyggingina.
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FíN 12-12-2017
Ein meiriluti, Signhild V. Johannesen, Tummas J. Lervig og Herfrí J. Sørensen, tekur undir við B&U 0711-2017.
Ein minniluti, Gunvá við Keldu, mælir til at taka málið uppaftur í januar, tí málið bert hevur verið í einari
nevnd og harvið ikki lýst í FíN.
Býráðsins samtykt 25-01-2018
Meirilutatilmælið í FíN 12-12-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

6/18
17/00071-87 Samanbinding av Fjallafípuni – eykajáttan, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Tekniska Nevnd
4 Fíggjarnevndin
5 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
6 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
16.01.2018
15.01.2018
17.01.2018
23.01.2018
25.01.2018
22.02.2018

Málnr.
1/18
K-3/18
K-2/18
2/18
6/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Á seinasta fundi hjá TrN B&U legði Hans Fróði Hansen frá TU fram nýtt uppskot til loysn at samanbinda
gomlu og nýggju Fjallafípuna, tí fyrra uppskotið, sum fyrilá, vann ikki frama at útføra.
*Tekning av nýggju loysnini er hjáløgd sum undirskjal
Mettur kostnaður er 588.000 kr., svarandi til 14.000 kr./m2. Hetta er treytað av, at arbeiðið verður gjørt av
handverkarum frá Vegadeildini.
Mælt verður til at fíggja 300.000 kr. við flyting millum kontur. frá rakstrarstaðnum Fjallafípan til
Barnaans.felags – íløgur, og tær írestandi 288.000 kr. við einari eykajáttan.
Lógargrundarlag:
 Dagstovnalógin
 Løgtingslóg nr. 67 frá 10. mai 2000 um dagstovnar og dagrøkt, sum seinast broytt við løgtingslóg nr.
38 frá 9. mai 2006, ásetur í § 6, at “avvarðandi kommuna og foreldur rinda tær útreiðslur, sum
standast av virkseminum sambært hesi lóg. Foreldragjaldið skal tó í mesta lagi vera 30% av
rakstrarútreiðslunum. Stk. 2. Húsaútreiðslur verða rindaðar av kommununi.”
Fíggjarligar avleiðingar:
Eykajáttan
kr. 288.000
Flyting millum kontur í sama kontubólki
kr. 300.000
Frá dim. 03261170010 – Fjallafípan / til dim. 03261170132 Barnaansing felags (íløgur)
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Tilmæli:
Mælt verður til at fremja samanbinding av Fjallafípuni við eykajáttan á 288.000 kr. Írestandi upphæddin á
300.000 kr. verður fíggjað við at flyta frá rakstri til íløgur innan sama kontubólk, sum nevnt í tilmælinum.
TrN B&U 16-01-2018
Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum dagfest 09-01-2018.
UBN 15-01-2018
Málið verið til kunning.
TN 17-01-2018
Málið verið til kunning.
FíN 23-01-2018
Nevndin tekur undir við B&U 15-01-2018.
Býráðsins samtykt 25-01-2018
Tilmælið frá FíN 23-01-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]

7/18
17/01188-15 Bráðfeingis tørvur á ansingarplássum – eykajáttan, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Tekniska Nevnd
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
5 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
16.01.2018
17.01.2018
23.01.2018
25.01.2018
22.02.2018

Málnr.
2/18
K-4/18
3/18
7/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Sum áður fráboðað hevur kommunan tørv á bráðfeingis ansingarplássum. Serliga er stórur tørvur á
vøggustovuplássum 0-3 ár.
Børn fødd í 2017 sum tørva pláss:
Januar:
8 børn
Februar:
5 børn
Mars:
5 børn
Apríl:
2 børn
Mai:
1 barn
Juni:
3 børn
Hetta talið svarar til 2 vøggustovur. Og so eru nøkur sum ynskja pláss í august, men tey taki eg ikki við her,
tí tá eru aftur pláss tøk.
Umsitingin vil vísa á hesa loysn til bráðfeingis tørvin:
Í Spælistovuni á Brekku heldur Dagrøktarskipanin til. Har skiftast dagrøktarar at koma við børnum, og tá ið
tørvur er á gestarøkt, fáa børnini tilboð at koma í Spælistovuna, har hjálparfólk er sett til uppgávuna.
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Í einum parti av kjallarahæddini halda húsavørðarnir til, meðan Dagrøktin brúkar ein annan part sum
rørslurúm og goymslurúm. Samanlagt er talan um nógvar fermetrar, allarhelst nóg mikið til at innrætta til 2
vøggustovur.
Sverri Michalsen, byggifulltrúi, hevur givið til kennar, at kjallarahæddin er egnað til slíkt virksemi, og í
løtuni teknar Hans Fróði Hansen frá TU eitt uppskot um, hvussu hølini kunnu innrættast, og hvørjar
broytingar eru neyðugar, soleiðis at ein kostnaðarmeting kann verða gjørd.
Í øllum førum vita vit, at størri vindeygu og fleiri úthurðar skulu setast í. Eisini mugu vesir við
skiftingarborðum gerast/keypast og annað neyðugt innbúgv og útgerð til slíkt virksemið.
Vit vita av royndum, at útvegan av dagstovnaplássum og ístandseting í tí sambandi er kostnaðarmikið, men
í hesum føri metir umsitingin, at hetta er ein góð íløga, eitt nú av hesum orsøkum:
1.
2.
3.
4.
5.

ein bygningur hjá kommununi verður betur (fult) gagnnýttur
eingin leigukostnaður
sum eigari av bygninginum fær kommunan fult virði og óskerda gagnnýtslu av íløguni
ein verandi stovnur (dagrøktin) verður víðkaður, so her slepst undan at stovna nakað nýtt
betri gagnnýtsla og størri nytta av dagrøktarleiðaranum og øðrum starvsfólkum

Vit hugsa hesa nýggju eindina sum ein “buffara”, tí vit tíðum hava plásstrot í árshálvuni januar- juli. Ætlan
okkara er, at hendan eindin skal vera undir leiðslu av dagrøktarleiðaranum, sum er starvsettur í sama húsi.
Talan er ikki um eitt permanent tilboð til børnini, men eitt stað, har tey trygt kunnu vera, til pláss er úti á
verandi stovnum. Altso hetta er eitt stað, sum vit lata upp, tá ið allir stovnar eru fullir, og sum vit lata aftur,
tá ið eingin eyka tørvur er.
Ætlanin ávirkar sjálvandi húsavørðarnar, sum mugu flyta aðrastaðni. Eisini tekur hetta nakað frá
Dagrøktarskipanini, sum av og á brúkar kjallaran til rørslu-/sansarúm. Vit meta tó, at umstøðurnar í ovaru
hæddini nøkta spælustovutørvin í ríkiligt mát, og tí eigur hetta ikki at verða ein forðing fyri ætlanini, sum
skal nøkta ein bráðfeingis tørv hjá kommununi.
Umsitingin mælir til, at nevndin tekur undir við ætlanini og gevur heimild til, at farast kann undir arbeiðið
alt fyri eitt. Nevndin fær dagførda kunning um málið viðv. kostnaði og øðrum, so hvørt sum nýggj vitan er
tøk
Lógargrundarlag:
Dagstovnalógin ásetur, at tað er ábyrgd kommununnar at útvega tilboð um barnaansing í nøktandi karmum.
Fíggjarligar avleiðingar:
Íløgan:
Innbúgv (borð, stólar, reolir o.líkn)
Útgerð (vognar, dýnur, búnýti)
Leikur og dagdvølja
Innkeyp tils.
Umvæling og ístandseting:

170.000
140.000
50.000
360.000 kr.
Enn ókent (vónandi hava vit ein mettan kostnað til fundin 16/1-18)
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Rakstrarútreiðslur 2 vøggustovur til 24 børn:

Tilmæli:
Umsitingin biður um heimild til, at arbeiðið kann verða sett í gongd alt fyri eitt.
TrN B&U 16-01-2018
Nevndin samtykti at taka undir við tilmæli frá umsitingini dagfest 04-01-2018.
TN 17-01-2018
Málið verið til kunning.
FíN 23-01-2018
Nevndin tekur undir við B&U 16-01-2018, og at í fyrstu syftu verða 500 tús. kr. at fíggja av Nýggjur
dagstovnur, íløgur til umvæling av kjallararnum í spælistovuni.
Restupphæddin verður at taka upp í samband við komandi nevndarumfar saman við framtíðar rakstri av
dagstovninum.
Býráðsins samtykt 25-01-2018
Tilmælið frá FíN 23-01-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]

8/18
18/00095-1 Eykajáttanir 2018, framflytingar 2017 – fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
3 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
23.01.2018
25.01.2018
22.02.2018

Málnr.
4/18
8/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Framflytingar/tillagingar.
Inntøkur og útreiðslur í samtyktu fíggjarætlanin fyri 2018 javnviga við einum íløgukarmi á 72,6 mió.kr. og
avdráttir á 2 mió. kr. Tí føra framflytingar við sær eitt rokskaparligt hall, ið skal fíggjast antin við
íløguinntøkum, tøkum peningi ella við lánifígging.
Uppruna ætlan 2018

Framflytingar og tillagingar

Ætlan eftir broyting

Inntøkur

270.000

270.000

Rakstur

187.000

187.000
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83.000

83.000

Rentustuðul

4.000

4.000

Rentur

4.400

4.400

Íløgur

72.600

Avdráttir lán

41.400

114.000

2.000

Úrslit eftir avdráttir

2.000

0

-41.400

-41.400

Ætlaðu framflytingar og tillagingar eru tilsamans 41,4 mió. kr. og eru útgreinaðar á niðanfyri standandi
talvu. Framflytingarnar og tillagingarnar eru gjørdar í samsvar við samskiftið, sum býráðið hevði á
temafund II, sum var í november 2017.
Nakrar smærri broytingar eru gjørdar, nú úrslitið av 2017 betri kann staðfestast. Roknskapurin er tó ikki
liðugur enn, tí eru varligar metingar gjørdar av úrslitinum.
Niðanfyri sæst talva yvir íløgur í verandi fíggjarætlan og síðani framflytingar og tillagingar.
Útgreining av framflytingum/tillagingum.

Fíggjarætlan Framflytingar
2018
frá 2017

Pluss
eyka
tøkur
peningur
frá 2017

Íløgur og
raðfestingar
í alt 2018

17.200

37.200

TrivN
B&U

Á Skúlatrøð

UBN
UBN

Spillivatn
Fjarhita

2.500
1.500

2.500
1.500

UBN

Fastognir

2.000

2.000

TN

Vegir íløga

5.000

UBN

Byggibúning bústaðir

3.000

UBN

Byggibúning miðbýur

6.600

MEN

Mentanarpallur

6.000

20.000
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MEN

Rennibreyt

9.000

9.000

MEN

Fótbóltsvøllur

2.000

2.000

Hav&Vin Havna- og Vinnuøkið
TrivN
E&B
Nýggj eldrapláss
TrivN
B&U
Nýggjur barnagarður
Ídnaðarøkið á
Hav&Vin Borðoyarvík

2.500

2.500

3.000

3.000

500

500

5.900

5.000

10.900

MEN

1.000

1.000

2.000

100

500

600

MEN

Spæliland
Spælipláss
Jørundsgøta

UBN

Íverksetarahúsið

500

500

TN

Maskinur

500

500

MEN

Spinnaríið

1.000

MEN

2.000

3.000

Vøllur í Árnafirði

1.500

1.500

MEN

Svimjihøllin

1.000

1.000

MEN

7.500

7.500

MEN

Bláa Skýlið
Spælipláss Niðan
Horn

150

150

UBN

Faktorshúsini

500

500

TN

Útgerð til sløkkiliðið

400

400

MEN

Spælipláss Grashjalla
Í alt

50
72.600

20.200

50
21.200

Niðanfyri sæst talva yvir tøka pening kommununar:
Tøkur peningur primo 2018

44.400.000

Framflytingar og tillagingar

41.400.000

Tøkur peningur eftir framflytingar og tillagingar
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114.000

KLAKSVÍKAR KOMMUNA

Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Faroe Islands . Tlf. 410000 . Fax. 410001

Við omanfyri nevndu framflytingum og tillagingum verður endaliga gjaldførið – eftir allar avsetingar – 3
mió. kr.
Stórsta einstaka verkætlan kommununar er skúlabyggingin. Arbeiðið gongur betri nú, og eftir ætlan skal
skúlin standa liðugur fyrst í 2019. Verður hetta málið samtykt óbroytt eru 37,2 mió. til skúlabyggingina í
2018. Higartil eru brúktar uml. 56 mió. Sostatt hevur býráðið fíggjað 93,2 mió. av samlaðu verkætlanin, tá
ið 2018 er liðugt. Tí kann staðfestast, at brúkast skal uml 17 mió. til skúlabyggingina í 2019, áðrenn
bygningurin verður tikin í nýtslu.
Samanumtikið kann sigast, at vit í 2018 hava ein íløgukarm á í alt 114 mió. uttan nakra lántøku, og meðan
vit gjalda 2 mió. niður av tí skuld, vit hava.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin § 41, stk. 2: «Kommunustýrið kann tó um neyðugt veita eykajáttan. Eykajáttan
krevur tvær viðgerðir við í minsta lagi 14 daga millumbili. Við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu
hon verður fíggjað»
Fíggjarligar avleiðingar:
Framflytingar og tillagingar á 41,4 mió. kr. eru at meta sum eykajáttanir, og hetta merkir, at verandi
fíggjarætlan, sum javnvigar við kr. 0, fer at vísa 41,4 mió. kr. í halli.
Tilmæli:
Hervið verður málið um eykajáttanirnar ísbv. framflytingar og tillagingar lagdar fyri fíggjarnevnd og býráð
til støðutakan/góðkenningar.

FíN 23-01-2018
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 18-01-2018.
Býráðsins samtykt 25-01-2018
Tilmælið frá FíN 23-01-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]
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