KLAKSVÍKAR KOMMUNA

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

Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:

21.06.2018 kl. 17:30

Nevndarlimir:

Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Kristian Eli Zachariasen,
Óli M. Lassen, Beinta Klakstein, Tummas J. Lervig, Atli S. Justinussen,
Beinir Johannesen, Steinbjørn O. Jacobsen og Herfrí J. Sørensen.

Varalimir:

Eyðstein Ó. Poulsen møtti fyri Gunvá við Keldu

Málsyvirlit
Til viðgerðar
63/18

18/00762-8

Býráðslimur burturstaddur - Gunvá við Keldu

64/18

18/00719-1

Javnsett foreldragjald fyri dagrøktarpláss

65/18

18/00725-1

Jógvan Waagsteinsgøta - uppskot til navnabroyting

66/18

18/00727-1

Skúlavegur - uppksot til navnabroyting

67/18

18/00723-1

Vegurin suðurúr Gerðagøtu (omanfyri KFUM) - uppskot til navn

68/18

14/00797-33

Verkætlan í Klaksvík (Sjósavn) - Føroyagrunnurin

69/18

18/00480-2

Uppskot til makaskifti í økinum omanfyri Fossagøtu

70/18

18/00481-2

Frábýti av lendi til minnisvarða

71/18

18/00597-2

Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 102 í Svínoy

72/18

18/00637-3

Kunningarskermar til læknamiðstøðina 2018 - eykajáttan, fyrra viðgerð

Til viðgerðar
63/18
18/00762-8 Býráðslimur burturstaddur - Gunvá við Keldu
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
21.06.2018

Málnr.
63/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Gunvá við Keldu, býráðslimur, hevur boðað frá, at henni berst frá at røkja býráðsarbeiðið í tíðarskeiðinum
18. juni til 5. juli.
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Fyrstvaldur tiltakslimur á fólkaflokslistanum er Eyðstein Ó. Poulsen, og hevur hann fingið fundarboð til
býráðsfundin.
Lógargrundarlag:
 Kommunustýrislógin, § 18, stk. 2:
Berst kommunustýrislimi væntandi frá at røkja starv sítt í meira enn 14 samfullar dagar vegna annað
alment starv, heilsustøðu ella aðra lógliga orsøk, skal viðkomandi boða borgarstjóranum frá, og
borgarstjórin skal síðani geva tiltakslimi fundarboð.
 Kommunustýrislógin, § 18, stk. 3:
Kommunustýrið ger av, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar.
Fíggjarligar avleiðingar:
Samsýning til tiltakslim.
Tilmæli:
Býráðið verður at taka støðu til, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
Einmælt samtykt at lata Eyðstein Ó. Poulsen taka sæti í býráðnum til fundin.
[Lagre]

64/18
18/00719-1 Javnsett foreldragjald fyri dagrøktarpláss
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.06.2018
19.06.2018
21.06.2018

Málnr.
26/18
71/18
64/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Seinastu tíðina er ført fram í politisku skipanini, at tørvur er á, at gjaldið fyri dagrøktarpláss verður javnsett
við gjald fyri vøggustovupláss fyri børn í aldrinum 0-3 ár. Orsøkin til hetta er, at eitt dagrøktarpláss kostar
1.493 kr./mðr í 11 mðr. um árið, meðan eitt vøggustovupláss kostar 1.563 kr./mðr. í 12 mðr um árið.
Ein javnseting, har foreldragjaldið í dagrøktini verður tað sama sum á vøggustovunum, gevur eina árliga
eykainntøku á umleið 30.000 kr., og verða gjaldsmánaðirnir somuleiðis hækkaðir til 12, eins og í
vøggustovunum, verður talan um eina eykainntøku á umleið 100.000 kr.
Hugsanin við hesi ætlaðu javnseting er, at meirinntøkurnar verða brúktar til at fíggja útgerð, sum
foreldraráðið ynskir.
Sí annars fleiri upplýsingar í tilmælinum, dagfest 04-06-2018, har umsitingin leggur málið fyri til politiska
støðutakan.
Lógargrundarlag:
Dagstovnalógini §6
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Fíggjarligar avleiðingar:
Fyri foreldrini í dagrøktarskipanini er talan um ein meirkostnað á 70 kr. um mánaðin ella 770 kr. um árið,
men framvegis rinda tey bara fyri 11 mánaðar um árið, so tað er eitt vet bíligari.
Fyri dagrøktina gevur broytingin ein meirinntøku á uml. 30.000 kr., sum kann fíggja útgerð, sum
foreldraráðið ynskir.
Tilmæli:
Verður lagt fyri til politiska støðutakan
TrN B&U 12-06-2018:
Nevndin samtykti, at mánaðargjaldið verður javnsett við vøggustovugjald og goldið verður fyri 12
mánaðir.
FíN 19-06-2018
Nevndin tekur undir við B&U 12-06-2018.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
Tilmælið frá FíN 19-06-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]

65/18
18/00725-1 Jógvan Waagsteinsgøta - uppskot til navnabroyting
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Tekniska Nevnd
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.06.2018
13.06.2018
21.06.2018

Málnr.
44/18
K-32/18
65/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Á fundi 4. juni 2018 hevur Gøtunavnanevndin soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð:
Jógvan Waagsteinsgøta – uppskot til navnabroyting
Nevndin skjýtur upp, at vegurin Jógvan Waagsteinsgøta fær navnabroyting til Við Djúpumýru
Upprunaliga er talan um mýrulendi. – Tilmæli nevndarinnar um navnabroytingina er treytað av, at
navnið Jógvan Waagsteinsgøta ikki fellur burtur, men verður flutt á annað stað. (Sí mál 18/00727)
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Lógargrundarlag:
§3, stk.2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur.
Tilmæli:
Vísandi til § 28 stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið
Mentunnarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan.
MeN 12-06-2018
Nevndin tekur undir við gøtunavnanevndini 04-06-2018.
TN 13-06-2018
Málið verið til kunning.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
Tilmælið frá MeN 12-06-2018 einmælt samtykt.

[Lagre]

66/18
18/00727-1 Skúlavegur - uppksot til navnabroyting
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Tekniska Nevnd
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.06.2018
13.06.2018
21.06.2018

Málnr.
46/18
K-34/18
66/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Á fundi 4. juni 2018 hevur Gøtunavnanevndin soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð.
Skúlavegur (frá Biskupstøðgøtu til Ziskagøtu) – uppskot til navnabroyting
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Nevndin mælir til, at Skúlavegur (frá Norðoya Sparikassa) og yvir á Skúlatrøð broytir navn til
Jógvan Waagsteinsgøta.
Skúlavegurin varð kallaður soleiðis, tí hann gekk yvir á trønna sum kallaðist Skúlatrøð, - hetta tí
staðið skuldi nýtast til skúla.
Ein skúli er m.a. mentanarháborg fyri yngru borgararnar, ein týðandi partur í samleikamenningini
hjá børnum og ungum, og tað, at túrurin frá skúlanum - eitt nú oman á Bókasavnið - fær navnið
hjá Jógvan Waagstein, heldur nevndin vera hóskiligt.
Jógvan Waagstein, (1879-1949) er undangongumaður á fleiri økjum, lærari, tónleikari, sang- og
sálmaskald og myndlistamaður.
Hann er fyrsti listamaður, ið setur Norðoyggjar á Føroyakortið.
Í 2019, tá skúlin væntandi verður tikin í nýtslu, eru 140 ár síðani Jógvan Waagstein var borin í
heim.

Lógargrundarlag:
§3, stk.2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur.
Tilmæli:
Vísandi til § 28 stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið
Mentannarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan
MeN 12-06-2018
Nevndin tekur undir við Gøtunavnanevndini 04-06-2018.
TN 13-06-2018
Málið verið til kunning.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
Tilmælið frá MeN 12-06-2018 einmælt samtykt.

[Lagre]

67/18
18/00723-1 Vegurin suðurúr Gerðagøtu (omanfyri KFUM) - uppskot til navn
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Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Tekniska Nevnd
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Fundardagur
12.06.2018
13.06.2018
21.06.2018

Málnr.
43/18
K-31/18
67/18

Váttað

Á fundi 4. juni 2018 hevur Gøtunavnanevndin soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð:
Vegurin suðurúr Gerðagøtu ( omanfyri KFUM) – uppskot til navn
Nevndin skjýtur upp, at vegurin fær navnið Skrivaragryftin
Skrivaragryftin er har, sum KFUM og K er í dag. Símun Hansen hevur fingið hesa frágreiðingina
um navnið. Gamla gøtan úr Gerðum í Vág gekk um eina á, sum rann millum Gamla Skúla og
KFUM og K. Nakrir góðir løgasteinar lógu um hesa ánna, sum var rópt Gryftin. Einaferð - fyri
langari tíð síðani – tá skrivarin (sorinskrivarin) var norðuri í Klaksvík og kom niðan í Gerðar, var
hann áhaldsin og gleið á løgasteinunum í ánna. Av tí skal navnið, sambært Símuni Hansen vera
komið. (citat úr Klaksvíkar Søgu eftir Hans Andrias Sólvará - bind 2, s.261)

Lógargrundarlag:
§3, stk. 2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur.
Tilmæli:
Vísandi til § 28 stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið
Mentunnarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan.
MeN 12-06-2018
Nevndin tekur undir við Gøtunavnanevndini, men heitir á nevndina at tryggja, at stavsetingin er røtt
(Skrivaragriftin)
TN 13-06-2018
Málið verið til kunning.
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Býráðsins samtykt 21-06-2018
Tilmælið frá MeN 12-06-2018 einmælt samtykt.

[Lagre]

68/18
14/00797-33 Verkætlan í Klaksvík (Sjósavn) - Føroyagrunnurin
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.06.2018
19.06.2018
21.06.2018

Málnr.
48/18
53/18
68/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Føroyagrunnurin hevur nú sent formliga umbøn til Klaksvíkar Býráð um at vera við í fasu 1 av
verkætlanini, sum er mett at kosta kr. 6 mió.
Søkt verður um, at Klaksvíkar Kommuna letur 2,5 mió. kr. til fasu 1 av verkætlanini, sum skal brúkast í
tíðarskeiðnum 2018-2020, og tí verður skotið upp, at hetta verður játtað yvir 3 ár, frá 2018 til og við 2020.
Um so er, at tað í fasu 1 eydnast at finna teir neyðugu íleggjararnar til samlaðu verkætlanina, verður farið
víðari til fasu 2. Annars steðgar verkætlanin eftir fasu 1.
Á fíggjarætlanini fyri 2018 er ongin penigur avsettur til hesa verkætlan.
Býráðið hevur áður samtykt treytaðar tilsagnir um íløgustuðul til verkætlanir og verður mælt til, at
Føroyagrunnurin eigur at fáa slíka tilsøgn.
Henda eigur at tillagast eftir fíggjarætlan kommununnar komandi árini, soleiðis at allur stuðulin verður
latin, tá fasa 1 er framd.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin peningur avsettur í 2018, men møgulig treyta tilsøgn má innarbeiðast í komandi fíggjarætlanir.
Tilmæli:
Mælt verður til at taka undir við málinum og geva treytaða tilsøgn um íløgustuðul kr. 2,5 mill, sum er
galdandi til ultimo 2020.

MeN 12-06-2018
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 07-06-2018 og mælir til at taka tað upp í samband við
fíggjarætlanararbeiðið 2019.
FíN 19-06-2018
Nevndin tekur undir við MeN 12-06-2018, og at treytað tilsøgn um íløgustuðul upp á 2,5 mió. kr. verður
givin til 2020.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
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Tilmælið frá FíN 19-06-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]

69/18
18/00480-2 Uppskot til makaskifti í økinum omanfyri Fossagøtu
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.06.2018
19.06.2018
21.06.2018

Frágreiðing um málið:
Víst verður til notat frá Teknisku Deild dagf. 12. apríl
2018 og innsent kortskjal við uppskoti um makaskifti.
Við umskipanini verða 73 m2 fluttir frá kommunalari
ogn til matr. nr. 827c, meðan sama ogn letur 11 m2 til
kommunala økið norðanfyri.
Við umskipanini gerast atkomumøguleikarnair hjá
matr. nr. 650d+797a munandi betri.
Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Væntandi ongin . - Inntøka fyri lendissølu og útreiðslur
fyri ummatrikulering ganga á leið upp móti hvørjum
øðrum.
Tilmæli:
Tekniska Umsiting mælir til at taka undir við
uppskotinum um makaskifti – hetta grundað á bøttu
atkomumøguleikarnar fyri økinum uppi móti ringvegnum.
UBN 11-06-2018
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting.
FíN 19-06-2018
Nevndin tekur undir við UBN 11-06-2018.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
Tilmælið frá FíN 19-06-2018 einmælt samtykt.

[Lagre]

70/18
18/00481-2 Frábýti av lendi til minnisvarða
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Málnr.
66/18
68/18
69/18

Váttað

KLAKSVÍKAR KOMMUNA
Viðgjørt av
1 Svínoyarnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Mentanarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð
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Fundardagur
30.05.2018
11.06.2018
12.06.2018
21.06.2018

Málnr.
10/18
67/18
K-10/18
70/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Umsókn er komin frá eigaranum av matr. nr. 50a í Svínoy. Umsóknin leggur upp til, at matr. nr. 50a letur
uml. 113 m2 til kommununa. – eigarin ynskir at lata kommununi lendið ókeypis til minnisvarðaendamál.
Eftir samskifti við Umhvørvisstovuna verður lagt upp til at avgreiða málið sum marknaumskipan, soleiðis
at minnisvarðaøkið verður frábýtt matr. nr. 50a og lagt saman við kommunalu ognini matr. nr. 130.
Minnisvarðaøkið fær sostatt sama matrikullnummar sum kommunala stykkið við skotagravunum fram við
Foravegi.
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg um matrikulering og sundurbýti v.m. sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 82 frá 25. mai 2009
Tilmæli:
Mælt verður til at viðmæla umskipanina, og at kommunali parturin av minnisvarðaverkætlanini ber
útreiðslurnar fyri matrikulering.
SvN 30-05-2018
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá TU 20-04-2018.
UBN 11-06-2018
Nevndin tekur undir við SvN 30-05-2018 og mælir til at kostnaðurin verður tikin av byggibúning
minnisvarði (mál nr. 55).
MeN 12-06-2018
Málið verði til kunning.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
Tilmælið frá UBN 11-06-2018 einmælt samtykt.

[Lagre]

71/18
18/00597-2 Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 102 í Svínoy
Viðgjørt av
1 Svínoyarnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
30.05.2018
11.06.2018
21.06.2018

Málnr.
11/18
68/18
71/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan biður um kommununnar ummæli til sundurbýti av matr. nr. 102 í Svínoy. Talan er um
frábýti av uml. 420 m2 av matr. nr. 102, sum frammanundan er 4.231 m2
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Ongin góðkend byggisamtykt fyriliggur fyri Svínoy enn, men í framlagda uppskotinum er matr. nr. 102
útlagt sum landbúnaðarøki, og í framløgutíðini er ongin kæra móttikin um hetta lendi/hesa útlegging.

Umsókt sundurbýti

Uppskot til byggisamtykt

Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering og sundurbýti v.m. sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 82 frá 25. mai 2009
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar - kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Út frá omanfyri nevndu ætlan um at útleggja matr. nr. 102 til landbúnaðarøki hevur Tekniska Fyrisiting – í
kommunalum høpi - ongar viðmerkingar til umsøkta sundurbýti, men vísir samstundis á lógina um
matrikulering – herundir serliga §17, stk. 5 og stk. 6 (sí viðhefta skjal 1)
SvN 30-05-2018
Nevndin tekur undir við málinum.
UBN 11-06-2018
Nevndin tekur undir við SvN 30-05-2018.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
Tilmælið frá UBN 11-06-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]
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72/18
18/00637-3 Kunningarskermar til læknamiðstøðina 2018 - eykajáttan, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Eldri og Bústaðir
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
12.06.2018
19.06.2018
21.06.2018
30.08.2018

Málnr.
9/18
70/18
72/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í 2016 tók kommunan stig til at lýsa og endurhugsa heilsutænasturnar í Norðurøkinum við tí endamáli, at
heilsuøkið í norðurøkinum skal hugsast sum ein heild. Tænasturnar til borgaran skulu vera í miðdeplinum,
og tí er neyðugt, at borgarin m.a. verður kunnaður um hvørjar tænastur heilsuøkið í Norðuroyggjum veitir.
Sum ein liður í heildarætlanini er Fríða Næs sett í parttíðarstarv hjá kommununi sum samskiftisfólk, eitt nú
við tí endamáli at tryggja, at brúkarar av heilsutænastunum eru væl nøgdir og kenna seg hoyrdar, sæddar og
væl móttiknar, uttan mun til hvørjum parti av heilsuøkinum teir møta.
Saman við arbeiðsbólki við umboðum fyri NBH, KS og læknamiðstøðina arbeiðir hon í løtuni við m.a. við
at samskipa kunningartilfar, sum kann upplýsa brúkaran munandi betur tvørtur um økini, har ætlanin er, at
læknamiðstøðin, KS og NBH gera eina íløgu í eina info-skíggjaloysn
Dømi um felagskunning kann vera: *framleiddi filmurin um tænastuna at bíleggja tíð o.a. hjá
kommunulæknanum, *upplatingartíðir á Røntgendeildini og Ambulatorium á KS, *kunning um
heimasíðuna www.nbh.fo, mannagongd í samband við 1870 og *góð ráð – visti tú at!
Arbeiðsbólkurin sigur, at tað hevur týdning, at skipanin gevur borgaranum eina kenslu av, at heilsuøkið í
norðurøkinum verður hugsað sum ein heild, og metir, at ein samskipað infoskíggjaloysn kann viðvirka til
hetta.
Sí annars tilmælið, dagfest 6. juni 2018, har mælt verður til at keypa nevndu infoskíggjaloysnina.
Lógargrundarlag:
Kunngerð nr. 64 frá 29. september 2004 um støðið, viðlíkahald, rakstur v.m. av viðtaluhølunum hjá
kommunulæknum, sum broytt við kunngerð nr. 19 frá 21. mars 2017 vísir á innbúgv sum kommunan eigur
at útgera læknaviðtaluhølið við.
Í kap. 4., punkt 5, stendur: skerm til elektroniska kunning í bíðihølinum.
Fíggjarligar avleiðingar:
Kommununnar partur av kostnaðinum er mettur at verða samanlagt: 41.674 kr. – soleiðis útgreinað:
2 stk. Skerm 43” 6822,- (Ein skermur til hvørt bíðirúm)
1 stk. Skerm 55” 12.133,- (Ein skermur til móttøkuhøli. Skal í høvuðsheitum brúkast sum talgild skelting)
3 stk. Skíggjaupphang 799,-/stk.
3 stk. Forrit 4.500,-/stk. (Tað er kostnaður fyri 36 mðr.)
Harumframt er tímataksturin fyri upphang og uppsetan 325,Umsitingin hevur onga kontu at vísa til fígging av hesum átaki, ið sostatt krevur eina eykajáttan, um tað
skal kunna fremjast í inniverandi fíggjarári. Um hetta fær undirtøku, verður mælt til 50.000 kr. í eykajáttan.
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Tilmæli:
Vísandi til omanfyristandandi, verður málið lagt fyri nevnd – og um tað fær undirtøku, eisini fyri býráðið –
til viðgerð og støðutakan.
TrN E&B 12.06.2018:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, men mælir til at tað verður fíggjað við flyting av 50.000 kr millum
konti – frá §6 fastognir rakstur til §2 Kommunulæknar
FíN 19-06-2018
Nevndin tekur undir við E&B 12-06-2018.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
Tilmælið frá FíN 19-06-2018 einmælt samtykt.

[Lagre]
[Lagre]
[Lagre]
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