Býráðsfundurin tann 18. desember 2007
Ár 2007, hin 18. desember kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi fundarskrá.
Allir limir á fundi.
Erik Andreasen møtir fyri Jákup Mikkelsen
138.
2007-15-046 Umsókn um marknaumskipan matr. 270.
Talan er um at flyta 218m2 frá matr. nr.270 til 254c. Við umskipanin verður matr. nr. 270 432m2 meðan matr.
nr. 254c verður 657m2. T.U. hevur onki at viðmerkja til marknaumskip-anina
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. dagf. 01.12.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt
139.
Bygdarfelagið Báran – nýggj staðseting.
Nú eftir, at ognarviðurskiftini vóru komin uppá pláss hjá Báruni, vísir tað seg, at júst hendan staðseting liggur í
vegin fyri einum komandi tunnilsvegi norður um fjall, og tískil hevur Landsverk tikið leoyvi til byggingina hjá
Bygdarfelagnum aftur. Tekn. Ums. Staðfestir, at loyvið hjá LV er tikið aftur, og at onnur loysn tí má finnast. Sí
skriv frá T.U., har mælt verður til, at arbeitt verður víðari við tí prinsippinum um at flyta grundøki hjá
Bygdarfelagnum Báruni norður um landsvegin, og at T.U. fær heimild til at regulera endaligu staðsetingina í
tann mun tað gerst neyðugt.
Árnafjarðarnevndin tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 01.12.07.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 01.12.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt
140.
2007-19-134 Reglugerð fyri bilar og maskinur kommununnar.
Uppskotið til reglugerð hevur nú verið til hoyringar hjá øllum deildum kommununnar, og eru einki mótmæli
komin inn. Mælt verður tí til at samtykkja reglugerðina.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmæli frá umsitingini, dagf. 12.12.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt
141.
2007-15-054 treytir í leigusáttmála – P/f í Ánunum.
Beint frammanundan seinasta fundi í Havnanevndini kom skriv frá P/f í Ánunum um ymisk viðurskifti viðv.
bygging teirra í Norðhavnini. Talan m.a. um leigutíðina, sum teir ynskja at verða 40 ár, meðan standard
sáttmálin leggur upp til 20 ár. Sí skriv frá T.U.
Havnanevndin tekur undir við, at sáttmálin verður longdur til 40 ár. Viðv. sáttmálanum uppá fundamentini
heldur nevndin fast við 15.ár.
Fíggjarnevndin tekur undir við Havnanevndini 04.12.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt
142.
2005-21-011 Bussleið 410.
Víst verður til frágreiðing frá býráðsskrivaranum um eina vænaða meirnýtslu 2007 uppá kr. 219.390,- og mælt
verður til at staðfesta hesa meirnýtslu.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá býráðsskrivar-anum, dagf. 14.12.07.
Býráðsins samtykt:

Tilmælið samtykt við tí treyt, at útreiðslurnar verða á verandi støði.
143.
2005-08-035 N. Rossafelag – umsókn um stuðul.
Rossafelagið søkir um at fáa játtaða peningin 2007 útgoldnan.
Ein meiriluti í Mentanarnevndini, Gunvá við Keldu, Rani Nolsøe, Torleif Sigurðsson og Kristian Eli Zachariasen,
mælir til, at kr. 100.000 verða goldnar nú, móti at pantur á kr. 200.000 verður lisin á ognina. Byggifreist fyri at
fremja verkætlanina á tvey ár verður ásett.
Ein minniluti í nevndini, Jórun Høgnesen, tekur undir við til-mæli frá 30. nov.07 og mælir frá at játta kr.
100.000 nú til felag-ið. Eisini verður mælt til, at pantur kr. 100.000 fyri longu goldna upphædd verður lagdur á
ognina.
Fíggjarnevndin tekur undir við meirlutanum í Mentanarnevnd-ini 05.12.07.
Býráðsins samtykt:
Broytingaruppskot frá umsitingini, dagfest 18.12.07, um at taka upp samráðingar við felagið um yvirtøku av
grundøkinum, samtykt.
144.
2007-01-114 Gamli tekniski Skúli – framtíðanýtsla.
Sosiala umsiting vísir á skriv, dagf. 05.10.07 frá samskiparanum har greitt verður frá umstøðunum hjá
Frítíðarskúlanum. Sosiala deild er eisini vitandi um, at skúlarnir eisini ynskja at fáa somu hølir. Víst verður
eisini til skriv, dagf. 03.10.07 og notat frá býráðsskrivaranum, dagf. 23.11.07, har kunnað verður um, at
Barnatannarøktin hevur tørv á hølum til undirvísingarbrúk. Vísandi til omanfyri standandi vil sosiala umsiting
mæla til, at tørvurin hjá Frítíðarskúlanum verður raðfestur, men umsitingin er greið yvir, at eftirspurningurin
eftir gl. Tekniska Skúla er stórur, tí verður málið lagt fyri til støðutakan.
Ein meiriluti í Sosialu nevnd, Jórun Høgnesen og Atli Justinus-sen, tekur undir við ætlanini um at lata
Frítíðarskúlanum hølini.
Ein minniluti í nevndini, Gunvá við Keldu, tekur undir við at lata skúlunum og tannlæknastovuni hølini. Víst
verður til skriv frá umsitingini, dagf. 30.11.07.
Fundurin í Mentanarnevndini var saman við Sosialu nevnd.
Ein meiriluti, Gunvá við Keldu, Kristian Eli Zachariasen og Torleif Sigurðsson, mælir til at skúlin saman við
tannarøktini fær Gl. Tekniska skúla til nýtslu.
Ein minniluti, Jórun Høgnesen og Rani Nolsøe, mælir til, at gl. Tekniski skúli verður nýttur til frítíðarskúla.
Fíggjarnevndin beinir málið í Býráðið.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá meirilutanum í SoN og minnilutanum í MeN samtykt við 6 atkv. fyri (EyS, SOJ, RN, JH, ASJ og
HAB) og 4 ímóti (GvK, TS, KEZ og EA). KFO atkv. ikki.
145.
2006-19-092 Viðv. Broytan av reglugerð – Atlantis.
Mælt verður til, at gr. 3 verður broytt soleiðis:
Grunnurin verður umsitin av einum stýri við 3 limum, sum verða valdir soleiðis:
1-borgarstjórin í Klaksvík velur ein, sum er formaður
2-borgarstjórin í Klaksvík velur ein, sum er nevndarlimur
3- Atlantis velur triðja limin.
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli 01.12.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við mentanarnevndini, 05.12.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt

146.
2007-17-071 Neyðugar umvælingar, flytingar millum kontur – Skúlin á Ziskatrøð.
Hjálagt er uppskot frá mentanardeildarleiðaranum til flytan millum kontur, fyri at kunna flyta á kontu 401800
kr. 605.000, hetta vegna tað, at kr. 400.000 vórðu tiknar av til keyp av lendi matr. 1444. Deildarleiðarin hevur
tosað við allar limirnar í Mentanarnevndin og Sosialu nevnd um málið, har øll taka undir við, at nevnda flyting
verður framd eftir hjálagda leisti. Sí skriv frá umsitingini.
Fíggjarnevndin tekur undir við skrivi frá mentanardeildarleið-aranum, dagf. 12.12.07 og 13.12.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt
147.
Býráðsfundirnir 2008.
Býráðsins samtykt:
Samtykt, at regluligu býráðsfundirnir í 2008 verða: 29/1, 26/2, 1/4, 29/4, 27/5, 24/6, 23/9, 21/10, 18/11 og
16/12.
148.
2007-08-094 Restgjald stuðul – F. Sjómannadagur.
Víst verður til telduskriv, har Føroya Sjómannadagur hevur tilsøgn um at fáa 250.000. – Avsettar eru kr.
250.000.-. Spurningurin er so, um vit skulu gjalda teimum kr. 50.000 og harvið fara uppum játtanina, ella
halda okkum til avsetingina og gjalda teimum restupphæddina kr. 8.812,12. Mælt verður til, at restupphæddin
verður goldin út nú.
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli 01.12.07.
Fíggjarnevndin mælir til, at tær írestandi kr. 50.000 verða útgoldnar Sjómannadegnum í inniverandi ári og
fíggjað við flyting millum kontur, har kr. 40.000 verða fluttar av kontu nr.
450782 ”gáva, bátur til Grønlands” og kr. 10.000 av kontu nr. 450267 ”oratorium”.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá FíN samtykt við 6 atkv. fyri (EA, KFO, ASJ, JH, SOJ og EyS) og 1 ímóti (GvK) við tí ískoyti, at
greiðar mannagongdir fyri stuðulsveitingar býráðsins verða settar í verk beinanvegin.
Fundurin lokin

