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Ár 2012, hin 29. mai kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu:
Gunvá við Keldu, Atli S. Justinussen, Jógvan Skorheim, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Auðunn
Konráðsson, Óli M. Lassen, Signhild V. Joensen, Jákup F. N. Mikkelsen, Steinbjørn O. Jacobsen,
Óluva Klettskarð og Maria Olsen, ið tók sæti sum varalimur fyri Hans Arne Bertholdsen (býráðsmál
nr. 74).

2012/074.
12/00372 Farloyvi frá býráðsarbeiðinum 2012 – Hans Arne Bertholdsen
Frágreiðing um málið:
Í telduskrivi 13. mai 2012 boðar Hans Arne Bertholdsen, býráðslimur, frá, at hann ikki verður heima
til býráðsfundin 29. mai 2012.
Vísandi til grein 18, stk. 2 í kommunustýrislógini, verður næsti tøki limur á listanum, sum er Maria
Olsen, at taka sæti í býráðnum í hansara stað til hendan býráðsfundin.
Tilmæli:
Mælt verður til, at Maria Olsen tekur sæti í býráðnum fyri Hans Arna Bertholdsen.
Býráðsins samtykt:
Samtykt at taka undir við tilmælinum, og at Maria Olsen tekur sæti í býráðnum.

2012/075.
12/00508 Útgreining av fíggjarætlan 2012 - tekniska økið
Frágreiðing um málið:
Leiðararnir fyri ymsu teknisku deildir býráðsins vórðu seinast í mars mánaða bidnir um við støði
tølunum frá 2009-2011 at fordeila avsetingarnar, soleiðis at tær passa betur til veruligu árligu nýtsluna.
Ætlanin er so eisini at nýta tølini sum eina byrjan upp á fíggjarætlanararbeiðið fyri 2013, og fer hetta
helst at gera tað lættari hjá umsitingini at gera nýggja útgreining av teim ymsu kontobólkunum.
FeN 14. mai 2012: Verið til kunning.
BBN 14. mai 2012: Málið verið til kunning.
HeiN 14. mai 2012: Málið verið til kunning
HaVN 15. mai 2012: Nevndin tekur undir við útgreiningini dagf. 11. mai 2012.
TN 15. mai 2012: Nevndir tekur undir við útgreiningini dagf. 11. mai 2012 og mælir samstundis til, at
umsitingin hyggur nærri eftir avsetingini til gøtuljós, og hetta eisini við tí fyri eyga, at gøtuljós verður
sett upp við brúgvarnar um Ósánna og Vágsánna í miðbýnum.
FíN 23. mai 2012: Tikið verður undir við Teknisku Nevnd 15. mai 2012.
Býráðsins samtykt:

KLAKSVÍKAR KOMMUNA
Nólsoyar Pálsgøta 32
700 Klaksvík
Tlf. 410000 Fax 410001

KLAKSVÍKAR BÝRÁÐ
Undirskrift formansins:
Blaðsíða 45

Tilmælið frá Teknisku Nevnd og Fíggjarnevndini samtykt.

2012/076.
12/00423 Framtíð Klaksvíkar Róðrarfelags
Frágreiðing um málið:
Í sambandi við raðfesting av játtan til fastognir 2012 (Mál nr. 12/00175), sum varð viðgjørt tvær ferðir
í býráðnum, vórðu kr. 134 tús. settar av til umvæling av róðrarneystinum smbr. kostnaðarmeting
dagfest 27. februar 2012. Víst verður annars til fundarfrásøgn frá fundi millum Mentanarnevndina og
umboð fyri Klaksvíkar Róðrarfelag 16. mai 2012, har m.a. ynski varð sett fram um hægri stuðul til
felagið.
MeN 16. mai 2012: Umboð fyri Klaksvíkar Róðrarfelag møttu á fundinum og greiddu frá ætlanum fyri
felagið. Heitt verður á Teknisku umsiting um at fremja tær umvælingar, sum samtyktar eru, og at hetta
verður gjørt fyri Summarfestivalin. Samstundis verður Klaksvíkar Róðrarfelag kunnað um hvørjar
umvælingar verða gjørdar. Eisini verða leigusáttmálin at dagføra, so sum er lagt upp til á undanfarna
fundi.
FíN 23. mai 2012: Ein meiriluti, Gunvá við Keldu, Jógvan Skorheim og Auðunn Konráðsson, tekur
undir við Mentanarnevndini 16. mai 2012. Ein minniluti, Steinbjørn O. Jacobsen og Signhild V.
Joensen, mælir til at hækka stuðulin við 30 tús. kr.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá minnilutanum í Fíggjarnevndini varð samtykt við 11 atkvøðum fyri og 0 ímóti.

2012/077.
12/00495 Umsókn um hækkan av játtanini 2012 til Sambýlið á Heygnum - flyting ml. kontur, 1.
viðgerð
Frágreiðing um málið:
Leiðarin av sambýlinum hevur í umsókn dagfest 19. mars 2012 søkt um at fáa eina eykajáttan á 30 tús.
kr. til øktar leigútreiðslur umframt 30 tús. kr. til viðlíkahald. Víst verður annars til skriv leiðarans.
Tilmæli:
Mælt verður til, at Sambýlið á Heygnum fær eina eykajáttan á kr. 60 tús. kr., og at peningurin verður
tikin av spardum peningi í verkfallinum á dagstovnaøkinum.
SoN 16. mai 2012: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum frá umsitingini.
FíN 23. mai 2012: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 16. mai 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
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2012/078.
12/00044 Umfígging 2012 - lántøka (broyta frá netto- til bruttoavseting av lániavdráttum) - 2.
viðgerð
Frágreiðing um málið:
Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 1. mai 2012.
Býráðsins samtykt:
Málið samtykt seinnu ferð.

2012/079.
12/00500 Ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll 2011
Frágreiðing um málið:
Grannskoðaður ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll býráðsins fyri árið 2011 verða løgd fyri til
góðkenningar.
FíN 23. mai 2012: Nevndin mælir býráðnum til at góðkenna grannskoðaða ársroknskapin fyri 2011 við
tilhoyrandi grannskoðanarprotokoll.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt.

