Ár 2010, hin 21. september
100.
08/00135 Val av nevndum - umval til barnaverndarnevndina
Í sambandi við at Rúna Sivertsen er sett sum málsviðgeri í Barnaverndartænasuni, hevur
hon sagt seg úr Barnaverndarnevndini, og skal nýggjur limur veljast fyri hana, galdandi
fyri restina av inniverandi valskeiði, sum endar í 2012.
Býráðsins samtykt: Birna Joensen vald í nevndina.

101.
10/00485 Val av varalimum í føstu nevndum býráðsins
§28 í Kommunustýrislógini ásetur, at veljast skulu limir og tiltakslimir í føstu nevndir
býráðsins, og fara hesi val fram eftir lutfalsvalháttinum, tvs. at valbólkarnir í býráðnum
innanhýsis avráða og á fundinum boða frá, hvørjir verða valdir.
Veljast skulu varalimir, galdandi fyri restina av inniverandi valskeiði, sum endar í 2012, í
hesar nevndir: Fíggjarnevndin:
Limir:

Varalimir:

Gunvá við Keldu
forkvinna/borgarstjóri

Jógvan Skorheim
varaborgarstjóri

Jógvan Skorheim

Atli S. Justinussen

Auðunn Konráðsson

Óli M. Lassen

Steinbjørn O. Jacobsen

Óluva Klettskarð

Eyðgunn Samuelsen

Jákup F. N. Mikkelsen

Mentanarnevndin:
Limir

varalimir

Jógvan Skorheim

Óli M. Lassen

Elsebeth Gunnleygsdóttur

Auðunn Konráðsson

Atli S. Justinussen

Óli M. Lassen

Óluva Klettskarð

Hans Arne Bertholdsen

Jákup F. N. Mikkelsen

Eyðgunn J. Samuelsen

Sosiala Nevnd:
Limir

varalimir

Elsebeth Gunnleygsdóttur

Óli M. Lassen

Atli S. Justinussen

Jógvan Skorheim

Auðunn Konráðsson

Óli M. Lassen

Jákup F. N. Mikkelsen

Hans Arne Bertholdsen

Steinbjørn O. Jacobsen

Óluva Klettskarð

Tekniska Nevnd:
Limir
Óli M. Lassen

varalimir
Auðunn Konráðsson

Elsebeth Gunnleygsdóttur

Atli S. Justinussen

Jógvan Skorheim

Auðunn Konráðsson

Hans A. Bertholdsen

Jákup F. N. Mikkelsen

Óluva Klettskarð

Steinbjørn O. Jaocbsen

Byggi- og Býarskipanarnevndin:
Limir

varalimir

Auðunn Konráðsson

Atli S. Justinussen

Elsebeth Gunnleygsdóttur

Jógvan Skorheim

Óli M. Lassen

Jógvan Skorheim

Eyðgunn Samuelsen

Jákup F. N. Mikkelsen

Hans A. Bertholdsen

Steinbjørn O. Jacobsen

Havnanevndin:
Limir

varalimir

Atli S. Justinussen

Jógvan Skorheim

Auðunn Konráðsson
Óli M. Lassen

Elsebeth Gunnleygdóttur
Elsebeth Gunnleygdóttur

Steinbjørn O. Jacobsen

Óluva Klettskarð

Hans A. Bertholdsen

Jákup F. N. Mikkelsen

Heilsu- og Umhvørvisnevndin:
Limir
Auðunn Konráðsson

varalimir
Jógvan Skorheim

Óli M. Lassen

Elsebeth Gunnleygdóttur

Óluva Klettskarð

Hans Arne Bertholdsen

Jákup F. N. Mikkelsen

Eyðgunn J. Samuelsen

Magnus Magnussen
(Kommunulækni)

102.
10/00238 Fíggjarætlan 2011
Á fundi 15. sept. 2010 mælir Fíggjarnevndin býráðnum til at samtykkja fylgjandi
høvuðstøl fyri fyrsta uppskot til fíggjarætlan 2011:
Skattainntøkur 133,0 mkr.
Rakstur 89,9 mkr.
Rentur 8,6 mkr.
Avdráttir 10,2 mkr.
Íløgur 24,3 mkr.
Javnvág 0,0 mkr.
Nevndin mælir til, at málið verður lagt fyri fundarumfarið í oktober, og at temafundur
verður í býráðnum mánadagin 11. okt. 2010 kl. 09:00.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

103.
10/00374 Endurskoðan av fíggjarætlanini 2010
Vísandi til fyrru viðgerð av málinum í mai mánað 2010 og víðari viðgerðina í juni mánað,
beinir Fíggjarnevndin málið í býráðið til seinnu viðgerð av teimum írestandi 3 mió. kr. av
uppskotnu endurskoðanini av fíggjarætlan býráðsins fyri 2010.
Ein meiriluti í nevndini, Gunvá við Keldu, Jógvan Skorheim og Auðunn Konráðsson,
mælir býráðnum til at samtykkja írestandi tillagingarnar, áljóðandi 3 mió. kr. í uppgerðini

pr. 25. aug. 2010.
Ein minniluti, Steinbjørn O. Jacobsen, tekur støðu í býráðnum.
Býráðsins samtykt: Málið tikið av skránni.

104.
09/00936 Keyp av teldutalvum til skúlan á Ziskatrøð – 2. viðgerð
Á býráðsfundinum 15. juni 2010 samtykti býráðið, eftir tilmæli frá Mentanarnevndini og
Fíggjarnevndini, at leasa úgerðina fyri áljóðandi kr. 610.780,- uttan mvg. Av tí at
neyðugt er við flytingum millum kontur frá íløgum til rakstur í hesum sambandi, krevur
málið tvær viðgerðir.
Í skrivi frá umsitingini, dagfest 02-09-2010, leggur umsitingin málið fyri til seinnu
samtykt. Sí skriv í málinum.
7. sept. 2010 hevur Tekniska Nevnd málið til kunningar.
8. sept. 2010 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum 2. sept. 2010.
15. sept. 2010 tekur Fíggjarnevndin undir við Mentanarnevndini 8. sept, 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

105.
09/00879 Innrætting av kjallaranum í Sambýlinum á Heygnum – 2. viðgerð
Á býráðsfundinum 15. juni 2010 samtykti býráðið, eftir tilmæli frá Sosialu Nevnd og
Fíggjarnevndini, at seta í verk innrætting av kjallaranum undir Sambýlinum á Heygnum
fyri uml. 1,5 mió. kr., sum verður fíggjað við uppsparing til endamálið. Av tí at her
formliga er talan um eina eykajáttan, krevur málið tvær viðgerðir.
Vísandi til omanfyristandandi leggur umsitingin málið fyri til seinnu samtykt.
15. sept. 2010 hevur Fíggjarnevndin málið til kunningar.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

106.
10/00326 Grunnurin Mentanarhúsið Atlantis
Vísandi til samskifti við Fíggjarmálaráðið verður arbeitt við at broyta reglugerðina fyri
Grunnin Mentanarhúsið Atlantis, herundir reglurnar fyri val av stýrinum fyri grunnin.
Á fundi 8. sept. 2010 mælir Mentanarnevndin til, at umboð fyri NFÍ, Vinnulívsráðið og
Virkishúsið verða vald í stýrið.
Á fundi 15. sept. 2010 tekur Fíggjarnevndin undir við Mentanarnevndini 8. sept. 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt, og at Klaksvíkar Handilsfelag kemur inn fyri
Vinnu-lívsráðið, um hetta ikk er formliga virkið.

107.
10/00207 Sjálvsognarstovnurin Spinnaríið – stovning, viðtøkur v.m.

Býráðið skal velja tveir limir í stýrið. Sí skriv frá umsitingini dagf. 1. sept. 2010, har
mælt verður til at velja Jógvan Skorheim og Óluvu Klettskarð í stýrið.
Mentanarnevndin tekur á fundi 8. sept. 2010 undir við tilmælinum dagfest 1. sept. 2010.
Á fundi 15. sept. 2010 tekur Fíggjarnevndin undir við Ment-anarnevndini, 8. sept. 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt. Jógvan Skorheim og Óluva Klettskarð vald í
stýrið fyri sjálvsognarstovnin Spinnaríið.

108.
10/00704 Vantandi frítíðarskúlapláss – foreldraónøgd
Umsitingin hevur 1. sept. 2010 móttikið skriv frá foreldrum at børnum á bíðilista
kommununnar til frítíðarskúlapláss. Foreldrini biðja í brævinum kommununa um at gera
eitt tilboð til børnini. Sí annars skriv frá umsitingini, dagfest 1. og 3. sept. 2010.
Á fundi 8. sept. 2010 tekur Sosiala Nevnd undir við tilmælinum frá umsitingini, dagfest
1. sept. 2010 um at finna eina tíðaravmarkaða loysn upp á vantandi frítíðarskúlapláss.
Peningurin skal finnast innan tað sosiala økið.
Fíggjarnevndin tekur á fundi 15. sept. 2010 undir við Sosialu Nevnd, 8. sept. 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

109.
10/00629 Marknaumskipan, matr. nr. 1352m og 1352n
Talan er um smávegis umskipan millum ognirnar m.a. fyri at útvega ovara stykkinum
vegatkomu oman í Kjalarvegin. Tekniska Umsiting mælir til at taka undir við umsóknini
og senda málið víðari til Umhvørvisstovuna til avgreiðslu.
Tekniska Nevnd tekur á fundi 7. sept. 2010 undir við tilmæli frá Teknisku Umsiting dagf.
2. spet. 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

110.
10/00418 Marknaumskipan undir Fossum, matr. nr. 805 v.fl.
T.U. hevur ongar viðmerkingar og mælir til, at málið verður sent Umhvørvisstovuni til
avgreiðslu
Tekniska Nevnd tekur á fundi 7. sept. 2010 undir við tilmæli frá Teknisku Umsiting dagf.
2. sept. 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

111.
09/00755 Hjálpargravari til kirkjugarðin

Sum partur av sparitiltøkunum í 2008 varð hjálpargravarin til kirkjugarðin sagdur úr
starvi. Ætlanin var, at gravarin skuldi fáa hjálp frá øðrum deildum kommununnar, og
hevur hetta eisini verið galdandi í ávísan mun. Í skrivi frá umsitingini dagfest 13. august
2010 verður mælt til at geva kirkjugarðsleiðaranum heimild at seta tímalønt fólk, tað
sum eftir er av 2010. Sí skriv.
Tekniska Nevnd tekur á fundi 7. sept. 2010 undir við tilmælinum frá umsitingini, 13.
aug. 2010.
Fíggjarnevndin tekur á fundi 15. sept. 2010 undir við Teknisku Nevnd, 7. sept. 2010,
treytað av, at kostnaðurin verður borin innan fíggjarkarmarnar á tekniska økinum.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

112.
10/00682 Neystagrundir í Árnafirði matrikulerast
Endurskoðaða byggisamtyktin heimilar sundurbýti til neystagrundir í D24-økinum. Skotið
verður upp eitt sundurbýti eftir sama leisti sum neystaøkið á Strond, har bygt verður
saman, og leiguøki fæst eftir tørni, so hvørt sum bygt verður. Víst verður til skriv frá
umsitingini dagfest 3. sept. 2010.
Á fundi 7. sept. 2010 tekur Havna- og Vinnunevndin undir við, at 4 neystagrundir verða
matrikuleraðar nú, men mælir til at kanna um ikki fleiri grundstykkir kunnu fáast í
samanhangandi eind norðureftir við omankoyring ímillum.
Tekniska Nevnd tekur á fundi 7. sept. 2010 undir við Havna- og Vinnunevndini, 7. sept.
2010.09.17
Fíggjarnevndin tekur á fundi 15. sept. 2010 undir við Teknisku Nevnd, 7. sept. 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

113.
2008-03-014 Norðhavnin – ISPS krøv v.m.
Í sambandi við vaksandi virksemi í Norðhavnini hevur havnastjórin gjørt kommununa
varuga við, at ávíst íløguarbeiði má fremjast skjótast til ber. Talan er m.a. um ISPSkrøv, og kostnaðurin fyri arbeiðið er mettur til kr. 740.000 íroknað óvæntað, umsiting
o.a. Í mars 2010 er liðugtgerð av øllum íløguarbeiðum í Norðhavnini mett til 5,5 mió. kr.
Víst verður til skriv frá umsitingini dagf. 31. august 2010. Mælt verður til, at møgulig
eykajáttan til Klaksvíkar Havn verður avsett til Íløga, Havnir at nýta til nevnda arbeiðið.
Havna- og Vinnunevndin mælir á fundi 7. sept. 2010 til, arbeiðið verður framt í 2010,
treytað av at endurskoðanin av fíggjarætlanini 2010 verður samtykt.
Fíggjarnevndin tekur á fundi 15. sept. 2010 undir við Havna- og Vinnunevndini, 7. sept.
2010.
Býráðsins samtykt: Málið tikið av skránni.

114.
2007-11-050 Spillvatnsætlan

Innlendismálaráðið hevur 27. apríl 2009 sett í gildi kunngerð, sum áleggur kommununi
at gera eina nøktandi spillivatnsætlan innan árslok 2010. Í stuttum fevnir arbeiðið um at
lýsa spillvatnsskipanina, slag og nøgd av spillivatni í leiðingum, lýsa útleiðingarstøðini og
økið rundanum, lýsa ampar og umhvørvisárin frá spillivatninum, lýsa eftirlitið og røktina
av spillivatnsskipanini, gera meting og lýsing av spillivatni við atliti til menning í
kommununi út frá fólkatali og ídnaðartilgongd, og eina grundgivna raðfesting av nær
ætlaða kloakkeringsarbeiðið verður framt og gjørt liðugt. Kort skulu latast
Umhvørvisstovuni í elekroniskum formi, og verður hetta eitt krevjandi og kostnaðarmikið
abreiði. Kr. 350.000 eru tøkar til fremjan av spillivatnsætlanini í 2010, og við møguligari
regulering í september kunnu kr. 150.000 gerast tøkar aftrat.
Samlaður kostnaður av at fáa spillivatnsviðurskiftini í kommununi í lagi er mettur til 60
mió. kr.
Heilsu- og Umhvørvisnevndin mælir á fundi 6. sept. 2010 til, at 12 mió. kr. verða settar
av til spillivatnsætlanina um árið. Mælt verður til, at arbeiðið verður bjóðað út.
Tekniska Nevnd tekur á fundi 7. sept. 2010 undir við Heilsu- og Umvhørvisnevndini, 6.
sept. 2010, og at Fíggjarnevndin tekur málið við í fíggjarætlanararbeiðið fyri 2011, og at
neyðug avseting verður funnin.
Fíggjarnevndin tekur á fundi 15. sept. 2010 undir við Teknisku Nevnd, 7. sept. 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

