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20/00669-3 Býráðslimi berst frá at møta á býráðsfundi - Steinbjørn O. Jacobsen
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
25.06.2020

Málnr.
52/20

20/00669-3 Býráðslimi berst frá at møta á býráðsfundi - Steinbjørn O. Jacobsen
Frágreiðing um málið:
Steinbjørn O. Jacobsen, býráðslimur, hevur boðað frá, at honum berst frá at møta á býráðsfundinum 25. juni
2020. Næstvald á valevnislistanum er Óluva Klettskarð.

Lógargrundarlag:
• Kommunustýrislógin, § 18, stk. 1:
Berst kommunustýrislimi frá at møta á kommunustýrisfundi vegna heilsustøðu, kunnu teir limir, ið
eru valdir á viðkomandi valevnislista, krevja, at tiltakslimur fær fundarboð. ... Er eingin
kommunustýrislimur, sum kann seta fram krav um at geva tiltakslimi fundarboð, kann tiltakslimurin
sjálvur krevja at fáa fundarboð.
• Kommunustýrislógin, § 18, stk. 2:
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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 tiltakslimin.

Tilmæli:
Býráðið verður at taka støðu til, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar.

Klaksvíkar Býráð 25. juni 2020:
Einmælt samtykt at lata Óluvu Klettskarð taka sæti í býráðnum til fundin.
[Gem]

53/20
19/01320-17 Skitsuuppskot fyri økið úti í Klaksvík
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Havna- og Vinnunevndin
3 Mentanarnevndin
4 Tekniska Nevnd
5 Klaksvíkar Býráð
6 Ferðslunevndin

Fundardagur
15.06.2020
15.06.2020
16.06.2020
17.06.2020
25.06.2020
15.06.2020

Málnr.
74/20
24/20
38/20
47/20
53/20
25/20

19/01320-17 Skitsuuppskot fyri økið úti í Klaksvík
Frágreiðing um málið:
Á heysti 2019 varð heitt á Ósbjørn Jacobsen, arkitekt, at gera eitt skitsuuppskot fyri ein part av økinum
Úti í Klaksvík, frá økinum sunnanfyri Leikalund til og við Ídni.
Ídni hevur verið viðgjørt í fleiri umførum seinastu árini og seinast í september 2019, tá býráðið samtykti,
at bygningurin ikki skal takast niður, fyrr enn heildarætlanararbeiðið fyri økið er liðugt, væntandi fyrst
komandi ár.
Hetta arbeiðið er nú komið á mál, og skitsuuppskotið er hjálagt. Ein illustratión úr uppskotinum verður
víst beint niðanfyri:
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Fleiri tættir eru í arbeiðinum, um farast skal fram við hesum skitsuupskoti sum grundarlag, og tí er helst
skilagott at fara undir málið í stigum, um tikið verður undir við hesari loysnini.
Tað fyrsta er sjálvsagt, at politiski myndugleikin tekur støðu til sjálvt uppskotið. Verður tikið undir við
uppskotinum, kundu fyrstu tættirnir verið, at grillin í økinum verður flutt, so rúm verður fyri trappuni,
samstundis sum eitt stig kundi verið at seta Ídni alment til sølu fyri áhugaðar partar – millum annað við
kravi um, at almenn gonguleið skal vera partur av bygninginum, samstundis sum miðað verður eftir, at
talan verður um útvent virksemi.
Áhugi hevur í fleiri umførum verið vístur til hetta, og tí er orsøk at meta, at onkur hóskandi ætlan kann
vísa seg.
Verður bygningurin seldur, verður samstundis neyðugt at finna nýggj og hóskandi hølir til AAfelagsskapin.
Málið at flyta grillina er partur av málinum um at skipa eitt slíkt øki við hjá Hvalvík, ið eisini er lagt fyri
politiska myndugleikan hetta umfarið (mál 20/00363).
Fleiri aktørar í økinum hava givið sítt íkast til arbeiðið, samstundis sum kunningarfundur er ásettur at vera
mánadagin 15. juni. Sostatt hevur hesin fundur væntandi verið áðrenn viðgerðina hjá nevndunum.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin.
Kommunustýrislógin, herundir serliga ásetingarnar um alment útboð av kommunalari fastogn.
Fíggjarligar avleiðingar:
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Ávís fíggjarlig inntøka kann væntast av einari sølu av Ídni, meðan ávísar útreiðslur eru bundnar saman
við endurhýsingini av AA-felagsskapinum, umframt í longdini fleiri íløgur í samband við skipanina av
økinum.
Tilmæli:
Mælt verður til, at nevndirnar og býráðið taka støðu til hesa skitsuætlan sum yvirskipað skjal í mun til
skipan av økinum Úti í Klaksvík, og at støða verður tikin til møguleikan at geva umsitingini heimild til at
seta Ídni til sølu við ávísum treytum, herundir millum annað við gonguleið í ovasta partinum av
bygninginum.

Ferðslunevndin 15. juni 2020:
Nevndin tekur undir við ferðsluliga partinum av málinum og vísir á, at verkætlanin ikki má ávirka tær
ætlanir, kommunan hevur við gerð av Klaksvíksskákinum oman til Klaksvíksvegin og Faktorsvegin.
Nevndin staðfestir, at íbindingin Klaksvíksskákið/Klaksvíkvegur/Faktorsvegur verður høvuðsatkoman til
vinnuøkið á vestaru síðu og C11, sum er almenna økið.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 15. juni 2020:
Ein minniluti, SVJ og ÓML, tekur undir við tilmælinum, dagf. 10-06-2020.
Ein annar minniluti, BJ og GvK, tekur undir við, at arbeitt verður víðari við skitsuuppskotinum, men at
hædd verður tikin fyri vinnuliga og ferðsluliga partinum í økinum, og halda fast í áðurgjørdu
býráðssamtykt um niðurtøku av Ídni.
Ein triði minniluti, KEZ, tekur undir við skitsuuppskotinum men mælir til, at kommunan skal eiga og
varðveita Ídni.
Havna- og Vinnunevndin 15. juni 2020:
Ein minniluti, ÓML, tekur undir við fyrsta minnilutanum í UBN, dagf. 15-06-2020.
Ein annar minniluti, BJ og GvK, tekur undir við øðrum minnilutanum í UBN, dagf. 15-06-2020.
Ein triði minniluti, TJL og KEZ, tekur undir við triðja minnilutanum í UBN, dagf. 15-06-2020.
Mentanarnevndin 16. juni 2020:
Ein meiriluti, SVJ, ÓML og BK, tekur undir við fyrsta minnilutanum í HaVN, dagf. 15-06-2020.
Ein miniluti, GVK og ASJ, tekur undir við øðrum minnilutanum í HaVN, dagf, 15-06-2020.
Tekniska Nevnd 17. juni 2020:
Nevndin fegnast um skitsuuppskotið og tekur undir við verkætlanini.
Ein meiriluti, ÓML og BK, tekur undir við meirilutanum í MeN 16-06-2020.
Ein minniluti, TLJ, tekur undir við triðja minnilutanum í HaVN 15-06-2020.
Ein annar minniluti, ASJ, tekur undir við minnilutanum í MeN 16-06-2020.
Klaksvíkar Býráð 25. juni 2020:
Atkvøtt varð um broytingaruppskot frá JS um at taka undir við FeN, skitsuuppskotinum, og at Ídni verður
varðveitt; tað varð samtykt við 7 atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, KEZ, ÓML, BK og ÓK) og 4 atkvøðum
ímóti (GvK, ASJ, BJ og HJS).
[Gem]
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54/20
18/01148-15 Avleiðingar av korona og Atlantis (eykajáttan)
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
19.05.2020
26.05.2020
28.05.2020
25.06.2020

Málnr.
28/20
43/20
37/20
54/20

18/01148-15 Avleiðingar av korona og Atlantis (eykajáttan)
Frágreiðing um málið:
Málið er viðgjørt fyrru ferð av Klaksvíkar Býráð tann 28.05.2020.

Mentanarnevndin 19. mai 2020:
Nevndin beinir málið í FíN.
Fíggjarnevndin 26. mai 2020:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 13-05-2020.
Klaksvíkar Býráð 28. mai 2020:
Tilmælið frá FíN 26-05-2020 einmælt samtykt við fyrru viðgerð.
Klaksvíkar Býráð 25. juni 2020:
Tilmælið frá BýR 28. mai 2020 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Gem]

55/20
19/00892-59 Fíggjarætlan og roknskapur 2020 - Klaksvíkar Býráð. Meirútreiðslur í
samband við Covid-19.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
23.06.2020
25.06.2020
24.09.2020

Málnr.
62/20
55/20

19/00892-59 Fíggjarætlan og roknskapur 2020 - Klaksvíkar Býráð. Meirútreiðslur í
samband við Covid-19
Frágreiðing um málið:
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Í samband við Covid-19, hevur umsitingin mett um hvørjar meirútreiðlsur og minni brúkaragjøld
kommunan hevur havt í hesum sambandi. Yvirskipað eru fylgjandi økir rakt. Barnaansingargjøld,
Atlantis, Kt og reingerð v.m, Eldraøkið og Ítróttar- og frítíðarfelagsskapir.
Tá ið korona varð staðfest, bleiv alt arbeiði lagt stilt. Tey sum høvdu møguleika fyri at arbeiða heimanífrá
gjørdu tað. Hetta hevði í sjálvum sær ongar meirútreiðslur til lønir við sær, men kravdi at arbeiði í ein
ávísan mun skuldi umskipast.
Í samband við barnaansingargjøldini er talan um, at dagstovnarir vóru stongdir í umleið tveir mánaðar. Tó
var lutvíst opið trýggjar vikur í endanum av tíðarskeiðnum. Inntøkurnar ísv barnaansning er umleið 650
t.kr. um mð. Fyri tveir mánaðar er tí talan um 1,3 mió.kr. Gjaldið fyri lutvísu ansingina tær seinast
trýggjar vikurnar, verður mett til áleið 100 t.kr. Sostatt er talan um mistar inntøkur á umleið 1,2 mió.kr.
ísv barnaansingina.
Virksemi hjá Atlantis var hart rakt av farsóttini. Gjørd var ein uppgerð sum vísti á ein tørv á 250 t.kr.
Henda meirútreiðsla er avgreidd sum eykajáttan.
Í samband við at álagt var starvsfólkum at arbeiða heiman ífrá, hava verið nakrar meirútreiðsur í samban
við KT. Tørvur hevur verið á nakað av ráðgeving í samband við at skipa heima arbeiðspláss. Eisini var
tørvur á at umskipa skrivstovupláss, eftir at byrja var aftur. Reglur um frástøðu. Reingerð og reinhald
hevur eisini kravt nakað. Á dagstovnunum hevur verið gjørt meira reint. Umframt útgerð til sóttreinsan.
Tað er eitt sindur trupult at meta um hesar meirútreiðslur. Umleið 50-70 t.kr.
Eldraøkið er uttan iva harast rakt í samband við Covid-19. Mett verður at eykaútreiðslurnar tann fyrsta
mánaðin vóru umleið 200 t.kr. síðan bleiv tað nakað minni tí tamarhald fekst á smittuni. Nú lati verður
upp aftur verður roknað við munandi meirútreiðslum ísv. test. Tann ætlan um test sum arbeitt verður við,
verður mett at kosta umleið 20 t.kr. um vikuna. Tí verður roknað við, at meirútreiðsurnar fram til
septemder verða á leið 150-200 t.kr. um mð. Hetta treytað av ongari nýggjari smittu. Samtikið er
metingin, at meirútreiðslurnar á eldraøkinum verða umleið 900 t.kr.
Tað eru komnir fleiri fyrispurningar frá Ítróttar- og frítíðarfelagskapum um nakar møguleiki er fyri at fáa
stuðul í samband við Covid-19. Tað er einki játtað í hesum sambandi.
Samanumtikið er metingin, at kendar meirútreiðslur og minni inntøkur verða tilsamans umleið 2,5 mió.kr.
Lógargrundarlag:
Kommunulógin v.m.
Fíggjarligar avleiðingar:
Meirútreiðslur og minni inntøkur á umleið 2,5 mió.kr. í 2020
Tilmæli:
Verður hervið lagt fyri fíggjarnevndina til kunningar.

Fíggjarnevndin 23. juni 2020:
Nevndin tekur kunningina til eftirtektar og mælir til, at fíggjað verður av tøkum peningi.

Klaksvíkar Býráð 25. juni 2020:
Tilmælið frá FíN 23. juni 2020 einmælt samtykt við fyrru viðgerð.
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56/20
20/00573-4 Ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll 2019, Klaksvíkar Býráð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
23.06.2020
25.06.2020

Málnr.
63/20
56/20

20/00573-4 Ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll 2019, Klaksvíkar Býráð
Frágreiðing um málið:
Vísandi til § 46 í kommunustýrislógini verða roknskapur og grannskoðanarprotokoll løgd fyri fíggjarnevndina at
góðkenna. Um fíggjarnevndin ongar viðmerkingar hevur, beinir nevndin roknskapin og protokollina í býráðið at
viðgera/góðkenna.
Í grein 53 stk 2 stendur, at roknskapurin skal verða landsstýrinum í hendi innan 1. juni. Sum upplýst á seinasta
fíggjarnevndarfundi, er grannskoðanin seinkað vegna forfall, og somuleiðis hevur korona í ávísan mun eisini
tarnað arbeiðinum. Fíggjarmálaráðið er kunnað um seinkingina.
Sambært § 46 í kommunustýrislógini, skal býráðið eisini taka støðu til val av grannskoðara. Greinin er soljóðandi:

“Í samband við góðkenning av ársroknskapinum skal kommunustýrið taka støðu til, um grannskoðarin
skal halda áfram, ella um ein annar skal verða valdur.
Stk. 2. Til tess at loysa grannskoðaran úr starvi krevst loyvi frá landsstýrismanninum”.
Í samband við fíggjarliga partin verður víst til s. 11 í ársroknskapinum (fíggjarstøða) og hesar talvur í
protokollini: 4.1.6 eykajáttanir, 4.1.7 roknskapartøl 2015-2020, 4.1.8 nýtslan í mun til játtan, 4.1.10
lyklatøl, 4.2.7 langfreistað skuld.
Formansfrágreiðingin verður væntandi klár til fundin týsdagin.
Fylgisskjøl
• Roknskapur 2019 – uppskot (76 síður)
• Grannskoðanarprotokoll 2019 – uppskot (26 síður)
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin:
§ 46. Í samband við góðkenning av ársroknskapinum skal kommunustýrið taka støðu til, um
grannskoðarin skal halda áfram, ella um ein annar skal verða valdur.
Stk. 2. Til tess at loysa grannskoðaran úr starvi krevst loyvi frá landsstýrismanninum.
§ 53, stk. 2, 1) roknskapurin skal verða landsstýrinum í hendi innan 1. juni eftir endað fíggjarár.
Fíggjarligar avleiðingar:
Roknskapurin vísir 27,5 mió. kr. í halli, og eftir lántøku 14,9 mió. kr. er likviditetshallið 12,5 mió. kr.
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Inntøkurnar eru 288,4 mió. kr., rakstur 202,9 mió. kr., íløgur 106,2 mió. kr., rentustuðul 3,6 mió. kr. og
fíggjarpostar 3 mió. kr.
Áogn skuldarum og skattaeftirstøðum v.m. er 11,6 mió. kr, áogn hjá Gjaldstovuni 31,8 mió. kr. og innistandandi
23,7 mió. kr.
Lániskuldin er 157,3 mió. kr., og við leysaskuldini 31,8 er samlaða skuldin 189,1 mió. kr.
Nettoskuldin er 121,4 mió. kr., sum svarar til 0,51 í mun til álíkningina.

Tilmæli:
Mælt verður til, at fíggjarnevndin góðtekur uppskotini um roknskap og protokoll og beinir málið í býráðið
við tilmæli um at góðkenna.
(Roknskapur og protokollin verða undirskrivað í býráðsfundinum).

Fíggjarnevndin 23. juni 2020:
Nevndin tekur undir við uppskotinum og mælir býráðnum til at góðkenna og undirskriva roknskapin og
grannskoðanarprotokollina fyri 2019.
Klaksvíkar Býráð 25. juni 2020:
Grannskoðaði ársroknskapurin fyri 2019 við tilhoyrandi grannskoðanarprotokoll einmælt góðkendur.
Harumframt einmælt samtykt at lata SPEKT halda fram sum grannskoðari kommununnar.
[Gem]
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