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63. 

10/00303 Kommunustýrisskipanin, dagføring Ferðslunevndin og staðbundnar 

nevndir – 2. viðgerð. 

Eftir tilmæli frá Ferðslunevndini, Teknisku Nevnd og Fíggjarnevndini samtykti býráðið á 

býráðsfundinum 20. apríl 2010 fyrru ferð at dagføra Kommunustýrisskipanina, soleiðis at 

áður samtyktu ásetingarnarnar um Ferðslunevndina og staðbundnu nevndirnar fyri 

Árnafjørð, Mikladal, Trøllanes, Svínoy og Norðoyri verða feldar inn í 

Kommunustýrisskipanina.  

Fíggjarnevndin hevur á fundi 12. mai 2010 samtykt at taka undir við dagførdu 

Kommunustýrisskipanini, sum liggur í málinum, og sum við hesum verður løgd fyri 

býráðið til seinnu samtykt. 

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt. 

  

64. 

08/00135 Val av býráðsumboði í staðbundnu nevndina fyri Norðoyri, 2010-

2012. 

Týsdagin 11. mai 2010 varð skipað fyri vali til Staðbundnu Nevndina fyri Norðoyri, har 

Kristmar Andreasen, Jósup Davidsen og Jóhan Hávarsá vórðu valdir sum umboð fyri 

bygdina í nevndini. Harumframt verður Norðoyrarnevndin mannað við tveimum limum 

umboðandi býráðið í Norðoyrarnevndini, harav borgarstjórin, sum er nevndarformaður, 

er annar. Hin limurin, ið nú skal veljast av býráðnum, umboðar býráðsminnilutan. 

Býráðsins samtykt: Eyðgunn Jana Samuelsen vald í Norðoyrarnevndina. 

  

65. 

10/00374 Endurskoðan av fíggjarætlanini 2010. 

Vísandi til, at nevndir býráðsins seinastu umførini hava sipað til eina endurskoðan av 

fíggjarætlanini fyri 2010 í mai mánað, hava nevndarformenninir í føstu nevndunum gjørt 

eitt uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan, dagfest 22. apríl 2010, har inntøkur og 

útreiðslur verða reguleraðar við samanlagt 5,42 mkr. Sí uppgerð í málinum.  

Byggi- og Býarskipanarnevndin tók á fundi 3. mai 2010 uppskotið til eftirtektar.  

Heilsu- og Umhvørvisnevndin samtykti uppskotið á fundi 3. mai 2010.  

Ferðslunevndin tók á fundi 4. mai 2010 uppskotið til eftirtektar.  

Havna- og Vinnunevndin tók á fundi 4. mai 2010 undir við málinum.  

Á fundi hjá Teknisku Nevnd 4. mai 2010 tók ein meiriluti í nevndini, Elsebeth 

Gunnleygsdóttur, Óli M. Lassen og Jógvan Skorheim, undir við tilmælinum, meðan ein 

minniluti, Óluva Klettskarð og Hans Arne Bertholsen, tekur støðu í býráðnum.  



Á fundi hjá Sosialu Nevnd 5. mai 2010 tók ein meiriluti í nevndini, Elsebeth 

Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen og Auðunn Konráðsson, undir við tillagingunum í 

fíggjarætlanini 2010, meðan ein minniluti, Steinbjørn O. Jacobsen, ikki tók undir við 

fyriliggjandi uppskoti.  

Á fundi hjá Mentanarnevndini 5. mai 2010 tók ein meiriluti í nevndini, Jógvan Skorheim, 

Atli S. Justinussen og Elsebeth Gunnleygsdóttur, undir við tilmælinum um endurskoðan 

av fíggjarætlanini 2010, meðan ein minniluti, Óluva Klettskarð, ikki tók undir við 

fyriliggjandi uppskoti.  

Á fundi hjá Fíggjarnevndini 12. mai 2010 tók ein meiriluti í nevndini, Gunvá við Keldu, 

Jógvan Skorheim og Auðunn Konráðsson, undir við fyriliggjandi uppskoti, meðan ein 

minniluti, Steinbjørn O. Jacobsen, ikki tók undir við fyriliggjandi uppskoti. 

Býráðsins samtykt: Broytingaruppskot frá minnilutanum, dagfest 18. mai 2010, fall við 

4 atkvøðum fyri (Eyðgunn Samuelsen, Jákup F. N. Mikkelsen, Óluva Klettskarð og 

Steinbjørn O. Jacobsen) og 6 atkvøðum ímóti. Tilmælið frá meirilutanum í 

Fíggjarnevndini samtykt við 6 atkvøðum fyri (Auðunn Konráðsson, Óli M. Lassen, 

Elsebeth Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen, Jógvan Skorheim og Gunvá við Keldu) og 

4 atkvøðum ímóti. 

  

66. 

10/00389 Staðfest tap, skuldarar, 2009. 

Vísandi til lista yvir upphæddir fyri 2008 og 2009, sum umsitingin metir at vera endaliga 

mistar, mælir roknskaparleiðarin í skrivi, dagfest 29. apríl 2010, at góðkenna 

upphæddirnar sum endaliga mistar.  

Á fundum 4. og 5. mai 2010 taka HaVN, TN, SoN og MeN málið til eftirtektar.  

Fíggjarnevndin tekur á fundi 12. mai 2010 undir við nevndunum HaVN, TN, SoN og MeN. 

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt. 

  

67. 

10/00311 Býtið av stuðli frá FSF til sparkivallir - 2. viðgerð. 

Málið varð samtykt av býráðnum fyrru ferð 20. apríl 2010. 

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt. 

  

68. 

10/00322 Sundurbýti av matr. nr. 603 – Gl. Brandstøðin og Tónlistaskúlin. 

”Gamla Brandstøðin” og ”Gamli Skúli” hava sama matrikulnummar. Hetta er í fleiri 

samanhangum óheppið, og tí mælir TU til, at umsókn verður send Umhvørvisstovuni um 

sundurbýti av hesum báðum ognum.  



Tekniska Nevnd tekur á fundi 4. mai 2010 undir við tilmælinum frá TU, dagefst 29. apríl 

2010. 

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt. 

  

69. 

10/00121 Skipan av orkuráðgeving gjøgnum NPP-verkætlanina SMALLEST- 1. 

viðgerð. 

Málið snýr seg um at seta av íalt kr. 80.000,- til omanfyri nevndu ráðgeving, og av tí at 

einki er sett av til hetta í inniverandi fíggjarætlan, er tað eitt politiskt ynski, at hann 

verður funnin við flytingum millum kontur frá fýra ymiskum málsøkjum.  

Sí skriv frá umsitingini, dagfest 28. apríl 2010, har tað grundleggjandi verður mælt frá, 

at nýggjar útreiðslur verða álagdar kommununi, uttan at peningur frammanundan er 

settur av í fíggjarætlan býráðsins. Talan er um eina trý-ára verkætlan. Tí er umráðandi, 

at býráðið er sinnað at seta av til endamálið í tvey ár fram, um nevndirnar eru sinnaðar 

at stuðla nú.  

Lagt verður annars upp til hesar møguleikar fyri flytingum millum kontur: Frá 

mentanarøkinum: kr. 10,000,- frá kontuni “Ymiskur stuðul” og kr. 10.000,- frá kontuni 

“Upplýsing um Klaksvík”. Frá umsitingini: kr. 20.000,- frá kontuni “Keyp/ leasing útgerð 

(edv)”. Frá sosiala økinum: kr. 20.000,- frá kontuni “Tiltøk eldri”. Frá tekniska økinum: 

kr. 20.000,- frá kontuni “Renovatión”.  

Talan er um flytingar millum høvuðskontur í fíggjarætlanini, sum roknskaparformliga 

verður roknað sum ein eykajáttan, og tí krevur málið tvær býráðssamtyktir við minst 14 

døgum ímillum, áðrenn tað fær gildi.  

Havna- og Vinnunevndin tekur á fundi 4. mai 2010 undir við málinum.  

Tekniska Nevnd tekur á fundi 4. mai 2010 undir við tilmælinum frá TU, dagfest 4. mai 

2010.  

Sosiala Nevnd samtykti á fundi 5. mai 2010, at kr. 20.000,- á sosiala økinum verða 

tiknar av kontu ”Ymiskur stuðul” ístaðin fyri av kontu ”Tiltøk Eldri”. Víst verður til 

tilmælið frá umsitingini, dagfest 28. apríl 2010.  

Mentanarnevndin tekur á fundi 5. mai 2010 undir við TN 4. mai 2010.  

Fíggjarnevndin tekur á fundi 12. mai 2010 undir við HaVN, TN, SoN og MeN. 

Býráðsins samtykt: Tilmælið frá FíN samtykt. 

  

70. 

10/00390 Grannskoðaður ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll 2009 – 

Býráðið. 

Grannskoðaði ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll býráðsins fyri árið 2009 verður 

ætlandi sent býráðslimum um vikuskiftið. Síðan hevur Fíggjarnevndin ætlandi eykafund 

týsdagin 18. mai 2010 áðrenn býráðsfundin sama dag, har roknskapur og protokoll 

ætlandi verða løgd fyri til góðkenningar. 



Býráðsins samtykt: Tilmælið frá FíN 18. mai 2010 um at góðkenna roknskapin og 

protokollina samtykt. 

 


