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16/01208 Gerðabók

Nevndarlimir:

Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Gunvá við Keldu, Kristian
Eli Zachariasen, Óli M. Lassen, Beinta Klakstein, Tummas J. Lervig,
Atli S. Justinussen, Beinir Johannesen, Herfrí J. Sørensen og Steinbjørn
O. Jacobsen.

Varalimir:

Kjartan á Gravarbø (tók sæti í samband við viðgerðina av máli 1/17 og
4/17)

Onnur:
Protokollførari:

Tummas T. Eliasen, kommunustjóri
Jensa Anthoniussen, stjórnarskrivari

Málsyvirlit
Til viðgerðar
1/17

17/00145-2

Loyvi at røkja løgtingsarbeiðið og borgarstjóraarbeiðið samstundis - Jógvan
Skorheim, jan. 2017

2/17

16/01194-55

Val av umboðum í ymsar nevndir, ráð og stýri

3/17

17/00106-1

Staðbundnar nevndir leggjast aftrat kommunustýrisskipanini - Ána-, Syðradalsog Húsanevndin – broyting í kommunustýrisskipan, fyrra viðgerð

4/17

17/00106-4

Rakstrarstaðið Snjalla Bjalla flytast til FíN at umsita - broyting í
kommunustýrisskipan, fyrra viðgerð

5/17

12/00492-69

Hølisviðurskiftir hjá Gigni á Skúlatrøð - broyting fíggjarætlan 2017, fyrra
viðgerð

6/17

17/00088-1

Útveiting av sertannviðgerð, Barnatannrøktin – broyting av fíggjarætlan 2017,
fyrra viðgerð

7/17

16/01333-3

Umsókn um marknaumskipan - matr.nr. 280 og 281 í Klaksvík
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1/17
17/00145 Loyvi at røkja løgtingsarbeiðið og borgarstjóraarbeiðið samstundis - Jógvan
Skorheim, jan. 2017
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
26.01.2017

Málnr.
1/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Borgarstjórin, Jógvan Skorheim, hevur í skrivi dagf. 24. jan. 2017 søkt Klaksvíkar býráð um heimild til at
taka sæti í Løgtinginum.
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 103 frá 26. juli 1994 um stýrisskipan Føroya, sum broytt við løgtingslóg nr. 75 frá 25. mai
2009
 § 8. Tá ið góðkent er, at løgtingsmaður er valdur, skal hann leggja frá sær øll álitisstørv í nevndum,
ráðum o.t., sum eru undir eftirliti landsstýrisins ella, sum landsstýrið hevur skipað hann í, tó
undantikin beinleiðis fólkavald umboð.
Løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri (kommunustýrislógin), sum broytt við løgtingslóg
nr. 71 frá 6. mai 2003


§ 6. Stk. 2. Val av borgarstjóra hevur gildi alt valskeiðið. Borgarstjórin verður valdur millum
kommunustýrislimirnar eftir meirilutavalháttinum sambært § 2. Setanarbrøkur borgarstjórans
verður ásettur í kommunustýrisskipanini til antin ½ ella 1/1. Um setanarbrøkurin er 1/1, skal
borgarstjórin, tá ið hann er valdur, leggja borgarliga starvið frá sær umframt øll almenn álitisstørv,
sum ikki beinleiðis hava samband við starvið sum borgarstjóri. Kommunustýrið kann loyva frávik
frá regluni í 4. pkt, tá ið umræður størv sum eru beinleiðis fólkavald.

Tilmæli:
Býráðið skal taka støðu til umsókn frá borgarstjóranum um heimild til at taka sæti í Løgtinginum, vísandi
til skriv frá borgarstjóranum dagf. 24. jan. 2017.

Býráðsins samtykt 26-01-2017
Einmælt samtykt, at Jógvan Skorheim er ógegnigur og tí ikki kann taka lut í viðgerðini av hesum máli.
Jógvan Skorheim fór tí av fundinum.
Kristian Eli Zachariasen heitti á býráðið um at lata Kjartan á Gravarbø, ið er næstvaldur á valevnislistanum,
sleppa at taka sæti í býráðnum fyri Jógvan Skorheim. Áheitanin varð einmælt gingin á møti, og Kjartan á
Gravarbø tók sæti fyri Jógvan Skorheim.
Signhild V. Johannesen, 1. varaborgarstjóri, tók sæti sum fundarleiðari í borgarstjórans stað til viðgerðina av
málinum.
Atkvøtt varð um hetta uppskot:
“Klaksvíkar Býráð loyvir Jógvani Skorheim, borgarstjóra, at taka upp løgtingsarbeiðið samsvarandi umsókn
hansara, dagf. 24. januar 2017, samstundis sum hann er borgarstjóri.”
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Uppskotið samtykt við 6 atkvøðum fyri (Kristian Eli Zachariasen, Óli M. Lassen, Beinta Klakstein, Kjartan á
Gravarbø, Signhild V. Johannesen og Tummas J. Lervig) og 5 ímóti (Gunvá við Keldu, Atli S. Justinussen,
Beinir Johannesen, Herfrí J. Sørensen og Steinbjørn O. Jacobsen).

Kjartan á Gravarbø fór av fundinum, og Jógvan Skorheim kom aftur á fundin.

2/17
16/01194 Val av umboðum í ymsar nevndir, ráð og stýri
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð 2017-2020

Fundardagur
26.01.2017

Málnr.
2/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Býráðið skal velja umboð í ymsar nevndir, ráð og stýrir.
Niðanfyri er eitt yvirlit yvir, hvørji valt verður í á fundinum 26. januar 2017.
Ferðslunevndin
Valnevndin
Valstýrið - Klaksvík (býráðs-, løgtings- og fólkatingsval)
Valstýrið – Árnafjørður
Valstýrið – Svínoy
Valstýrið – Syðradalur/Húsar
Valstýrið – Mikladalur/Trøllanes
Barnaverndarnevndin
Gøtunavnanevndin
Kirkjugarðsnevndin
Hegn- og vatnsýnisnevndin
Klaksvíksgrunnurin
Skattakærunevndin
Tekniski Skúli
SEV
IRF
Ferðavinnan í Norðoyggjum
Norðoya Fornminnasavn
Klaksvíkar Tónlistaskúli
Umlættingarheimið Dáin
Dr. Margrethu Barnagarður
Sjálvsognarstovnurin undir Kráarbrekku
Húsarhaldsskúli Føroya

Staðbundin nevnd fyri Árnafjørð
Staðbundin nevnd fyri Mikladal
Staðbundin nevnd fyri Trøllanes
Staðbundin nevnd fyri Svínoy
Staðbundin nevnd fyri Norðoyri
Staðbundin nevnd fyri Ánirnar
Staðbundin nevnd fyri Húsar
Staðbundin nevnd fyri Syðradal
Integratiónsnevndin
Kommunufelagið
Skúlastýrið á Skúlatrøð
Skúlastýrið í Mikladali/Trøllanesi
Skúlastýrið á Húsum/Syðradali
Skúlastýrið á Svínoy
Starvsnevnd føroysku havna
Norðoya Bú- og Heimatænasta
Fjarlestrardepilin í Klaksvík
Íverksetarahúsið
Vinnuligi útbúgvingargrunnurin
Hýruvognsnevndin
Mentanarhúsið í Klaksvík
Spinnaríið
Grindaformenn fyri Klaksvíkar hvalvág

Víst verður annars til Val av limum í nevndir, ráð og stýri - undirskjal til tilmæli 20-01-2017, ið meiri
útgreiðað greiðir frá, hvussu mong umboð skulu veljast.
Tilmæli:
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Býráðið verður at velja umboð í tær í yvirlitinum nevndu nevndir, ráð og stýri.
Býráðsins samtykt 26-01-2017
Ferðslunevndin
Heimild: § 39, 1. petti í Kommunustýrisskipanini frá 22. nov. 2013 / Ferðslunevndin, sum er ein faknevnd
innan tekniska málsøkið, er mannað við trimum limum og verður vald á fyrsta býráðsfundi eftir hvørt
býráðsval við einum umboð fyri býráðið (býráðslimur), einum umboð fyri Teknisku Umsiting og einum
umboð fyri løgregluna.
Tilmæli: veljast skal 1 býráðslimur, 1 umboð fyri teknisku umsiting og 1 umboð fyri løgregluna
Samtykt: Limir: Óli M. Lassen, býráðslimur, og Heri M. Hammer, umboðandi teknisku umsiting. Kristian
Dahl, politistur, umboðar løgregluna.

Valnevndin
Heimild: Ll. nr. 44, 1972, §3 (Kommunuvallógin) / Valið verður fyrireikað og fyriskipað undir leiðslu av
eini valnevnd, sum sett er av bygda(r)ráðnum/býráðnum. Nevndin hevur í minsta lagi 3 limir og skipar seg
sjálv. Nevndin sitir sama tíðarskeið sum bygdarráðið/býráðið.
Tilmæli: veljast skulu 5 limir
Samtykt: Limir: Petur í Gong, Sunniva B. Jacobsen, Svanhild Isaksen, Maria Isaksen og Sámal Mikkelsen

Valstýrið - Klaksvík (býráðs-, løgtings- og fólkatingsval)
Heimild: Ll. nr. 44, 1972, §8, stk. 3 (Kommunuvallógin) / ...verður í kommunum við fleiri atkvøðuøkjum
sett serligt stýri við valstýrarum fyri hvørt økið at stíla fyri valinum har. Hesi valstýri verða sett av
bygda(r)ráðnum/býráðnum eftir vanligum reglum fyri val av nevndum (lutfalsvalháttur). Valstýrið, sum
skal hava í minsta lagi 3, í mesta lagi 9 limir, skipar seg sjálvt. Eingin veljari kann bera seg undan vali til
valstýrara, uttan so at hann hevur lógligt forfall.
Heimild: Ll. 49, 1978, § 20, stk. 1 (Løgtingsvallógin) / Atkvøðugreiðslan á hvørjum valstaði verður
fyriskipað undir leiðslu av einum valstýri, sum sett er av kommunustýrinum. ... Stýrið hevur í minsta lagi 3
og hægst 5 limir og skipar seg sjálvt.
Heimild: Lov 458, 1993, § 19 (Fólkatingsvallógin) / Senest når valg er udskrevet, vælger
kommunalbestyrelsen for hvert valgdistrikt mindst 3 og højst 5 valgstyrere til at forestå afstemningen og
stemmeoptællingen på valgstedet.
Tilmæli: veljast skulu 5 limir
Samtykt: Limir: Karl Johansen, Jabjørt Thomsen, Jógvan S. Samuelsen, Eydna K. Thomsen og Edna
Steinberg.

Valstýrið - Árnafjørður
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Heimild: Ll. nr. 44, 1972, §8, stk. 3 (Kommunuvallógin) / ...verður í kommunum við fleiri atkvøðuøkjum
sett serligt stýri við valstýrarum fyri hvørt økið at stíla fyri valinum har. Hesi valstýri verða sett av
bygda(r)ráðnum/býráðnum eftir vanligum reglum fyri val av nevndum (lutfalsvalháttur). Valstýrið, sum
skal hava í minsta lagi 3, í mesta lagi 9 limir, skipar seg sjálvt. Eingin veljari kann bera seg undan vali til
valstýrara, uttan so at hann hevur lógligt forfall.
Tilmæli: veljast skulu 3 limir og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limir: Guttorm F. Pállson, Theodor A. Olsen, Charlotta Thorsteinsson. Tiltakslimur: Regin
Hansen

Valstýrið - Svínoy
Heimild: Ll. nr. 44, 1972, §8, stk. 3 (Kommunuvallógin) / ...verður í kommunum við fleiri atkvøðuøkjum
sett serligt stýri við valstýrarum fyri hvørt økið at stíla fyri valinum har. Hesi valstýri verða sett av
bygda(r)ráðnum/býráðnum eftir vanligum reglum fyri val av nevndum (lutfalsvalháttur). Valstýrið, sum
skal hava í minsta lagi 3, í mesta lagi 9 limir, skipar seg sjálvt. Eingin veljari kann bera seg undan vali til
valstýrara, uttan so at hann hevur lógligt forfall.
Tilmæli: veljast skulu 3 limir og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limir: Hanna Jacobsen, Petur Danielsen og Óli í Geilini. Tiltakslimur: Símun Hansen

Valstýrið – Syðradalur/Húsar
Heimild: Ll. nr. 44, 1972, §8, stk. 3 (Kommunuvallógin) / ...verður í kommunum við fleiri atkvøðuøkjum
sett serligt stýri við valstýrarum fyri hvørt økið at stíla fyri valinum har. Hesi valstýri verða sett av
bygda(r)ráðnum/býráðnum eftir vanligum reglum fyri val av nevndum (lutfalsvalháttur). Valstýrið, sum
skal hava í minsta lagi 3, í mesta lagi 9 limir, skipar seg sjálvt. Eingin veljari kann bera seg undan vali til
valstýrara, uttan so at hann hevur lógligt forfall.
Tilmæli: veljast skulu 3 limir og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limir: Fríða Isaksen, Elin Syderbø og Gudrun Bláskorð. Tiltakslimur: Páll Sørensen

Valstýrið – Mikladalur/Trøllanes
Heimild: Ll. nr. 44, 1972, §8, stk. 3 (Kommunuvallógin) / ...verður í kommunum við fleiri atkvøðuøkjum
sett serligt stýri við valstýrarum fyri hvørt økið at stíla fyri valinum har. Hesi valstýri verða sett av
bygda(r)ráðnum/býráðnum eftir vanligum reglum fyri val av nevndum (lutfalsvalháttur). Valstýrið, sum
skal hava í minsta lagi 3, í mesta lagi 9 limir, skipar seg sjálvt. Eingin veljari kann bera seg undan vali til
valstýrara, uttan so at hann hevur lógligt forfall.
Tilmæli: veljast skulu 3 limir og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limir: Jógvan Joensen, Dánial Eliassen og Anja Eliassen. Tiltakslimur: Christian Andreasen
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Barnaverndarnevndin
Heimild: Ll. nr. 18, 2005 Barnaverndarlógin, §4. stk. 1-4 / §4 Kommunurnar skulu seta
barnaverndarnevndir. Kommunurnar skulu samstarva við aðrar kommunur um val av
barnaverndarnevndum sbrt. stk. 5. Barnaverndarnevndirnar verða valdar av kommunustýrunum. Stk. 2. Í
eini barnaverndarnevnd skulu vera í minsta lagi 3 limir og samsvarandi varalimir. Formaðurin og
meirilutin í nevndini skulu í minsta lagi hava eina viðkomandi miðallanga útbúgving. Harumframt skulu
limirnir lúka treytirnar til val til bý- ella bygdarráð og hava reina revsiváttan. Stk. 3.
Barnaverndarnevndin verður vald eftir kommunuval fyri valskeiðið, sum kommunustýrið situr.
Barnaverndarnevndin velur sjálv formann og næstformann. Stk. 4. Kommunustýrið kann lata stýrinum í
sínum kommunufelagsskapi heimildina at velja eina felags barnaverndarnevnd, sum er galdandi fyri meira
enn eina kommunu.
Heimild: §5 í Samstarvsavtalu millum kommunur í Norðoyggjum um barnaverndarøkið, 04-01-2012 /
Nevndin hevur í mesta lagi 5 limir og verður vald av nýggjum eftir hvørt kommunuval. Býtið av limum er
hetta: • Viðareiðis kommuna velur 1 lim og Fugloyar kommuna velur 1 varalim, • Hvannasunds kommuna
velur 1 lim og 1 varalim, • Kunoyar kommuna velur 1 lim og Húsa kommuna velur 1 varalim, • Klaksvíkar
kommuna velur 2 limir og 2 varalimir
Tilmæli: veljast skulu 2 limir og 3 varalimir – 3. varalimurin er varalimurin, ið fyrrverandi Húsa kommuna
átti at velja.
Samtykt: Limir: Petur Martin Hansen og Harriet Hvidbro. Varalimir: Gunnvá Tróndardóttir, Rúna
Sivertsen og Vónbjørt Gudjonsson.

Gøtunavnanevndin
Heimild: § 38, 2. petti í Kommunustýrisskipanini frá 22. nov. 2013 / Gøtunavnanevndin hevur 3 fastar
limir, ið veðra valdir av býráðnum fyri eitt 4 ára skeið í senn aftan á hvørt býráðsval.
Tilmæli: veljast skulu 3 limir
Samtykt: Andras Sólstein, Edward Fuglø og Paulina Andreasen.

Kirkjugarðsnevndin
Heimild: Reglugerð fyri kirkjugarðarnar í Klaksvíkar kommunu frá 1. apríl 1996, §2 / • Í nevndini sita 5
limir; kirkjuráðið í Klaksvík velur 2 limir, og býráðið fyri Klaksvíkar kommunu velur 3 limir, • Valskeiðið
er 4 ár og fylgir býráðsskeiðinum. Nevndarlimir kunnu verða afturvaldir. Nevndin skipar seg sjálv.
Tilmæli: veljast skulu 3 limir
Samtykt: Hans Hjalti Skaale, Kjartan á Gravarbø og Jákup Ziskason.
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Hegn- og vatnsýnisnevndin
Heimild: § 44, Lov nr. 171 af 18. maj 1937 for Færøerne om Hegn og Markfred / For hvert Sogn eller efter
Lagtingets Bestemmelse for Dele af et Sogn bliver der at ansætte 3 Hegnssynsmænd. De udnævnes for 4
Aar ad Gangen af Forstanderskabet (i Thorshavn Byraadet). Enhver Jordbruger er pligtig til at modtage
Udnævnelse, medmindre han har opnaaet en Alder af 60 Aar. Den, som i mindst 4 Aar uafbrudt har været
Synsmand, skal dog ikke være pligtig til at modtage ny Udnævnelse som saadan før efter Udløbet af et lige
saa langt Tidsrum som det, hvori han har varetaget dette Hverv. Begærer nogen sig fritaget for at modtage
Udnævnelse, afgør Forstanderskabet (Byraadet), hvorvidt hans Begæring kan tages til Følge. Forkastes
Undskyldningen, kan den udnævnte forelægge sin Begæring om Fritagelse for Lagtinget.
Heimild: § 15, Lov nr. 169 af 18. maj 1937 for Færøerne om Benyttelse af Indsøer og Vandløb / De i denne
Lov omhandlede Skøn udføres af de ifølge Hegnslovens § 44 udnævnte Hegnssynsmænd, der i deres
Virksomhed for Afgørelse af de i nærværende Lov omhandlede Forhold benævnes Vandsynsmænd.
Tilmæli: veljast skulu 3 limir og 5 tiltakslimir
Samtykt: Limir: J. Krismar Andreasen, Eyðun Jacobsen og Andras Joensen. Varalimir: Anja Eliassen,
Mikkjal Mikkelsen, Jógvan A. Sørensen, Andrias P. Eliasen og Jákup Samson.

Klaksvíksgrunnurin
Heimild: §§ 4-5, Viðtøkur fyri Klaksvíksgrunnin + skriv frá JHSS vegna Sjónvarpsfelagið, dagf. 10. juni
1987 / §§ 4: ... Í nevndini sita 3 limir, soleiðis at ein limur verður valdur fyri 3 ár og tveir limir fyri 2 ár.
Limirnir kunnu veljast aftur. Nevndin skipar seg sjálv við formanni og næstformanni. § 5: Í nevndini sita
eitt umboð fyri Landsstýrið, eitt fyri Klaksvíkar Býráð og eitt fyri Føroyagrunnin.* Landsstýrið valt fyri 3
ár.
*JHSS 10-06-1987: ...heita á Býráðið um at velja tveir limir í grunnin... [sí eisini 16/00358-1]
Tilmæli: veljast skulu 2 limir
Samtykt: Signhild V. Johannesen og Steinbjørn O. Jacobsen

Skattakærunevndin fyri Norðoya øki
Heimild: § 35, 1. petti, Kommunustýrisskipanin og kunngerð nr. 8, 2009 um val í skattakærunevndir /
Skattakærunevndin hevur 4 limir og 4 tiltakslimir úr Klaksvíkar kommunu, sbrt. kunngerð nr. 8 frá 5.
februar 2009 um val av limum í kommunalu skattakærunevndirnar. (3. hvørt ár hevur Kk 5 limir og 5
tiltakslimir vísandi § 3, 4. pkt. í kunngerðini)
Tilmæli: veljast skulu 4 limir og 4 tiltakslimir
Samtykt: Markus Tummas á Gravarbø, Per Andrew Olsen, Erling Petersen og Ruth Johannesen.
Tiltakslimir: Birgit Sivertsen, Margee Dam, Símun á Høvdanum og Auðunn Konráðsson.
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Tekniski Skúlin í Klaksvík
Heimild: §2, stk. 1 og 2, Viðtøkur skúlans / Stk. 1 Við sjálvsognarstovnin verður valt eitt stýri. Stýrið
hevur 6 limir, sum verða valdir fyri 4 ár – valskeiðið gongur frá 1. apríl til og við 31. mars eftir
kommunuval. Fyri hvønn stýrislim verður ein varalimur valdur. Stk. 2. Limirnir verða valdir soleiðis: a)
Viðkomandi yrkisfeløg á arbeiðsmarknaðinum velja tilsamans 4 limir við javnstórari umboðan av
arbeiðsgevarum og løntakarum. Føroya Handverksmeistarafelag velur 2 limir og Føroya
Handverkarafelag 2 limir. b) Klaksvíkar kommuna, har skúlin hoyrir heima, velur 1 lim. c) Starvsfólkini á
skúlanum velja 1 lim.
Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limur: Jógvan Skorheim. Tiltakslimur: Signhild V. Johannesen

SEV
Heimild: 4. grein, stk. 1-3 í viðtøkunum fyri SEV / Stk. 1, Til at hava yvirstjórn í felagsins viðurskiftum
verður á aðalfundinum vald ein nevnd sambært stk. 2. Stk. 2. Í nevndina verða valdir sjey limir soleiðis, at
Vága, Streymoyar, Eysturoyar, Norðoya og Sandoyar sýslur hvør velja ein, Suðuroyggin ein og
Tórshavnar kommuna ein nevndarlim. Valið fer fram á tann hátt, at limakommunurnar í hvørjum øki sær
seta upp valevnir og atkvøða um hesi. Um nevndarlimur flytur úr økinum, har hann er valdur, tekur
varalimurin við, og nýggjur varalimur verður valdur. Stk. 3. Tá ið nevndarlimur verður valdur, skal eisini
veljast varalimur, ið tekur við, tá nevndarliminum berst frá. Nevndarlimurin boðar varaliminum og SEV
frá, tá honum berst frá.
Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limur: Kristian Eli Zachariasen. Tiltakslimur: Óli M. Lassen

IRF
Heimild: 14. grein í viðtøkunum fyri IRF / Í nevndina verða valdir seks limir, ið eru kommunustýrislimir,
og sita fyri eitt valskeið ísenn og verða valdir eftir hesum reglum: * Limakommunurnar í Norðoyggjum
velja ein, * ... Tiltakslimur verður valdur sambært stk. 2, og tekur hesin sæti í nevndini, tá einum
nevndarlimi berst frá.
Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limur: Tummas J. Lervig. Tiltakslimur: Signhild V. Johannesen

Ferðavinnan í Norðoyggjum
Heimild: Tað stendur ikki í viðtøkunum fyri Ferðavinnuna í Norðoyggjum, at býráðið skal velja 1 lim í
nevndina, men hetta er eitt krav frá Ferðaráð Føroya fyri at stuðla. Nevndin telur íalt 5 limir, og rætt er
helst eisini at velja ein tiltakslim. Sambært siðvenju hevur hesin limurin verið form./forkv. í
Mentanarnevndini, meðan varalimurin hevur verið næstform./næstforkv. í Mentanarnevndini.
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Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limur: Signhild V. Johannesen. Tiltakslimur: Beinta Klakstein

Umboðsráðið fyri Norðoya Fornminnasavn
Heimild: 5 í viðtøkunum fyri Norðoya Fornminnasavn / Allar kommunur í Norðoyggjum eru umboðaðar í
savninum gjøgnum eitt umboðsráð, sum yvirfyri stjórnini og savninum kunnu reisa síni áhugamál
viðvíkjandi savnsvirkseminum. Hetta umboðsráð verður valt soleiðis: Hvør kommuna í Norðoyggjum velur
eitt umboð við eykaumboð í ráðið. Umboðini verða vald beint eftir, at bygda- og býráðsval hava verið, og
sita tey valskeiðið út.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 eykaaumboð
Samtykt: Umboð: John Dalsenni Olsen. Eykaumboð: Heini Mohr

Klaksvíkar Tónlistaskúli
Heimild: §2 í reglugerð fyri Tónlistaskúlan / Nevndin, sum stjórnar skúlanum, er soleiðis mannað: ”*eitt
býráðsumboð, sum er formaður í nevndini, verður valt av býráðnum aftan á hvørt býráðsval, galdandi fyri
valskeiðið, *eitt foreldraumboð verður valt av foreldrunum við byrjan av hvørjum skúlaári. Skúlin skipar
fyri hesum vali. *Triði limurin verður valdur av býráðnum eftir tilmæli frá leiðaranum av skúlanum”.
Sostatt skal býráðið sjálvt velja eitt umboð, sum verður formaður í nevndini, og so eitt umboð fyri
tónleikalívið í býnum, eftir tilmæli frá leiðaranum fyri skúlan.
Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 limur eftir tilmæli frá leiðara skúlans.
Samtykt: Býráðsumboð: Signhild V. Johannesen. Umboð eftir tilmæli frá leiðaranum á skúlanum: Heri
Ellingsgaard

Umlættingarheimið Dáin
Heimild: §3 í viðtøkunum fyri Umlættingarheimið Dáan / Ovasta leiðsla fyri heimið er eitt trímannastýri, ið
verður valt soleiðis: (a) Føroya Landsstýri velur ein lim, (b) ”Javni – Landsfelagið evnaveikum at bata”
velur ein lim, (c) Klaksvíkar Býráð velur ein lim. Stk. 2: Fyri hvønn stýrislim verður valdur ein varalimur.
Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limur: Gunnvá Tróndardóttir. Tiltakslimur: Margee Dam

Dr. Margrethu Barnagarður
Heimild: §3 í rg. Fyri Dr. Margrethu Barnagarð / Sjálvsognarstovnurin verður stjórnaður av eini seksmannanevnd. Nevndarvalið fylgir valskeiðnum hjá bý- / bygdarráðnum. Nevndin er samansett soleiðis:
*Bý- og bygdaráðið velur ein lim, *2 limir vera valdir av og millum foreldrini, sum hava børn á stovninum.
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Foreldraumboðini kunnu bert vera í nevndini, so leingi tey hava børn á stovninum og vera annað / onnur
umboð at velja ístaðin, so skjótt foreldraumboðini ikki longur hava børn á stovninum, *Nevndin í
KFUM&K, Klaksvík, velur tríggjar nevndarlimir.
Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limur: Beinta Klakstein. Tiltakslimur: Tummas J. Lervig

Sjálvsognarstovnurin undir Kráarbrekku
Heimild: §4 í dagførdum viðtøkum pr. 20-04-2016 fyri Sjálvsognarstovnin undir Kráarbrekku / Leiðsla
sjálvsognarstovnsins er ein nevnd, sum telur 6 limir. Kl. Býráð velur 3 limir [og 3 tiltakslimir], og Bústaðir
velur 3 limir. / Stk. 2. Nevndarlimirnir verða valdir eftir hvørt kommunuval í eitt 4 ára skeið. Um
nevndarlimir taka seg úr nevndini í einum valskeiði, skulu nýggir nevndarlimir veljast beinanvegin. Teir
nevndarlimir, sum soleiðis hava tikið við, sita til valskeiðið er úti. Nevndarlimur kann verða afturvaldur.
Nevndarlimirnir hava rætt til rímiliga samsýning
Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 tiltakslimur
Samtykt: Limir: Jógvan Skorheim, Beinta Klakstein og Gunvá við Keldu. Tiltakslimir: Signhild V.
Johannesen og Kristian Eli Zachariasen og Herfrí J. Sørensen.

Húsarhaldsskúli Føroya
Heimild: §5 í viðtøkum fyri HSF: Skúlin verður stjórnaður av eini 5 manna nevnd, ið verður vald soleiðis:
*Klaksvíkar Húsmøðrafelag velur 2 nevndarlimir og 2 tiltakslimir, *Klaksvíkar Býráð velur 2 nevndarlimir
og 2 tiltakslimir, *Kvinnufelagssamskipan Føroya velur 1 nevndarlim og 1 tiltakslim.
Tilmæli: veljast skal 2 limir og 2 tiltakslimir
Samtykt: Limir: Hanna Jacobsen og Jóhanna Christiansen. Tiltakslimir: Anja Eliassen og Berit Norðoy

Staðbundin nevnd fyri Árnafjørð
Heimild: §37 í KSL / Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. Stk. 2. Staðbundnar nevndir
skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó
soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. ... Stk. 5. Kommunustýrislimur kann ikki samstundis
vera staðbundið umboð.
Heimild: §30 í Kommunustýrisskipanini frá 22. nov. 2013 / Árnafjarðarnevndin, 1. petti. At taka sær av
áhugamálum í Árnafirði verður vald ein nevnd við 5 limum. Tríggir valdir av og millum borgararnar í
Árnafirði eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru
valbær til býráðið. Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur
formaður. 2. petti. Mál, sum býráðið metir at hava serligan áhuga fyri Árnafjørð, verða send nevndini til
ummælis, sum innan ein mánað, vegleiðir, umrøður og ger tilmæli.
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Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð fyri býráðsminnilutan
Samtykt: Limur: Atli S. Justinussen. Tiltakslimur: Steinbjørn O. Jacobsen.

Staðbundin nevnd fyri Mikladal
Heimild: §37 í KSL / Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. Stk. 2. Staðbundnar nevndir
skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó
soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. ... Stk. 5. Kommunustýrislimur kann ikki samstundis
vera staðbundið umboð.
Heimild: §33 í Kommunustýrisskipanini frá 22. nov. 2013 / Mikladalsnevndin, 1. petti. At taka sær av
áhugamálum í Mikladali verður vald ein nevnd við 5 limum. Tríggir valdir av og millum borgararnar í
Mikladali eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru
valbær til býráðið. Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur
formaður. 2. petti. Mál, sum býráðið metir at hava serligan áhuga fyri Mikladal, verða send nevndini til
ummælis, sum innan ein mánað, vegleiðir, umrøður og ger tilmæli.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð fyri býráðsminnilutan
Samtykt: Limur: Herfrí J. Sørensen. Tiltakslimur: Beinir Johannesen

Staðbundin nevnd fyri Trøllanes
Heimild: §37 í KSL / Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. Stk. 2. Staðbundnar nevndir
skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó
soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. ... Stk. 5. Kommunustýrislimur kann ikki samstundis
vera staðbundið umboð.
Heimild: §32 í Kommunustýrisskipanini frá 22. nov. 2013 / Trøllanesnevndin, 1. petti. At taka sær av
áhugamálum á Trøllanesi verður vald ein nevnd við 5 limum. Tríggir valdir av og millum borgararnar á
Trøllanesi eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru
valbær til býráðið. Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur
formaður. 2. petti. Mál, sum býráðið metir at hava serligan áhuga fyri Trøllanes, verða send nevndini til
ummælis, sum innan ein mánað, vegleiðir, umrøður og ger tilmæli.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð fyri býráðsminnilutan
Samtykt: Limur: Beinir Johannesen. Tiltakslimur: Herfrí J. Sørensen

Staðbundin nevnd fyri Svínoy
Heimild: §37 í KSL / Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. Stk. 2. Staðbundnar nevndir
skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó
soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. ... Stk. 5. Kommunustýrislimur kann ikki samstundis
vera staðbundið umboð.
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Heimild: §33 í Kommunustýrisskipanini frá 22. nov. 2013 / Svínoyarnevndin, 1. petti. At taka sær av
áhugamálum í Svínoy verður vald ein nevnd við 5 limum. Tríggir valdir av og millum borgararnar í Svínoy
eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til
býráðið. Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.
2. petti. Mál, sum býráðið metir at hava serligan áhuga fyri Svínoy, verða send nevndini til ummælis, sum
innan ein mánað, vegleiðir, umrøður og ger tilmæli.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð fyri býráðsminnilutan
Samtykt: Limur: Steinbjørn O. Jacobsen. Tiltakslimur: Atli S. Justinussen

Staðbundin nevnd fyri Norðoyri
Heimild: §37 í KSL / Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. Stk. 2. Staðbundnar nevndir
skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó
soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. ... Stk. 5. Kommunustýrislimur kann ikki samstundis
vera staðbundið umboð.
Heimild: §34 í Kommunustýrisskipanini frá 22. nov. 2013 / Norðoyrarnevndin, 1. petti. At taka sær av
áhugamálum á Norðoyri verður vald ein nevnd við 5 limum. Tríggir valdir av og millum borgararnar á
Norðoyri eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru
valbær til býráðið. Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur
formaður. 2. petti. Mál, sum býráðið metir at hava serligan áhuga fyri Norðoyri, verða send nevndini til
ummælis, sum innan ein mánað, vegleiðir, umrøður og ger tilmæli.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð fyri býráðsminnilutan
Samtykt: Limur: Gunvá við Keldu. Tiltakslimur: Atli S. Justinussen

Staðbundin nevnd fyri Ánirnar
Heimild: §37 í KSL / Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. Stk. 2. Staðbundnar nevndir
skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó
soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. ... Stk. 5. Kommunustýrislimur kann ikki samstundis
vera staðbundið umboð.
Heimild: Býráðssamtykt 23. juni 2016 / Býráðið tekur undir við at seta eina staðbundna nevnd fyri Ánirnar
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð fyri býráðsminnilutan
Samtykt: Limur: Gunvá við Keldu. Tiltakslimur: Atli S. Justinussen

Staðbundin nevnd fyri Húsar
Heimild: §37 í KSL / Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. Stk. 2. Staðbundnar nevndir
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skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó
soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. ... Stk. 5. Kommunustýrislimur kann ikki samstundis
vera staðbundið umboð.
Heimild: §11 í kommunusamanleggingarsáttmála pr. 01-04-2016 / Vald verður ein nevnd fyri Húsar, nevnd
Húsanevndin, ið hevur 5 limir. Tríggir limir verða valdir av og millum borgararnar á Húsum eftir reglunum
í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum eru búsitandi í staðbundna økinum og hava
valrætt og eru valbær til býráðið. Ein limur verður valdur av býráðnum millum limir tess. Og fimti limurin,
ið er borgarstjórin, er føddur formaður. Mál, sum býráðið metir at hava serligan áhuga fyri Húsar, verða
send nevndini til ummælis, sum innan ein mánað vegleiðir, umrøður og ger tilmæli.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð fyri býráðsminnilutan
Samtykt: Limur: Beinir Johannesen. Tiltakslimur: Herfrí J. Sørensen

Staðbundin nevnd fyri Syðradal
Heimild: §37 í KSL / Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. Stk. 2. Staðbundnar nevndir
skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó
soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. ... Stk. 5. Kommunustýrislimur kann ikki samstundis
vera staðbundið umboð.
Heimild: §11 í kommunusamanleggingarsáttmála pr. 01-04-2016 / Vald verður ein nevnd fyri Syðradal,
nevnd Syðradalsnevndin, ið hevur 5 limir. Tríggir limir verða valdir av og millum borgararnar á Syðradali
eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum eru búsitandi í staðbundna økinum
og hava valrætt og eru valbær til býráðið. Ein limur verður valdur av býráðnum millum limir tess. Og fimti
limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður. Mál, sum býráðið metir at hava serligan áhuga fyri
Syðradal, verða send nevndini til ummælis, sum innan ein mánað vegleiðir, umrøður og ger tilmæli.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð fyri býráðsminnilutan
Samtykt: Limur: Herfrí J. Sørensen. Tiltakslimur: Beinir Johannesen

Integratiónsnevndin
Heimild: Pkt. 4.0 í viðtøkunum fyri Integratiónsnevndina, dagf. 17-09-2015 / Nevndin skal hava í minsta
lagi 7 og í mesta lagi 9 limir, sum verða valdir soleiðis: Býráðið velur niðanfyri nevndu 2 limir millum
býráðslimirnar *Borgarstjórin, umboðandi býráðsmeirilutan, sum verður formaður í nevndini og *eitt
umboð fyri býráðsminnilutan. Býráðið velur millum 5 og 7 umboð fyri tilflytararnar í kommununi eftir
hesum leisti: *umsitingin/integratiónssamskiparin leggur tilmæli fyri býráðið við grundgevingum og
stuttari frágreiðing um hvørt valevni. *Í mun til valevni verður dentur lagdur á, at velja persónar, sum hava
víst áhuga fyri økinum, eru aktiv á økinum á onkran hátt, og at hesi umboða so fjølbroyttan skara av
útlendingunum í kommununi.
Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 varalimur umboðandi býráðsminnilutan. Hesir tilflytarar eru í uppskoti at
manna nevndina: Kinga Eysturland, Jean Gudjonsson, Rainer Latupeirissa, Sadiqull Patawary og Catherine
Steinberg.
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Samtykt: Limur (umboðandi býráðsminnilutan): Beinir Johannesen. Varalimur (umboðandi
býráðsminnilutan): Gunvá við Keldu.
Samtykt, at varaborgarstjórin er varaumboð borgarstjórans í nevndini.
Harumframt samtykt at taka undir við teimum í tilmælinum uppskotnu umboðunum millum tilflytararnar í
kommununi.

Kommunufelag Føroya
Heimild: Viðtøkur fyri Kommunufelagið samtyktar á stovnandi aðalfundi 13. desember 2013 / § 5.
Aðalfundurin er hægsta vald felagsins. Stk. 2. Borgarstjórin umboðar kommunustýrið til at taka avgerð á
aðalfundinum. Aðrir kommunustýrislimir hava rætt at møta. / § 7. Tá talan ikki er um mál, sum skulu
viðgerast á aðalfundi, er ovasta leiðsla felagsins eitt stýri við 13 limum, sum er sett saman fyri 4 ár í senn.
Stýrislimur skal vera borgarstjóri. Stk. 2. Stýrið tekur við 1. januar eftir kommunustýrisval og verður stýrið
valt eftir hesi skipan: * Norðuroyggjar (Klaksvík, Hvannasund, Viðareiði, Húsa k., Kunoy og Fugloy) 1
lim., * ..., * ..., Kommunustýrini í hvørjum einstøkum øki gera semju um at velja ein stýrislim. Semjast
kommunurnar ikki um umboðanina, verður borgarstjórin í størstu kommununi umboð fyri økið. Stk. 5.
Stýrið skipar seg sjálvt við formanni og næstformanni eftir somu mannagongd, sum formaður og
næstformaður verða valdir í kommunustýrum, tó so, at formaður og næstformaður verða valdir fyri 2 ár í
senn.
Tilmæli: Staðfesting av sessi borgarstjórans.
Samtykt: Tilmælið samtykt.

Skúlastýrið á Skúlatrøð
Heimild: Fólkaskúlalógin, § 50, stk. 1-2 / Eitt skúlastýri skal verða valt til hvønn sjálvstøðugan skúla í
kommununi. Stk. 2. Í skúlum, sum í minsta lagi hava 20 næmingar og 2 lærarar smb. § 55 stk. 1 eru limir
tess: 1) 2 kommunustýrisumboð og 2 persónlig varaumboð, sum taka sæti í skúlastýrinum, tá ið
kommunuumboði berst frá. Kommunustýrið velur umboð og varaumboð á fundinum, har nývalda
kommunustýrið skipar seg.
Tilmæli: veljast skulu 2 umboð og 2 varaumboð
Samtykt: Umboð: Sven Dahl og Markus í Norðnástovu. Varaumboð: Hedvig Waagstein og Anna Maria
Joensen

Skúlastýrið í Mikladali/Trøllanesi
Heimild: Fólkaskúlalógin, § 50, stk. 3 / Í skúlum, ið hava færri enn 20 næmingar og bert ein lærara, eru
limir tess skúlaleiðarin, tvey foreldraumboð, eitt komunustýrisumboð og eitt varaumboð, sum tekur sæti í
skúlastýrinum, tá ið kommunustýrisumboðnum berst frá. Kommunustýrið velur umboð og varaumboð á
fundinum, har nývalda komunustýrið skipar seg.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð
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Samtykt: Umboð: Jóhannus K. Joensen. Varaumboð: Jóhann Lützen

Skúlastýrið á Húsum/Syðradali
Heimild: Fólkaskúlalógin, § 50, stk. 3 / Í skúlum, ið hava færri enn 20 næmingar og bert ein lærara, eru
limir tess skúlaleiðarin, tvey foreldraumboð, eitt komunustýrisumboð og eitt varaumboð, sum tekur sæti í
skúlastýrinum, tá ið kommunustýrisumboðnum berst frá. Kommunustýrið velur umboð og varaumboð á
fundinum, har nývalda komunustýrið skipar seg.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð
Samtykt: Umboð: Magni Garðalíð. Varaumboð: Sólarn Isaksen

Skúlastýrið í Svínoy
Heimild: Fólkaskúlalógin, § 50, stk. 3 / Í skúlum, ið hava færri enn 20 næmingar og bert ein lærara, eru
limir tess skúlaleiðarin, tvey foreldraumboð, eitt komunustýrisumboð og eitt varaumboð, sum tekur sæti í
skúlastýrinum, tá ið kommunustýrisumboðnum berst frá. Kommunustýrið velur umboð og varaumboð á
fundinum, har nývalda komunustýrið skipar seg.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð og 1 varaumboð
Samtykt: Umboð: Dávur Winther. Varaumboð: Palli Ziskason

Starvsnevnd føroysku havna
Heimild: §3 Val til starvsnevndina fer fram á aðalfundi, sum verður hildin í seinasta lagi 2 mánaðir eftir
hvørt kommunuval. Ein varamaður verður valdur fyri hvønn starvsnevndarlim. Nevndin starvar, til næsta
kommunuval hevur verið, og nýggj nevnd er vald. Starvsnevndarlimir verða valdir soleiðis, at fyri
Norðoyggjar verður valdur ein, fyri Eysturoy og Suðurstreymoy verða valdi 2 fyri hvørt øki og fyri
Norðstreymoy, Vágarnar, Sandoy og Suðuroy verður valdur 1 fyri hvørt øki. Økini velja sjálvi sínar limir.
Tilmæli: veljast skal 1 limur og 1 varalimur
Samtykt: Limur: Tummas J. Lervig. Varalimur: Kristian Eli Zachariasen

Stýrið fyri Norðoya Bú- og Heimatænasta (NBH)
Heimild: Løgtingslóg um kommunalt samstarv um heimatænastu, eldrarøkt v.m. / § 7. ... Í stýrið verða
valdir í minsta lagi 5 limir. Hvør kommuna fær 1 lim og 1 varalim. Borgarstjórin er fyrstvaldi limurin. Í
kommunum við fleiri enn 1 limi verða valdir 2 varalimir, fyrsti og annar varalimur. Varalimirnir verða
valdir millum kommunustýrislimirnar. / Stk. 2. Kommunur við oman fyri 1000 íbúgvum við ársbyrjan í
valárinum fáa 1 lim afturat pr. 1000 íbúgvar. Hesir verða valdir millum kommunustýrislimirnar. / Stk. 3. ....
Um talið av stýrislimum er líkatal, fær kommunan við flest íbúgvum ein stýrislim afturat. / Stk. 4. Stýrið
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verður valt eftir kommunuval fyri valskeiðið, sum kommunustýrið situr. Stýrið velur sjálvt formann og
næstformann. Ein av borgarstjórunum í samstarvinum skal vera formaður.
Tilmæli: veljast skulu 4 limir (umframt borgarstjóran) og 2 tiltakslimir (1. og 2. tiltakslimur).
Samtykt: Limir: Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Kristian Eli Zachariasen, Atli S. Justinussen
og Herfrí J. Sørensen. 1. tiltakslimur: Óli M. Lassen. 2. tiltakslimur: Gunvá við Keldu.

Fjarlestrardepilin í Klaksvík
Heimild: §5 í viðtøkum fyri HSF: Skúlin verður stjórnaður av eini 5 manna nevnd, ið verður vald soleiðis:
*Klaksvíkar Húsmøðrafelag velur 2 nevndarlimir og 2 tiltakslimir, *Klaksvíkar Býráð velur 2 nevndarlimir
og 2 tiltakslimir, *Kvinnufelagssamskipan Føroya velur 1 nevndarlim og 1 tiltakslim.
Tilmæli: veljast skulu 2 umboð umframt 1 umboð (umboðandi skúlaverkið)
Samtykt: Kristian Eli Zachariasen og Gunvá við Keldu. Umboðandi skúlaverkið: Maiken Skarðenni

Íverksetarahúsið
Heimild: §7 í samtyktum fyri ÍVH: Grunnurin hevur eina trímanna nevnd, sum Vinnumálaráðið,
Klaksvíkar Kommuna, og høvuðssponsorurin velja. Eingin nevndarlimur kann sita longur enn í átta ár.
Nevndarlimirnir skulu ikki vera aktivir í politikki, hvørki í lands- ella kommunupolitikki.
Tilmæli: veljast skal 1 limur
Samtykt: Limur: Beinta Árnadóttir

Vinnuligi Útbúgvingargrunnurin
Heimild: § 7 í viðtøkunum fyri grunnin: Grunnurin er sjálvsognarstovnur, ið verður stjórnaður av nevnd
við trimum til seks limum, ið verða tilnevndir samsvarandi hesum viðtøkum. Nevndin skipar seg sjálva við
formanni. Nevndarlimir verða valdir fyri 4 ár í senn og kunnu veljast aftur. Tá fyrsta 4 ára skeiðið er liðið
og fyri framtíðina, velja hesi ávikavist ein lim og ein varalim: 1) Kl. Býráð 2) Kl. Býráð 3) Vinnu- og
Ment.deild 4) Vinnan 5) Vinnan 6) Vinnan. Nevndarvalið fylgir valskeiðnum hjá býráðnum. Fer
nevndarlimur ella varalimur úr nevndini, áðrenn skeiðið er lokið, velur tann, sum hevur tilnevnt limin,
nýggjan lim fyri tað, ið er eftir av skeiðnum. Varalimur kemur á fund í nevndini, tá ið limur hevur forfall.
Hevur formaðurin forfall, velur nevndin ein av limunum at virka í formansins stað.
Tilmæli: veljast skulu 2 limir og 2 varalimir – umframt staðfesting av limum fyri vinnu- og
mentanardeildina og 3 limum frá vinnuni
Samtykt: Limir: Jógvan Skorheim og Atli S. Justinussen. Varalimir: Signhild V. Johannesen og Steinbjørn
O. Jacobsen. Harumframt staðfest, at Palli Ziskason umboðar vinnu- og mentanardeildina.
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Hýruvognsnevndin
Heimild: Kunngerð nr. 129 frá 2010, § 1, litra 1: Loyvi eftir § 1 verða givin av hýruvognsnevnd mannað við
umboðum fyri býráðið og løgregluna, aftaná at loyvi hevur verið lýst leyst, og umsóknirnar hava verið til
ummælis hjá vinnufelag ella vinnurekandi.
Tilmæli: veljast skulu 3 umboð og 3 varaumboð (umframt staðfesting av løgregluumboði)
Samtykt: Umboð: Tummas J. Lervig, Kristian Eli Zachariasen og Beinir Johannesen. Varaumboð:
Signhild V. Johannesen, Beinta Klakstein og Herfrí J. Sørensen. Harumframt staðfest, at Hanus F. Joensen,
politistur, umboðar løgregluna.

Mentanarhúsið í Klaksvík
Heimild: § 3 í viðtøkunum fyri Mentanarhúsið í Klaksvík (sum seinast broyttar pr. 08-10-2015) /
Grunnurin verður umsitin av einum stýri við 6 limum, sum verða valdir soleiðis: Klaksvíkar
Sjónleikarafelag velur ein lim, Norðoya Listafelag velur ein lim, Norðurlandahúsið í Føroyum velur ein
lim, og Klaksvíkar Býráð velur tveir limir, og borgarstjórin í Klaksvíkar kommunu. Limirnir verða valdir
fyri 4 ár í senn aftaná eitt býráðsval. Stýrið skipar seg sjálvt við formanni.
Tilmæli: veljast skulu 2 limir – umframt staðfesting av fasta sessi borgarstjórans umboðandi
býráðsumsitingina)
Samtykt: Limir: Signhild V. Johannesen og Steinbjørn O. Jacobsen. Samstundis staðfest, at Jógvan
Skorheim, borgarstjóri, umboðar býráðsumsitingina í stýrinum.

Spinnaríið
Heimild: § 5 í viðtøkunum fyri grunnin Spinnaríið / Grunnurin er sjálvsognarstovnur, sum verður
stjórnaður av eini nevnd, ið telur tríggjar limir, og sum verður vald sambært hesari viðtøku.
Nevndarlimirnir verða valdir fyri eitt 4 ára tíðarskeið hvørja ferð og kunnu verða afturvaldir. Nevndin
verður vald soleiðis: Klaksvíkar Handverkarafelag velur ein lim, Ferðavinnan í Norðoyggjum velur ein
lim, og Klaksvíkar kommuna velur ein lim. Haraftrat fáa báðir leigararnir í húsinum, Knitting Faroes Sp/f
og bátasavnið Samognin, hvør sín lim í nevndina, galdandi í tvey ár fram (samtykt í býráðnum 27. sept.
2011), tá ið hesir báðir nevndarsessirnir fella burtur.
Tilmæli: veljast skal 1 umboð
Samtykt: Limur: Eyðbjørn Poulsen

Grindaformenn fyri Klaksvíkar hvalvág
Heimild: Býráðið skal bert tilmæla sýslumanninum í Norðoya sýslu at uppnevna 4 grindaformenn og 2
tiltaksmenn
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Tilmæli: tilmælast skal uppnevning av 4 grindaformonnum og 2 tiltaksmonnum
Samtykt: Samtykt at tilmæla sýslumanninum hesir sum grindaformenn: Louis Juliusson, Óli Karl Olsen,
Andras Joensen og Bjarti Højbro. Og sum tiltaksmenn: Dan Hjelm og Jógvan Z. Dahl.

3/17
17/00106 Staðbundnar nevndir leggjast aftrat kommunustýrisskipanini - Ána-,
Syðradals- og Húsanevndin – broyting í kommunustýrisskipan, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
2 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
26.01.2017
23.02.2017

Málnr.
3/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Klaksvíkar Býráð samtykti á fundi 23. juni 2016 at seta á stovn staðbundna nevnd fyri Ánirnar. Og í
samband við at Húsa og Klaksvíkar kommunur formliga vórðu lagdar saman í eina kommunu 1. jan. 2017
vórðu eisini staðbundnar nevndir fyri báðar bygdirnar í fyrrverandi Húsa kommunu settar á stovn.
Í kommunustýrisskipan Klaksvíkar kommunu eru frammanundan ásetingar um fimm staðbundnar nevndir
- Árnafjarðarnevndin, Mikladalsnevndin, Trøllanesnevndin, Svínoyarnevndin og Norðoyrarnevndin – Eftir
er so at skriva inn ásetingar um staðbundnar nevndir fyri Ánirnar, Syðradal og Húsar. (Sí viðhefta uppskot
um broytta kommunustýrisskipan fyri Klaksvíkar kommunu.)
Broyting av kommunustýrisskipan skal hava tvær býráðsviðgerðir.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin (§ 37)
Kommunustýrisskipan Klaksvíkar kommunu (6. partur, Aðrar nevndir)
Tilmæli:
Mælt verður til at taka undir við uppskotnu broytingini av kommunustýrisskipan Klaksvíkar kommunu í
samband við staðbundnu nevndirnar fyri Ánirnar, Syðradal og Húsar.

Býráðsins samtykt 26-01-2017
Tilmælið einmælt samtykt.
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4/17
17/00106 Rakstrarstaðið Snjalla Bjalla flytast til FíN at umsita - broyting í
kommunustýrisskipan Klaksvíkar kommunu (jan./feb. 2017), fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
3 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
24.01.2017
26.01.2017
23.02.2017

Málnr.
2/17
4/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Kommunustýrislógin ásetir í § 11, stk. 1, um gegni, at: Eingin, sum situr í starvi hjá kommununi, má vera
limur í einari nevnd, sum hevur við hansara starvsviðurskifti at gera. Hetta ger seg serliga galdandi hjá
starvsfólki í leiðandi størvum.
Í samband við at nýggja býráðið hevur skipað seg og valt limir í føstu nevndirnar, er ætlanin at flyta
rakstrarstaðið Snjalla Bjalla (frítíðarskúlin) frá trivnaðarnevndini Børn og Ung til Fíggjarnevndina at umsita.
Hetta kemst av, at Beinta Klakstein, býráðslimur og leiðari fyri frítíðarskúlan Snjalla Bjalla, er vald til
forkvinnu í trivnaðarnevndini Børn og Ung.
Henda flyting av umsitingarøkjum hevur við sær eina broyting av kommunustýrisskipanini. Málið skal tí
hava tvær viðgerðir í býráðnum.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin, § 11, stk. 1.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli:
Mælt verður til at samtykkja hesa broyting av kommunustýrisskipanini og flyta rakstrarstaðið Snjalla
Bjalla frá trivnaðarnevndini Børn og Ung til Fíggjarnevndina.
FíN 24-01-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 19-01-2017.

Býráðsins samtykt 26-01-2017
Beinta Klakstein luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni, og í staðin tók Kjartan á Gravarbø,
næstvaldur á valevnislistanum, sæti til viðgerðina.
Tilmælið frá FíN 24-01-2017 einmælt samtykt.
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5/17
12/00492 Hølisviðurskiftir hjá Gigni á Skúlatrøð - broyting fíggjarætlan 2017, fyrra
viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
17.01.2017
24.01.2017
26.01.2017
23.02.2017

Málnr.
4/17
4/17
5/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í oktober 2016 samtykti trivnaðarnevndin Børn & Ung at geva umsitingini heimild at arbeiða víðari við
hølisloysn til Gigni á Skúlatrøð, herundir at taka upp samráðingar við eigaran av Heygabúðini um eina
leiguavtalu í fimm ár (til hølini til Gigni á Skúlatrøð, ið eru partur av skúlabyggingini, verða klár at taka í
nýtslu), har eigarin ger neyðugu ábøturnar, og kommunan keypir neyðuga innbúgvið, ið Gigni hevur tørv á.
Málið varð síðan lagt fyri aftur trivnaðarnevndina Børn & Ung og fyri Fíggjarnevndina í desember 2016,
har samtykt varð at taka undir við møguleika A, sum er, at Gigni flytir alt sítt virksemi í ovaru hæddina í
Heygabúðini.
Hølir til Gigni á Skúlatrøð eru partur av byggistigi 2 í skúlabyggingini. Hendan hølisloysnin til Gigni á
Skúlatrøð, sum er vald, kemur sostatt at vera galdandi í umleið 5 ár, til nýggj hølir til Gigni á Skúlatrøð eru
klár at taka í nýtslu.
Lógargrundarlag:
Sambært § 11 í løgtingslóg nr. 63 frá 17. mai 2005, um fyribyrgjandi heilsuskipanir fyri børn og ung, ber
landið allar útreiðslur sambært lógini, og stk. 2 sigur, at kommunurnar bera útreiðslurnar til viðtaluhølir
hjá kommunulæknum og heilsufrøðingum.
Fíggjarligar avleiðingar:
Innbúgv:
1 Reol

kr. 2.000,12 Stólar
2 Skrivstovustólar
15 Stólar

kr. 16.725,kr. 6.000,kr. 13.125,- (kunnu eisini vera bíligari

kr. 6.700,-)
Sofa, stólur og borð
Kostnaður av innbúgvi

kr. 15.000,kr. 52.850,- við bíligari stólum kostar hetta kr.

46.425,Kanningartól:

BMI vekt umleið
kr. 7.000,Hæddarmált
kr. 1.200,Sjónskabinet við ljós+talvum
kr. 3.000,Kostnaður kanningartól kr. 11.000,-

Timburtrappa frá skúlagarði: Kostnaður
Impr. tilfar, 13 trin+plattur á 90x100 cm.
hondlisti.

kr. 15.000,- v/mvg, íroknað tilfar og arbeiðsløn
- somuleiðis rekkverk og

= Samlað íløga hjá kommununi at gera:
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Aftur at hesum koma nakrar dagføringar av hølunum, sum eigarin av Heygabúðini hevur givið samtykki til.
Hesar ábøtur eru kostnaðarmettar av Hans Fróða Hansen, byggifrøðingi á Teknisku Deild, at verða smáar
105.000,- kr. við mvg, sum svarar til smáar kr. 88.000,- við kommununnar parti av mvg – sí viðfest yvirlit.
Við hesum verður samlaða íløgan hjá kommununi: kr. 78.850,- + kr. 88.000,- = kr. 166.850,Eigarin av Heygabúðini ynskir, at framhaldandi leiga av hesum hølum, sum eru 190 fermetrar, verður fyri
umleið 750,- kr. pr. fermetur um árið, sum svarar til 11.875,- kr. um mánaðin, men við tað at kommunan
má gera áður nevndu íløgur, er hann sinnaður at lækka leiguna við kr. 20.000,- um árið, soleiðis, at
mánaðarliga leigugjaldið fyri hølini verður 10.200,Samlaða fíggjarliga avleiðingin av hesum uppskoti fyri árið 2017 er sostatt ein íløga á kr. 166.850, + ein
leiguútreiðsla á kr. 122.400,- = samanlagt kr. 289.250, sum bæði Trivnaðarnevndin børn & ung og
Fíggjarnevndin í desember samtyktu at taka undir við, og at kr. 247.000,- verða fluttar millum kontur, frá
játtanini til barnaansing felags og til hetta rakstrarstaðið til tess at fíggja hesar útreiðslur, sum vilja geva
Gigni á Skúlatrøð nøktandi karmar um virksemið í byggitíð skúlans, samstundis sum Barnatannrøktin fær
víðkaðar høliskarmar.
Arbeiðið er sett í verk, soleiðis at henda flyting kann verða framd skjótast møguliga, til frama fyri
hølisumstøðurnar hjá bæði Gigni og Barnatannrøktini.
Av tí at talan er um flyting millum høvuðskontur, frá § 3 “Børn og ung” til § 2 “Almanna- og heilsumál”,
er henda broyting av fíggjarætlanini fyri 2017 formliga at rokna sum ein eykajáttan og verður tí at
samtykkja tvær ferðir av býráðnum – í januar og februar.
Tilmæli:
Vísandi til omanfyristandandi, verður málið við hesum lagt fyri avvarðandi nevndir og býráð við tilmæli
um at samtykkja, at kr. 247.000,- verða fluttar millum kontur, frá játtanini til barnaansing felags og til hetta
rakstrarstaðið til tess at fíggja hesar útreiðslur, sum vilja geva Gigni á Skúlatrøð nøktandi karmar um
virksemið í byggitíð skúlans, samstundis sum Barnatannrøktin fær víðkaðar høliskarmar.
TrN B&U 17-01-2017
Nevndin samtykti, at taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagf. 10.01.17 og at kunnað verður um
atkomuviðurskiftini hjá rørslutarnaðum.
FíN 24-01-2017
Nevndin tekur undir við TrN B&U 17-01-2017.

Býráðsins samtykt 26-01-2017
Tilmælið frá FíN 24-01-2017 einmælt samtykt.

Síða 21 av 23

KLAKSVÍKAR KOMMUNA

Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Faroe Islands . Tlf. 410000 . Fax. 410001

6/17
17/00088 Útveiting av sertannviðgerð, Barnatannrøktin – broyting av fíggjarætlan
2017, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
17.01.2017
24.01.2017
26.01.2017
23.02.2017

Málnr.
8/17
5/17
6/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í sambandi við viðgerðina av fíggjarætlan býráðsins fyri árið 2017, sum nú er samtykt, varð ført fram, at
játtanin til Kommunalu Barnatannrøktina mátti økjast, av tí at sertannviðgerðin, sum higartil hevur verið
framd av starvsfólkunum á stovninum, nú er blivin útveitt til privatan veitara við serútbúgving á økinum.
Til tess at fáa eina nøktandi játtan til samlaða virksemið hjá barnatannrøktini, er neyðugt at økja samlaðu
játtanina fyri árið 2017 við kr. 500.000, úr verandi kr. 3.269.000 og upp í kr. 3.769.000, sum mælt verður
til at flyta frá kontubólkinum “Barnaansing felags” og til kontubólkin “Skúlatannlæknar”.
Av tí at talan er um flyting millum høvuðskontur, frá § 3 “Børn og ung” til § 2 “Almanna- og heilsumál”,
er henda broyting av fíggjarætlanini fyri 2017 formliga at rokna sum ein eykajáttan og verður tí at
samtykkja tvær ferðir av býráðnum – í januar og februar.
Til fundin hjá Trivnaðarnevndini børn & ung, sum verður í februar mánað, fer umsitingin at gera eina
útgreining av øllum játtanum innan trivnaðarøkið, og verður nevndin tá kunnað neyvari um hesi
viðurskifti.
Lógargrundarlag:
Í løgtingslóg nr. 23 frá 6. mars 1998 um barna- og ungdómstannrøkt er ásett í § 2, at kommunustýrið skal
tryggja øllum børnum og ungum undir 18 ár, sum búgva í kommununi, møguleika fyri ókeypis
fyribyrgjandi og viðgerðandi tannrøkt.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ein avleiðing av hesum kann verða, at játtanin til barnaansing felags verður tepur í 2017.
Tilmæli:
Mælt verður til at økja samlaðu játtanina til barnatannrøktina fyri árið 2017 úr verandi kr. 3.269.000 og
upp í kr. 3.769.000, og at henda økta játtan á kr. 500.000 verður fíggjað við flyting millum kontur, frá
kontubólkinum “Barnaansing felags” og til kontubólkin “Skúlatannlæknar”.
TrN B&U 17-01-2017
Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagf. 11.01.17.
FíN 24-01-2017
Nevndin tekur undir við TrN B&U 17-01-2017.
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Býráðsins samtykt 26-01-2017
Tilmælið frá FíN 24-01-2017 einmælt samtykt.

7/17
16/01333 Umsókn um marknaumskipan - matr. nr. 280 og 281 í Klaksvík
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
16.01.2017
26.01.2017

Málnr.
3/17
7/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan biður um býráðsins ummæli til marknaumskipan millum matr. nr. 280 og 281 í
Klaksvík (sí viðheftu umsókn).
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert ummælandi partur.
Tilmæli:
Tekniska Umsiting hevur ongar viðmerkingar til umsøktu marknaumskipan.
UBN 16-01-2017
Nevndin tekur undir við teknisku umsiting dagfest 09-01-2017.

Býráðsins samtykt 26-01-2017
Tilmælið frá UBN 16-01-2017 einmælt samtykt.
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