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Ár 2013, hin 21. mars kl. 17:30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu:
Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen,
Kristian Eli Zachariasen, Gunvá við Keldu, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Eyðstein Ó. Poulsen,
Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen.
Onnur: Tummas Eliasen, kommunustjóri, og Jensa Anthoniussen, protokollførari

2013/084.
13/00228 Roknskapur 2012 - Dr. Margrethu Barnagarður
Frágreiðing um málið:
Í skrivi dagfest 7. mars 2013 mælir fíggjarfulltrúin á Roknskapardeildini til at góðtaka roknskapin hjá
Dr. Margrethu Barnagarði fyri 2012.
SoN 12. mars 2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Roknskapardeildini, dagfest 07-03-2013.
FíN 19. mars 2013: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 12. mars 2013.
Býráðsins samtykt:
Samtykt.

2013/085.
13/00233 Roknskapur 2012 - Mylnuhúsið
Frágreiðing um málið:
Í skrivi dagfest 7. mars 2013 mælir fíggjarfulltrúin á Roknskapardeildini til at góðtaka roknskapin hjá
Mylnuhúsinum fyri 2012.
SoN 12. mars 2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Roknskapardeildini, dagfest 07-03-2013.
FíN 19. mars 2013: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 12. mars 2013.
Býráðsins samtykt:
Samtykt.

2013/086.
13/00219 Starvslesandi í býráðsumsitingini
Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá kommunustjóranum, dagfest 13. mars 2013, har greitt verður frá málinum.
Ætlanin við uppskotinum er, at kommunan hevur eitt tilboð til lesandi, ið eru í holt við at skriva eina
høvuðsuppávu. Tað kann vera í samband við bachelor ella kandidat. Um evnið, tey velja at skriva um,
verður mett at hava ein almennan áhuga og er gagnligt fyri Klaksvíkar Kommunu, kann kommunan
stuðla teimum lesandi á ymiskan hátt. Tað verður eisini eitt krav, at kommunan hevur rætt til at brúka
uppgávuna. (Sí annars skrivið)
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Tilmæli:
Umsitingin mælir til, at Klaksvíkar Kommuna setur í verk eina skipan, har lesandi fáa eitt tilboð um
stuðul í sambandi við, at tey skriva eina høvuðsuppgávu.
Fíggjarligar avleiðingar:
Útreiðslurnar verða bókaðar innan tað øki, sum verður viðgjørt í uppgávuskrivingini. Í sambandi við
fíggjarætlanararbeiði verður mett, um útreiðslurnar og tann fíggjarliga ábyrgdin verða hjá avvarðandi
stjóra.
FíN 19. mars 2013: Nevndin tekur undir við tilmæli frá kommunustjóranum, dagfest 13. mars 2013.
Býráðsins samtykt:
Samtykt.

2013/087.
13/00229 Øktur kostnaður 2012 til Barnaverndartænastuna - tørvur á meirjáttan - eykajáttan,
fyrra viðgerð
Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá Trivnaðardeildini, dagfest 6. mars 2013, har greitt verður frá tveimum orsøkum
til øktan kostnað hjá BVT í 2013. Onnur orsøkin er ein avgerð hjá Ankestyrelsen og hin ein avgerð hjá
AMR um at hækka brúkaragjaldið fyri børn á stovni hjá landinum við 100% pr. 1. jan. 2013.
Fíggjarligar avleiðingar:
BVT skal rinda Herning Kommune kr. 338.994,69, sum er samsýning til fosturforeldur. Í 2012 vóru
avsettar kr. 2.080.000 til børn í fosturforeldraskipanini. Brúktar vóru kr. 2.763.079. t.v.s. meira enn
avsettu játtanina, og tí er ikki møguligt at taka av verandi játtan til hesa rokning.
Í 2012 vóru avsettar kr. 700.000 til stovnspláss og brúkaragjøld. Tá brúkaragjaldið í 2013 er hækkað
við 100%, er neyðugt at hækka játtanina hjá BVT til stovnspláss og brúkaragjøld við kr. 700.000.
Tilsamans er neyðugt at hækka játtanina hjá BVT við kr. 1.038.994,60. Hetta so at fíggjarætlanin skal
halda. Um játtanin ikki verður hækkað, kann BVT ikki veita ta lógarásettu tænastuna til borgararnar í
økinum, sum er ásett í Barnaverndarlógini.
Tilmæli:
Fyri at kunna tryggja lógarkravdu tænastuna hjá BVT, er sostatt neyðugt at hækka játtanina til BVT
við íalt kr. 1.038.994,69, og vil umsitingin tí mæla til hetta – soleiðis útgreinað:
 kr. 700.000,00 til stovnspláss og brúkaragjøld og
 kr. 338.994,69 til børn í fosturforeldraskipan.
Omanfyri nevndi meirkostnaðurin á BVT-økinum í 2013 er íkomin av orsøkum, sum BVT ikki hevur
havt ávirkan á, og tí ikki hevur havt møguleika at gera nakað við ella tikið atlit til.
SoN 12. mars 2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðardeildini, dagfest 6. mars 2013,
og beinir málið til Fíggjarnevndina við áheitan um eykajáttan, vísandi til, at talan er um lógarskyldugar
útreiðslur. Samstundis fer nevndin at taka tað generella útreiðslustøðið upp við umsitingina, sum
byrjar við einari frágreiðing frá Trivnaðardeildini á komandi nevndarfundi.
FíN 19. mars 2013: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 12. mars 2013. Nevndin heitir á
umsitingina um at koma við uppskotum til sparingar.
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Býráðsins samtykt:
Samtykt.

2013/088.
13/00030 Arbeiðir í gerð - framflytingar frá 2012 til 2013 - eykajáttan, seinna viðgerð
Undirmál:
11/00971 Leingjan av atløgubryggju við Sleipistøðina
12/00811 Byggibúning av vardum íbúðum á Brekku í gomlu læknahúsunum
12/00913 Tekniski Skúli
13/00126 Raðfesting av játtan til fastognir í 2013
Frágreiðing um málið:
Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 21. februar 2013.
Býráðsins samtykt:
Samtykt.

2013/089.
12/00544 Skaði á gøtuljós í Svínoy - eykajáttan, flyting millum kontur, seinna viðgerð
Frágreiðing um málið:
Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 21. februar 2013.
Býráðsins samtykt:
Samtykt.

2013/090.
13/00130 Rakstur av hallunum - eftir yvirtøku - eykajáttan, seinna viðgerð
Undirmál:
13/00075 Fisk í svimjihylin úti í Grøv
13/00104 Stuðul til tiltøk í 2013 - Leikar í Lund
13/00087 Stuðul til bókaútgávu “Skip og deksbátar - søgan um føroyskt træskipasmíð”
13/00147 Lestrarkort 2013
Frágreiðing um málið:
Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 21. februar 2013.
Býráðsins samtykt:
Málið samtykt við 10 atkvøðum fyri (KEZ, SVJ, JL, ÓK, SOJ, JS, EÓP, EMG, ASJ og HJS) og
1 ímóti (GvK).
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