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Ár 2011, hin 22. mars kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu:
Auðunn Konráðsson, Óli M. Lassen, Atli S. Justinussen, Jógvan Skorheim, Gunvá við Keldu,
Signhild V. Joensen, Jákup F. N. Mikkelsen, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð og
Jákup Skoradal.
Signhild V. Joensen møtir fyri Eyðgunn J. Samuelsen. Og Jákup Skoradal møtir fyri Hans
Arna Bertholdsen.

2011/015.
11/00237 Umsókn um farloyvi frá býráðsarbeiðnum hetta árið út – Eyðgunn J.
Samuelsen
Í skrivi 2. mars 2011 søkir Eyðgunn J. Samuelsen, býráðslimur, um farloyvi frá
býráðsarbeiðnum vegna tingarbeiði frá 3. mars 2011 at rokna, og at næsti persónur á
listanum, Signhild V. Joensen, tekur sæti fyri seg, bæði í býráðnum og nevndunum. Eyðgunn
boðar víðari frá, at farloyvið í minsta lagi verður hetta árið út, og at hon sjálv fer at boða frá,
nær hon tekur sæti aftur í býráðnum.
Í notati 4. mars 2011 mælir umsitingin til – av tí at Jákup F. N. Mikkelsen, býráðslimur,
somuleiðis verður burturstaddur fyrru helvt av mars-fundarumfarinum – at Signhild V.
Joensen, vara-býráðslimur beinanvegin tekur sæti í nevndunum, og at málið um farloyvi
eftirsíðani verður lagt fyri býráðið til støðutakan.
Fíggjarnevndin tekur á fundi 16. mars 2011 undir við tilmælinum frá umsitingini, dagfest 4.
mars 2011. Signhild V. Joensen luttók ikki í viðgerðini av hesum máli, vegna ógegni.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt, og Signhild V. Joensen tók sæti í býráðnum.
2011/016.
11/00149 Innkalling av varalimum í nevndir og býráð – mannagongdir
Í skrivi 8. mars 2011 hevur umsitingin gjørt uppskot til “Reglugerð fyri innkalling av
varalimum í býráðið og føstu nevndir býráðsins”, sum í høvuðsheitum ásetur fortreytir og
mannagongdir fyri innkalling av varalimum – eitt nú at:
1) býráðslimur hevur møtiskyldu til nevndar- og býráðsfundir,
2) tó kann varabýráðslimur fáa býráðsfundarboð:
a. í sambandi við fyrsta býráðsfundin eftir eitt býráðsval
b. í sambandi við aðru viðgerð av fíggjarætlan býráðsins
c. í sambandi við ógegni
d. vegna heilsustøðu, og
e. um fasta býráðsliminum væntandi berst frá meira enn 14 samfullar dagar
3) varalimir verða valdir í allar føstu nevndirnar og staðbundnu nevndirnar
4) treytirnar fyri innkalling av varalimum í býráðið eru tær somu fyri nevndirnar
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5) er eitt farloyvi longri enn 2 mánaðar, tekur varalimur eisini sæti í nevndunum
6) er eingin ivi um eitt farloyvi yvir 2 mánaðar, tekur varalimur sæti í nevndunum
beinanvegin
Fíggjarnevndin tekur á fundi 16. mars 2011 undir við uppskotinum um reglugerð fyri
innkalling av varalimum í býráðið og føstu nevndir býráðsins, dagfest 8. mars 2011.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
2011/017.
11/00126 Nordisk Platform II, Vinabýasamstarv
Í skrivi, dagfest 4. februar 2011, mælir mentanarleiðarin til at taka undir við uppskoti til
framhaldandi samstarv millum verandi vinabýir, sum teir í felag hava orðað við støði í
uppruna avtaluni frá 1995. Talan er um eitt rættiilga opið samstarv, har lagt verður upp til, at
alt, sum hevur virkað væl, jkann halda fram (eitt nú skúlaøkið), og har mangir møguleikar eru
fyri samstarvi.
Mentanarnevndin tekur á fundi 9. mars 2011 undir við tilmæli 4. februar 2011.
Fíggjarnevndin tekur á fundi 16. mars 2011 undir við Mentantanevndini 9. mars 2011.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
2011/018.
10/00585 Hýruvognsreglugerð – uppskot til skipan og reglugerð
Eftir umbøn frá vinnurekandi hýruvognsførarum í kommununi samtykti býráðið at heita á
Vinnumálaráðið um at seta í gildi hýruvognsreglugerð, og við kunngerð 28. desember 2010
setti landsstýrismaðurin í gildi standard hýruvognsreglugerðina í Klaksvíkar Kommunu.
Harvið varð greitt hjá kommununi at fara víðari við málinum, herundir at samskifta við og
hoyra tey vinnurekandi á hesum øki í kommununi, í hvønn mun og á hvønn hátt tey hugsa
sær, at skipanin skal virka.
Yvirskipaða endamálið við hýruvognsreglugerðini er at geva teimum, sum veita hesa tænastu í
kommununi, og sum royna at liva av hesi vinnu, greiðari og betri karmar um virksemið,
soleiðis at (1) tænastan til borgararnar verður betri, og (2) tey vinnurekandi fáa betri
vinnumøguleikar.
§14 í hýruvognsreglugerðini ásetur, at býráðið kann áseta nærri treytir í loyvinum um nýtslu
av hýruvogninum, limaskap í hýruvognsstøð, eins og tað kann áseta reglur fyri tílíkar støðir,
og tað er serliga hesi viðurskiftini, sum verða umrødd í hoyringsskrivinum, dagfest 8. februar
2011, ið varð sent hýruvognsførarunum í kommununi við umbøn um svar í seinasta lagi 24.
februar 2011.
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Aðalmunirnir í mun til seinast, standard hýruvognsreglugerðin var galdandi her í kommununi
eru:
 at skipanin verður sett í gildi við verandi tali av vinnurekandi, og at talið síðan so við og
við verður regulerað sambært endamálinum við skipanini,
 at reglustýringin av loyvum, bilstøðum og vaktartíðum verður munandi minni í smálutum,
og
 at nevndin, ið skal umsita skipanina, eftir niðurstøðu Vinnumálaráðsins, verður mannað
við býráðslimum.
Við heimild í §14 í lýstu hýruvognsreglugerðini er gjørt eitt uppskot um reglugerð fyri
skipanina, sum er tann sama, ið varð send hýruvognsførarunum í hoyringsskrivinum 8.
februar 2011.
Umsitingin mælir nevndum og býráði til at seta skipanina í verk eftir tí í hesum skrivi ásetta
leisti, og verður mælt býráðnum til at velja tríggjar býráðslimir í hýruvognsnevndina, ið skal
umsita skipanina.
Mentanarnevndin tekur á fundi 9. mars 2011 undir við fyriliggjandi uppskoti til reglugerð,
men at talið av loyvum verður frítt. Atli S. Justinussen luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Vísandi til samtyktina í Mentanarnevndini 9. mars 2011, tekur Fíggjarnevndin á fundi 16.
mars 2011 – undir við fyriliggjandi uppskoti til reglugerð. Tó kann nevndin ikki taka undir
við tilmæli frá Mentanarnevndini um, at talið av loyvum verður frítt, hetta vísandi til lýstu
lógarkunngerðina, har ásett er, at hýruvognsnevndin skal áseta talið av hýruvognsloyvum
eftir trimum nærri ásettum fortreytum. Nevndin mælir til, at Hýruvognsnevndin verður
samsýnt av játtanini til nevndarsamsýningar.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá Fíggjarnevndini 16. Mars 2011 samtykt, og Óli M. Lassen, Jógvan Skorheim og
Hans A. Bertholdsen valdir í hýruvognsnevndina.
Atli S. Justinussen luttók ikki í viðgerðini av hesum máli, vegna ógegni.
2011/019.
10/00229 Avseting til býarplansarbeiði
Í skrivi frá umsitingini, dagfest 3. februar 2011, verður mælt til at stovna nýggja útgreining til
býarplansarbeiðið til BBN at ráða yvir. Peningurin upp á kr. 800.000,- verður fluttur frá
avsetingini til býarplansútreiðslur undir Teknisku Umsiting (kr. 400.000,-) og avsetingini til
spillivatnsætlanina, sum er undir kloakkum (kr. 400.000,-). Sí nærri útgreiningar í skrivinum,
har staðfest verður, at málið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar við sær, tí talan er um at
flyta millum kontur/málsøki. Av tí at flytingar eru millum málsøki, skal málið hava 2
viðgerðir.
Byggi- og Býarskipanarnevndin tekur á fundi 7. mars 2011 undir við tilmæli frá umsitingini
(HM og HMH), dagfest 3. mars 2011.
Tekniska Nevnd tekur á fundi 8. mars 2011 undir við tilmælinum frá Byggi- og
Býarskipanarnevndini, dagfest 7. mars 2011.
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Fíggjarnevndin tekur á fundi 16. mars 2011 undir við Byggi- og Býarskipanarnevndini 7.
mars 2011 og Teknisku Nevnd 8. mars 2011.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
2011/020.
11/00158 Umsókn um sundurbýti og samanlegging – matr. nr. 43 og 49 í Svínoy
Talan er um at flyta 80 fermetrar frá matr. nr. 43 til matr. nr. 49 í sambandi við arvaskifti.
Tekniska Umsiting hevur ongar viðmerkingar til umsóknina.
Tekniska Nevnd tekur undir við tilmælinum frá TU, dagf. 22. februar 2011
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2011/021.
09/00164 Endurskoðan og framhald av byggi- og býarskipanararbeiði kommununnar
Gongd hevur verið í arbeiðnum at endurskoða byggisamtyktina fyri Klaksvíkar Kommunu,
men miðstaðarøkið og økið kring vánna hevur mestsum ligið stilt seinasta árið vegna
vantandi arbeiðsorku og peningaliga avseting.
Nú hevur býráðið samtykt at seta veruliga gongd á arbeiðið at gera lokala byggisamtykt fyri
miðstaðarøkið út frá tilfarinum, sum lagt varð fram á borgarafundinum, og øðrum tilfari, sum
kommunan hevur tøkt. Á fundi millum borgarstjóran, formannin í Byggi- og
Býarskipanarnevndini, kommunustjóran og býarverkfrøðingin, hava vit út frá samtykta
arbeiðsleistinum sett upp niðanfyri standandi uppskot um, hvussu arbeiðið yvirskipað verður
framt. Sí uppskot í 4 pkt. og frágreiðing frá TU, dagf. 2. mars 2011.
Mælt verður til at taka undir við hesum uppskoti og við viðfestum notati, dagf. 3. mars 2011,
um avtalu viðvíkjandi tilfarinum, framlagt á borgarafundinum. Málið hevur ongar fíggjarligar
avleiðingar.
Byggi- og Býarskipanarnevndin tekur undir við tilmæli frá TU, dagf. 2. mars 2011.
Havna- og Vinnunevndin tekur undir við viðtøkuni hjá Byggi- og Býarskipanarnevndini,
dagf. 7. mars 2011.
Tekniska Nevnd tekur undir við tilmælinum, dagf. 2. mars 2011.
Sosiala Nevnd tekur undir við tilmælinum frá Hera M. Hammer, býarverkfrøðingi, dagf. 2.
mars. 2011.
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli , dagf. 2. mars 2011.
Ferðslunevndin tekur undir við tilmælinum , dagf. 2. mars 2011.
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Fíggjarnevndin tekur undir við Byggi- og Býarskipanarnevndini 7. mars 2011, Havna- og
Vinnunevndini 8. mars 2011, Teknisku Nevnd 8. mars 2011, Sosialu Nevnd 9. mars 2011,
Mentanarnevndini 9. mars 2011 og Ferðslunevndini 11. mars 2011.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
2011/022.
10/01013 Hjún í somu grøv – Kirkjugarðsnevndin
Á fundi 17. november 2010 samtykti Kirkjugarðsnevndin at spyrja, um býráðið tekur undir
við samtykt hjá nevndini hin 6. mai 1998 um hjún í somu grøv. Kirkjugarðsnevndin er enn av
somu áskoðan.
Á fundi 8. mars 2011 í Teknisku Nevnd møtti Jákup Ziskason, formaður í
Kirkjugarðsnevndini, og gav eina frágreiðing um málið, har Kirkjugarðsnevndin er samd um
at loyva, at hjún verða grivin í somu grøv. Tekniska Nevnd heldur, at hugskotið er gott, og at
hjúnini skulu taka støðu til hetta mál. Málið verður sent til býráðið til støðutakan.
Býráðsins samtykt:
Samtykt at býráðið er positivt yvir fyri, at hjún verða grivin í somu grøv, og at beina málið
aftur í Teknisku Nevnd til nærri útgreining.
2011/023.
08/00135 Val av limi í Barnaverndarnevndina fyri Signhild V. Joensen
Í sambandi við, at Signhild V. Joensen tekur sæti í býráðnum, hevur hon boðað frá, at hon
ynskir at verða loyst frá nevndarsessinum í Barnaverndarnevndini. Málið verður tí lagt fyri
býráðið til tess at velja ein lim í nevndina í hennara stað, galdandi hetta valskeiðið út.
Býráðsins samtykt:
Tummas J. Lervig valdur sum nýggjur limur í Barnaverndarnevndini og Signhild V. Joensen
vald sum varalimur hansara.
2011/024.
08/00135 Val av limi í Valnevndina til býráðsval í Klaksvíkar Kommunu fyri Jóannes
Skorheim
Jóannes Skorheim hevur boðað kommununi frá, at hann vegna ov stóra arbeiðsbyrðu ynskir
at verða loystur úr starvi sum nevndarlimur í Valnevndini til býráðsval. Málið verður tí lagt
fyri býráðið til tess at velja ein lim í nevndina í hansara stað.
Býráðsins samtykt:
Petur í Gong valdur sum nýggjur limur í Valnevndina til býráðsval.
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2011/025.
10/00485 Val av varalimum í føstu nevndum býráðsins – býráðið
Í sambandi við at býráðið valdi varalimir fyri limirnar í øllum føstu nevndum býráðsins, hava
býráðslimir borið upp á mál, at býráðið hóskandi átti somuleiðis at valt varalimir fyri
býráðsumboðini í staðbundnu nevndunum. Umframt at vera umboð býráðsmeirilutans í
nevndini er borgarstjórin føddur formaður í staðbundnu nevndunum, og er varaborgarstjórin
tí automatiskt varamaður hansara. Hitt býráðsumboðið í staðbundnu nevndunum er valt av
býráðsminnilutanum, og er tað tí minnilutin, ið skal tilnevna teir varalimirnar. Talan er um
hesar nevndir, har varalimir skulu veljast, galdandi hetta valskeiðið út:
Limur:

Varalimur:

Norðoyrarnevndin

Eyðgunn J. Samuelsen

Jákup F. N. Mikkelsen

Svínoyarnevndin

Steinbjørn O. Jacobsen

Óluva Klettskarð

Trøllanesnevndin

Óluva Klettskarð

Steinbjørn O. Jacobsen

Mikladalsnevndin

Hans Arne Bertholdsen

Steinbjørn O. Jacobsen

Árnafjarðarnevndin

Jákup F. N. Mikkelsen

Signhild V. Joensen

2011/026.
08/00135 Val av varalimum í Kráarbrekkunevndina
Eins og gjørt verður í sambandi við nevndir býráðsins, verður lagt upp til, at býráðið
somuleiðis velur varalimir fyri síni umboð í nevndini fyri Sjálvsognarstovnin undir
Kráarbrekku, galdandi hetta valskeiði út. Talan er um hesar:
Limur: Gunvá við Keldu

Varalimur:

Limur: Knút Olsen
______________________________

Varalimur:

Limur: Hans Arne Bertholdsen

Varalimur:

Elsebeth M. Gunnleygsdóttir

Steinbjørn O. Jacobsen

Frammanfyri standandi mál eru viðgjørd á almennum fundi.

