KLAKSVÍKAR KOMMUNA
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Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:
Málnr.:

26.03.2015 kl. 17:30
13/00245

Nevndarlimir:

Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Gunvá við Keldu, Óluva
Klettskarð, Jóhann Lützen, Kristian Eli Zachariasen, Signhild V.
Johannesen, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur,
Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen.

Onnur:
Protokollførari:

Tummas T. Eliasen, kommunustjóri
Jensa Anthoniussen

Málsyvirlit
Til viðgerðar
18/15

12/01162-158

Val av limi í Klaksvíksgrunnin

19/15

15/00168-1

Framflyting av játtanum frá 2014 til 2015 (samlimál) - eykajáttan, seinna
viðgerð

20/15

11/00160-145

Uppskot um umskipan av skúlabygnaðinum í Klaksvík - navna- og
búmerkjakapping

21/15

15/00139-1

Raðfesting av íløguarbeiðum í 2015, Klaksvíkar Havn - eykajáttan, fyrra
viðgerð

22/15

14/00896-24

KÍ-høllin - dagføring av norðurenda

18/15
12/01162 Val av limi í Klaksvíksgrunnin
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
26.03.2015

Málnr.
18/15

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í 1987 bleiv grunnur settur á stovn, nevndur Klaksvíksgrunnurin. At stjórna grunninum velur Føroya
Landsstýri 1 lim og Klaksvíkar býráð 2 limir.
Valskeiðið hjá limunum, valdir av býráðnum, er 2 ár, og gekk teirra skeið út 31. desember 2014.
Umsitingin heitir tí á býráðið um at velja tveir limir í grunnin fyri tíðarskeiðið 1. januar 2015 – 31.
desember 2016, ein fyri meirilutan og ein fyri minnilutan.
Lógargrundarlag:
Viðtøkurnar fyri Klaksvíksgrunnin
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Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin viðmerking
Tilmæli:
Mælt verður til, at meirilutin og minnilutin velja hvør sín lim í grunnin frá 1. januar 2015 at rokna.
Býráðsins samtykt 26-03-2015:
Einmælt samtykt at velja Steinbjørn O. Jacobsen og Atla S. Justinussen í Klaksvíksgrunnin

19/15
15/00168 Framflyting av játtanum frá 2014 til 2015 (samlimál) - eykajáttan, seinna
viðgerð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
3 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
24.02.2015
26.02.2015
26.03.2015

Málnr.
16/15
8/15
19/15

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferða viðgjørt á býráðsfundi 26. februar 2015.
Nevndarsamtyktir:
FíN 24-02-2015: Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 20-02-2015.
Býráðsins samtykt 26-02-2015:
Málið einmælt samtykt við fyrru viðgerð.
Býráðsins samtykt 26-03-2015:
Málið einmælt samtykt við aðru viðgerð.

20/15
11/00160 Uppskot um umskipan av skúlabygnaðinum í Klaksvík - navna- og
búmerkjakapping
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.03.2015
24.03.2015
26.03.2015

Málnr.
5/15
20/15
20/15

Váttað

Frágreiðing um málið:
Á býráðsfundi tann 23.04.2014 varð samtykt, at Klaksvíkar Býrað skuldi skriva út eina navna- og
búmerkjakapping fyri nýggja samanlagda skúlan í Klaksvík. Málið er nú komið hartil, at hetta skal setast í
verk.
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Mælt verður til, at ein dómsnevnd verður sett, og at henda fer til verka skjótast tilber. Nevndin skal útskriva
navna- og búmerkjakappingina, og verður mælt til, at nevndin fær heimild til at tilskila sær rætt til ikki at
brúka nakað av innkomnu uppskotunum.
Mælt verður til, at dómsnevndin verður mannað við hesum persónum: Jóhann Lützen, John Færø, Vagn
Foldbo (umboðandi skúlan), Andras Sólstein (søgukønur), Edward Fuglø (listamaður) og Jastrid Gullaksen
(sniðgevi) og Tonja Ziskason, sum eisini verður skrivari hjá nevndini.
Lógargrundarlag:
Fólkaskúlalógin, § 32.
Fíggjarligar avleiðingar:
Mælt verður til, at virðislønin verður kr. 10.000,-, og meta vit, at samlaði kostnaðurin, íroknað fundarsamsýning, sniðgeving, lýsingar v.m., verður umleið kr. 50.000,-, og at hetta – eins og gjørt varð í sambandi
við tilgongdina at leggja skúlarnar saman – verður fíggjað av avsetingini til bygging av nýggjum skúla.
Tilmæli:
Vísandi til omanfyristandandi, verður mælt til, at sett verður ein dómsnevnd at skriva út eina navna- og
búmerkjakapping sambært tí í hesum tilmæli ásetta leisti, og at tilmælið frá dómsnevndini verður lagt fyri
nevndir og býráð til støðutakan.
Nevndarsamtyktir:
TrN B&U 17-03-2015: Nevndin samtykti, at taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagfest 11.03.15.
FíN 24-03-2015: Óluva Klettskarð luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni.
Nevndin tekur undir við TrN B&U 17-03-2015.
Býráðsins samtykt 26-03-2015:
Óluva Klettskarð luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni.
Einmælt samtykt at taka undir við TrN B&U 17-03-2015 og FíN 24-03-2015.

21/15
15/00139 Raðfesting av íløguarbeiðum í 2015, Klaksvíkar Havn - eykajáttan, fyrra
viðgerð
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
19.02.2015
24.03.2015
26.03.2015
30.04.2015

Málnr.
6/15
17/15
21/15

Váttað

Frágreiðing um málið:
Seinastu árini hevur Havna- og Vinnunevndin viðgjørt og samtykt eina raðfesting av rakstrar- og
íløguavsetingunum hjá Klaksvíkar Havn.
Mett verður við ársbyrjan, at tað bert er á íløgusíðuni, at møguleiki er fyri raðfesting. Seinni í ár er ætlanin
at kanna eftir, um møguleiki er fyri at hyggja eftir, um møguligt er fyri raðfesting innan rakstrarsíðuna.
Á fíggjarætlanini fyri 2015 eru avsettar til íløgur kr. 2.000.000,-.
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Í samband við hetta málið er upplýst, at avgerð er tikin um, at avlopið hjá Klaksvíkar Havn í 2014 skal
flytast fram til at brúka til íløgu í 2015. Mett verður, at avlopið verður einar 1,35 mió. kr.
Upplýst verður, at málið um avlopið hjá Klaksvíkar Havn verður partur av einum felagsmáli um
framflyting av avlopum á fíggjarætlanini fyri 2014 til fíggjarætlanina fyri 2015.
Við støði í omanfyri standandi skal nevndin taka støðu til, hvussu samlaða íløgan, kr. 3.350.000,- verður
raðfest í 2015. Niðanfyri er uppskot við mettum tølum. Seinni er ætlanin at koma við neyvari tølum.
Formaðurin kunnar nevndina nærri um verkætlanir:
Verkætlan:
1. Nýggj havnaskrivstova
2. Bátabrúgvar og sølutorg
3. Norðhavnin – atløguviðurskifti

Upphædd, kr.:
2.000.000,1.000.000,350.000,-

Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin viðmerking
Tilmæli:
Við hesum verður mælt nevndini til at taka undir við omanfyri standandi raðfesting.
Nevndarsamtyktir:
HaVN 19-02-2015: Ein meiriluti, Óluva Klettskarð, Kristian Eli Zachariasen, Steinbjørn O. Jacobsen og
Herfrí J. Sørensen, tekur undir við tilmæli frá umsitingini 11-02-2015. Ein minniluti, Elsebeth Mercedis
Gunnleygsdóttur, tekur støðu í býráðnum.
FíN 24-03-2015: Ein meiriluti, Jógvan Skorheim, Óluva Klettskarð og Signhild V. Johannesen, tekur undir
við meirilutanum í HaVN 19-02-2015. Ein minniluti, Atli S. Justinussen og Eyðstein Ó. Poulsen, tekur
undir við íløguavsetingini og mælir til at halda fast við upprunaætlanina at byggja nýggja havnaskrivstovu í
Norðhavnini.
Býráðsins samtykt 26-03-2015:
Atkvøtt varð um tilmælið frá minnilutanum í FíN 24-03-2015. Tað fall við 5 atkvøðum fyri - Gunvá við
Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen
- og 6 ímóti - Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V.
Johannesen og Kristian Eli Zachariasen.
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í FíN 24-03-2015. Tað varð samtykt við 6 atkvøðum fyri
- Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen og
Kristian Eli Zachariasen - og 4 ímóti - Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth Mercedis
Gunnleygsdóttur og Atli S. Justinussen - og 1 blankari atkvøðu - Herfrí J. Sørensen.

22/15
14/00896 KÍ-høllin - dagføring av norðurenda
Viðgjørt av

Fundardagur

Málnr.

Váttað

KLAKSVÍKAR KOMMUNA
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Mentanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð
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16.03.2015
16.03.2015
24.03.2015
26.03.2015

26/15
15/15
21/15
22/15

Frágreiðing um málið:
Tá ið soppur varð staðfestur í Skúlanum á Ziskatrøð, varð farið at leita eftir nýggjum hølum til nakrar
skúlaflokkar. Í hesum sambandi hava nevndir og býráð samtykt, at norðari endi av KÍ-høllini skal
umvælast og brúkast til skúlaendamál.
Ráðgevandi verkfrøðingur hevur vegna Klaksvíkar kommunu staðið fyri arbeiðinum, prosjekterað, og
bjóðað út. Tríggjar fyritøkur vórðu spurdar um tilboð, men einans tvey tilboð komu inn.
Býráðið hevur á seinasta býráðsfundi samtykt við fyrru viðgerð, eina framflyting áljóðandi kr. 4.000.000 til
ítróttarøkið, sum ætlanin er at nýta til umvælingararbeiðið.
Lægsta tilboðið, ið kom inn, var væl omanfyri avsetingina til alt arbeiðið.
Síðani tilboðini vórðu latin upp, hevur ráðgevin samskift við arbeiðstakaran um møguligar tillagingar í
ætlanini, soleiðis at skúlaflokkarnir kunnu koma inn, og mest átrokandi umvælingarnar verða gjørdar.
Formaðurin í mentanarnevndini og borgarstjórin hava tikið avgerð um at seta arbeiðið í gongd.
Ráðgevin hevur víst á, at arbeiðið má byrja beinanvegin, soleiðis at tíðarætlanin kann halda.
Gjørt skal vera vart við, at sáttmálin, ið er undirskrivaður við arbeiðstakaran, er áljóðandi 3,5 mió. og
umfatar ikki umvæling av tekjuni.
Ráðgevin hevur mælt til, at bíðað verður við tekjuni, til veðrið gerst betri, samstundis sum nevndir og
býráð hava møguleika fyri at raðfesta nýggja tekju til ALLA høllina.
Kostnaðurin fyri at gera ALLA tekjuna er væntandi uml. 2 mió. kr. við bjálving og við somu loysn, sum
við Badmintonhøllini. Hetta verður lagt fyri nevndir og býráð sum serskilt mál seinni.
Lógargrundarlag:
Fíggjarætlanin
Víst verður eisini til § 6, 1. petti stk. 11. í kommunustýrisskipanini
Fíggjarligar avleiðingar:
Upprunaliga eru kr. 4 mill tøkar til arbeiðið, men verða kr. 3,5 mill. nýttar – hetta vegna eina minni veiting
á kr 500.000,- (tekjan)
Tilmæli:
Málið verður við hesum lagt fyri nevndir og býráð til formligar staðfestingar.
Nevndarsamtyktir:
UBN 16-03-2015: UBN tekur undir við tilmælinum dagfest 13-03-2015.
MeN 16-03-2015: Nevndin tekur undir við UBN: 16.03.15.
FíN 24-03-2015: Nevndin tekur undir við UBN og MeN 16-03-2015.
Býráðsins samtykt 26-03-2015:
Einmælt samtykt at taka undir við UBN 16-03-2015, MeN 16-03-2015 og FíN 24-03-2015.

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI

