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Ár 2012, hin 20. mars kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu:
Óli M. Lassen, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen, Gunvá við Keldu, Signhild V.
Joensen, Jákup F. N. Mikkelsen, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð og Hans Arne Bertholdsen.
Jógvan Skorheim og Auðunn Konráðsson fingu ikki møtt av arbeiðsávum og høvdu givið avboð.

2012/030.
12/00134 Staðfest tap skuldarar
Frágreiðing um málið:
Í skrivi dagfest 6. mars 2012 mælir roknskaparleiðarin til, at upphæddirnar verða avskrivaðar.
FeN 5. mars 2012: Málið lá ikki í framløgurúminum.
HaVN 6. mars 2012: Nevndin staðfestir málið, tann partin sum hoyrir til HaVN.
TN 6. mars 2012: Málið tikið til eftirtektar.
SoN 7. mars 2012: Málið tikið til eftirtektar.
MeN 7. mars 2012: Málið tikið til eftirtektar.
FíN 14. mars 2012: Vísandi til samtyktirnar í FeN 6. februar 2012, HeiUN 6. februar 2012, BBN 6.
februar 2012, HaVN 7. februar 2012, TN 7. februar 2012, SoN 8. februar 2012, MeN 8. februar 2012
og samtyktina hjá Fíggjarnevndini 15. februar 2012, mælir nevndin býráðnum til at taka undir við
tilmælinum frá roknskaparleiðaranum og havnastjóranum um avskriving av skuld, áljóðandi íalt kr.
650.240,03, dagfest 3. februar 2012.
Vísandi til samtyktirnar í HaVN 5. mars 2012, TN 5. mars 2012, SoN 7. mars 2012 og MeN 7. mars
2012, mælir nevndin býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá roknskaparleiðaranum um
avskriving av skuld, áljóðandi kr. 4.024,62, kr. 11.257,30 og kr. 70.771,70, dagfest 6. mars 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/031.
12/00249 Bókasavnið - roknskapur 2011
Frágreiðing um málið:
Í skrivi dagfest 1. mars 2012 mælir roknskaparleiðarin til at góðkenna roknskapin hjá bókasavninum
fyri 2011.
MeN 7. mars 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá umsitingini, dagfest 1. mars 2012, um at
góðkenna roknskapin hjá bókasavninum fyri 2011.
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FíN 14. mars 2012: Nevndin tekur undir við MeN 7. mars 2012 og mælir býráðnum til at góðkenna
roknskapin hjá Klaksvíkar Bókasavni fyri árið 2011.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/032.
12/00175 Raðfesting av játtan til fastognir 2012 – flyting millum kontur – 1. viðgerð
Frágreiðing um málið:
Í skrivi frá umsitingini dagfest 2. mars 2012 stendur m.a.:
Umsitingin og leiðarin fyri húsavørðatoymið hava arbeitt við einum uppskoti um raðfesting av
átrokandi arbeiðunum, sum liggja í kortunum at fremja í 2012, undir kontostaðnum “Fastognir”. Givið
er, at pláss er bert fyri nøkrum heilt fáum arbeiðum at raðfesta, tá peningur eisini má vera tøkur til
arbeiðir, sum stinga seg upp í árinum.
Íløgujáttanin til fastognir - bygningar: Rakstrarjáttanin - upphædd at raðfesta:
1,0 mió. kr.
300 tkr.
Sí annars skriv frá umsitingini dagfest 2. mars 2012.
Tilmæli:
Mælt verður til omanfyri standandi raðfesting og fíggjarligu broytingar.
Fíggjarligar avleiðingar:
Málið førir til, at peningur skal flytast frá Íløgu til Rakstur. Sambært hesum lækkar samlaða íløgujáttan
kommununnar við 200 tkr., og raksturin hækkar við somu upphædd. Talan er um mál, sum býráðið
skal samtykkja tvær ferðir, og Fíggjarmálaráðið skal kunnast.
HaVN 5. mars 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU, dagf. 2. mars 2012.
TN 6. mars 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 2. mars 2012.
SoN 7. mars 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU, dagfest 2. mars 2012.
MeN 7. mars 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU, dagfest 2. mars 2012.
FíN 14. mars 2012: Nevndin tekur undir við HaVN 5. mars 2012, TN 5. mars 2012, SoN 7. mars 2012 og
MeN 7. mars 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
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2012/033.
10/00107 Bátadráttir á Vánni og Borðoyarvík
Frágreiðing um málið:
Havna- og Vinnunevndin mælti á fundi 8. mars 2011 til, at bátadráttir verða gjørdir á Vánni og á
Borðoyarvík, og at nevndarformaðurin, havnastjórin og Norðoya Bjargingarfelag skuldu gera uppskot
um, hvar dráttir kundu gerast.
Havna- og Vinnunevndin mælti á fundi 10. jan. 2012 til, at dráttirnir verða framdir innan 1. mai 2012.
Á fundi 28. feb. 2012 var fundur millum formannin í Havna- og Vinnunevndini, ráðgevara, umboð fyri
Norðoya Bjargingarfelag og býarverkfrøðingin, har nýggj staðseting av bátadráttum var í uppskoti.
Nýggju uppskotini lata upp fyri nýggjum bátaplássum á landi.
Tilmæli:
Heitt verður á nevndir og býráð um viðgera aðra staðseting av bátadráttum enn ta upprunaligu.
Mælt verður til, at bátadráttur verður gjørdur á suðursíðuni í bátahylinum á Borðoyarvík. Málið krevur
eitt nú eina broyting av matrikkuleraða stykkinum, matr. nr. 1650ap.
Mælt verður til, at bátadrátturin norðanfyri Stórukei, sum í verandi støðu verður nýttur til kappróðurin
á Norðoyastevnu, verður útbygdur, so hann eisini kann verða øðrum bátaeigarum at gagni, samstundis
sum ætlanin um bátadrátt sunnanfyri Lítlukei (Heimarubryggju) verður slept.
Fíggjarligar avleiðingar:
Arbeiðið, sum er mett at kosta 300 tús. kr., verður framt í 2012 og skal fíggjast innan fyri
íløgujáttanina hjá Havna- og Vinnunevndini, har 3,1 mió. kr. eru settar av.
HaVN 5. mars 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 2. mars 2012
TN 5. mars 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 2 . mars 2012.
FíN 14. mars 2012: Nevndin tekur undir við HaVN 5.mars 2012 og TN 5. mars 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/034.
12/00253 Útgreining av íløgum - sosiala økið
Frágreiðing um málið:
Settar eru 2 mió. kr. á konto 313200 undir konto 2216170112 “Sambýlið á Heygnum”.
Tá fíggjarætlanin varð løgd fyri 2012, varð umrøtt, at omanfyristandandi íløguupphædd verður
útgreinað, soleiðis at íløgurnar skulu deilast soleiðis:
• 1,5 mió. kr. til innrættan av restini av kjallaranum undir Sambýlinum á Heygnum.
• 500 tús. kr. til verkætlanina um víðari útbygging av íbúðunum á Kráarbrekku.
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SoN 7. mars 2012: Nevndin tekur undir við skrivinum frá umsitingini, dagfest 3. mars 2012
viðvíkjandi útgreinan av íløgunum fyri 2012.
FíN 14. mars 2012: Nevndin tekur undir við SoN 7. mars 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/035.
10/00830 Hølisviðurskiftini hjá Norðoya Kunningarstovu
Frágreiðing um málið:
Norðoya Kunningarstova verður nú flutt nærri miðbýnum og tí stóra almanna busssteðgistaðnum í
miðbýnum.
Avsett til stuðul til Norðoya Kunningarstovu er í 2012 kr. 150.000,Tilmæli
Mælt verður til
1. at av stuðlinum til Norðoya Kunningarstovu 2012 verða fluttar kr. 84.000,- inn á ”Fastognir” íløga
(kr. 150.000 - 84.000 = kr. 66.000).
2. kr. 66.000,- verður stuðulsgjaldið til Norðoya Kunningarstovu alt árið 2012.
3. Upphæddin fyri el-arbeiðið kr. 70.000,- verður flutt frá “endurgjaldinum í sambandi við
oljudálkingina í Norðhavnini” í 2010 til ”Fastognir” íløga
4. á henda hátt verður alt arbeiðið í sambandi við umvæling av hølunum í Isenkram til Kunningarstovuna borið av ”Fastognum” íløga.
5. at sett verður av til Kunningarstovuna kr. 50.000,- meir á komandi fíggjarætlan ~ kr. 200.000,- í 2013.
MeN 7. mars 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá umsitingini, dagfest 29. februar 2012.
FíN 14. mars 2012: Nevndin tekur undir við MeN 7. mars 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/036.
11/00239 Reglugerð fyri Grunnin Mentanartiltøk
Frágreiðing um málið:
Á fíggjarætlanini fyri 2012 er á mentanarøkinum sett av kr. 150.000,- til “Grunnur Mentanartiltøk”.
Uppskot til reglugerð fyri grunnin er gjørt – ætlanin er, at stuðul verður veittur til tiltøk, sum
onkursvegna eru nýbrot - øðrvísi fjøltáttað: ”Framførslur, framsýningar o.l. skulu vera í Klaksvíkar
kommunu í 2012. Men kunnu eisini verða aðrastaðni, um hildið verður, at tey promovera Klaksvíkar
Kommunu / Norðoyggjar”.
Lýst verður í bløðunum fyrst í mars 2012 um at møguleiki er fyri at søkja stuðul, og at freistin at søkja
er 13. apríl 2012.
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MeN 7. mars 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá umsitingini, dagfest 2. mars 2012.
FíN 14. mars 2012: Nevndin tekur undir við MeN 7. mars 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/037.
12/00143 Nýggjur sandur og fríðkan í Klaksvík og Árnafirði – flyt. mill. høv.kt.bólkar – 2. viðgerð
Frágreiðing um málið:
Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 21. februar 2012.
Málið verður tí beint í býráðið til seinnu samtykt.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/038.
12/00116 Umsókn um stuðul til skúlaskipið Dragin - flyting millum høvuðskontubólkar – 2. viðgerð
Frágreiðing um málið:
Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 21. februar 2012.
Málið verður tí beint í býráðið til seinnu samtykt.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/039.
12/00094 Stuðul til kikara í samb. við “Kópakonuna” - flyting mill. høvuðskontubólkar – 2. viðgerð
Frágreiðing um málið:
Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 21. februar 2012.
Málið verður tí beint í býráðið til seinnu samtykt.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

