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Klaksvíkar Býráð  

Dagfesting: 19.06.2014 kl. 17:30 

Málnr.: 13/00245 

  

Nevndarlimir:   

Varalimir:  

Ikki møtt:   

Onnur:  

Protokollførari:  

Málsyvirlit  
Síða 

Til viðgerðar 

69/14 10/00130-22 Atkomuviðurskrifti við kommunalu barnatannarøktina  

70/14 14/00400-13 Nýggj útgerð til alisfrøðistovu og teldur til orðblind, Skúlin á Ziskatrøð  

71/14 14/00513-7 Ung í arbeiði 2014 - fyrra viðgerð  

72/14 12/00913-60 Útvegan av lendi til útbygging av Tekniska Skúla, matr. nr. 752b  

73/14 11/00916-172 Skúlabygging  

 
 

69/14 

10/00130 Atkomuviðurskifti við kommunalu barnatannarøktina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 10.06.2014 25/14  

2 Fíggjarnevndin 17.06.2014 59/14  

3 Klaksvíkar Býráð 19.06.2014 69/14  

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 6. juni 2014. 

Málið um ónøktandi atkomuviðurskiftini við kommunalu barnatannarøktina hevur áður verið frammi og til 

viðgerðar í avvarðandi nevndum, men uttan tó at nøkur loysn er sett í verk. Í skrivi, dagfest 26. mai 2014, 

heitir Meginfelag teirra brekaðu í Føroyum á kommununa um at lúka treytirnar í kunngerð um 

atkomuviðurskifti frá 3. desember 2009. 

 

Trivnaðardeildin hevur tosað innleiðandi Fuglark um, hvør varandi loysn um atkomu til ovaru hædd best 

hóskar til skúlabyggingina, sum er ávegis – antin tað so er lyfta ella brúgv inn á ovaru hædd, har 

Barnatannarøktin og Gigni eru. Niðurstøða hjá Fuglark er, at tað ikki ber til at gera eina brúgv, so sum áður 

hevur verið upp á tal í viðgerðini av hesum máli. Tvs. lyftan er einasta alternativ fyri atgongd til 2. hædd. 

  

Kostnaðin at gera eina lyftu meta Fuglark at liggja millum kr. 750.000,- og 1.500.000,- alt eftir dygdini, 

sum man ynskir. Hetta er nógvur peningur. Tað, sum kann stuðla einari slíkari íløgu er hinvegin, at hon er 

endalig. Hon kann verða partur av heildarætlanini fyri skúlaútbyggingina, har Fuglark nú ganga útfrá, at 
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heilsudepilin fyri skúlan verður í hesum suðurendanum. Samskipanin við heildarætlanina er sjálvandi 

ógvuliga umráðandi í slíkum føri, og tað er líka sjálvsagt, at fyrireikingin av hesum møguleikanum ikki fer 

í gongd, fyrr enn byggibólkurin hevur sagt sína hugsan um málið. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í samtyktu fíggjarætlan býráðsins er eingin játtan beinleiðis markað til hesa íløgu, men hølisumstøðurnar 

hjá Barnatannarøktini og Gigna eru tó partur av tí samlaðu skúlabyggingini, har byggibólkur sum kunnugt í 

løtuni skrivar tilmæli.  

 

Sostatt kundi ein loysn fyri hesa atkomu – um undirtøka er fyri henni – verðið fíggjað av játtanini til 

skúlabyggingina, hetta sjálvandi treytað av, at loysnin er samsvarandi tí heildarætlan, sum byggibólkurin 

arbeiðir við, og sum nevndir og býráð skulu til at viðgera og góðkenna. 

 

Tilmæli:  
Málið verður lagt fyri til kunningar og støðutakan, um umsitingin – í samstarvi við byggibólkin – skal 

arbeiða víðari við at fremja eina loysn av atkomuviðurskiftunum í inniverandi ári, treytað av, at henda er í 

tráð við samlaðu skúlabyggingina. 

 

Samtyktir 

TRN B&U 10-06-2014: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagfest 04.06.14. 

 

FíN 17-06-2014: Nevndin tekur undir við TrN B&U 10-06-2014. 

 

BýR 19-06-2014: Tilmælini frá TrN B&U 10-06-2014 og FíN 17-06-2014 einmælt samtykt. 

 

 

 

70/14 

14/00400 Nýggj útgerð til alisfrøðistovu og teldur til orðblind – Skúlin á Ziskatrøð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 10.06.2014 23/14  

2 Fíggjarnevndin 17.06.2014 61/14  

3 Klaksvíkar Býráð 19.06.2014 70/14  

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 2. juni 2014. 

Virkandi skúlastjori við Skúlan á Ziskatrøð hevur gjørt umsitingina varuga við, at tað eru fleiri viðurskifti í 

skúlanum, sum krevja ábøtur. Her ger hon serliga vart við útgerð til alisfrøðistovuna og útgerð (teldur) til 

næmingar, ið eru orðblindir. 

 

Fimm teldur til orðblindar næmingar. 

Skúlaleiðslan ger vart við, at skúlar aðrastaðni ásanna, at orðblindir næmingar hava ein undirvísingartørv, 

sum krevur serlig amboð. Skúlin á Ziskatrøð hevur ætlanir um at útvega fimm teldur við serligum 

skipanum til orðblindaundirvísing. Prísurin liggur um kr. 10.000,- fyri hvørja teldu v/skipan, sum er partur 

av sonevnda KT-ryggsekkinum. Teldan gevur næminginum betri møguleikar at lesa og skriva tekstir, 

soleiðis at hann skjótari kemur ígjøgnum pensum, samstundis sum hann lærir tað málsliga skjótari. Eisini 

er ætlanin at brúka teldurnar í sambandi við próvtøkur hjá orðblindum næmingum. 
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Nýggj útgerð til alis- og evnafrøðistovuna. 

Savnsvørðurin í alis-/evnafrøði ger umvegis skúlaleiðsluna vart við, at tørvur er á at gera eina íløgu á kr. 

50.000,- í útgerð, so alis- og evnafrøðistovan hevur dagførda útgerð. Henda útgerð er til brúks fyri 

árgangirnar frá og við 7. fl til og við 10. fl. í alis og evnafrøði. 

 

Lógargrundarlag:  

Fólkaskúlalógin, sum m.a. ásetur, at kommunan skal útvega skúlunum neyðug undirvísingaramboð. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samanlagt er talan um eina íløgu í teldur og útgerð á kr. 100.000,- 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at fíggja tilmæltu íløguna í útgerð á kr. 100.000,- av íløgujáttanini til skúlabygging. 

 

Samtyktir 

TRN B&U 10-06-2014: Nevndin samtykti, at taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagfest 02.06.14. 
 

FíN 17-06-2014: Nevndin tekur undir við TrN B&U 10-06-2014. 

 

BýR 19-06-2014: Tilmælini frá TrN B&U 10-06-2014 og FíN 17-06-2014 einmælt samtykt. 

 

 

 

71/14 

14/00513 Ung í arbeiði, 2014 - fyrra viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Mentanarnevndin 10.06.2014 37/14  

2 Havna- og Vinnunevndin 10.06.2014 34/14  

3 Trivnaðarnevndin "Eldri & Bústaðir" 10.06.2014 11/14  

4 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 10.06.2014 28/14  

5 Tekniska Nevnd 11.06.2014 25/14  

6 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 11.06.2014 39/14  

7 Fíggjarnevndin 17.06.2014 58/14  

8 Klaksvíkar Býráð 19.06.2014 71/14  

9 Klaksvíkar Býráð 11.09.2014   

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 3. juni 2014. 

Í oktober í 2013 viðgjørdu Trivnaðarnevndin B&U og Fíggjarnevndin eina eftirmeting av tiltakinum Ung í 

Arbeiði í 2013. Nevndirnar samtyktu báðar, at verandi játtan á kr. 230.000,- í 2013 var ov lítil, sæð í mun 

til talið av ungum millum 14 og 16 ár, og mæltu tær til, at kr. 500.000,- vórðu settar av til Ung í Arbeiði í 

2014, so tey ungu kunnu fáa tilboð um at vera við í tiltakinum í 2014, har tey arbeiða í 2 vikur á 40 tímar 

við ymiskum verkætlanum. 

 

Samanumtikið vóru niðurstøðurnar hjá Trivnaðarnevndini B&U og Fíggjarnevndini í oktober í fjør at mæla 

til: 

 at Ung í Arbeiði heldur fram í 2014 

 at ein samskipari verður settur at leiða verkætlanina 
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 at málbólkurin fyri skipanina verður ung millum 14 og 16 ár 

 at seta av kr. 500.000,- til Ung í Arbeiði 2014 og 

 at skipa arbeiðið í ávísar verkætlanir og so nakað av vanligum arbeiðið 

Manglandi avseting í 2014 

Hóast omanfyri nevndu býráðsnevndarsamtyktir setti býráðið somu upphædd av til Ung í Arbeiði í 2014 

sum í 2013, nevniliga kr. 230.000,-, og av tí orsøk hevur umsitingin ikki møguleika til at fremja tiltakið í 

2014 samsvarandi omanfyri nevndu samtyktum. 

 

Vísandi til omanfyristandandi verður málið lagt fyri býráðsnevndirnar, fíggjarnevndina og býráðið við 

fráboðan um støðuna, samstundis sum spurningurin um skipan og fígging av Ung í Arbeiði í 2014 verður 

lagdur til politisku skipanina at seta út í kortið. 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrislógin – almannagagnligt tiltak, sum fevnir um allan málbólkin. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Verandi játtan er kr. 230.000,-, meðan tørvur er á kr. 500.000,-, um samtykti leisturin skal fylgjast. 

 

Tilmæli:  
Málið verður lagt fyri til politiska støðutakan. 

 

Samtyktir 

MeN 10-06-2014: Nevndin tekur undir við  tilmælinum, treytað av, at samskiparin er partur av verandi 

umsiting, og økir innan mentan eisini verða umfataði av arbeiðinum. 

 

HaVN 10-06-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum, treytað av, at samskiparin er partur av verandi 

umsiting, og økir innan Havna- og Vinnuøkið eisini verða umfataði av arbeiðinum. Mælt verður til, at 

neyðug eykajáttan, kr. 50.000,-, verður tikin innan Havnin, Rakstur. 

 

TrN E&B 10-06-2014: Kunnað varð um málið. Nevndin hevur ongan pening at vísa á. 

 

TrN B&U 10-06-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum, treytað av, at samskiparin er partur av 

starvsfólkahópinum hjá KK. Nevndin mælir til, at kr. 50.000 frá økinum TrN B&U verður tikin av 

íløgujáttan til skúlabygging, treytað av, at peningurin verður nýttur til at prýða um skúlaøkið. 

 

TN 11-06-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum, treytað av, at samskiparin er partur av verandi 

umsiting, og økir innan tekniska økið eisini verða umfataði av arbeiðinum. Mælt verður til, at neyðug 

eykajáttan, kr. 50.000,-, verður tikin innan Vegir, Rakstur. 

 

UBN 11-06-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum og játtar kr. 70.000,-. 

 

FíN 17-06-2014: Nevndin tekur undir við MeN 10-06-2014, HaVN 10-06-2014, TrN B&U 10-06-2014, 

TN 11-06-2014 og UBN 11-06-2014 og vísir á, at kr. 50.000,- frá MeN verða tiknar av kontuni Keyp av 

listaverki. 

 

BýR 19-06-2014: Tilmælini frá MeN 10-06-2014, HaVN 10-06-2014, TrN B&U 10-06-2014, TrN E&B 

10-06-2014, TN 11-06-2014, UBN 11-06-2014 og  FíN 17-06-2014 einmælt samtykt við fyrru viðgerð. 
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72/14 

12/00913 Útvegan av lendi til útbygging av Tekniska Skúla - matr. nr. 752b 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Tekniska Nevnd 11.06.2014 27/14  

2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 11.06.2014 41/14  

3 Klaksvíkar Býráð 19.06.2014 72/14  

 

Frágreiðing um málið: 

Umhvørvisstovan biður um býráðsins ummæli til, at 136 m
2
 verða fluttir frá matr. nr. 752b (Tekniska 

Skúla) til vegin við  rundkoyringina á Borðoyarvík – litað reytt á luftfoto niðanfyri. 

 

(Sambært landsvegaskránni er landsvegurin í økinum lýstur soleiðis: 

Stk. 2. Frá rundkoyringini við tekniska skúla í Klaksvík niðan í Oyravegin til vendiplássið úti á Norðoyri. -  

Umrødda lendi, sum nú verður marknaumskipað er sostatt at  meta sum verandi undir veganleggi hjá P/f 

Norðoyatunlinum) 

 

Tilmæli:  
Tekniska Umsiting mælir til at senda Umhvørvisstovuni málið aftur við viðmæli um at játta, samstundis 

sum spurningurin um makaskifti millum blá-skraveraða økið (uml. 430 m
2
) til kommunalt vegalendi og 

kommunalt lendi eystanfyri rundkoyringina verður tikin upp saman við skúlaleiðsluni. 

 

Samtyktir 

TN 11-06-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli 

frá TU, dagf. 03-06-2014. 

 

UBN 11-06-2014: Nevndin tekur undir við TN 11-

06-2014. 

 

BýR 19-06-2014: Tilmælini frá TN 11-06-2014 og 

UBN 11-06-2014 einmælt samtykt. 
 
 
 

73/14 

11/00916 Skúlabygging 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 18.06.2014 29/14  

2 Tekniska Nevnd 18.06.2014 30/14  

3 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.06.2014 44/14  

4 Fíggjarnevndin 19.06.2014 66/14  

5 Klaksvíkar Býráð 19.06.2014 73/14  

 

Frágreiðing um málið: 
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Víst verður til tilmælið frá byggibólkinum, dagfest 18. juni 2014, har greitt verður frá tilgongdini higartil, 

arbeiði byggibólksins, víðari arbeiðs- og tíðarætlan og vegleiðandi strikumyndum og byggiskrá, dagfest 16. 

juni 2014. 

Tað, sum nevndir og býráð taka støðu til í hesum umfari, er innihald og kostnaður av byggistigi 1. 

 

Lógargrundarlag:  

§§ 47, 52 og 57 í Fólkaskúlalógini. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Sum tað framgongur av viðløgdu byggiskrá, hølisyvirliti og kostnaðarmeting, er tann samlaði kostnaðurin 

av 1. byggistigi 99,7 mkr. umframt mvg. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður nevndum og býráð til at taka undir við hesum tilmæli og hjáløgdu byggiskrá, dagfest 16-06-

2014, og at verkætlanin heldur fram samsvarandi løgdu arbeiðs- og tíðarætlanini. 

 

Samtyktir 

TrN B&U 18-06-2014: Ein meiriluti, Jóhann Lützen, Kristian Eli Zachariasen og Signhild V. Johannesen, 

tekur undir við tilmælinum frá byggibólkinum dagfest 16.06.14. Ein minniluti, Eyðstein Poulsen og Herfrí 

J. Sørensen, tekur í princippinum undir við málinum, men mælir til at skjóta býráðsfundin út eina viku, so 

at politiski myndugleikin fær møguleika at seta seg meira inn í málið, og at býraðið innan hesa tíð fær fund 

í lag við byggibólkin. 

 

TN 18-06-2014: Ein meiriluti, Steinbjørn O. Jacobsen, Jóhann Lützen og Kristian Eli Zachariasen, taka 

undir við meirilutanaum frá TrN B&U 18.06.14. Ein minniluti, Gunvá við Keldu og Elsebeth Mercedis 

Gunnleygdóttur, taka undir við minnilutanum TrN B&U 18.06.14. við at skjóta býráðsfundin út eina viku, 

so at politiski myndugleikin fær møguleika at seta seg meira inn í málið, og at býraðið innan hesa tíð fær 

fund í lag við byggibólkin. Hetta tí at tilfarið bleiv sent til býráðslimirnar bert 4 tímar áðrenn politiska 

viðgerðin byrjaði. 

 

UBN 18-06-2014: Ein meiriluti Jóhann Lützen, Kristian Eli Zachariasen og Signhild V. Johannesen, taka 

undir við meirilutanaum frá TrN B&U 18.06.14. 

Ein minniluti, Gunvá við Keldu og Elsebeth Mercedis Gunnleygdóttur, taka undir við minnilutanum TrN 

B&U 18.06.14. við at skjóta býráðsfundin út eina viku, so at politiski myndugleikin fær møguleika at seta 

seg meira inn í málið, og at býraðið innan hesa tíð fær fund í lag við byggibólkin. Hetta tí at tilfarið bleiv 

sent til býráðslimirnar bert 4 tímar áðrenn politiska viðgerðin byrjaði. 

 

FíN 19-06-2014: Ein meiriluti Jógvan Skorheim, Óluva Klettskarð og Signhild V. Johannesen tekur undir 

við meirilutanum í TrN B&U 18.06.2014 og mælir býráðnum til at hækka skattin við 0,5 % og 

inntøkumetingina við 3.5 mill í samband við fíggjarætlanina 2015 fyri at fíggja øktu verkætlanina. 

Ein minniluti Eyðstein Poulsen og Gunvá við Keldu tekur undir við minnilutanum í TrN B&U, TN og 

UBN 18.06.2014. 
 

BýR 19-06-2014: Broytingaruppskot frá Eyðstein Ó. Poulsen um bert at taka undir við byggiskránni fall 

við 5 atkv. fyri - GvK, EÓP, ASJ, EMG og HJS - og 6 ímóti - JS, SOJ, ÓK, JL, KEZ og SVJ. 
 

Broytingaruppskot frá Atla S. Justinussen at hækka inntøkumetingina við 3,5 mió. kr. og at lækka samlaðu 

íløgurnar og raksturin við 3,5 mió. kr. fyri at fíggja verkætlanina fall við 5 atkv. fyri - GvK, EÓP, ASJ, 

EMG og HJS - og 6 ímóti - JS, SOJ, ÓK, JL, KEZ og SVJ.  
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Samtykt at taka undir við meirilutanum í FíN 19-06-2014 við 6 atkv. fyri - Jógvan Skorheim, Óluva 

Klettskarð, Steinbjørn O. Jacobsen, Signhild V. Johannesen, Jóhann Lützen og Kristian Eli Zachariasen, 

ongari ímóti og 5 blonkum atkvøðum - Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth M. 

Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen. 
 
 
 
 

 

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI 


