Ár 2009, hin 23. november
91.
09/00752 Fíggjarstøðan á tekniska økinum 2009.
Til nevndarfundirnar í sept. varð upplýst, at fíggjarliga støðan á tekniska økinum fyrra
hálvár 2009 vísti javnvág, og at tað mesta av íløgujáttanini var brúkt. Ein gjøgnumgongd
av fíggjarviðurskiftunum og tørvinum í september vísir, at ov lítið av peningi er tøkur til
bráðfeingis arbeiðir, sum koma undan kavi dagliga, men tann samlaði raksturin av
tekniska økinum sær út til at halda, men hetta bert um onkrar reguleringar verða
gjørdar og um ikki stórar óvæntaðar útreiðslur koma. Sí frágreiðing og tilmæli í 4 pkt. frá
býarverkfrøðinginum.
Tekniska nevnd viðgjørdi tilmælið frá Hera Hammer, býarverkfrøðingi, dagf. 02.10.09.
Nevndin tekur undir við tilmælinum pkt. 1,2,3 og 4.
Fíggjarnevndin tekur undir við TN 06.10,09
Hetta mál verður lagt fyri til seinnu samtykt.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
92.
09/00833 Innilokan av ístransportbandi – Kósin.
Søkt verður, vegna Kósavirkið, um loyvi til innilokan av ístransportbandinum millum
kantinuna og íshúsið, umleið 40m2. Nýtslan á økinum verður tann sama sum áður. Hetta
er krav frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, í samband við, at virksemið skal byrja aftur á
Kósini. Mælt verður til at geva loyvi og at fáa tey matrikuleru viðurskiftini í lagi hesum
viðvíkjandi.
Havna- og Vinnunevndin tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 30.10.09.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. dagf., 30.10.09.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
93.
09/00805 Setan av vakstrarbólki – uppskot.
Víst verður til uppskot frá Jógvani Skorheim, varaborgastjóra, dagf. 22. oktober 2009,
har m.a. verður sagt, at ein kanning eigur at verða sett í verk, ið skal lýsa ymiskar
spurningar um “vøkstur”.
Á fundi 02.11.09 vil Byggi- og býarskipanarnevndin hava málið betur lýst.
Heilsu- og umhvørvisnevndin mælir til, at málið verður lýst betur við atliti til: Hvør skal
fremja kanningina, kostnað og endamálið við hesari. Nevndin mælir eisini til, at ein
vakstrar-bólkur verður settur við lokalum fólki at koma við hugskotum til menning av
býnum.
Ferðslunevndin tekur undir við tilmælinum frá Heilsu- og umhvørvisnevndini, dagf.
02.11.09.
Havna- og vinnunevndin tekur undir við Byggi- og býarskip-anarnevndini, dagf.
02.11.09.
Tekniska nevnd viðgjørdi skriv frá Jógvani Skorheim, vara-borgarstjóra, dagf. 22.10.09.
Nevndin tekur undir við tilmæli frá Heilsu- og umhvørvisnevndini, dagf. 02.11.09.

Sosiala nevnd viðgjørdi skriv frá Jógvani Skorheim, vara-borgarstjóra, dagf. 22.10.09.
Nevndin tekur undir við tilmæli frá Heilsu- og umhvørvisnevndini, dagf. 02.11.09.
Mentanarnevndin tekur undir við uppskoti til vakstrarbólk, men mælir til, at í fyrstu syftu
verður skipað fyri einum fundi til hugarák um uppskot til vøkstur í kommununi. Annars
verður mælt til, at hvør nevnd sær setur kr. 20.000 av til endamálið. Í sambandi við eina
møguliga seinni endurskoðan av fíggjarætlan-ini verður mælt til at fáa sett meir av til
endamálið.
Fíggjarnevndin mælir til, at settur verður ein trímannaður stýrisbólkur at standa fyri
verkætlanini, mannaður við umboðum úr Mentanarnevndini, Havna- og vinnunevndini
og Sosialu nevnd. Vísandi til samtyktina í Heilsu- og umhvørvisnevndini 02.11.09, verður
bólkurin at gera eina ætlan fyri arbeiðið og at leggja hesa fyri nevndirnar, áðrenn farið
verður til verka. Í mun til tað fíggjarliga hevur bólkurin tilvísing til Fíggjarnevndina.
Býráðsins samtykt: Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt.
94.
09/00518 Avdráttarskái – Grunnurin Mentanarhúsið Atlantis.
Vísandi til skriv 22.10.09 til N. Sparikassa verður sagt frá, at býráðið gevur sítt samtykki
um at veita avdráttarskáa í seks mánaðar. Hetta tí, at grunnurin er í akuttum
gjaldføristrupuleik-um, sí eisini fundarfrásøgn 15.10.09. Sí eisini tilmæli frá umsit-ingini,
dagf. 02.11.09 í 3. ptk.
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli 02.11.09 pkt. 1. Vísandi til pkt. 3 verður mælt
til, at tikið verður upp í sambandi við eina endurskoðan av fíggjarætlanini 2010 um til
ber at játta kr. 50.000 til lánsgjald.
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 10.11.09.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
95.
09/00826 Barnaverndartænastan – útreiðslur 2009.
Víst verður til hjálagda budgetsaldolista og hjálagda kontuavrit. Umsitingin er vitandi
um, at barnaverndartænastan hevur hægri útreiðslur í ár enn avsett er á játtanini, sí
skriv frá umsitingini, dagf. 30.10.09.
Málið hevur verð til kunning í Sosialu nevnd. Nevndin hevur ongar viðmerkingar.
Fíggjarnevndin tekur meirnýtsluna til eftirtektar, og heitir samstundis á umsitingina um í
mest møguligan mun at halda aftur í útreiðslunum, har hetta verður mett at vera
ráðiligt.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
96.
09/00853 Nýtt teppi til svimjihyljarnar.
Sum kunnugt hevur Býráðið játtað, at kr. 350.000 verða nýttar til útvegan av teppi og
uppsetan av rullum til teppi í svimjihøll-ini, eins og onnur smærri arbeiði, og at hetta
verður gjørt av rakstraravlopi hjá svimjihøllini í 2009. Víst verður til tilmæli 08.10.09 og
til býráðsviðtøku 20.10.09.
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli dagf. 06.11.09.

Hetta mál var ikki á upprunaligu skránni fyri mentanarnevndarfundin og kom tí ikki við á
fíggjarnevndarfundin, sum var beint eftir mentanarnevndarfundin. Málið má tó fremjast
beinanvegin og fer tí beinleiðis frá mentanarnevndini til býráðið.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
97.
09/00282 Fíggjarætlan 2010 – býráðið.
Víst verður til viðgerðina higartil í nevndum og býráði og samskiftið við Fíggjarmálaráðið
(FMR) um áseting av skattaprosenti íløgum og avdráttum.
Á temafundi 19. november 2009 viðgjørdi býráðið málið, og komu nevndirnar tá til
fylgjandi niðurstøður:
Sosiala Nevnd, Heilsu- og Umhvørvisnevndin, Tekniska Nevnd, Mentanarnevndin, Byggiog Býarskipanarnevndin, og Havna- og Vinnunevndin taka undir við fyriliggjandi uppskoti
til fíggjarætlan fyri árið 2010, dagfest 19.11.2009, sum javnvigar við fyrlgjandi
høvuðstølum (mill. kr.):
Inntøkur:
Rakstur:
Rentur:
Íløgur:
Avdráttir:
Javnvág:

122,75
85,90
9,90
20,20
6,75
0

Heilsu- og Umhvørvisnevndin, Tekniska Nevnd og Byggi- og Býarskipanarnevndin mæla
til 22,25% í kommunuskatti og Kr 4.000,- í barnafrádrátti.
Ein meiriluti í Sosialu Nevnd (Elsebeth G. Hansen, Jákup N. Mikkelsen, Steinbjørn O.
Jacobsen og Auðunn Konráðsson), ein meiriluti í Mentanarnevndini (Jógvan Skorheim,
Elsebeth G. Hansen, Jákup N. Mikkelsen og Óluva Klettskarð) og ein meiriluti í Havna- og
Vinnunevndini (Óli M. Lassen, Auðunn Konráðsson, Steinbjørn O. Jacobsen og Hans Arne
Bertholdsen) mæla til 22,25% í kommunuskatti og Kr 4.000,- í barnafrádrátti.
Ein minniluti í Sosialu Nevnd (Atli S. Justinussen), ein minniluti í Mentanarnevndini (Atli
S. Justinussen) og ein minniluti í Havna- og Vinnunevndini (Atli S. Justinussen) mælir til
21,75% í kommunuskatti og Kr 4.000,- í barnafrádrátti.
Fíggjarnevndin tekur undir við meirilutanum í Mentanarnevndini 19-11-2009,
meirilutanum í Sosialu Nevnd 19-11-2009, meirilutanum í Havna- og Vinnunevndini 1911-2009, Teknisku Nevnd 19-11-2009, Byggi- og Býarskipanarnevndini 19-11-2009 og
Heilsu- og Umhvørvisnevndini 19-11-2009.
Tilmælið viðvíkjandi fíggjarætlanini (útreiðslusíðuni) [§40 í KSL]:
Vísandi til nevndartilmælini, mælir Fíggjarnevndin býráðnum til at samtykkja fyriliggjandi
uppskot til fíggjarætlan, dagfest 19-11-2009, sum javnvigar við fylgjandi høvuðstølum
(mill. kr.):
Inntøkur:
Rakstur:
Rentur:
Íløgur:
Avdráttir:
Javnvág:

122,75
85,90
9,90
20,20
6,75
0

Tilmælið viðvíkjandi kommunuskattaútskrivingini [§40 í KSL]:

Nevndin mælir býráðnum til at samtykkja 22,25% í kommunuskatti og Kr 4.000,- í
barnafrádrátti.
Býráðsins samtykt: Broytingaruppskot frá ASJ, ÓML, AK og Jgv. Skorheim, dagf. 19.11.09,

samtykt við 11 atkvøðum fyri og 0 ímóti.
Broytingaruppskot frá ASJ, dagf. 23.11.09, fall við 1 atkvøðu fyri og 10 ímóti.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini viðv. fíggjarætlanini (útr.) samtykt við 11 atkvøðum fyri og
0 ímóti.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini viðv. kommunuskattaútskrivingini samtykt við 10 atkvøðum
fyri og 1 ímóti (ASJ).
98.
09/00315 Bygging av ellis- og røktarheimi í miðbýnum.
09/00572 Fígging av røktarheimi í Klaksvík
Víst verður til viðgerðina higartil í nevndum og býráði og samskiftið við
Almannamálaráðið (AMR) og Fíggjarmálaráðið (FMR) um málið, herundir eitt nú
fylgjandi:
Á býráðsfundi 23. juni 2009 samtykti býráðið, eftir tilmæli frá nevndum, at taka undir
við bygging av ellis- og røktarheimi.
Treytað tilsøgn frá AMR, dagfest 13. oktober 2009, um studningslán til bygging av ellisog røktar-heimi í Klaksvík.
Frásagnir frá fundum millum kommununa og FMR 20. oktober og 27. oktober 2009 og
teldupostur frá AMR til Gunvá við Keldu, borgarstjóra, dagfestur 28. oktober 2009.
Tann 4. november 2009 er málið til kunning í Sosialu Nevnd.
Kunning frá borgarstjóranum til allar býráðslimir, send við telduposti 5. november 2009,
um samskifti og fundir við peningarstovnar og við FMR, og at endalig umsókn til AMR
verður latin inn.
Skriv til AMR, dagfest 6. november 2009, har – vísandi til treytaðu tilsøgn AMRs – greitt
verður frá tillagaðu verkætlanini við 24 búplássum, sum er mett at kosta 47 mill. kr.,
sum fevnir um eina samlaða gólvvídd á 2500 fermetrar, og har tað í tíðar-ætlanini
verður mett, at byggitíðin er mett til 2,5 ár frá tí degi, at farið verður undir
projekteringina. Somuleiðis verður í hesum skrivi boðað frá, at kommunan hevur tikið
hædd fyri sínum fíggjarparti av hesari íløgu við at seta neyðugu upphæddirnar av í
ætlanunum fyri tey komandi árini.
Samskifti við FMR um tann fíggjarliga partin og fundir um sama, herundir eykafundir í
býráðnum um málið 10. november og 16. november 2009.
Temafund býráðsins 19. november 2009, har føstu nevndir býráðsins komu – í samráð
við FMR – komu til eina endaliga loysn viðvíkjandi fígging av kommunupartinum av
verkætlanini.
Skriv býráðsins til AMR, við avriti til FMR, dagf. 19. november 2009, har boðað verður
frá endaligu loysn býráðsins á fíggingini av kommunupartinum av verkætlanini, sum er
fingin til vega við fylgjandi avsetingum á komandi fíggjarætlanum kommununnar:
*2010: 3 mkr., *2011: 8 mkr., *2012: 10 mkr. og *2013: 9 mkr., ið gevur ein
samanlagdan kommunalan part, áljóðandi 30 mkr., sum er tann í løtuni metta
upphæddin. Í skrivinum verður víðari boðað frá, at við hesum roknar býráðið við, at øll
viðurskifti tilsøgnini viðvíkjandi eru fingin upp á pláss, og verður sæð fram til at fáa eina

endaliga váttan um tilsøgnina, sum landsstýris-kvinnan boðaði kommununi frá í skrivi
sínum 13. oktober 2009.
Býráðsins samtykt: Samtykt við 11 atkvøðum fyri og 0 ímóti at taka undir við skrivi býráðsins til

AMR – við avriti til FMR- dagfest 19. november 2009.
99.
09/00027 Kommunal umskipanarnevnd.
Vísandi til skriv frá KSF, dagf. 04.11.09 til Føroya løgmann
og Innlendismálaráðið og viðgerð í Fíggjarnevnd býráðsins 14.10.2009, verður málið lagt
fyri býráðið til umrøðu.
Býráðsins samtykt: Málið útsett til komandi fundarumfar.

