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Ár 2013, hin 21. februar kl. 18:00 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu:  

Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen, 

Kristian Eli Zachariasen, Gunvá við Keldu, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Eyðstein Ó. Poulsen, 

Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen. 

 

 

2013/066. 

12/01162 Val av varalimum í skúlastýrini 

 

Frágreiðing um málið: 

Á býráðsfundinum 29. januar 2013 vórðu sambært Fólkaskúlalógini tvey kommunal umboð vald í 

hvørt skúlastýri í skúlunum í Klaksvík. Síðani er ynski komið fram um at velja varalimir fyri hesi 

umboð. Mælt verður býráðnum til at velja tveir varalimir í hvørt skúlastýri í Klaksvík. 

 

Býráðsins samtykt: 

Varalimir í skúlastýrið fyri Skúlan við Ósánna: 

Jóhann Lützen varalimur fyri Sven Dahl 

Erling Petersen varalimur fyri Annu Mariu Joensen 

Varalimir í skúlastýrið fyri Skúlan á Ziskatrøð: 

Steinbjørn O. Jacobsen varalimur fyri Óluvu Klettskarð 

Jórun L. Mørkøre varalimur fyri Markus í Norðnástovu 

 

 

2013/067. 

12/01162 Val av varalimum í hýruvognsnevndina 

 

Frágreiðing um málið: 

Á býráðsfundinum 29. januar 2013 vórðu sambært grein 1 í kunngerð nr. 129 frá 28. des. 2010 um 

hýruvognsreglugerð í Klaksvíkar Kommunu tríggir býráðslimir valdir í hýruvongsnevndina. Síðani er 

ynski komið fram um at velja varalimir fyri hesi umboð. 

 

Veljast skulu tríggir varalimir, ið skulu vera býráðslimir í hýruvognsnevndina. 

 

Býráðsins samtykt: 

1. Signhild V. Johannesen varalimur fyri Kristian Eli Zachariasen 

2. Óluva Klettskarð varalimur fyri Jóhann Lützen 

3. Eyðstein Ó. Poulsen varalimur fyri Atla S. Justinussen 

 

 

2013/068. 

12/01162 Val av formonnum til hvørt fólkatingsvalstað, 2013-2016 

 

Frágreiðing um málið: 

Á býráðsfundinum 29. januar 2013 vórðu fimm limir valdir í valstýrið fyri býráðs-, løgtings- og 

fólkatingsval. Valnevndin fyri Føroya Fólkatingsvaldømi hevur heitt á kommununa um at fáa í lag val 

av formanni til hvørt fólkatingsvalstað sær. 

 

Mælt verður sambært telduskrivi frá umsitingini, dagfest 8. februar 2013, til at velja: 

 Karl Johansen fyri fólkatingsvalstaðið Klaksvík 
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 Guttorm Pállson fyri fólkatingsvalstaðið Árnafjørð 

 Jógvan Joensen fyri fólkatingsvalstaðið Mikladal/Trøllanes og  

 Hannu Jacobsen fyri fólkatingsvalstaðið Svínoy 

Býráðsins samtykt: 

Tilmælið samtykt. 

 

 

2013/069. 

13/00030 Arbeiðir í gerð - framflytingar frá 2012 til 2013 - eykajáttan, fyrra viðgerð 

Undirmál: 

11/00971 Leingjan av atløgubryggju við Sleipistøðina 

12/00811 Byggibúning av vardum íbúðum á Brekku í gomlu læknahúsunum 

12/00913 Tekniski Skúli 

13/00126 Raðfesting av játtan til fastognir í 2013 

 

Frágreiðing um málið: 

Í skrivi, dagfest 10. jan. 2013, vísir býarverkfrøðingurin á, at nakrar verkætlanir hjá kommununi eru 

seinkaðar, og tí er tørvur á at flyta restjáttanir fram til fíggjarárið 2013. Hetta merkir í praksis, at 

fíggjarætlanin fyri 2013 verður hækkað, og er tí talan um eykajáttanir. 

Fíggjarfulltrúin greinar í skrivi, dagfest 15. feb. 2013, málið nærri. Víst verður til skrivið. 

 

Tilmæli: 

Verður lagt fyri nevndir og býráð til støðutakan/góðkenningar. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Fíggjarætlanin fyri 2013 verður hækkað, og er tí talan um eykajáttanir. 

 

HaVN 15. jan. 2013: Málið verið til kunning. Málið verður lagt fyri aftur, tá endalig tøl fyriliggja. 

 

MeN 15. jan. 2013: Málið verið til kunning. 

 

SoN 16. jan. 2013: Málið verið til kunning. 

 

TN 16. jan. 2013: Málið verið til kunning og verður lagt fyri aftur komandi umfar. 

 

FíN 22. jan. 2013: Málið verið til kunning. 

 

FíN 19. feb. 2013: Nevndin tekur undir við at framflyta óbrúkta játtan hjá: 

Nýggjum skúla á Ziskatrøð (íløga)  kr.    320.000,- 

Fastognum (íløga)    kr.    270.000,- 

Havnini (íløga)    kr. 4.700.000,- 

Byggibúning, læknahús/vard, íbúðir kr.    650.000,- 

Tekniska Skúla   kr.    260.000,- 

KÍ-høllini, ábøtur    kr.    300.000,- 

Í alt      kr. 6.500.000,- 

 

Býráðsins samtykt: 

Samtykt. 
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2013/070. 

10/00947 Umvælingarætlan fyri Íverksetarahúsið - eykajáttan, fyrra viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Í skrivi frá teknisku umsiting, dagfest 6. feb. 2013, verður greitt frá, at kommunan hevur gjørt avtalu 

við Íverksetarahúsið um eina langtíðar umvælingarætlan av húsunum á Garðavegnum. Í juni 2011 varð 

nevnda umvælingarætlan við mettum kostnaði samtykt av avvarðandi nevndum og býráði. 

Umvælingin er mett at kosta góðar 2 mió. kr. uttan innrætting av kjallarahædd o.ø. og góðar 3,4 mió. 

kr., tá kjallarin er við. Av givnum orsøkum varð umvælingararbeiðið í 2012 útsett til 2013, men 

Íverksetarahúsið fekk heimild at brúka 200 tús. kr. av játtanini í 2012 til ein tiltrongda dagføring av 

miðhæddini umframt partvíst ískoyt til stóru oljunýtsluna, ið húsið hevur. 

 

Tilmæli: 

Mælt verður til at halda fast við leistin, sum nevndir og býráð hava samtykt, og at 800 tús. kr. verða 

brúktar av íløgukontuni til fastognir til fyrsta partin av verkætlanini. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Sum er, er bert ein mió. kr. sett av til Fastognir, íløga, og hevur málið tí við sær, at sera avmarkað 

verður við peningi til onnur neyðug arbeiðir, sum kommunan komandi tíðina má fremja. 

 

TN 11. feb. 2013: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 6. februar 2013. 

 

MeN 12. feb. 2013: Nevndin tekur undir við TN 11. februar 2013. 

 

FíN 19. feb. 2013: Nevndin tekur undir við TN 11. feb. 2013 og MeN 12. feb. 2013. 

 

Býráðsins samtykt: 

Samtykt. 

 

 

2013/071. 

12/00544 Skaði á gøtuljós í Svínoy - eykajáttan, flyting millum kontur, fyrra viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Gøtuljósini í Svínoy fingu skaða í ódnarveðri í nov. 2011. Talan er um eini 30 lyktaljós, ið eru illa 

skadd og ikki kunnu brúkast aftur. Nakrir av skaðunum eru umvældir, men enn restar nógv í. Talan er 

um óvæntaða útreiðslu á 120 tús. kr., og eingin peningur er til umvælingina. Tí er eykajáttan neyðug, 

um málið skal verða loyst.  

 

Tilmæli: 

Mælt verður til at fáa eina eykajáttan á kr. 120.000, so restin av skaðunum kunnu umvælast. 

 

TN 11. feb. 2013: Nevndin mælir til, at málið verður loyst við flyting millum konti. Til 

Gøtuljóskontoina, rakstur verða fluttar kr. 60.000,- frá konto Vegir, viðlíkahald og kr. 60.000,- frá 

konto Móttøka, eyrur. 

 

FíN 19. feb. 2013: Nevndin tekur undir við TN 11. feb. 2013. 
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Býráðsins samtykt: 

Samtykt. 

 

 

2013/072. 

13/00125 Grundøkir til raðhúsabygging millum Hjalla 

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá teknisku umsiting, dagfest 8. feb. 2013, har greitt verður frá, at í útstykkingini 

millum Hjalla eru 47 grundøkir, 25 omanfyri  og 22 niðanfyri vegin. Seks av stykkjunum er seld, 

harav trý eru ábygd. Øll tey seldu stykkini eru niðanfyri vegin. Leingjan upp á 25 grundøkir omanfyri 

vegin er sostatt framvegis øll á kommunalum hondum. 

11. apríl 2012 gjørdi kommunan sáttmála við P/f Inni um sølu av øllum teimum eftirverandi 

grundøkjunum millum Hjalla. Sáttmálaskeiðið er seks mánaðar, og kann eftir hetta sigast upp skrivliga 

uttan freist. Sostatt stendur kommununi nú frítt at uppsiga sáttmálan uttan eyka útreiðslur. 

Prísuppskotið í sølulýsingini frá P/f Inni er kr. 380,-/m
2
, ella tað sama sum tey seks stykkini 

frammanundan eru seld fyri, (har talan er um innafturtikið útgrivið stykkið, er søluprísurin hækkaður 

samsvarandi skjalprógvaðum útreiðslum fyri útgrevstrararbeiðið).  

Uppskot fyriliggur nú um at bjóða út nøkur av grundøkjunum millum Hjalla til raðhúsabygging. 

 

Tilmæli: 

Við útgangsstøði í higartil nýtta fermetraprísi á kr. 380,-/m
2
 og byggisamtyktarligu ásetingunum um, 

at minsta vídd av grundøkjum til samanbygd hús er 200 m
2
,  skjýtur Tekniska Umsiting upp at siga 

upp sáttmálan við P/f Inni og - sum eina roynd - at bjóða leingju I út á almennum útboði  (sí hjálagda 

kort dagf. 8. feb. 2013), har fermetratalið loyvir 15 samanbygdum húsum, men har tann bjóðandi 

hevur frælsi til at innrætta og gagnnýta økið eftir egnum ynski innanfyri byggisamtyktarligu 

karmarnar. Av tí at økið er sundurmatrikulerað í fimm sethúsagrundøkir, metir Tekniska Umsiting tað 

vera rímuligt, at kommunan ber kostnaðin av samanlegging í ein samlaðan matrikul, sum tann 

bjóðandi so hevur møguleika - fyri egna rokning - at sundurmatrikulera sambært egnari verkætlan. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Inntøka á uml. 1,1 mill. kr., um søluprísurin verður kr. 380,-/m
2
 

 

TN 11. feb. 2013: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 8. februar 2013. 

 

FíN 19. feb. 2013: Nevndin tekur undir við TN 11. feb. 2013. 

 

Býráðsins samtykt: 

Samtykt. 

 

 

2013/073. 

13/00141 Sjóhitapumpuskipan til bygningar kommununnar 

 

Frágreiðing um málið: 

Í skrivi frá teknisku umsiting, dagfest 6. feb. 2013, verður greitt frá, at í samband við at 

spillivatnsskipanin komandi árini skal endurnýggjast á teininum millum Biskupsstøð og Svimjihøllina, 

hevur kommunan fingið eitt tilmæli um sjóhitapumpuskipan í Klaksvík. Tilmælið lýsir møguleikan 

fyri at gera eina sjóhitapumpuskipan til teir kommunalu bygningarnar, sum liggja á nevnda øki. 
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Tilmælið vísir heilt greitt, at tað eru stórar fíggjarligar sparingar í nevndu ætlan. Sí annars skrivið frá 

umsitingini. 

 

Tilmæli: 

Kanningin hjá ráðgevaranum er ikki góðskutryggjað, og meta vit tí, at hetta eigur at verða gjørt. 

Fyri at stytta um tíðarætlanina verður mælt til at hava hitaleiðingarnar við í teirri fyrstu útbjóðingini, 

meðan umsitingin kannar málið nærri. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Um verkætlanin einans skal fíggjast av spillivatnsætlanini, sum er 8,5 mió. kr. um árið, so náa vit ikki 

so langt, sum vit annars høvdu, og tí kemur hetta at forskjóta tíðarætlanina við á leið einum hálvum 

ári.  

Spillivatnsarbeiðið kemur at verða meira umfatandi, taka nakað longri tíð, grøvin verður nakað djúpri, 

og av tí sama verður kostnaðurin nakað hægri. 

 

TN 11. feb. 2013: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 6. februar 2013. 

 

MeN 12. feb. 2013: Nevndin tekur undir við TN 11. februar 2013. 

 

SoN 12. feb. 2013: Nevndin tekur undir við Teknisku Nevnd 11. februar 2013 og Mentanarnevndini 

12. februar 2013. 

 

HeiUN 13. feb. 2013: Nevndin tekur undir við SoN 12. febr., TN 11. febr. og MeN 13. febr.  

 

FíN 19. feb. 2013: Nevndin tekur undir við TN 11. feb. 2013, SoN 12. feb. 2013, MeN 12. feb. 2013 

og HeiUN 13. feb. 2013. 

 

Býráðsins samtykt: 

Samtykt. 

 

 

2013/074. 

13/00144 Grótbrotið - á Strond / ídnaðarøkið á Borðoyarvík 

 

Frágreiðing um málið: 

Í skrivi dagfest 8. feb. 2013 vísir býarverkfrøðingurin á, at økið hjá Grótbrotinum á Strond er útlagt til 

ídnaðarøki. Tvey ídnaðarøkir eru seld, og um søla av ídnaðarøkjum  á Strond tekur dik á seg, er 

neyðugt at taka málið um endaliga flyting av grótbrotinum heim á Borðoyarvík upp. Men í fyrstu 

atløgu er ætlanin bert at geva Grótbrotinum møguleika fyri gróttøku á Borðoyarvík. Grótbrotið metir, 

at teir innanfyri fyrsta kvartal í 2013 kunnu byrja at vinna og selja grót frá Borðoyarvík. Sí annars 

skriv frá býarverkfrøðinginum. 

 

Tilmæli: 

Mælt verður til at geva Grótbrotinum heimild at byrja gróttøku á Borðoyarvík. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Mett verður, at málið um gróttøku á Borðoyarvík, soleiðis sum ætlanin fyriliggur, ikki fær fíggjarligar 

avleiðingar. 

 

TN 11. feb. 2013: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 8. februar 2013. 
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FíN 19. feb. 2013: Nevndin tekur undir við TN 11. feb. 2013. 

 

Býráðsins samtykt: 

Samtykt. 

 

 

2013/075. 

13/00130 Rakstur av hallunum - eftir yvirtøku 

Undirmál: 

13/00075 Fisk í svimjihylin úti í Grøv 

13/00104 Stuðul til tiltøk í 2013 - Leikar í Lund 

13/00087 Stuðul til bókaútgávu “Skip og deksbátar - søgan um føroyskt træskipasmíð” 

13/00147 Lestrarkort 2013 

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 14. januar 2013, við m.a. rakstrarætlan fyri hallirnar. 

Harumframt verður víst til skriv frá mentanardeildini, dagfest 8. februar 2013, har nærri er útgreinað, 

hvaðani peningurin til raksturin skal fáast til vega. 

 

Tilmæli: 

Í skrivinum frá mentanardeildini verður mælt til, at 

a) peningurin verður játtaður av: 

1. “Skúlin, Felags” - leiga av KÍ-høllini  kr.    500.000,- 

2. “Stuðul,  Ítróttur” - stuðul til ymisk feløg kr.    684.000,- 

Í alt      kr. 1.184.000,- 

3. Í staðin fyri stuðul í peningi fáa feløgini lutaðar tímar, svarandi til stuðulsupphæddina, tey hava 

fingið. Stuðulin hevur verið roknaður eftir o.u. 80% av kostnaðinum av teirra hølistørvi. 

4. Tímaútlutingina verður hallarleiðarin at standa fyri í tráð við pkt. 3 

b) heildarsparingin á kr. 150.000,-, ið varð løgd á mentanarøkið undir viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 

2013, verður fíggjað sum sett upp niðanfyri: 

Rakstrarjáttan til hallirnar, 2013 

Skúlin, leiga av hallunum - fluttur til rakstur 

Stuðul til feløg vegna hallarleigu - fluttur til rakstur 

kr. 500.000 

kr. 684.000 

 
1)

Játtað til rakstur í samb. við viðgerð av yvirtøku av hallunum 

kr. 1.184.000 

kr. 880.000 

 
2)

Heildarsparing í samb. við viðgerðina av fíggjarætlanini fyri 2013 

Rest 

kr. 304.000 

kr. 150.000 

kr. 154.000 
3)

Mælt verður til at nýta restupphæddina soleiðis: 

13/00075 Fisk í svimjihylin úti í Grøv kr. 70.000  

13/00104 Stuðul til Leikar í Lund, 2013 kr. 30.000 

13/00087 Stuðul til bók “Skip og deksbátar - søgan um 

føroysk træskipasmíð” 

kr. 24.000 

13/00147 Lestrarkort kr. 30.000 

 kr. 154.000 
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TN 11. feb. 2013 (13/00075): Nevndin tekur undir við málinum, men mælir Mentanardeildini til at 

finna fígging av aðrari konto. 

 

MeN 12. feb. 2013 (13/00075): Ein meiriluti, Signhild V. Johannesen, Jóhann Lützen, Óluva 

Klettskarð og Atli S. Justiniussen, tekur undir við tilmæli frá Mentanardeildini 8. februar 2013. 

Ein minniluti, Gunvá við Keldu, tekur undir við TN 11. februar 2013. 

 

HeiUN 13. feb. 2013 (13/00075): Eyðstein Poulsen var ikki við í viðgerðini vegna ógegni. 

Ein minniluti, Signhild Johannesen, tekur undir við tilmælinum hjá MeN 12. feb. 2013. 

Ein meiriluti, Herfrí Sørensen og Kristian Eli Zachariasen, taka støðu á býráðsfundinum. 

 

MeN 12. feb. 2013: Ein meiriluti, Signhild V. Johannesen, Jóhann Lützen, Óluva Klettskarð og Atli S. 

Justinussen, tekur undir við tilmæli frá Mentanardeildini 8. februar 2013. Ein minniluti, Gunvá við 

Keldu, tekur ikki undir við, at stuðulin til ymisku umsóknirnar verður tikin av játtanini til hallirnar, 

men mælir til, at stuðulin til ymisku umsókninar verður játtaður av “Ymiskur stuðul, mentan”.  

 

FíN 19. feb. 2013: Ein meiriluti í nevndini, Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Óluva 

Klettskarð og Atli S. Justinussen, tekur undir við meirilutanum í MeN 12. feb. 2013. 

Eyðstein Ó. Poulsen tekur støðu í býráðnum. 

 

Býráðsins samtykt: 

Fyrst varð atkvøtt um tilmælið frá minnilutanum í MeN 12. feb. 2013: 2 atkvøddu fyri (GvK og 

EMG), 6 ímóti KEZ, SVJ, JL, ÓK, SOJ og JS) og 3 blankar (ASJ, HJS og EÓP). 

Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í MeN 12. feb. 2013: Málið samtykt við 9 

atkvøðum fyri (JS, KEZ, SVJ, JL, ÓK, SOJ, HJS, ASJ og EÓP) og 2 ímóti (GvK og EMG). 

 

 

2013/076. 

11/00435 Íbúðir til serligan tørv við Heygavegin - uppstartur, broyting í reglugerð v.m. 

 

Frágreiðing um málið: 

Umsitingin hevur avrátt eina fyribils arbeiðsgongd í málinum, har heitast skal á Almannaverkið um at 

velja sítt umboð í leiðsluna fyri stovnin. Eisini skal fundur fáast í lag við Almannaverkið um m.a. 

rakstur av íbúðunum og viðgerð av málbólki. Fígging, lendi og avtala um bygging skal kannast og 

fáast upp á pláss. At enda skal eisini skipast fyri felagsfundi við foreldrabólkin og leiðsluna av 

sjálvsognarstovninum. 

 

Tilmæli: 

Sosiala Nevnd og Býráðið samtyktu á fundunum í januar 2013 viðtøkurnar fyri Sjálvsognarstovnin við 

Heygavegin í Klaksvík. § 1 stk. 3 í viðtøkunum er soljóðandi: Endamál sjálvsognarstovnsins er at 

útvega og reka so bíliga sum tilber tíðarhóskandi bústaðir til menningartarnað.Umsitingin metir tað 

vera betri og smidligari, um orðingin var breiðari, og tí mæla vit til at broyta § 1 stk. 3 í viðtøkunum 

til: Endamál sjálvsognarstovnsins er at útvega og reka so bíliga sum tilber tíðarhóskandi bústaðir til 

menningartarnað og/ella fólk við serligum tørvi.  

   

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin fíggjarlig avleiðing. 

 



KLAKSVÍKAR KOMMUNA KLAKSVÍKAR BÝRÁÐ 
Nólsoyar Pálsgøta 32 

 700 Klaksvík Undirskrift formansins:   

 Tlf. 410000 Fax 410001  

 Blaðsíða 37 

 

SoN 12. feb. 2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagfest 7. februar 2013. 

 

FíN 19. feb. 2013: Nevndin tekur undir við SoN 12. feb. 2013. 

 

Býráðsins samtykt: 

Samtykt, at orðingin heldur skal verða “fólk við serligum avbjóðingum”. Annars verður tikið 

undir við tilmælinum. 

 

 

2013/077. 

13/00159 Setanarheimildir - møgulig broyting í starvsfólkareglugerð kommununnar 

 

Frágreiðing um málið: 

Í sambandi við komandi setanir av tekniskum stjóra og vinnu- og mentanarstjóra er tørvur á, at 

starvsfólkareglugerð kommununnar verður broytt. 

Verandi reglugerð, ið er frá 30. nov. 2006, sigur í grein 3, stk. 1: Tænastumenn ella starvsmenn í 

leiðandi størvum verða settir í starv og loystir úr starvi av býráðnum eftir tilmæli frá viðkomandi 

nevnd. Og víðari í stk. 2 stendur: Aðrir starvsmenn verða settir í starv og loystir úr starvi av 

viðkomandi nevnd eftir tilmæli frá deildarleiðaranum. 

Í sambandi við bygnaðarbroytingarnar var avgjørt, at rætturin til at seta fólk í starv skuldi liggja hjá 

stjórunum. Meginreglan eigur at vera, at sami myndugleiki, sum loysir fólk úr starvi, hevur sett 

viðkomandi í starv. 

Viðvíkjandi heimildini at seta fólk í leiðandi starv og at loysa fólk úr leiðandi starvi verður tað 

Fíggjarnevndin, sum setur setur stjórar (og tænastumenn) í starv aftan á innstilling frá 

kommunustjóranum. Í sambandi við stjórasetanir verður settur ein setanarbólkur mannaður av 

borgarstjóranum, kommunustjóranum, starvsfólkaleiðaranum og einum umboði fyri starvsfólkini. 

 Øll onnur størv verða sett av stjórunum. 

 

Tilmæli: 

Mælt verður Fíggjarnevndini og Býráðnum til at góðkenna broytta orðing í starvsfólkareglugerð 

kommununnar. 

Broytta orðingin í grein 3, stk. 1 ljóðar soleiðis: 

Tænastumenn ella starvsmenn í leiðandi størvum verða settir í starv og loystir úr starvi 

av fíggjarnevndini eftir tilmæli frá kommunustjóranum. 

 

Og grein 3, stk. 2 ljóðar soleiðis: 

Aðrir starvsmenn verða settir í starv og loystir úr starvi av viðkomandi stjóra. 

 

FíN 19. feb. 2013: Nevndin tekur undir við tilmæli frá borgarstjóranum og kommunustjóranum, 

dagfest 18. feb. 2013. 

 

Býráðsins samtykt: 

Einmælt samtykt, men orðingin í grein 3, stk. 1, skal verða soljóðandi: 

Tænastumenn ella starvsmenn í stjórastørvum verða settir í starv og loystir úr starvi av 

fíggjarnevndini eftir tilmæli frá kommunustjóranum. 

 

 

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI 
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2013/082. 

12/00912 Endalig avrokning fyri lendi á Helnabrekku - eykajáttan, seinna viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 29. januar 2013. 

 

Býráðsins samtykt: 

Samtykt. 

 

 

2013/083. 

12/01075 Innlating av grundøki - eykajáttan, seinna viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 29. januar 2013. 

 

Býráðsins samtykt: 

Samtykt. 

 

 

Fundurin lokin kl. 20.30           
             (undirskrift skrivarans) 

 

 

 

              

 Jógvan Skorheim, borgarstjóri    Steinbjørn O. Jacobsen 

 

              

 Óluva Klettskarð      Jóhann Lützen 

 

              

 Signhild V. Johannesen     Kristian Eli Zachariasen 

 

              

 Gunvá við Keldu      Elsebeth M. Gunnleygsdóttur 

 

              

Eyðstein Ó. Poulsen         Atli S. Justinussen  

 

       

 Herfrí J. Sørensen 


