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5/16
16/00294 Býráðslimur burturstaddur í samfullar 14 dagar - Jóhann Lützen
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
25.02.2016

Málnr.
5/16

Váttað

Frágreiðing um málið:

Jóhann Lützen, býráðslimur, hevur í skrivi 19. februar 2016 boðað frá, at hann verður
burturstaddur í arbeiðsørindum í tíðarskeiðinum 19. februar og samfullar 14 dagar fram og fær tí ikki møtt
til býráðsfundin 25. februar 2016. Hann biður samstundis um, at næstvaldi á valevnislistanum fær
fundarboð til býráðsfundin.
Lógargrundarlag:

Kommunustýrislógin, §18, stk. 2.
Tilmæli:

Mælt verður til, at Karl Marius Poulsen, ið er næstvaldur á valevnislistanum, tekur sæti í býráðnum á
fundinum 25. februar 2016 fyri Jóhann Lützen.
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Tilmælið samtykt, og Karl Marius Poulsen tók sæti í býráðnum

6/16
16/00169 Skúli í Svínoy
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
16.02.2016
23.02.2016
25.02.2016

Málnr.
9/16
6/16
6/16

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 12-02-2016, har greitt verður frá eini familju við fimm børnum,
harav trý í skúlaaldri, ið fer at flyta til Svínoyar. Tey vóna, at kommunan skjótast gjørliga finnur eina góða
loysn á, hvussu tey, í samstarvi við kommununa, skipa fyri, at børn teirra framhaldandi fáa góða skúlagongd
í Svínoy.
Kommunan hevur vent sær til Mentamálaráðið fyri at fáa ráðgeving í hesum málinum.
Klaksvíkar kommuna skal taka støðu til, um skúlin skal lata upp aftur. Tá hendan viðgerðin er av, skal
kommunan senda Mentamálaráðnum eina umsókn um at lata skúlan í Svínoy upp aftur, um tað verður
niðurstøðan. Tá ongin næmingur er á einum skúla, verður skúlin niðurlagdur av sær sjálvum.
Um avgjørt verður at lata skúlan upp aftur, so er tørvur á at finna greiðu á, í hvørjum standi skúlin í Svínoy
er. Greitt er tó longu, at neyðugt er at gera ávísar ábøtur, so at skúlin kann taka ímóti næmingum aftur.
Í samband við kommunussamanleggingina millum KK og Svínoy varð avtalað, at verandi barnaskúlar halda
fram eftir samanleggingina. Hetta ásetingin hevur við sær, at talan er ein sjálvstøðugan skúla í Svínoy.
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Sambært § 50 í Fólkaskúlalógini skal eitt skúlastýri vera valt til hvønn sjálvstøðugan skúla í kommununi. Á
fundi við MMR 11-01-2016 varð hetta umrøtt, og MMR mælti til, at val av skúlastýri verður skipað í heyst,
tá val av skúlastýrum annars skal vera.
Lógargrundarlag:
Fólkaskúlalógin § 26:
§ 26. Kommunustýrið hevur, um foreldrini, smb. § 65, ynskja, at børn teirra verða skrivað inn í fólkaskúlan,
skyldu at skipa so fyri, at øll hesi børn, sum búgva í øki skúlamyndugleikans, fáa undirvísing í hesum sama
øki tey 7 fyrstu skúlaárini, smb. tó § 31. Skúlamyndugleikin á staðnum hevur somuleiðis skyldu at skipa so
fyri, at børnum og ungfólki undir 18 ár, sum búgva í øki skúlamyndugleikans, verður tryggjaður
undirvísingarmøguleiki í 8., 9. og 10. flokki, og at teimum kann verða veitt sernámsfrøðilig hjálp, smb. § 4,
3. og 4. stk.
Fólkaskúlalógin § 46:
§ 46. Skúlamyndugleikin á staðnum er kommunustýrið og skúlastýrið smb. § 50, 1. stk.
§ 47. Kommunustýrið hevur skyldu at skipa so fyri, at íbúgvarnir í kommununi hava møguleika at fáa ta í §
26 nevndu undirvísing í fólkaskúlanum, og at fígging er tøk til hetta.
Stk. 2. Kommunustýrið hevur eftirlit við, at øll undirvísingarskyldug børn í kommununi verða innskrivað í
fólkaskúlan, smb. § 44, 1. stk., ella at tey á annan hátt fáa eina undirvísing, ið kann javnmetast við ta, sum
vanliga verður kravd í fólkaskúlanum. Eftirlitsskyldan fer tó úr gildi, um næmingurin verður undirvístur í
einum góðkendum privatskúla, ið hevur valt sítt egna eftirlitsfólk.
Stk. 3. Tað er kommunustýrisins ábyrgd, at hóskandi undirvísingarhøli eru tøk til ta í § 26 nevndu undirvísing,
ella at avtala er gjørd við aðra kommunu um felags undirvísing, smb. § 27, 1. stk.
Stk. 4. Kommunustýrið hevur ábyrgdina av rakstrinum av skúlunum í kommununi og ásetur fíggjarkarmin
fyri tann einstaka skúlan.
Stk. 5. Kommunustýrið ger uppskot um skúlabygging og umbygging av verandi skúlum, smb. § 57, 4. stk.
Stk. 6. 2 Kommunustýrið ger uppskot um skúlabygnað kommununnar og broytingar í honum, sbr. §§ 32,
stk.1 og 57, stk. 5.
Stk. 7. Kommunustýrið ásetur reglur um nýtslu av skúlum kommununnar til annað endamál enn undirvísing,
smb. § 63.
Stk. 8. Kommunustýrið gevur ummæli um sín skúlaskap í øllum málum, sum landsstýrismaðurin leggur fyri
tað.
Fólkaskúlalógin § 50:
§ 50. Eitt skúlastýri skal verða valt til hvønn sjálvstøðugan skúla í kommununi.
Stk. 3. 5) Í skúlum, ið hava færri enn 20 næmingar og bert ein lærara, eru limir tess skúlaleiðarin, tvey
foreldraumboð, eitt komunustýrisumboð og eitt varaumboð, sum tekur sæti í skúlastýrinum, tá ið
kommunustýrisumboðnum berst frá. Kommunustýrið velur umboð og varaumboð á fundinum, har nývalda
komunustýrið skipar seg.
Stk. 4. Avgerðir í skúlastýrinum verða tiknar við atkvøðugreiðslu. Standa atkvøðurnar á jøvnum, er atkvøða
formansins avgerandi.
Stk. 5. Skúlaleiðarin hevur ikki atkvøðurætt
Stk. 6. Formaðurin í skúlastýrinum skal verða valdur ímillum foreldraumboðini.
Stk. 7. Leiðari skúlans er skrivari í stýrinum.
Stk. 8 3) Valskeiðið hjá foreldraumboðunum er valskeiðið hjá kommunustýrinum, og verða tey vald á hvørjum
kommunuvali ella í sambandi við hvørt kommunuval. Valskeiðið hjá kommunuvaldu limunum er valskeiðið
hjá kommunustýrinum, og verða teir valdir aftan á hvørt kommunuval. Valskeiðið hjá lærarum og
samstarvsfólki er 1 ár. Tey fólk, sum eru sett í starv í skúlanum, kunnu ikki vera foreldravaldir limir í
skúlastýrinum.
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Stk. 9 . Í teimum kommunum, har undirvísing skúlans fer fram í skúlaeindum, sum hølisliga eru spjaddar í
skúlaøkinum, eiga foreldraumboðini, har tað er gjørligt, at verða vald soleiðis, at í minsta lagi 1
foreldraumboð verður valt fyri hvørja skúlaeind.
Fíggjarligar avleiðingar:
At næmingar koma aftur í skúlan í Svínoy hevur við sær, at neyðugt er at gera ymsar ábøtur á hølini eins og
neyðugar dagføringar av útgerð og undirvísingartilfari. Sostatt verður sannlíkt tørvur á øktari játtan til hetta
endamál, men enn er hesin tørvurin ikki greiður.
Tað eru avsettar kr. 15.000 til skúlan í Svínoy á fíggjarætlanini fyri 2016:

144100
144200
146980
147302
147303
147400
751100
759800

Skúlin í Svínoy

Játtan Brúkt Restjáttan

Samanlagt
Orkukeyp - el
Orkukeyp til hiting - olja o.l.
Keyp av vørum annars
Brunatrygging bygingar
Brunatryggin (leysafæ o.a)
Keyp av tænastum / edv og kunningartøkni
Keyps-mvg
Endurrindan av keyps-mvg kommunur

15.000
2.000
6.000
1.000
3.000
1.000
1.000
4.000
-3.000

554
522
0
0
0
0
0
130
-98

14.446
1.478
6.000
1.000
3.000
1.000
1.000
3.870
-2.902

%
3,7
26,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
3,3

Tilmæli:
Málið verður lagt fyri avvarðandi nevndir og býráð til kunning og støðutakan, um skúlin í Svínoy skal latast
uppaftur.
TrN B&U 16-02-2016
Nevndin samtykti, at heita á MMR um at lata skúlan í Sínoy uppaftur.
FíN 23-02-2016
Nevndin tekur undir við TrN B&U 16-02-2016.
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Einmælt samtykt at taka undir við FíN 23-02-2016.
[Lagre]

7/16
15/00544 Eykajáttan til Húsið 2015 – rakstur 2016
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
19.01.2016
26.01.2016
25.02.2016
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Frágreiðing um málið:
Á fundi í TrN B&U 03-11-2015 samtykti nevndin at taka undir við eykajáttanini fyri 2015 á kr. 244.590.
Fíggjarnevndin samtykti at taka undir við eykajáttanini fyri 2015, men legði síðan afturat, at raksturin fyri
2016 skal verða tikin uppaftur í desembur 2015. Tað varð hann ikki tá, og verður málið tí lagt fyri til umrøðu
og støðutakan hetta nevndarumfarið.
Tilmæli:
Málið verður lagt fyri TrN B&U og FíN til umrøðu og støðutakan.
TrN B&U 19-01-2016
Nevndin umrøddi málið.
FíN 26-01-2016
Nevndin samtykti, at játtanin til Húsið fyri 2016 verður kr. 1.759.000 vísandi til áður umrøddu regulering.
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Einmælt samtykt at taka undir við FíN 23-02-2016.
[Lagre]

8/16
10/00110 Áseting av kostnaði fyri grundøki í Árnafirði
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Tekniska Nevnd
3 Fíggjarnevndin
4 Árnafjarðarnevndin
5 Fíggjarnevndin
6 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
18.01.2016
20.01.2016
26.01.2016
02.02.2016
23.02.2016
25.02.2016

Málnr.
2/16
3/16
1/16
1/16
11/16
8/16

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til tilmæli frá TU dagf. 4. febuar 2011, ið er viðheft, har uppskot til prísáseting fyri 4
grundstykkir í Árnafirði er gjørt. Sí eisini niðanfyri vístu mynd.
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Grundøkini, sum upprunaliga vóru tvey í tali, vórðu seld fyri 120 kr./m2 , sum er ásettur kostnaður í
Árnafirði. Seinni eru hesi tikin innaftur fyri sama kostnað.
TU hevur mett, at útreiðslurnar í samband við sølu av fýra grundøkjum eru einar kr. 275.000,- (vegur,
kloakk, vatn o.a. + matrikkulering).
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin viðmerking.
Tilmæli:
Mælt verður til hesar sølukostnaðir:
Matr. nr. 79b stødd 581 m2 eindarkostnaður 120 kr/m2 =
Matr. nr. 79c stødd 503 m2 eindarkostnaður 120 kr/m2 =
Matr. nr. 79e stødd 706 m2 eindarkostnaður 120 kr/m2 =
Matr. nr. 79f stødd 711 m2 eindarkostnaður 120 kr/m2 =
Sølukostnaður í alt:

kr. 69.720,kr. 60.360,kr. 84.720,kr. 85.320,kr. 273.120,-

Mælt verður eisini til, at stykkini fram við vegnum verða seld fyrst, og at innkomin peningur fyri hesi,
verður brúktur til byggibúning av ovaru stykkjunum.
UBN 18-01-2016
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 13-01-2016.
TN 20-01-2016
Nevndin tekur undir við UBN 18-01-2016.
FíN 26-01-2016
Nevndin beinir málið til staðbundnu nevndina fyri Árnafjørð áðrenn víðari viðgerð.
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ÁrN 02-02-2016
Nevndin tekur undir við UBN 18-01-2016 og TN 20-01-2016.
FíN 23-02-2016
Nevndin tekur undir við UBN 18-01-2016, TN 20-02-2016 og ÁrN 02-02-2016.
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Einmælt samtykt at taka undir við FíN 23-02-2016.
[Lagre]

9/16
15/00013 Akfarsskrái við lendingina á Eiðinum í Svínoy
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
16.02.2016
23.02.2016
25.02.2016

Málnr.
4/16
12/16
9/16

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til undafarna nevndarumfar, har málið um akfarsskráa í Svínoy var til kunningar.
Svínoyarnevndin fekk eisini málið til viðgerðar og hevur á fundi 03-02-2016 mælt til, at býráðið setur
neyðugan pening av, so akfarsskráin á Eiðinum verður framdur í ár.
Tvey ymisk tilboð komu upp á arbeiðið á vári 2015.
Umsitingin hevur samskift við Landverk um verkætlanina, og hvussu víðari kann farast fram. Í hesum
sambandi verður neyðugt at fáa staðfest, um kommunan kann játta pening, sum restar í at náa samlaðu
fíggingina á kr 4,3 mill + mvg.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin avseting er til hesa verkætlan í fíggjarætlanini fyri 2016.
Tilmæli:
Málið verður við hesum lagt fyri avvarðandi nevndir og býráð til viðgerðar og støðutakan.
HaVN 16-02-2016
Nevndin samtykkir at kanna, hvussu arbeiðið kann fremjast.
FíN 23-02-2016
Nevndin tekur undir við HaVN 16-02-2016.
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Málið tikið av skrá.
[Lagre]
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10/16
15/00875 Leiðreglur fyri at játta tilskot til vistarhald til næmingar í 8.-10. fl. á útoyggj
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
2 Fíggjarnevndin
3 Mikladalsnevndin
4 Svínoyarnevndin
5 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
19.01.2016
26.01.2016
01.02.2016
03.02.2016
25.02.2016

Málnr.
3/16
3/16
1/16
1/16
10/16

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 11-01-2016, ið greiðir gjølligari frá málinum.
Foreldur at skúlanæmingum á Trøllanesi søkja um, at stuðulin til næmingar á útoyggj verður hækkaður til í
minsta lagi kr. 1.700 um mðr., og at 7. floks næmingar koma undir somu stuðulsskipan.
Viðgerðin av málinum í 2015 vísti, at tørvur er á leiðreglum fyri undir hvørjum treytum stuðul skal verða
latin og upphædd, so hesi viðurskifti eru í samsvari við regluverk landsins, játtanarskipanina og roknskaparverk kommunanna.

Uppskot til leiðreglur fyri at játta tilskot til vistarhald til næmingar í 8.-10. á útoyggj:
Endamál:
Hesar reglur verða gjørdar til tess at áseta fastar, felags mannagongdir og treytir fyri veiting av kommunalum tilskoti í sambandi við møguliga gisting heimanífrá hjá næmingum í 8. – 10. flokki í fólkaskúlanum,
sum eru búsitandi á útoyggj í Klaksvíkar kommunu.
Talan er her um at veita eitt fíggjarligt gjald til foreldur hjá næmingi, ið lýkur treytirnar, soleiðis at hesi fáa
ein avmarkaðan part av teirra fíggjarligu útreiðslum av, at barn teirra í s. v. skúlagongd má gista uttan fyri
sína heimbygd, endurgoldnan frá kommununi.
Málbólkur:
Tilskot kann verða veitt næmingi/foreldrum í Klaksvíkar kommunu, sum eru búsitandi á útoyggj og ikki
fáa tilboð um skúlagongd í 8. – 10. flokk í sínari heimbygd, og tí er noyddur at taka hesa skúlagongd á
Skúlatrøð í Klaksvík. Rætt til tilskot hava næmingar í hesum málbólki, ið lúka treytirnar í hesum reglum.
Alment galdandi lógarreglur:
Við støði í galdandi lóggávu á økinum – og við somu orðingum sum í fólkaskúlalógini – verða hesar treytir
ásettar:
1. Klaksvíkar kommuna kann veita tilskot til útreiðslur foreldra fyri uppihald næminga í aðrari bygd
enn heimbygdini, um so er, at viðkomandi næmingar bert kunnu fáa undirvísing í 8. – 10. flokki í
einum skúla, har dagligur flutningur millum heim og skúla er serliga ótryggur, drúgvur ella
kostnaðarmikil.
2. Kommunan kann veita tilskot til útreiðslur foreldra fyri uppihald næminga í aðrari bygd enn
heimbygdini, um so er, at viðkomandi næmingar bert kunnu fáa ta í § 4, stk. 4-5, umrøddu
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undirvísing í einum skúla, har dagligur flutningur millum heim og skúla í royndum ikki er
møguligur fyri næmingarnar.
Umsóknarfreist:
Tilsøgn um møguligt tilskot verður givin einaferð árliga, við skúlaársbyrjan, og fáa næmingar í málbólkinum tá høvi at søkja Klaksvíkar kommunu um stuðul. Umsóknarfreistin er 31. august, og skulu viðkomandi
næmingar/foreldur fáa boð um umsóknarmøguleikan í minsta lagi 14 dagar áðrenn freistina.
Stuðulsupphædd:
Tilskot til vistarhald til næmingar í 8.-10. flokki, sum búgva á útoyggj, er kr. 1.000,- mánaðarliga.
Útgjald:
Tilskotið verður útgoldið mánaðarliga á kontu hjá umsøkjaranum.
Lógargrundarlag:
Í § 34 í Lóg um Fólkaskúla er ásett:
§ 34. Landsstýrismaðurin kann veita tilskot til útreiðslur foreldra fyri uppihald næminga í aðrari kommunu,
um so er, at viðkomandi næmingar bert kunnu fáa undirvísing í 8. - 10. flokki í einum skúla, har dagligur
flutningur millum heim og skúla er serliga ótryggur, drúgvur ella kostnaðarmikil.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann veita tilskot til útreiðslur foreldra fyri uppihald næminga í aðrari kommunu,
um so er, at viðkomandi næmingar bert kunnu fáa ta í § 4, 4. - 5. stk. umrøddu undirvísing í einum skúla, har
dagligur flutningur millum heim og skúla í royndum ikki er møguligur fyri næmingarnar.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann ístaðin við samtykki foreldra, smb. § 65, skipa fyri, at teir í 1. og 2. stk.
nevndu næmingar verða at búgva á staðnum, har skúli teirra er.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann við samtykki foreldra, smb. § 65 í serstøkum føri loyva, at næmingar, sum
eru í 7. skúlaári og yngri, og sum ikki ganga í skúla í heimbygdini, verða at búgva á staðnum, har skúli teirra
er.
Stk. 5. Tilskotið verður veitt sum heilt ella lutvíst endurgjald fyri innivist, sum landsstýrismaðurin hevur
góðkent. Tilskotið skal heilt ella lutvíst samsvara við tann meirkostnað foreldra, ið stendst av, at næmingurin
býr ikki heima. Harumframt verður veitt tilskot til ferðaútreiðslur næminga millum heim og skúla
vikuskiftini, og tá ið frítíðir byrja og enda.
Stk. 6. Tilskotið eftir 1.- 5. stk, verður veitt úr landskassanum.
Stk. 7. Heimstaðarkommunan endurrindar skúlakommununi útreiðslur hennara fyri skúlagongdina hjá
næminginum, smb. § 27.
Henda áseting tekur útgangsstøði í, at skúlanæmingar ikki ganga í skúla í tí kommunu, tey búgva í. Við
samanleggingini gjørdust Trøllanes/Mikladalur og Klaksvík sama kommuna, og ivaleyst er tað av hesari
orsøk, at petti 5.10 er sett í fylgiskjal 1 ísv. kommunusamanleggingina, hetta fyri at tryggja, at foreldur at
skúlanæmingum í Mikladali/Trøllanesi framhaldandi hava rætt til fíggjarligt tilskot til útreiðslur.
Kommunan rindar fyri skúlabarnaflutning til og frá Trøllanesi/Mikladali og Klaksvík.
Fíggjarligar avleiðingar:
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Í løtuni fáa tríggir skúlanæmingar í Mikladali/Trøllanesi kr. 1.000 um mðr. sum tilskot til vistarhald. Tveir
av hesum næmingunum ganga í 10. fl. og fáa tí bert tilskot til vistarhald til og við juni 2016. Hetta gevur ein
árligan kostnað í 2016 á kr. 23.000. Onki útgjald er í juli mánað. Tað eru avsettar kr. 24.000 á fíggjarætlanini
2016 til tilskot til vistarhald til skúlanæmingar á útoyggj. Stuðulin verður bókaður av Skúlin í Mikladali/
Trøllanesi/196000/ Tilskot og endurgjald til næmingar. Talan ikki um eina øking av útreiðslunum. Uppskotið
til leiðreglur fyri at játta tilskot til vistarhald til næmingar á útoyggj í 8.-10. fl heldur seg innan fyri verandi
avseting.
Tilmæli:
Mælt verður til at taka undir við uppskotinum til leiðreglur fyri at játta tilskot til vistarhald til næmingar á
útoyggj. í 8.-10. fl.
Vísandi til umsóknina frá foreldrunum, hava børn teirra, sambært leiðreglunum, rætt til tilskot til vistarhald,
tá tey bert kunnu fáa undirvísing í 8.-10. flokki í einum skúla, har dagligur flutningur millum heim og skúla
er serliga drúgvur.
TrN B&U 19-01-2016
Nevndin samtykti, at taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagfest 11.01.16.
FíN 26-01-2016
Nevndin tekur undir við TrN B&U 19-01-2016.
Mikladalsnevndin 01-02-2016
Nevndin tekur undir við TrN B&U 19-01-2016 og FíN 26-01-2016.
Svínoyarnevndin 03-02-2016
Nevndin tekur undir við TrN B&U 19-01-2016, FíN 26-01-2016 og MiN 01-02-2016.
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Tilmælið einmælt samtykt.
[Lagre]

11/16
15/01202 Víðkan av leigumáli í KÍ-hølini - á Skúlatrøð
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
3 Tekniska Nevnd
4 Fíggjarnevndin
5 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
15.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
23.02.2016
25.02.2016

Málnr.
8/16
8/16
8/16
7/16
11/16

Váttað

Frágreiðing um málið:
Vísandi til, at hetta mál varð tikið av skránni fyri býráðsfundin 28. januar 2016, verður málið lagt aftur fyri
avvarðandi nevndir og býráðið at taka støðu til serliga tann fíggjarliga partin av málinum.
Víst verður annars til fyriliggjandi tilmælið í málinum, sum varð lagt fyri í januar fundarumfarinum.
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Lógargrundarlag:
Fíggjarligar avleiðingar:
Sí fyrra tilmælið í málinum.
Tilmæli:
Sí fyrra tilmælið í málinum.
MeN 15-02-2016
Víst verður til býsáðsins samtykt 28. januar 2016.
TrN B&U 16-02-2016
Nevndin tekur undir við MeN 15-02-2016.
TN 17-02-2016
Nevndin mælir til, at játtanin verður flutt frá skúlabarnakoyringini til bussleiðina.
FíN 23-02-2016
Nevndin tekur undir við TN 17-02-2016, og verður játtanin til umbygging av KÍ-høllini tikin av
framflytingunum.
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Einmælt samtykt at taka undir við FíN 23-02-2016.

12/16
16/00208 Ískoytisstykki afturat matr. nr. 961e til ummælis
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
15.02.2016
25.02.2016

Málnr.
15/16
12/16

Váttað

Frágreiðing um málið:
Louis Juliusson boðar í skrivi til kommununa dagf. 06.02.2016 frá, at hann fer at søkja Búnaðarstovuna um
loyvi at keypa geiran millum ogn sína (matr. nr. 961e) og ognina hjá TTS (matr. nr. 759n). Festarin av
lendinum, Karl Heri Joensen, viðmælir søluni. – Talan er um, at uml. 640 m2 verða fluttir frá matr. nr.
961a til 961e.
Áðrenn Búnaðarstovan tekur støðu til sølu, krevst ummæli frá kommununi.
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Møgulig upprættan av marki

Lógargrundarlag:
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Tekniska Umsiting hevur onki ímóti søluni, men hevur hesar viðmerkingar til málið:
 Við sølu av umsókta geira verður matr. nr. 961a avskorið frá almennari vegatkomu og má tí
tryggjast ferðslurætt gjøgnum aðra ogn, t.d. 759a ella 961e.
 Møguleikin fyri at rætta markið upp millum matr. nr. 759n og umrødda geira eigur at
umhugsast/kannast.
UBN 15-02-2016
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagfest 09-02-2016
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Einmælt samtykt at taka undir við UBN 15-02-2016.
[Lagre]

13/16
16/00197 Sundurbýti av festijørð á Norðoyri - Búnaðarstovan
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð
3 Norðoyrarnevndin

Fundardagur
15.02.2016
25.02.2016
03.05.2016
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Frágreiðing um málið:
Víst verður til e-post frá Umhvørvisstovuni dagf. 4. febr. 2016, har biðið verður um kommununnar ummæli
til viðheftu umsókn viðv. Niðristovufestinum á Norðoyri. –
Búnaðarstovan biður, eftir umsókn frá festaranum, um, at festið verður býtt sundur í tveir partar:
1. Bøseyður og
2. Skorin
Endamálið við sundurbýtinum er søla av Bøseyðinum
Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar - Kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Tekniska Umsiting hevur ikki aðrar
viðmerkingar til sundurbýtið enn at gera vart
við, at partar av umrøddu jørð eru útlagdir til
byggiøki, og mælir tí til, at senda til
Umhvørvisstovuni málið aftur við hesi
kunning og tilmæli um at játta.

UBN 15-02-2016
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagfest
08-02-2016
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Einmælt samtykt at taka undir við UBN 1502-2016.
[Lagre]
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16/00095 Umsókn um marknaumskipan - matr. nr. 766b og 766d
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
15.02.2016
25.02.2016

Málnr.
12/16
14/16

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til hjáløgdu umsókn um marknaumskipan, sum eigararnir eru samdir um at fremja. Ognirnar
liggja framvið landsvegi, og er málið tí eisini sent Landsverk til ummælis.
Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Byggisamtyktarliga er onki til hindurs fyri umskipanini, og mælir Tekniska Umsiting tí til játta og senda
Umhvørvisstovuni málið til góðkenningar.
UBN 15-02-2016
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagfest 26-01-2016
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Einmælt samtykt at taka undir við UBN 15-02-2016.
[Lagre]

15/16
16/00259 Framflyting av játtanum frá 2015 til 2016 – eykajáttan, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
3 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
23.02.2016
25.02.2016
17.03.2016

Málnr.
14/16
15/16

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 18-02-2016.
Framflytingar/eykajáttanir
Inntøkur og útreiðslur í samtyktu fíggjarætlanin fyri 2016 javnviga við einum íløgukarmi á 38,9 mió.kr. og
avdráttir á 9,8 mió. kr. Tí føra framflytingar við sær eitt rokskaparligt hall, ið skal fíggjast antin við
íløguinntøkum, tøkum peningi ella við lánifígging.

Ætlaðu framflytingarnar eru tilsamans 18,9 mió. kr. og eru útgreinaðar á niðanfyri standandi talvu. Í
samband við at arbeitt verður við at byggja eina smoltstøð í grótbrotinum á Strond, hevur felag keypt
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grundøki fyri 12 mió. kr., ið verður bókað sum íløguinntøka. Hetta merkir, at likviditetsávirkanin av
framflytingum verður netto - 6,9 mió. kr.
Útgreining av framflytingum/eykajáttanum.
Rennibreyt og hallirnar
Býarfríðkan
Byggibúning miðbýur
Havnin- og vinnuøkið
Barnagarðar
Fastognir
Íløgur eykajáttanir 2016

2.000.000
500.000
5.000.000
9.700.000
500.000
1.200.000
18.900.000

Tøkur peningur hjá kommununi við ársbyrjan 2016 var 40 mió. kr. Sølan av grundøki til felagið merkir, at
tøkur peningur verður 52,1 mió. kr., og draga vit hækkingina av íløgunum (18,9 mió. kr.) frá, verður
likviditeturin 33,2 mió. kr.
Av hesum skulu 23,5 mió. kr. bindast til skúlabyggingina. Har eru longu 5 mió. kr. bundnar frá 2014 og
saman við 18,5 mió. kr. frá 2015, verða 23,5 mió. kr. av innistandandi bundnar til skúlabyggingina.
Leggjast skal afturat, at í inniverandi fíggjarætlan eru 17 mió. kr. settar av til skúlabygging, so samanlagt
hevur kommunan 40,5 mió. kr. til nevndu verkætlan.
Tá lagt er upp fyri hesum er likviditeturin 9,7 mió. kr.
Stutt um íløgurnar í 2015
Í roknskapinum 2015 eru óbrúktar játtanir fyri 23,5 mió. kr.
Framflytingar av óbrúktum játtanum eru at meta sum eykajáttanir, og tí eigur málið at hava tvær viðgerðir.
Nú er so mikið langt útliðið, at vit ganga út frá, at rokningarnar fyri 2015 eru avgreiddar, men vit taka
kortini fyrivarni, um onkur rokning skuldi komið afturat ella umbókingar verða millum rakstur og íløgur.
Íløgujáttanin er 59,3 mió. kr., og av hesum eru 35,7 mió. kr. brúktar, so har er eitt avlop á 23,5 mió. kr.
Víst verður eisini til samtyktina, at avlopið hjá Klaksvíkar Havn skal flytast til íløgur. Í fíggjarætlanini er
avlopið sett til 3.476 tkr, og roknskapurin vísir í løtuni 4.262 tkr. í avlopi. Hetta gevur eitt meiravlop á 786
tkr.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin § 41, stk. 2: «Kommunustýrið kann tó um neyðugt veita eykajáttan. Eykajáttan
krevur tvær viðgerðir við í minsta lagi 14 daga millumbili. Við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu
hon verður fíggjað»
Fíggjarligar avleiðingar:
Framflytingar á 6,9 mió. kr. netto eru at meta sum eykajáttanir, og hetta merkir, at verandi fíggjarætlan,
sum javnvigar við kr. 0, fer at vísa 6,9 mió. kr. í halli.
Kommunan hevur 40 mió. kr. í tøkum peningi, og eykajáttanir merkja, at tøkur pening verður er 33,2 mió.
kr.
Kommunan hevur sostatt eisini ráð at binda aðrar 18,5 mió. kr. til skúlan, so at uppsparingin til
skúlaútbyggingina verður 23,5 mió. kr.
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Tilmæli:
Hervið verður málið um eykajáttanirnar ísbv. framflytingar lagt fyri nevnd og býráð til
støðutakan/góðkenningar.
FíN 23-02-2016
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 18. feb. 2016.
Býráðsins samtykt 25-02-2016
Einmælt samtykt at taka undir við FíN 23-02-2016.
[Lagre]

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI
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