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Ár 2012, hin 1.mai kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu:
Auðunn Konráðsson, Óli M. Lassen, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen, Gunvá við
Keldu, Signhild V. Joensen, Jákup F. N. Mikkelsen, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð og
Maria Olsen, ið tók sæti fyri Hans Arna Bertholdsen (sí býráðsmál nr. 048/2012, mál nr. 12/00372).
Jógvan Skorheim møtti ikki.

2012/048.
12/00372 Farloyvi frá býráðsarbeiðinum 2012 – Hans Arne Bertholdsen
Frágreiðing um málið:
Í telduskrivi 21. apríl 2012 boðar Hans Arne Bertholdsen, býráðslimur – sum er staddur uttanlands í
arbeiðsørindum – at hann ikki nær at koma heimaftur til býráðsfundin.
Hans Arne kann tí ikki møta vegna annað starv, og vísandi til grein 18, stk. 2 í kommunustýrislógini,
verður næsti tøki limur á listanum, sum er Maria Olsen, at taka sæti í býráðnum í hansara stað til
hendan býráðsfundin.
Býráðsins samtykt:
Samtykt, at Maria Olsen tekur sæti í býráðnum sum varalimur fyri Hans Arne Bertholdsen.

2012/049.
08/00135 Val av nevndum - varalimur í Kráarbrekkunevndina veljast av nýggjum
Frágreiðing um málið:
Steinbjørn O. Jacobsen hevur boðað frá, at hann tekur seg aftur sum varalimur í Kráarbrekkunevndini
fyri Hans Arna Bertholdsen, og tí skal nýggjur varalimur veljast.
Býráðsins samtykt:
Óluva Klettskarð vald sum nýggjur varalimur.

2012/050.
12/00401 Mylnuhúsið - roknskapur 2011
Frágreiðing um málið:
Í skrivi dagfest 13. apríl 2012 mælir roknskaparleiðarin til at góðkenna roknskapin hjá Mylnuhúsinum
fyri 2011.
SoN 18. apríl 2012: Nevndin góðtók roknskapin og samtykti at taka undir við tilmælinum frá
umsitingini.
FíN 23. apríl 2012: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 18. apríl 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
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2012/051.
12/00402 Dr. Margrethu Barnagarður - roknskapur 2011
Frágreiðing um málið:
Í skrivi dagfest 13. apríl 2012 mælir roknskaparleiðarin til at góðkenna roknskapin hjá Dr. Margrethu
Barnagarði fyri 2011.
SoN 18. apríl 2012: Nevndin góðtók roknskapin og samtykti at taka undir við tilmælinum frá umsitingini.
FíN 23. apríl 2012: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 18. apríl 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt

2012/052.
12/00175 Raðfesting av játtan til fastognir 2012 – flyting millum kontur – 2. viðgerð
Frágreiðing um málið:
Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 20. mars 2012.
Býráðsins samtykt:
Samtykt seinnu ferð.

2012/053.
11/00697 Uppskot um vinnuligan útbúgvingargrunn
Frágreiðing um málið:
Býráðslimirnir Jógvan Skorheim og Atli S. Justinussen skjóta í skrivi móttikið 25. august 2011 upp, at
kommunalur vinnuligur útbúgvingargrunnur verður settur á stovn. Endamálið við grunninum skal
sambært uppskotinum vera at stuðla undir førleikamenning av fólki, ið dagliga arbeiða innan
fiskivinnu, “offshore” ella øðrum nýggjum vinnum, ið serliga eru knýttar at sjónum. Fæið í grunninum
er 200.000 kr, og setir Klaksvíkar kommuna hetta í grunnin við stovnan.
Tilmæli:
Nevndir og býráð verða at taka støðu til orðingarnar í viðtøkunum fyri grunnin.
HaVN 17. apríl 2012: Nevndin tekur undir við tilmælinum, men mælir til at seinasta reglubrotið í §7
verður strikað, og at talan skal verða um løggildugan granskoðara í §9 og §12.
MeN 19. apríl 2012: Nevndin tekur undir við Vinnu- og Havnanevndini: 17. apríl 2012.
FíN 23. apríl 2012: Nevndin tekur undir við Havna- og Vinnunevndini 17. apríl 2012 og
Mentanarnevndini 19. apríl 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt
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2012/054.
12/00369 Víkavegur - gongubreyt og gonguteigur og 11/00422 Leingjan av gongubreyt
Víkavegur - Bumshamarsvegur
Frágreiðing um málið:
Tekniska Umsiting lýsir korti dagfest 17. apríl 2012 og í skrivi dagfest 23. apríl 2012 ætlaða
ferðsluregulering eftir Víkavegi og Selheygsgøtu - sí skriv.
FeN 16. apríl 2012: Nevndin mælir til at: 1) strekkið frá Kommunubrekku til Brekkuskákið verður
einvegis suðureftir, 2) fult stopp frá Víkavegi á vegamótinum Víkavegur, Brekkuskákið, Selheygsgøta,
3) avmerking av gonguteigi við spæliplássið, 4) avmerking av gongubreyt sambært máli 11/00422, 5)
hámarksferð verður 40 km/t og 6) íbúgvarnir í økinum verða kunnaðir.
TN 17. apríl 2012: Ein minniluti Óli M. Lassen tekur undir við viðtøkuni hjá FeN dagf. 16. apríl 2012,
við einari royndartíð uppá eitt ár. Ein meiriluti, Jógvan Skorheim, Óluva Klettskarð og Elsebeth M.
Gunnleygsdóttur, tekur støðu í býráðnum og mælir til, at frágreiðing verður gjørd um málið til fundin í
býráðnum. Nevndin minnir á málið viðvíkjandi parkeringsviðurskiftum við gomlu Heygabúðina, og
gongubreyt Víkavegur.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá Ferðslunevndini samtykt við 10 atkvøðum fyri og 0 ímóti.

2012/055.
12/00141 Skaði á bátabrúgvar á Vánni
Frágreiðing um málið:
Málið var fyri í Havna- og Vinnunevndini í marsumfarinum. Nevndin mælti tá til, at raðfesting av
íløgum og rakstri varð gjørd og løgd fyri nevndina aftur í aprílumfarinum.
Í skrivi frá teknisku umisiting dagfest 4. apríl 2012 í máli 12/00364 Raðfesting av íløgu og rakstri, Kl.
Havn - apríl 2012 stendur m.a.: Avsetingin til íløgu hjá Klaksvíkar Havn er 3,1 mió.kr., og
rakstrarjáttanin til umvælingar og viðlíkahald er 3,028 mió.kr. Vit hava mett tann bundna partin av
umvælingarkontuni til uml. eina mió. kr. tilsamans. Hetta gevur uml. 2 mió. kr. til aðrar umvælingar
og hetta sjálvandi treytað av, at inntøkusíðan hjá Klaksvíkar Havn ikki verður minni enn mett á
fíggjarætlanini fyri 2012. - Sí annars skriv frá umsitingini.
HaVN 17. apríl 2012: Víst verður til mál nr. 12/00364 (Raðfesting av íløgu og rakstri, Kl. Havn - apríl 2012).
FíN 23. apríl 2012: Nevndin tekur undir við Havna- og Vinnunevndini 17. apríl 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/056.
12/00364 Raðfesting av íløgu og rakstri, Kl. Havn - apríl 2012
Frágreiðing um málið:
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Í skrivi frá teknisku umisiting dagfest 4. apríl 2012 stendur m.a.: Avsetingin til íløgu hjá Klaksvíkar
Havn er 3,1 mió.kr., og rakstrarjáttanin til umvælingar og viðlíkahald er 3,028 mió.kr. Vit hava mett
tann bundna partin av umvælingarkontuni til uml. eina mió. kr. tilsamans. Hetta gevur uml. 2 mió. kr.
til aðrar umvælingar og hetta sjálvandi treytað av, at inntøkusíðan hjá Klaksvíkar Havn ikki verður
minni enn mett á fíggjarætlanini fyri 2012. - Sí annars skriv frá umsitingini.
HaVN 17. apríl 2012: Nevndin tekur undir við raðfestingarskrivi dagf. 4. apríl 2012 men mælir til, at
avsetingin til Norðhavnina verður lækkað frá 700 til 500 t.kr., bátaplássið á Borðoyarvík lækkað frá
500 til 400 t.kr. og økið á Strond hækkað frá 400 til 700 t.kr.
Mælt verður eisini til, at upphæddin til vinnumennaran verður lækkað úr 700 til 500 t.kr., og nýggj
upphædd til vinnuligan útbúgvingargrunn verður 200 t.kr.
FíN 23. apríl 2012: Nevndin tekur undir við Havna- og Vinnunevndini 17. apríl 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmæli samtykt.

2012/057.
10/00682 Neystagrundir í Árnafirði - byggibúning
Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá teknisku umsiting dagfest 13. apríl 2012, har m.a. stendur, at tilsamans verða
14 neystagrundir, byggibúningarkostnaðurin verður mettur til kr. 800.000,-, og um 13 gjaldandi eru,
fer byggibúningarprísurin pr. neystagrundøki at verða kr. 61.500,HaVN 17. apríl 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 16. apríl 2012, øki 1 og 2, og
mælir til at arbeitt verður víðari við øki 4. Sambært hesum verður øki 3 slept. Mælt verður til at
byggibúningararbeiði verður boðið út, og at umsitingin fær heimild til at undirskriva arbeiðssáttmála
innan fyri fíggjarligu rammuna av málinum. Kostnaðurin fyri neystagrundir í øki 1 og 2 verður ásettur,
sambært kostnaðinum fyri byggibúgving av økinum.
TN 17. apríl 2012: Málið verið til kunning.
FíN 23. apríl 2012: Nevndin tekur undir við Havna- og Vinnunevndini 17. apríl 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/058.
12/00359 Nýggir útsøluprísir 2012, Grótbrotið
Frágreiðing um málið:
Leiðarin í grótbrotinum boðar í skrivi 3. apríl 2012 frá, at orsakað av hækkandi innkeypskostnaði og
oljuavgjaldi er neyðugt at hækka útsøluprísin á nøkrum av vørubólkunum í grótbrotinum. Talan er um
bólkarnar tummaskerv, ¾-tummaskerv, ½-tummaskerv, støv, samfingið, norskan sand og stabilgrús.
Tilmæli:
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Mælt verður til at taka undir við uppskotnu útsøluprísunum frá leiðaranum í grótbrotinum.
Fíggjarligar avleiðingar:
Av tí at tað er vorðið dýrari at keypa tilfar inn, og oljan er hækkandi, verður ikki roknað við stórvegis
hægri inntøku til grótbrotið, og tí kann málið metast at vera neutralt, tá hugsað verður um fíggjarætlanina.
TN 17. apríl 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 3. apríl 2012.
FíN 23. apríl 2012: Nevndin Nevndin tekur undir við Teknisku Nevnd 17. apríl 2012.
Býráðsins samtykt:
Samtykt við 10 atkvøðum fyri og 0 ímóti, at málið verður beint aftur í Teknisku Umsiting at
útgreina og lýsa, hvussu ein útdelegering av heimildini at áseta prísirnar hjá Grótbrotinum kann
verða framd, og at leiðarin av Grótbrotinum verður hoyrdur.
2012/059.
09/00574 Skúlin í Mikladali - bygnaðarbroytingar
Frágreiðing um málið:
Sum kunnugt hevur ein royndarskipan verið, har skúlin í Mikladali hevur verið fyrisitin av Skúlanum á
Ziskatrøð, eftir einum leisti, sum skúlastýrið við skúlan í Mikladali skjeyt upp 23. juli 2007. Skipanin
er eftirmett, sum hon skuldi, sambært uppskot frá stýrinum og góðkenning frá MMR, har allir partar
eru nøgdir við skipanina.
Fundur var við MMR 22. mars 2012, har niðurstøðan á fundinum var:
“Býráðið verður at taka støðu til saman við neyðugum myndugleikum:
a) Skal skúlin í Mikladali halda fram sum nú í eini royndarskipan fýra ár afturat við fyrisiting av
Skúlanum á Ziskatrøð, har stýrið á staðnum (Mikladali) er óvirkið?
b) Skal skúlin í Mikladali halda fram sum sjálvstøðugur skúli við egnum skúlastýri og
skúlaleiðara - skúlastýrið veljast av nýggjum? (einalæraraskipan)
c) Skal skúlin í Mikladali niðurleggjast?”
Eftir ráðum frá MMR varð heitt á skúlastýrið í Mikladali/Trøllanesi, sum í royndartíðini “hevur ligið
óvirkið” (málbering frá MMR), um at koma við tilmæli um, hvussu skúlin skal skipast í framtíðini.
Skúlastýrið í Mikladali/Trøllanesi hevði fund 28. mars 2012, og mælti tað til:
1. at halda fram sum nú í eini royndarskipan fýra ár afturat, har skúlin verður fyrisitin av
Skúlanum á Ziskatrøð, og
2. at skúlastýrið við skúlan í Mikladali/Trøllanesi framhaldandi verður óvirkið í tíðini,
royndarskipanin er.
Tilmæli:
Mælt verður til at royndarskipan við Mikladals/Trøllanes skúla heldur fram í eitt fýra ára skeið aftrat,
har skúlin verður fyrisitin av Skúlanum á Ziskatrøð, og skúlastýrið á staðnum (Mikladali/Trøllanesi) er
óvirkið í hesum tíðarskeiði.
MeN 19. apríl 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá Mentanardeildini, 13. apríl 2012.
Býráðsins samtykt:
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Samtykt við 9 atkvøðum fyri og 0 ímóti at taka undir við Mentanarnevndini og at býráðið
krevur, at skúlin tryggjar øllum næmingum fult nøktandi frálæru allar undirvísingardagar, og
at hetta verður greitt áðrenn nýtt skúlaár byrjar. Maria Olsen atkvøddi ikki.

2012/060.
12/00179 Útgreinan av konto Mentanarhús/bygdarhús/skúli - 2012
Frágreiðing um málið:
Vísandi til viðgerðina av fíggjarætlanini fyri 2012 varð á fundi 15. nov. 2011 viðtikið at seta av til
íløgur 3 mió. kr, sum vórðu lagdar í eitt felagsøki, kallað Mentanarhús/bygdarhús/skúli.
Tilmæli:
Mælt verður til, at hesar íløgur verða greinaðar soleiðis
Skúlin á Ziskatrøð - Fimleikarhøll o.a.
Skúlin á Ziskatrøð - Byggibólkur, tekning o.a.
Bygdafelagið Báran - Bygging av felagshúsi
Spinnaríið - stuðul til grunnin

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

350.000,450.000,1.950.000,250.000,3.000.000,-

Íløga
Rakstur
Íløga
Rakstur

MeN 19. apríl 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli frá Mentanardeildini, 29. februar 2012. Atli S.
Justinussen luttók ikki í viðgerðini.
FíN 23. apríl 2012: Nevndin tekur undir við Mentanarnevndini 19. apríl 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt. Atli S. Justinussen luttók ikki í viðgerðini av hesum máli.

2012/061.
10/00830 Hølisviðurskiftini hjá Norðoya Kunningarstovu - flyting millum íløgur og rakstur – 2.
viðgerð
Frágreiðing um málið:
Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 20. mars 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2012/062.
12/00044 Umfígging 2012 - lántøka (broyta frá netto- til bruttoavseting av lániavdráttum) - 1.
viðgerð
Frágreiðing um málið:
Í sambandi við viðgerðina av hesum máli – ið snýr seg um umfígging av lánum hjá kommununi – er
komið fram, at sambært Fíggjarmálaráðnum skulu fíggjarpostarnir vísast við brutto – eisini lánsgjøld.
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Hetta merkir, at kommunan eigur at seta 24 mkr. sum útreiðslur til avdráttir og 19 mkr. sum inntøka í
samband við lántøku. Sí skriv frá roknskaparleiðaranum, dagfest 12. mars 2012, har greitt verður frá,
at Fíggjarmálaráðið sigur eisini, at kommunan eigur at rætta fíggjarætlanina samsvarandi hesum, og tí
skal málið viðgerast sum eykamál – tvs. málið skal hava tvær viðgerðir.
FíN 23. apríl 2012: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá roknskaparleiðaranum um at broyta
avsetingarnar til lániavdráttir og lántøkur frá verandi nettoavseting á 5 mkr. til bruttoavseting, har 24
mkr. verða settar av sum útreiðslur til avdráttir og 19 mkr. sum inntøka í samband við lántøku.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

Frammanfyri standandi mál eru viðgjørd á almennum fundi

