Býráðsfundurin tann 30. oktober 2007
Týsdagin hin 30. oktober kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð fund við niðanfyri standandi fundarskrá, og har
fylgjandi samtyktir vórðu gjørdar
Allir limir á fundi
116.
2006-19-038 Íverksetanardepil í Klaksvík.
Víst verður til notat frá býráðsskrivaranum, dagf. 21.10.07 um setanarviðurskiftini, bygnaðurin og um
leiguviðurskifti, íverksetanarhúsið/granskingarverkætlanin. Niðurstøðan er tann, at í síðsta enda er og verður
hetta eitt politiskt val ímillum tveir leistir, sum hvørgin tykist einfaldur. Somuleiðis verður víst til notat frá
menningardeildarleiðaranum, dagf. 09.10.07.
Á fundinum í Mentanarnevndini fór Rani Nolsøe, býráðslimur av fundinum vegna ógegni. Torleif Sigurðsson fór
av fundinum, áðrenn avgerð varð tikin. Jórun Høgnesen og Eli Zachariasen taka undir við skrivinum frá
býráðsskrivaranum. Gunvá við Keldu tekur støðu í Býráðnum.
Fíggjarnevndin tekur undir við skrivinum frá býráðsskrivaranum dagf. 21.10.07.
Býráðsins samtykt:
Rani Nolsøe luttók ikki í viðgerðini av máli nr. 116 vegna ógegni.
Rætting: Eyðgunn Samuelsen FíN-limur tekur støðu í Býráðnum.
Uppskot um at leiga Íverksetarahúsinum bygningin við eini skyldu at víðarileiga Granskingardeplinum hølir til
hansara virksemi eftir tørvi, sum skal nærri ásetast í sáttmálanum, har fyrsta árið verður royndarár, varð
samtykt við 8 atkvøðum fyri og 1 ímóti (HAB). EyS atkvøddi ikki.
117.
2007-18-012 Møgulig samanbygging av KÍ-høllini og Badmintonhøllini.
Á seinasta býráðsfundi tann 2. okt. 2007 las borgarstjórin upp skrivið frá mentanardeildarleiðaranum, dagf. 2.
okt. 2007. Eftir umrøðu av málinum avráddu býráðslimir, at málið skal leggjast fyri fyrstkomandi fund hjá
Mentanarnevndini.
Tekniska nevnd tekur undir við tankanum, og at hetta verður gjørt í neyvum samstarvi við T.U.
Mentanarnevndin samtykti at heita á umsitingina um at lýsa ongarviðurskifti v.m. í samband við
samanbyggingina. Somu-leiðis verður heitt á umsitingina um at kanna og gera eina fíggj-arliga lýsing av
møguleikunum í samband við byggingina og ognarviðurskiftunum.
Fíggjarnevndin tekur undir við málinum, og at max. 2,6 mill. kr. verða játtaðar.
Býráðsins samtykt:
Uppskot frá KEZ um at útseta málið, til tað er fíggjarliga ráðiligt, fall við 2 atkvøðum fyri (KEZ og HAB) og 9
ímóti.
Uppskot um at játta kr. 2,6 mill. í stuðli til eina samanbygging, sum verandi hallarleiðarar – í eini ikki
vinnurekandi samskipan – verða at fremja í felag, har byggingin skal gerast í tráð við heildarætlanina fyri
ítróttarøkið, fíggjað við flyting millum kontur frá íløgujáttanini til Ósáskúlan, varð samtykt við 9 atkvøðum fyri
og 2 ímóti (KEZ og HAB).
118.
2007-03-083 Uttanumøkið við Badmintonhøllina.
Samráðingar hava verið millum leiðarin av Badmintonhøllini og býarverkfrøðingin tann 27.09.07 um
uttanumøkið við Badmintonhøllina, Semja varð um, at Kl. Kommuna skuldi hampa økið sunnan- og eystanfyri
høllina, sí hjálagda notat frá fundinum. Kostnaðurin av hesum kr. 200-250.000, verður at flyta av kontu
402095 fyri Ósáskúlan. Borgarstjórin, Gunvá við Keldu og Kristian F. Olsen, býráðslimir vóru kunnað og tóku
undir við tí.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 05.10.07.
Mentanarnevndin tekur undir við skrivinum frá T.U.,dagf. 05.10.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

119.
2007-13-003 Endurskoðan av brunasamtykt.
Víst verður til uppskot um nýggja brunasamtykt fyri Kl. Kommunu.
Brunanevndin tekur undir við uppskotinum um nýggja brunasamtykt, dagf. 01.05.07.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá Brunanevndini.
Fíggjarnevndin tekur undir við BrN. 27.09.07 og Teknisku nevnd 09.10.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
120.
2007-02-019 Norðoyri – linjuføring og útstykking.
Í samband við ætlaðu vegagerð uttanfyri gomlu bygdina á Norðoyri, er hjáløgd ein tekning, sum sýnir hvussu
hendan verður løgd, við einum 10m breiðum vegi og 2m gongubreyt í báðum síðum. Sum tað framgongur á
tekningini, so kemur vegurin at liggja 2m inn á lendi frá “gomlu bygdini”. Mælt verður til, at kommunan tekur
upp samráðingar við eigararnar um keyp av hesum lendi. Omanfyri uttara enda á vegnum eru grundstykkir
matrikuleraði. Sum fylgja av, at vegbreiddin niðan-fyri og niðanvið uttanfyri verður broytt til 10m, verður mælt
til, at hendan útstykking verður regulerað sambært viðlagda korti av hesum økið.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 05.10.07, og at spurningurin um veg- og kloakkgjald
verður tikin upp á næsta fundi.
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 09.10.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
121.
2007-15-042 Umsókn um marknaumskipan.
Víst verður til umsókn, dagf. 25.09.07 um marknaumskipan – matr. nr. 895 og 896. Talan um smávegis
regulering, sum T.U. mælir til at játta.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 05.10.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 09.10.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
122.
2007-01-085 Uppskot til løgtingslóg um stuðul til høli og verkløg til ítrótt og mentan.
Víst verður til uppskot til løgtingslóg um stuðul til høli ov verkløg til ítrótt og mentan KSF, og samskifti um
hetta hjá býráðsskrivaranum.
Orsakað av, at býráðsskrivarin ikki var til staðar á fundinum hjá Mentanarnevndini beinir nevndin málið í
Býráðið.
Málið hevur verið til kunning í Fíggjarnevndini.
Býráðsins samtykt:
Býráðið umrøddi málið.
123.
2007-21-022 Møgulig víðkan av Ferðslunevndini.
Víst verður til uppskot frá formanninum í Ferðslunevndini um víðkan av Ferðslunevndini við einum limi afturat,
sum skal vera koyrilærari og tilmæli frá býráðsskrivaranum.
Ferðslunevndin tekur undir við tilmælinum frá býráðsskrivara-num, dagf. 29.09.07.
Tekniska nevnd tekur undir við Ferðslunevndini 08.10.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 09.10.07.
Býráðsins samtykt:

Málið beint aftur í Teknisku Nevnd.
124.
2007-19-095 Val av limi í valnevndina.
Veljast skal ein limur í valnevndina fyri Trónd Fuglø, ið ynskir at verða loystur úr valnevndini fyri býráðsval í
Klaksvíkar kommunu í skrivi frá 12. juli 2007. Á seinasta býráðsfundi varð málið útsett til fyrst komandi fund.
Býráðsins samtykt:
Maria Isaksen vald í nevndina.
Fundurin lokin

