KLAKSVÍKAR KOMMUNA

Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Faroe Islands . Tlf. 410000 . Fax. 410001

Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:
Málnr.:

01.06.2017 kl. 17:30
16/01208 Gerðabók

Nevndarlimir:

Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Gunvá við Keldu, Kristian
Eli Zachariasen, Beinta Klakstein, Tummas J. Lervig, Atli S.
Justinussen, Beinir Johannesen, Herfrí J. Sørensen og Steinbjørn O.
Jacobsen.

Varalimir:

Svein Rógvi Ljósstein møtti fyri Óla M. Lassen

Onnur:
Protokollførari:

Tummas T. Eliasen, kommunustjóri
Jensa Anthoniussen, stjórnarskrivari

Málsyvirlit
Til viðgerðar
40/17

17/00662-2

Býráðslimur burturstaddur - Óli M. Lassen

41/17

17/00655-2

Roknskapur og grannskoðanarprotokoll 2016 - Klaksvíkar kommuna

42/17

17/00146-3

Reglugerð um fulltrú til kommunalar bindingar, dagføring 2017

43/17

17/00543-2

Umsókn um marknaumskipan - matr. nr. 276 og 268

44/17

17/00602-2

Marknaumskipan millum matr. nr. 1530 og 1529a í Klaksvík

45/17

17/00583-2

Samanlegging av matr. nr. 1385 og 1386 - Betesda

46/17

17/00614-2

Umsókn um samanlegging av matr. nr. 489 og 490

47/17

16/01034-2

Uppraðfesting av Norðoya Kunningarstovu – møgulig fyrra viðgerð*

48/17

17/00071-47

Nýggj dagstovnaeind, Fjallafípan - flyting millum kontur, fyrra viðgerð

*Málið tikið av skrá á fundinum

40/17
17/00662 Býráðslimur burturstaddur - Óli M. Lassen
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
01.06.2017

Málnr.
40/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Óli M. Lassen, býráðslimur, hevur boðað borgarstjóranum frá, at hann verður burturstaddur næstu 14
dagarnar og fær tí ikki møtt til býráðsfundin 1. juni 2017. Hann biður samstundis um, at næstvaldi á
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valevnislistanum fær fundarboð til býráðsfundin. Næstvaldur á listanum er Kjartan á Gravarbø, men honum
berst eisini frá at møta. Næstur á listanum eftir Kjartan á Gravarbø er Svein Rógvi Ljósstein.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin (KSL), grein 18, stk. 2:
Berst kommunustýrislimi væntandi frá at røkja starv sítt í meira enn 14 samfullar dagar vegna
annað alment starv, heilsustøðu ella aðra lógliga orsøk, skal viðkomandi boða borgarstjóranum
frá, og borgarstjórin skal síðani geva tiltakslimi fundarboð.
KSL, grein 18, stk. 3:
Kommunustýrið ger av, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar.
Fíggjarligar avleiðingar:
Fundarsamsýning til varalimin, um býráðið avger at lata hann taka sæti í býráðnum til fundin
Tilmæli:
Mælt verður til, at Svein Rógvi Ljósstein, ið er annar næstvaldur á valevnislistanum, tekur sæti í býráðnum
á fundinum 1. juni 2017 fyri Óla M. Lassen.
Býráðsins samtykt 01-06-2017
Tilmælið einmælt samtykt, og Svein Rógvi Ljósstein tók sæti í býráðnum.
[Lagre]

41/17
17/00655 Roknskapur og grannskoðanarprotokoll 2016 - Klaksvíkar kommuna
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
30.05.2017
01.06.2017

Málnr.
63/17
41/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Ársroknskapur kommununnar og grannskoðanarprotokoll fyri 2016 skulu endaliga góðkennast og
undirskrivast av øllum kommunustýrislimunum.
Lógargrundarlag:
§ 53, stk. 2. í KSL: Til tess at landsstýrismaðurin kann røkja sínar eftirlitsskyldur við fíggjarligu
viðurskiftinum hjá kommununum, skulu tær lata honum:
1) grannskoðaðan roknskap innan 1. juni eftir endað fíggjarár
Tilmæli:
Mælt verður til, at FíN góðkennir uppskotini og beinir tey í býráðið til endaliga góðkenning og
undirskrivingar (roknskapur og protokoll skulu undirskrivast av øllum býráðslimunum).
FíN 30-05-2017
Nevndin tekur undir við uppskotinum og beinir tað í býráðið til endaliga góðkenning og undirskriving.
Býráðsins samtykt 01-06-2017
Tilmælið frá FíN 30-05-2017, og grannskoðaði ársroknskapurin fyri 2016 við tilhoyrandi
grannskoðanarprotokoll góðkendur.
[Lagre]
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42/17
17/00147 Reglugerð um fulltrú til kommunalar bindingar, dagføring 2017
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
30.05.2017
01.06.2017

Málnr.
56/17
42/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Reglugerðin um fulltrú til kommunalar bindingar, ið seinast varð dagførd 19. september 2013, skal aftur
dagførast. Hetta er fyrsta lagi í sambandi við, at nýggjur tekniskur stjóri er settur. Í øðrum lagi hevur hetta
samband við ynski um broyting í orðing í grein 1. Víst verður annars til skriv frá umsitingini, dagf. 8. mai
2017.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin § 44, stk. 2: ”skjøl viðvíkjandi keypi og sølu av fastari ogn o.t. skulu verða
undirskrivað av borgarstjóranum og einum persóni, sum kommunustýrið hevur heimilað til tess”.
Sambært viðmerking til omanfyrinevndu lógargrein “skal kommunustýrið tilnevna persónliga og við navns
nevni medundirskrivaran hjá borgarstjóranum. Starvsheitið er ikki nøktandi”.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli:
Mælt verður til, at taka undir við broyttu orðingunum í dagførdu reglugerðini.
FíN 30-05-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 08-05-2017.
Býráðsins samtykt 01-06-2017
Tilmælið frá FíN 30-05-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

43/17
17/00543 Umsókn um marknaumskipan - matr. nr. 276 og 268
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
01.06.2017

Málnr.
43/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til umsókn um marknaumskipan undirskrivað av eigarunum 13. og 19. apríl 2017.
Talan er um at flyta uml. 28 m2 frá matr. nr. 268 til 276.
Báðar ognirnar varðveita ásettu minstuvídd til grundøki.
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Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Tekniska Umsiting mælir til at senda Umhvørvisstovuni málið við tilmæli um at játta.
Býráðsins samtykt 01-06-2017
Tilmælið, dagf. 8. mai 2017, einmælt samtykt.
[Lagre]

44/17
17/00602 Marknaumskipan millum matr. nr. 1530 og 1529a í Klaksvík
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
22.05.2017
01.06.2017

Frágreiðing um málið:
Víst verður til umsókn móttikin 15.05.2017.
Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert tilmælandi partur
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Tilmæli:
Við tað at báðar ognirnar varðveita ásettu fráleikar til mark og minstu vídd grundøki, mælir Tekniska
Umsiting til, at málið verður sent Umhvørvisstovuni við tilmæli um at játta.
UBN 22-05-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest tann 15-05-2017
Býráðsins samtykt 01-06-2017
Tilmælið frá UBN 22-05-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

45/17
17/00583 Samanlegging av matr. nr. 1385 og 1386 - Betesda
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
22.05.2017
01.06.2017

Málnr.
38/17
45/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til umsókn dagf. 01.12.2016 um samanlegging av ognunum hjá Betesda.
Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Mælt verður til at senda Umhvørvisstouni málið við tilmæli um at játta.
UBN 22-05-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest tann 09-05-2017
Býráðsins samtykt 01-06-2017
Steinbjørn O. Jacobsen luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni.
Tilmælið frá UBN 22-05-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

46/17
17/00614 Umsókn um samanlegging av matr. nr. 489 og 490
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
22.05.2017
01.06.2017

Málnr.
41/17
46/17

Frágreiðing um málið:
Borgari søkir um loyvi til samanlegging av matr. nr. 489 og 490 í Klaksvík.
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Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Mælt verður til, at málið verður sent Umhvørvisstovuni við tilmæli um at játta.
UBN 22-05-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 16-05-2017
Býráðsins samtykt 01-06-2017
Tilmælið frá UBN 22-05-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

47/17
16/01034 Uppraðfesting av Norðoya Kunningarstovu – møguliga fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð - møguliga fyrra viðgerð

Fundardagur
23.05.2017
30.05.2017
01.06.2017

Málnr.
36/17
53/17
47/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini, dagf. 17. mai 2017, ið greiðir frá málinum.
Í samband við at landið hevur arbeitt við endurskoðan av ferðavinnupolitikki, er frágreiðing handað
landsstýrismanninum í Uttanríkis- og vinnumálaráðum, tann 5. mai 2017.
Norðoya Kunningarstova hevur síðan verið og greitt frá broytingum og umskipan, sum lagt verður upp til
smb. fráðgreiðingini. Væntast kann, at broytingar koma í gildi frá 1. januar 2018 at rokna.
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Ein avleiðing av hesum kann verða, at játtan til kunningarstovuna á kr. 240.000,- fellur burtur, og ístaðin
verða skipanir settar í verk til tess at fíggja menning av ferðavinnu innanlanda.
Til tess at fyrireika tær avbjóðingar, sum nýggja skipanin kann føra við sær, er neyðugt at uppraðfesta
kunningarstovuna. Serliga ger leiðarin vart við, at tørvur er á eini játtan beinaveg til tess at halda tað støðið,
sum krevst at hava virksemið gangandi restina av árinum.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin viðmerking
Tilmæli:
Málið verður lagt fyri politisku skipanina til umrøðu og støðutakan til møguliga eykajáttan
MeN 23-05-2017
Nevndin beinir málið í fíggjarnevndina.
FíN 30-05-2017
Ein meiriluti, SVJ, KEZ og TJL, mælir til at játta 100 tús. kr. til ein summarferiuavloysara – peningurin
verður at játta av tøkum peningi - men at nevndin fyri Norðoya Kunningarstovu verður kallað inn til
komandi mentanarnevndarfund í juni at greiða nærri frá virkseminum.
Ein minniluti, GvK og HJS, mælir til, at nevndin fyri Norðoya Kunningarstovu verður kallað inn til
komandi mentanarnevndarfund í juni at greiða nærri frá umbønini, áðrenn møguligur peningur verður
játtaður.
Býráðsins samtykt 01-06-2017
Málið tikið av skrá.
[Lagre]

48/17
17/00071 Nýggj dagstovnaeind, Fjallafípan - flyting millum kontur, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
23.05.2017
30.05.2017
01.06.2017
22.06.2017

Málnr.
25/17
54/17
48/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til frágreiðing frá umsitingini, dagf. 16. mai 2017, har m.a. verður greitt frá, at tað hevur verið
mett neyðugt at gera nøkur ting afturat í sambandi við nýggju dagstovnaeindina í Fjallafípuni, sum hædd
ikki varð tikin fyri í upprunaligu avsetingini – hetta fyri at fáa fult nøktandi umstøður og náa tí best
møguliga úrslitinum. Hesi neyðugu eyka arbeiðini vóru asfaltering av uttanumøki, parkeringspláss, terassa
á eystursíðuni og hálvveggir til lívd við inngongdirnar.
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Mælt verður til at gera flyting millum rakstrarstøðini Fjallafípan og Barnaansing felags (íløgur) á kr.
630.000:
 frá dim. 03261170010 Fjallafípan – konta 199000 Aðrar rakstrarútreiðslur
 til dim. 03261170132 Barnaansing felags (íløgur) verður hækkað við kr. 630.000,Lógargrundarlag:
 Dagstovnalógin
 Løgtingslóg nr. 67 frá 10. mai 2000 um dagstovnar og dagrøkt, sum seinast broytt við løgtingslóg nr.
38 frá 9. mai 2006, ásetur í § 6, at “avvarðandi kommuna og foreldur rinda tær útreiðslur, sum
standast av virkseminum sambært hesi lóg. Foreldragjaldið skal tó í mesta lagi vera 30% av
rakstrarútreiðslunum. Stk. 2. Húsaútreiðslur verða rindaðar av kommununi.”
Fíggjarligar avleiðingar:
Vísandi til yvirlit yvir kostnaðin higartil og vitanina um, at rokningar eru ávegis, er tørvur á flyting millum
rakstrarstøðini Fjallafípan – Barnaansing felags (íløgur), sum nærri útgreinað omanfyri.
Tilmæli:
Mælt verður til at flyta kr. 630.000 millum hesi rakstrarstøð:
 frá dim. 03261170010 Fjallafípan – konta 199000 Aðrar rakstrarútreiðslur
 til dim. 03261170132 Barnaansing felags (íløgur)
TrN B&U 23-05-2017:
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 16-05-2017.
FíN 30-05-2017
Nevndin tekur undir við B&U 23-05-2017.
Býráðsins samtykt 01-06-2017
Tilmælið frá FíN 30-05-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]
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