Ár 2009, hin 15. desember
104.
09/00952 Farloyvi frá býráðsarbeiðnum – Steinbjørn O. Jacobsen.
Í telduposti, dagfestur 09.12.2009, biður Steinbjørn O. Jacobsen, býráðslimur, um
farloyvi frá býráðsarbeiðnum í tíðarskeiðnum frá 12. til 31. desember 2009, og at
varalimur hansara tekur sæti í býráðnum í hansara stað.
Býráðsins samtykt: Samtykt, og Jórun Høgnesen tók sæti
105.
09/00826 Barnaverndartænastan – útreiðslur 2009.
Víst verður til notat í málinum, dagf. 19. og 26. november 2009. Starvsfólkini á deildini
hava sitið saman og gjøgnumgingið fíggjarætlaninar á teirri ymisku økjunum. Vísandi til
budget-saldolistan, dagf. 02.12.2009 sæst, at nøkur økir hava ov stóra nýtslu, meðan
onnur eru á góðari leið. Sí skriv frá umsitingini, dagfest 02.12.2009.
Sosiala nevnd hevur umrøtt málið og tikið tað til eftirtektar.
Fíggjarnevndin tekur undir við Sosialu nevnd 02.12.2009.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
106.
09/00931 Broyting av starvsheiti, býráðsskrivari/kommunustjóri –
borgarstjórin.
Vísandi til, at starvsheitið “býráðsskrivari” av fleiri ikki longur verður mett at vera
tíðarhóskandi og heldur ikki at signalera ta tign, ábyrgd og leiðsluuppgávur, sum liggja í
starvinum, verður mælt til, at starvið ístaðin fær heitið “kommunustjóri”. Sí skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 04.12.2009.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá borgarstjóranum, dagfest 04.12.2009.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
107.
09/00752 Fíggjarstøðan á tekniska økinum 2009.
Víst verður til hjálagda roknskapartilfar, dagfest 27.11.2009, har útskriftir eru av
samlaðum rakstri, íløgum og mettari nýtslu restina av árinum. Víst verður eisini til málið
um innlatin grund-stykkir og býráðsviðgerðina av málinum í okt. og nov. 2009, at hesi
ikki einans verða trekt burturav íløguni til vegir, men at peningurin verður trektur frá tí
samlaðu kommunalu íløgu-játtanini. Sum tað framgongur av nevndu uppgerð, verður
talan um meirnýtslu á tekniska økinum, men arbeitt verður fram-haldandi við at
avmarka hesa.
Byggi- og býarskipanarnevndin er kunnað um málið og hevur tikið støðuna til eftirtektar.
Málið hevur verið fyri hjá Heilsu- og umhvørvisnevndini og er tikið til eftirtektar.
Málið hevur verið til kunning í Ferðslunevndini.
Havna- og vinnunevndin hevur tikið málið til eftirtektar.
Tekniska nevnd hevur tikið málið til eftirtektar.
Fíggjarnevndin tekur undir við Byggi- og býarskipanarnevndini 30.11.09, Heilsu- og
umhvørvisnevndini 30.11.09, Ferðslu-nevndini 01.12.09, Havna- og vinnunevndini
01.12.09 og Teknisku nevnd 01.12.09.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt

108.
09/00930 Áseting av fundardøgum 2010 – Býráðið.
Fíggjarnevndin tekur undir við uppskotinum um fundardagar býráðsins, sum í 2010
verða hesir:
26. januar
15. juni
23. februar
21. september
23. mars
19. oktober
20. apríl
16. november
18. mai
14. desember
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
109.
09/00027 Kommunal umskipanarnevnd.
Vísandi til skriv frá KSF, dagfest 04.11.2009 til Føroya Løgmann og Innlendismálaráðið
og viðgerð í Fíggjarnevnd býráðsins 14.10.2009, verður málið lagt fyri býráðið til
umrøðu.
Býráðsins samtykt: Samtykt at bjóða KSF og býráðslimunum í øllum
limakommununum til fundar í Klaksvík at skifta orð um álitið í januar/ februar 2010.
110.
09/00861 Uppnevning av grindaformonnum fyri Klaksvíkar hvalvág.
Galdandi uppnevning av grindaformonnum fyri Klaksvíkar hvalvág fór úr gildi
01.11.2009. Í hesum sambandi er skriv, dagfest 05.11.2009, komið frá sýslumanninum
við áheitan á býráðið um at gera nýtt ummæli um, hvørjar menn býráðið ynskir til
ávíkavist grindaformenn og tiltaksmenn.
Býráðsins samtykt: Samtykt at heita á verandi grindaformenn og tiltaksmenn um at
halda fram.
111.
09/00879 Innrætting av kjallaranum í Sambýlinum á Heygnum.
Víst verður til skriv frá býráðsskrivaranum, har hann greiðir frá, at fundur hevur verið
millum forkvinnuna í sosialu nevnd, borgarstjóran, vistarheimsnevndina og umsitingina
um: 1) innihaldið við ætlaðu innrættingini av kjallaranum 2) fíggingina av hesum, og 3)
víðari tilgongdina fyri at fremja málið. Sí fundarfrágreiðing 11.11.2009 í málinum, har
mælt verður til at velja eina bygginevnd at stíla fyri og hava yvirskipað eftirlit við
verkætlanini, og at bygginevndin verður mannað soleiðis:
Erik Andreasen, umboðandi vistarheimsnevndina
Elsebeth G. Hansen, umboðandi sosialu nevnd
Elsba Lützen, umboðandi Nærverkið í Norðoyggjum.
Sosiala nevnd tekur undir við skrivinum frá býráðsskrivaranum dagf, 12.11.2009, viðv.
bygginevnd. Nevndin hevur samstundis samtykt at kanna, hvat kann fáast fyri 1,5
mió.kr. (Vistarheims-bókin)
Fíggjarnevndin tekur undir við sosialu nevnd 02.12.2009.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
112.
09/00907 Stuðulsskipanin, meirútreiðslur 2009.
Víst verður til skriv frá stuðulsráðgevanum, dagfest 23.11.2009. Víst verður somuleiðis
til budgetsaldolistarnar, útskrivaðir 23.11 og 24.11.2009. Sum tað sæst, fer

stuðulsskipanin væntandi at hava eitt hall á fíggjarætlanini 2009. Málið verður lagt fyri til
umrøðu.
Sosiala nevnd vísir á fundi tann 02.12.2009 til skriv frá umsitingini, dagfest 27.11.2009.
Málið hevur verið til umrøðu og er tikið til eftirtektar.
Fíggjarnevndin tekur undir við sosialu nevnd 02.12.09.
Býráðsins samtykt: Samtykt
113.
09/00025 Skattskylda hjá Sjálvsognarstovninum undir Kráarbrekku.
Sjálvsognarstovnurin undir Kráarbrekku, hvørs endamál er at útvega og reka so bíliga
sum tilber tíðarhóskandi eldraíbúðir, íbúðir til rørslutarnað, sambýli og aðrar íbúðir til
einlig og yngri fólk, hevur sent umsókn til TAKS um skattafrælsi og í hesum sambandi
biður TAKS Klaksvíkar Kommunu um at koma við áliti í málinum.
Sosiala nevnd hevur samtykt at viðmæla skattafrælsi.
Fíggjarnevndin tekur undir við sosialu nevnd 02.12.09.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt
114.
09/00853 Nýtt teppi til svimjihyljarnar.
Sum kunnugt hevur býráðið játtað, at kr. 350.000 verða nýttar til at útvega teppi v.m.
til svimjihøllina, eins og onnur smærri arbeiði. Víst verður til tilmæli 08.10.2009 og til
býráðsviðtøku 20.10.2009. Bókhaldið ger vart við, at rættast er, at hesin peningurin, kr.
350.000, verður fluttur frá rakstri og yvir í íløgur, sí skriv frá umsitingini.
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli 06.11.2009.
Vísandi til avlopið í íløgujáttanini til Skúlan við Ósánna í inniverandi ári, mælir
fíggjarnevndin til, at kr. 350.000,- verða fluttar millum kontur, frá nevndu játtan til
íløguna í teppi v.m. til svimjihøllina, hetta vísandi til stóru meirinntøkurnar hjá svimjihøllini í 2009. Sama upphædd verður at flyta aftur til Skúlan við Ósánna við flyting
millum kontur í 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið frá FíN samtykt
115.
09/00805 Setan av vakstrarbólki – uppskot
Vísandi til býráðsviðtøku 23.11.2009, verður mælt til, at politisku umboðini í nevndini
fyri vakstrarbólkin verða:
Jógvan Skorheim
Óli M. Lassen
Óluva Klettskarð
Hesi umboð verða at orða eina ætlan fyri arbeiðið og leggja tað fyri nevndirnar, áðrenn
farið verður til verka.
Sosiala nevnd mælir til, at minnilutin velur eitt umboð í vakstrarbólkin.
Mentanarnevndin tekur undir við sosialu nevnd 02.12.2009 . Tó verður mælt til, at
andstøðan velur umboð sítt fyri komandi býráðsfund.
Fíggjarnevndin tekur undir við sosialu nevnd 02.12.2009 og Mentanarnevndini
02.12.2009.
Býráðsins samtykt: Minnilutin í býráðnum útnevndi Signhild V. Joensen í bólkin, og
meirilutin í býráðnum útnevndi Jógvan Skorheim og Óla M. Lassen í bólkin.
116.

08/00033 Umbygging av Spinnarínum.
Vísandi til uppskot frá Jógvani Skorheim, formanni í Mentanar-nevndini, er ikki siðvenja
at seta í grunn inni í rakstrinum. Skal henda avseting gerast, er ein gongd leið møguliga
at seta peningin av á bók hjá peningastovni. Samstundis verður at áseta, hvat
peningurin kann verða nýttur til, hvør hevur atgongd til hann, og hvat hendir við
møguligt uppathald, sí skriv og uppskot frá umsitingini, dagfest 28.11.2009.
Mentanarnevndin tekur undir við uppskoti, 27.11.2009 frá J. Skorheim og við tilmæli frá
Mentanardeildini 28.11.2009.
Ein minniluti í fíggjarnevndini, Jógvan Skorheim, tekur undir við mentanarnevndini
02.12.2009.
Ein meiriluti í nevndini, Gunvá við Keldu, Steinbjørn O. Jacobsen, Auðunn Konráðsson og
Signhild V. Joensen, mælir til, at málið verður tikið upp í samb. við endurskoðan av
fíggjar-ætlanini fyri 2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið frá MeN samtykt við 6 atkv. fyri (ÓML, EGH, JSkorh, ASJ,
JNM og ÓK) og og 4 ímóti (GvK, SVJ, JH og HAB). AK atkvøddi ikki.
117.
2002-19-091 Hýruvognsreglugerð fyri kommununa.
Víst verður til notat frá umsitingini, dagfest 15.09.2009, um málið, sum við hesum
verður tikið uppaftur at arbeiða víðari við. Sí tilmælið frá umsitingini, dagfest
15.09.2009.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum, dagfest 15.09.2009, við fylgjandi
broytingum/viðmerkingum:
Hýruvognsnevnd skal umsita skipanina.
Nevndin verður mannað við umboðum fyri býráðið og løgregluna.
Nevndin verður at taka støði í verandi tali av hýruvognum byrjanini, sum síðani verður
tillaga eftir ásetingum í reglu-gerðini.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt. Atli S. Justinussen luttók ikki í viðgerðini vegna
ógegni.
118.
08/00135 Skúlastýrið fyri Skúlan á Ziskatrøð.
Kári Sigurðsson hevur sagt seg úr skúlastýrinum fyri Skúlan á Ziskatrøð, og verður
býráðið at velja annan lim í stýrið í hansara stað.
Býráðsins samtykt: Meirilutin í býráðnum útnevndi Svend Dahl til nýggjan lim.

