KLAKSVÍKAR KOMMUNA

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

Ár 2013, hin 23. mai kl. 17:30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu:
Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen,
Kristian Eli Zachariasen, Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen, Atli S. Justinussen , Herfrí J. Sørensen og
Erling Petersen.
Onnur: Tummas Eliasen, kommunustjóri, og Jensa Anthoniussen, protokollførari.

2013/109.
13/00467 Farloyvi frá býráðsarbeiðinum í meira enn tveir mánaðar, Elsebeth Mercedis
Gunnleygsdóttur, býráðslimur
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
23.05.2013

Málnr.
1/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í telduskrivi 11. mai 2013 søkir Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, býráðslimur, um farloyvi frá
býráðsarbeiðinum frá 13. mai til 13. juli, báðar dagar íroknaðar.
Sambært fundarútskrift frá Valnevndini frá 14. nov. 2012 er fyrsti varalimur Fólkafloksins Erling Petersen,
og verður hann tí at møta vegna Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur til nevndar- og býráðsfundir í mai og
juni nevndarumførum býráðsins.
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.
Reglugerð fyri innkalling av varalimum í býráðið og føstu nevndir býráðsins, sum samtykt av
Klaksvíkar Býráð 22. mars 2011, um langtíðar farloyvi - grein 6:
Um býráðslimur fær forfall ella søkir um farloyvi í eitt tíðarskeið, sum er longri enn 2 mánaðar,
tekur næsti persónur á viðkomandi vallista sæti bæði í býráðnum og sum limur/varalimur í teimum
nevndum, har býráðslimurin, sum fer í farloyvi, er limur/varalimur.
Eru ongar orsøkir til iva um heimildina fyri einum langtíðar farloyvi, kann borgarstjórin skipa fyri,
at næsti persónur á viðkomandi vallista tekur sæti í bæði nevndum og býráði fyri býráðslimin í
farloyvi, og síðan verður farloyvið eftirfylgjandi lagt fyri fyrst komandi býráðsfundin til samtyktar
og staðfestingar.
Um tað hinvegin eru orsøkir til iva um onkur viðurskifti í sambandi við umsóknina um langtíðar
farloyvi, verður bíðað við at kalla næsta persón á viðkomandi vallista inn í sambandi við
nevndarfundirnar, til málið um farloyvið er viðgjørt og samtykt av býráðnum. Eftir tað tekur varabýráðslimurin sæti í bæði nevndum og býráði fyri býráðslimin í farloyvi.
Tilmæli 16-05-2013:
Mælt verður býráðnum til at samtykkja og staðfesta, at Erling Petersen tekur sæti í Býráðnum í
tíðarskeiðinum 13. mai til og við 13. juli 2013.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Tilmælið samtykt, og Erling Petersen tók sæti í Býráðnum
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2013/110.
13/00165 Munnligir fyrispurningar á býráðsfundum
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin 2013-2016
2 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
21.05.2013
23.05.2013

Málnr.
16/13
2/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, býráðslimur, hevur sett fram uppskot um royndarskipan við
munnligum fyrispurningum á býráðsfundum. Stjórnarskrivstovan hevur í hesum sambandi sett seg í
samband við Innlendismálaráðið (IMR) um, hvussu vit eiga at fyrihalda okkum hesum viðvíkjandi.
Í skrivi dagfest 19. apríl 2013 mælir IMR Klaksvíkar Kommunu frá at seta í verk aðrar hættir at
viðgera mál á býráðsfundum í Klaksvík enn teimum, ið longu eru galdandi.
Í skrivinum stendur eisini: ”Kommunustýrislógin (KSL) leggur upp til, at bert tey mál, sum eru við á
fundarskrá, og sum kommunustýrislimirnir hava góðkent á fundarskránni, skulu viðgerast á
kommunustýrisfundum. KSL gevur ikki kommunustýrislimum nakran rætt til at seta munnligar
fyrispurningar til nevndarformenn undir kommunustýrisfundum. At kommunustýrislimur, uttan um
fundarskránna, skal kunna fáa mál umrødd á býráðsfundum, er at meta sum eitt uttanumvik frá
endamálinum við og ásetingunum í kommunustýrislógini.”
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin § 15, stk. 1: Kommunustýrislimur kann seta fram uppskot og spyrja um øll
kommunal viðurskifti. Nevndir og borgarstjóri skulu geva kommunustýrinum allar kravdar
upplýsingar, og skulu annars - við teimum avmarkingum, ið fylgja av lóggávuni - fylgja avgerðum
kommunustýrisins.
Fundarskipan fyri Klaksvíkar Býráð § 4, 2. petti: Um limur í seinasta lagi 8 dagar framman undan
vanligum fundin skrivliga hevur biðið um viðgerð av einum máli, setir borgarstjórin hetta mál á
skránna.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli 22-04-2013:
Mælt verður frá at seta í verk eina skipan við munnligum fyrispurningum á fundum Klaksvíkar
Býráðs.
FíN 21-05-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 22-04-2013.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Tilmælið frá FíN 21-05-2013 samtykt.

2013/111.
13/00363 Petur Jacob Jacobsen sigur seg úr kirkjugarðsnevndini
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Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
23.05.2013

Málnr.
3/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Peter Jacob Jacobsen boðar í skrivi dagfest 9. apríl 2013 frá, at hann vegna aldur tekur seg úr
kirkjugarðsnevndini.
Nevndin er í dag soleiðis mannað:
 Jákup Ziskason - valdur av Klaksvíkar Býráð
 Peter Jacob Jacobsen - valdur av Klaksvíkar Býráð
 Hans Hjalti Skaale - valdur av Klaksvíkar Býráð
 Hanus á Gørðum - valdur av kirkjuráðnum í Klaksvík
 Ólavur í Mittúni - valdur av kirkjuráðnum í Klaksvík
Lógargrundarlag:
Reglugerðin fyri kirkjugarðarnar í Klaksvíkar kommunu sigur m.a. í grein 2 stk. 3 og 4, at í
kirkjugarðsnevndini sita fimm limir; kirkjuráðið í Klaksvík velur tveir limir, og Klaksvíkar Býráð
velur tríggjar limir. Valskeiðið er fýra ár og fylgir býráðsskeiðinum. Nevndin skipar seg sjálv.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli 30-04-2013:
Býráðið skal sostatt velja ein nýggjan lim í kirkjugarðsnevndina fyri Peter Jacob Jacobsen.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Samtykt at velja Karl Marius Poulsen í Kirkjugarðsnevndina.

2013/112.
12/01162 Val av nevndarlimi í grunnin "Íverksetarahúsið"
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin 2013-2016
2 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
21.05.2013
23.05.2013

Málnr.
3/13
4/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
1. Aðalfundur verður í grunninum Íverksetarahúsið 3. juni 2013, og í hesum sambandi er heitt á
kommununa um at velja nýggjan lim í nevndina. Í nevndina eru annars hesi umboð vald: Niels
Juel Arge, valdur av BankNordik (høvuðssponsorur) og Óla Kristian á Torkilsheyggi, valdur
av Vinnumálaráðnum.
2. Upprunasamtyktir grunsins, ið vórðu samtyktar á býráðsfundi 1. mai 2007 (sí viðhefta skjal I),
eru á aðalfundi í grunninum 5. mars 2009 broyttar (sí viðhefta skjal II). Hóast grein 14 í
samtyktunum fyri grunnin - bæði teim upprunaligu og teim broyttu - tilskilar, at Klaksvíkar
Kommuna skal góðkenna møguligar broyttar samtyktir, er hetta ikki formliga gjørt.
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Lógargrundarlag:
1. Grein 7 í samtyktum grunsins frá 5. mars 2009 - um nevndina: ”Grunnurin hevur eina
trímanna nevnd, sum Vinnumálaráðið, Klaksvíkar Kommuna og høvuðssponsorurin velja.
Eingin nevndarlimur kann sita longur enn í átta ár. Nevndarlimirnir skulu ikki vera aktivir í
politikki, hvørki í lands- ella kommunupolitikki.” (Sí eisini skjal II).
2. Grein 14, stk. 2 í samtyktum grunsins frá 5. mars 2009 - um broyting: ”Broytingar í samtyktum
fyri grunnin skulu góðkennast av Klaksvíkar Kommunu og Vinnumálaráðnum.” (Sí eisini skjal
II).
Tilmæli 17-05-2013:
1. Klaksvíkar Býráð skal velja ein lim í nevndina fyri grunnin Íverksetarahúsið. Mælt verður til,
at valskeiðið fyri nevndarlimin fylgir býráðsskeiðinum, tvs. fram til 31. des. 2016.
2. Mælt verður til, at Klaksvíkar Býráð formliga góðkennir broyttu samtyktir grunsins frá 5. mars
2009.
FíN 21-05-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 17-05-2013.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Beinta Á. Gregersen vald í stýrið fyri Íverksetarahúsið. Harumframt samtykt at góðkenna
broyttu samtyktir grunsins frá 5. mars 2009.

2013/113.
11/00697 Uppskot um útbúgvingargrunn - dagført uppskot til viðtøkur
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
23.05.2013

Málnr.
5/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Havna- og Vinnunevndin tók á fundi 16. apríl 2013 undir við broyttum orðingum í viðtøkunum fyri
grunnin tó við teirri broyting, at minnilutin í býráðnum velur ein sætta lim í grunnin. Fíggjarnevndin
tók á fundi 23. apríl undir við Havna- og Vinnunenvndini.
Tí verður grein 7 viðvíkjandi nevndini fyri grunnin broytt til at vera soljóðandi - (sí eisini skjal IV):
Nevndin
§7
Grunnurin er sjálvsognarstovnur, ið verður stjórnaður av nevnd við trimum til seks limum, ið
verða tilnevndir samsvarandi hesum viðtøkum. Nevndin skipar seg sjálva við formanni.
Í fyrstu nevnd grunsins verða hesir limir:
1.
2.
3.
4.

Kristian Martin Rasmussen
Hanus Hansen
Jóhanna Christiansen
Palli Ziskason
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5. Kristian Eli Zachariasen
6. Atli S. Justinussen
Nevndarlimir verða valdir fyri 4 ár í senn og kunnu veljast aftur.
Tá fyrsta 4 ára skeiðið er liðið og fyri framtíðina, velja hesi ávikavist ein lim og ein varalim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klaksvíkar Býráð
Klaksvíkar Býráð
Vinnu- og Mentanardeild Klaksvíkar Býráðs
Vinnan
Vinnan
Vinnan

Nevndarvalið fylgir valskeiðnum hjá býráðnum.
Fer nevndarlimur ella varalimur úr nevndini, áðrenn skeiðið er lokið, velur tann, sum hevur
tilnevnt limin, nýggjan lim fyri tað, ið er eftir av skeiðnum.
Varalimur kemur á fund í nevndini, tá ið limur hevur forfall. Hevur formaðurin forfall, velur
nevndin ein av limunum at virka í formansins stað.
Tilmæli 06-05-2013:
Mælt verður til at taka undir við uppskotnu viðtøkubroytingunum, sum skrivaðar í skjali IV.
Harumframt verður mælt til, at býráðið velur sætta limin í nevndina.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Tilmælið samtykt. Harumframt samtykt at velja Atla S. Justinussen í nevndina.

2013/114.
12/00975 Framtíðar nýtsla av skúlabygninginum í Árnafirði - møguligt savn
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin 2013-2016
2 Fíggjarnevndin 2013-2016
3 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
14.05.2013
21.05.2013
23.05.2013

Málnr.
6/13
10/13
6/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið um at nýta skúlan í Árnafirði til møguligt savn hevur verið til viðgerðar í Árnafjarðarnevndini 2.
mai. Harumframt hevur málið verið til ummælis hjá Skúlanum við Ósánna, og møtti Símun Petur
Hjelm skúlastjóri til fundin í Árnafjarðarnevndini. Skúlin við Ósánna hevur einki í móti, at skúlin í
Árnafirði verður nýttur til bygdasavn, har møguleikin fyri at undirvísa í skúlanum verður varðveittur.
Bygningurin er í góðum standi.
Árnafjarðarnevndin mælir til, at ein arbeiðsbólkur verður settur at gera tilmæli. Árnafjarðarnevndin
mælir eisini til at gera skúlan til bygdasavn, og at býráðið setir pening av endamálið í 2014.
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Í lógini um bygdasøvn, stendur m.a. «bygdasøvn, sum innan avmarkað virkisøki reka
mentunarsøguligt virksemi». Við virkisøki verður í hesum føri meint Norðoyggjar - og hevur Norðoya
Fornminnasavn - Norðoyggjar sum virkisøki.
Partur av virkisøkinum hjá Norðoya Fornminnasavni eigur tí at vera skúlin í Árnafirði, um ætlanin
er/verður at gera skúlan til savn.
Heimild:
- Fólkaskúlalógin, lóg um bygdasøvn - fíggjarætlanin
Fíggjarligar avleiðingar:
- At kommunan setur pening av til endamálið á komandi fíggjarætlan
Tilmæli 08-05-2013:
 at ein arbeiðsbólkur verður settur at gera tilmæli um víðari gongd í málinum, har tað eisini verður
lýst við eini reglugerð um ábyrgdar- og rakstrarbýtið fyri skúlan
 at í hesum tilmæli eigur eisini at framganga hvør íløgukostnaðurin er fyri hesum savni
 at í arbeiðsbólkin/nevndina verða sett Charlotta Thorsteinsson, lærari - Palli Ziskason, vinnu- og
mentanarstjóri og Árnafjarðarnevndi útnevnir tann triðja persónin
 at skúlin (savnið) framhaldandi verður liggjandi undir Skúlanum við Ósánna men fær serliga /
eyðmerkta rakstrarjáttan
 at serlig játtan verður avsett til endamálið á komandi fíggjarætlan
 at ábyrgdina av savninum hevur Skúlin við Ósánna
MeN 14-05-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 8. mai 2013.
FíN 21-05-2013: Nevndin tekur undir við MeN 14-05-2013.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Tilmælið samtykt, tó at reglan: at ábyrgdina av savninum hevur skúlin við Ósánna verður strikað,
og umsitingin finnur eina skipan fyri, hvussu savnið verður røkt.

2013/115.
13/00187 Brunanevnd til Tilbúgvingarnevnd - møgulig broyting
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin 2013-2016
2 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
21.05.2013
23.05.2013

Málnr.
11/13
7/13

Váttað

Frágreiðing um málið/ Lógargrundarlag:
Í samband við nýggju lóggávuna um tilbúgving - Løgtingslóg nr. 61 frá 15. mai 2012 - er neyðugt at
gera broytingar í kommunustýrisskipanini og í brunasamtyktini fyri Klaksvíkar Kommunu.
Í § 12, stk. 5, í nýggju tilbúgvingarlógini stendur:
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“Kommunur, sum eru felags um kommunala tilbúgving, skulu hava felags Tilbúgvingarnevnd og
felags tilbúgvingarleiðara. Í felags Tilbúgvingarnevndini situr ein meiriluti, sum kommunustýrini
tilnevna, felags tilbúgvingarleiðarin og eitt umboð fyri Føroya Landfúta. Borgarstjóri er formaður.”
Klaksvíkar kommuna samstarvar við aðrar kommunur í Norðoyggjum um tilbúgving, og tí er talan um
felags Tilbúgvingarnevnd.
Løgfrøðingur kommununnar hevur upplýst:
 at soleiðis, sum hann skilur málið, noyðast ikki allar kommunurnar at hava umboð, men at tað
er eitt krav kortini, at allar kommunurnar eru við til at velja umboðini,
 at í lógini er onki sagt um, hvussu stórt talið av nevndarlimum skal/kann vera, so tað kann
kommunali myndugleikin laga til sjálvur,
 um býráðið hevur valt nevndina uttan at spyrja hinar kommunurnar í samstarvinum eftir, so
kann kommunan sjálvandi rætta uppá málið (“lekja mangulin”) við at kanna eftir, um tær
kommununar í samstarvinum eftirfylgjandi kunna góðtaka valið. Eisini ber til at víðka
nevndina við einum limi úr hvørjari samstarvskommunu.
Kommunustýrisskipanin, seinast rættað og samtykt í apríl 2010 krevur, at møguligar broytingar í
stýrisskipanini skulu verða viðgjørdar á tveimum býráðsfundum, við minst 14 daga millumbili.
Sambært stýrisskipanini frá apríl 2010 § 37 skal ein Brunanevnd veljast:
§ 37
Brunanevndin
1. petti. Brunanevndin hevur 5 limir.
Í brunanevndini sita borgarstjórin, leiðarin fyri sløkkiliðnum, sýslumaðurin og 2 limir, tilnevndir av
býráðnum, harav í hvussu er annar skal vera býráðslimur.
2. petti. Umframt at fyrisita sløkkiliðnum í kommununi, sambært løgtingslóg um eldsbruna o.a.,
útinnir brunanevndin skorsteinsreinsan samsvarandi teimum reglugerðum og ársfíggjarætlanum, ið til
eina og hvørja tíð eru galdandi.
Fíggjarligar avleiðingar:
Málið hevur bert fíggjarliga avleiðing um so verður, at fleiri enn 5 nevndarlimir verða valdir í nýggju
Tilbúgvingarnevndina
Tilmæli 06-05-2013:
Í samband við lóggávuna um tilbúgving verður mælt til hesa broyting av § 37:
§ 37
Tilbúgvingarnevndin
1. petti. Tilbúgvingarnevndin Brunanevndin hevur minst 5 limir.
Í Tilbúgvingarnevndini brunanevndini sita borgarstjóri, sum er formaður, felags
tilbúgvingarleiðarin leiðarin fyri sløkkiliðnum, eitt umboð fyri Føroya Landfúta sýslumaðurin
og ein meiriluti, sum kommunustýrini tilnevna. og 2 limir, tilnevndir av býráðnum, harav í
hvussu er annar skal vera býráðslimur.
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2. petti. Umframt at fyrisita sløkkiliðnum í kommununium og taka sær av teimum skyldum,
sum áliggja kommununum, sambært løgtingslóg um tilbúgving eldsbruna o.a., útinnir
brunatilbúgvingarnevndin skorsteinsreinsan samsvarandi teimum reglugerðum og ársfíggjarætlanum, ið til eina og hvørja tíð eru galdandi.
Talan er sostatt um hesar broytingar í 1. og 2. petti:
 Heitið á Brunanevndini, sum nú verður broytt til Tilbúgvingarnevndin,
 heitið á Sløkkiliðsleiðara verður broytt til Tilbúgvingarleiðari.
 Føroya Landfúti velur umboð og
 Kommunustýrini í felags tilbúgvingarnevndini velja meirilutan í nevndini
 víst verður til lógina um tilbúgving ístaðin fyri lógina um eldsbruna
Málið krevur eisini, at Brunasamtyktin fyri Klaksvíkar Kommunu skal dagførast, og verður tað málið
lagt fyri viðkomandi nevndir og býráð seinni.
FíN 21-05-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 6. mai 2013.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Samtykt at beina málið aftur í umsitingina at kanna, hvussu limakommunurnar velja umboð í
nevndina, og at málið verður lagt fyri Teknisku Nevnd.

2013/116.
13/00060 Umsókn um víðkan av goymslurúmi í trappugongd á Sambýlinum á Heygnum eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
2 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
23.05.2013

Málnr.
8/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið var samtykt fyrru ferð av Býráðnum 24. apríl 2013.
Tilmæli 30-04-2013:
Mælt verður Býráðnum til at samtykkja eykajáttanina seinnu ferð.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Samtykt.

2013/117.
13/00130 Rakstur av hallunum eftir yvirtøku, sambygging - eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
2 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
23.05.2013

Frágreiðing um málið:
Síða 66

Málnr.
9/13

Váttað
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Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 24. apríl 2013.
Tilmæli 30-04-2013:
Mælt verður býráðnum til at samtykkja eykajáttanina við aðru viðgerð.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Samtykt.

2013/118.
13/00229 Øktur kostnaður 2013 til BVT, tørvur á meirjáttan - eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Sosiala Nevnd 2013-2016
2 Fíggjarnevndin 2013-2016
3 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
14.05.2013
21.05.2013
23.05.2013

Málnr.
1/13
9/13
10/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð samtykt fyrru ferð av Býráðnum 21. mars 2013.
SoN 16. apríl 2013: Tonja Ziskason, leiðari fyri Barnaverndartænastuna, kom inn á fundin í sambandi
við hetta málið og greiddi frá kostnaðarligu viðurskiftunum hjá tænastuni. Nevndin staðfestir, at tiltøk
eru framd til tess at tálma útreiðslustøðið, sum í dag er sambærligt við onnur øki í landinum. Vísandi
til hesi viðurskifti, tekur nevndin undir við býráðssamtyktini 21. mars 2013.
Tilmæli 30-04-2013:
Sosiala Nevnd hevur málið til aðru viðgerð á fundi 16. apríl 2013 og tekur tá undir við BýR 21. mars
2013.
Mælt verður Býráðnum til at taka undir við eykajáttanini við seinnu viðgerð.
SoN 14-05-2013: Vísandi til fyrru Býráðssamtyktina, 21. mars 2013, mælir nevndin býráðnum til at
samtykkja málið seinnu ferð, og at málið verður fíggjað við flyting millum kontur á kr. 700 tús. frá
játtanini til spillivatnsætlanina, og at ein øking á kr. 700 tús. til spillivatnsætlanina verður tikin upp
aftur í sambandi við endurskoðan av fíggjarætlanini 2013 í september.
FíN 21-05-2013: Nevndin tekur undir við SoN 14-05-2013.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Samtykt.

2013/119.
10/00123 Útbygging av kirkjugarðinum úti í Bug - eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Byggi- og Býarskipanarnevndin 20132016

Fundardagur
13.05.2013
Síða 67

Málnr.
1/13

Váttað

KLAKSVÍKAR KOMMUNA
Nólsoyar Pálsgøta 32
700 Klaksvík
Tlf. 410000 Fax 410001

KLAKSVÍKAR BÝRÁÐ
Undirskrift formansins:
Blaðsíða 68

2 Havna- og Vinnunevndin 2013-2016
3 Mentanarnevndin 2013-2016
4 Sosiala Nevnd 2013-2016
5 Heilsu- og Umhvørvisnevndin 20132016
6 Tekniska Nevnd 2013-2016
7 Fíggjarnevndin 2013-2016
8 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

14.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
15.05.2013

4/13
1/13
4/13
3/13

15.05.2013
21.05.2013
23.05.2013

1/13
4/13
11/13

Frágreiðing um málið:
Málið skuldi ætlandi til viðgerðar í TN, FíN og Býðráðnum í mars 2013. Víst verður til tilmælið
dagfest 8 mars 2013. Men TN beindi tó á fundi 11. mars 2013 málið aftur í umsitingina at finna
neyðuga peningin innan verandi fíggjarkarm.
Fíggjarligar avleiðingar:
Byggistigið er mett at kosta á leið 3 mió. kr., harav 1 mió. sum eykajáttan í 2013 og 2 mió. at taka upp
í samband við fíggjarætlanina fyri 2014.
Sí skjal 3 ”Støðulýsing” í viðhefta tilmæli dagfest 8. mars 2013
TN hevur játtað kr. 150.000 til endamálið av Vegir, Íløga 2013, umframt at BBN hevur játtað kr.
100.000 av konto til býarskipan.
Eftir eru at finna kr. 750.000 til verkætlanina í 2103, innan verandi fíggjarkarm.
Tilmæli 08-05-2013:
Vísandi viðtøkuna hjá TN tann 11. mars 2013, mælir TU til, at allar viðkomandi nevndir gera eina
roynd at finna írestandi kr. 750.000 innan verandi fíggjarkarm.
BBN 13-05-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 8. mai 2013.
HaVN 14-05-2013: Nevndin hevur ongan pening at vísa á til nevnda arbeiði.
MeN 14-05-2013: Mælt verður til, at kr. 30 tús. verða funnar til endamálið. Umsitingin greinar málið
nærri.
SoN 14-05-2013: Nevndin mælir til, at kr. 50 tús. verða játtaðar til endamálið og fíggjaðar við flyting
millum kontur frá játtanini til “Barnaansing, felags”.
HeiUN 15-05-2013: Nevndin hevur ongan pening at vísa á til nevnda arbeiði.
TN 15.05.2013: Nevndin staðfestir, at kr. 330 t.kr. eru tøkar til arbeiðið, og mælir til, at arbeiðið
verður sett í gongd, og tíðarætlan sett upp til komandi fund.
FíN 21-05-2013: Nevndin tekur nevndarviðgerðirnar til eftirtektar og mælir býráðnum til at samtykkja
flytingarnar millum kontur.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Samtykt.
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2013/120.
13/00171 Ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll 2012 - Kl. Býráð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin 2013-2016
2 Klaksvíkar Býráð 2013-2016

Fundardagur
21.05.2013
23.05.2013

Málnr.
15/13
12/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Roknskapur og grannskoðanarprotokoll fyri 2012 verða løgd fyri býráðið til góðkenningar.
Vit fáa roknskapin og protokollina týsdagin, men vit hava roknskapartølini og talvur, sum koma at
standa í protokollini.
Roknskapartølini eru viðløgd sum fylgisskjøl:
Høvuðsyvirlit (1 síða)
Fíggjarstøða (2 síður)
Roknskapur yvirlit (5 síður)
Roknskapur sundurgreiningar (59 síður)
Víst verður eisini til hesi fylgisskjøl:
Roknskapur 2012 – høvuðstøl 2009-2013 (1 síða)
Roknskapur 2012 – broytingar í fíggjarætlanini (1 síða)
Roknskapur 2012 – útgreining av lánum – rentu v.m. (1 síða)

Annars eru høvuðstølini hesi:
Tillagað

Roknskapur

ætlan 2012

2012

pct.

Inntøkur

152.282.000

159.453.443

104,7

Rakstur

97.703.634

100.671.158

103,0

54.578.366

58.782.285

107,7

40.904.000

36.180.263

88,5

13.674.366

22.602.022

19,3

5.282.000

5.368.382

101,6

8.392.366

17.233.640

101,6

7.380.000

6.823.942

92,5

1.012.366

10.409.698

1.028,3

5.000.000

8.180.760

163,6

-3.987.634

2.228.938

-55,9

Íløgur
Rentustuðul
Rentur

Avdráttir
Úrslit

Nýtsla

Býráðslimirnir skulu undirskriva roknskapin og protokollina!
Lógargrundarlag:
Í § 8. stk. 5 í kunngerð um roknskaparverk kommunanna o.tíl. frá 15. oktober 2008 er ásett, at
grannskoðaður ársroknskapur skal verða latin landsstýrismanninum innan 1. juni eftir fíggjarárið er
endað.
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Fíggjarligar avleiðingar:
Málið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar.
Tilmæli 16-05-2013:
Vit hava ongar viðmerkingar til tølini, og treytað av at einki óvanligt stendur í grannskoðaða
roknskapinum og protokollini, verður mælt til at góðkenna roknskapin.
FíN 21-05-2013: Nevndin mælir býráðnum til at góðkenna grannskoðaða ársroknskapin fyri 2012 við
tilhoyrandi grannskoðanarprotokoll.
Býráðsins samtykt 23-05-2013:
Tilmælið frá FíN 21-05-2013 samtykt, og grannskoðaði ársroknskapurin fyri 2012 við
tilhoyrandi grannskoðanarprotokoll góðkendur.
Tilmælið frá FíN 21-05-2013 samtykt, og grannskoðaði ársroknskapurin fyri 2012 við tilhoyrandi
grannskoðanarprotokoll góðkendur.

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI
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