KLAKSVÍKAR KOMMUNA

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

Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:
Málnr.:

20.03.2014 kl. 17:30
13/00245

Nevndarlimir:

Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Gunvá við Keldu, Óluva
Klettskarð, Jóhann Lützen, Kristian Eli Zachariasen, Signhild V.
Johannesen, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth Mercedis
Gunnleygdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen.

Onnur:
Nevndarskrivari:

Tummas T. Eliasen, kommunustjóri
Jensa Anthoniussen, protokollførari

Málsyvirlit
Til viðgerðar
18/14

14/00159

Dagføring av fundarskipan Klaksvíkar Býráðs - seinna viðgerð

19/14

13/00908

Kommununnar umboð til brúkararáð fyri sambýli og røktarheim

20/14

14/00190

Mentanargrunnurin 2014 - broyting í reglugerð

21/14

14/00168

Matstovuloyvi og innan- og uttandura skeinkiloyvi til matstovuna Fríða

22/14

14/00215

Klaksvík Open avlýst í 2014

23/14

11/00829

Uppskot um broyting av byggisamtykt hjá Klaksvíkar kommunu - C19 til A8

24/14

13/00176

Grundstykkjalistin; broyt. í reglugerð og heimild at selja innafturkomin grundøkir

25/14

14/00124

Atkomuvegur til matr. nr. 796b undir Fossum

26/14

14/00212

Nýggj teknisk konta: vetrarhald av vegum

27/14

14/00211

Fastognir; óbrúkt játtan, framflyting frá 2013 til 2014 - fyrra viðgerð

28/14

14/00224

Svínoy; rennigravari - flyting millum kontur, fyrra viðgerð

29/14

13/00054

Stormskaðar 2013/2014; umvælingarkostnaður í 2014 - eykajáttan, fyrra viðgerð

30/14

14/00227

Kl. Havn; óbrúkt játtan, framflyting frá 2013 til 2014 - fyrra viðgerð

31/14

14/00125

Framflyting av upphædd til 2014, Heimið við Vágna - fyrra viðgerð

32/14

10/00992

Kópakonan; standmynd í Mikladali - fl. ml. kont. (frá rakstri til íløgu), sein. viðgerð

33/14

11/00333

Víðkan av Svimjihøllini, framskundan av tíðarætlan - eykajáttan, seinna viðgerð
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18/14
14/00159 Dagføring av fundarskipan Klaksvíkar Býráðs (feb. 2014) - seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
18.02.2014
20.02.2014
20.03.2014

Málnr.
8/14
6/14
18/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Fíggjarnevndin mælti 18. feb. 2014 til, at talutíðirnar verða 3, 2 og 2 minuttir fyri hvønn býráðslim, og at talutíðirnar
umframt stroyming av býráðsfundum verða eftirmett eftir einum hálvum ári.
Býráðið samtykti við fyrru viðgerð 20. feb. 2014 at taka undir við viðtøkuni hjá FíN 18-02-2014 við 7 atkv. fyri - JS,
SOJ, ÓK, JL, SVJ, BK og HJS - ongari ímóti og 4 blonkum - GvK, EÓP, EMG og ASJ.

BýR 20-03-2014: Samtykt at taka undir við býráðssamtyktini 20-02-2014 við 7 atkv. fyri (Jógvan Skorheim,
Steinbjørn O. Jacobse, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen, Kristian Eli Zachariasen og Herfrí
J. Sørensen), ongari ímóti og 4 blonkum (Atli S. Justinussen, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Eyðstein Ó.

Poulsen og Gunvá við Keldu).
[Lagre]

19/14
13/00908 Kommununnar umboð til brúkararáð fyri sambýli og røktarheim
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Eldri & Bústaðir"
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.03.2014
20.03.2014

Málnr.
5/14
19/14

Váttað

Frágreiðing um málið:

Fyri hvørt røktarheim og hvørt sambýli skal veljast eitt brúkararáð, sum hevur til endamáls at tryggja
samstarv millum búfólk, avvarðandi, heimið og kommunurnar. Kommunan eigur tað eina umboðið í
ráðnum, og skal Klaksvíkar Kommuna tí velja umboð at taka sæti í ráðum á hesum stovnum:






Sambýlið í Bøgøtu
Sambýlið á Heygnum
Norðoya Røktarheim
Norðoya Vistarheim
Heimið við Vágna

Brúkararáðið virkar sambært hesi áseting í § 22, sum er soljóðandi:
Á hvørjum røktarheimi og eldrasambýli verður valt eitt brúkararáð, sum hevur til endamáls at tryggja
samstarvið millum búfólk, avvarðandi, heimið og kommunurnar.
Stk. 2. Brúkararáðið kann ráðgeva leiðsluni á heiminum.
Stk. 3. Brúkararáðið kann skipa fyri tiltøkum, sum kunnu gera gerandisdagin hjá búfólkunum meira
virknan bæði á stovninum og í lokala felagslívinum.
Stk. 4. Ráðið verður mannað við einum búfólki, einum umboði fyri avvarðandi hjá búfólkunum, einum
starvsfólki og einum umboði fyri kommununa.
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Stk. 5. Brúkararáðið skipar seg sjálvt, og ger innanhýsis starvsskipan.
Lógargrundarlag:

”Kunngerð um røktarheim og sambýli”
§ 22, stk. 4. Ráðið verður mannað við einum búfólki, einum umboði fyri avvarðandi hjá búfólkunum,
einum starvsfólki og einum umboði fyri kommununa.
Fíggjarligar avleiðingar:

Møgulig fundarsamsýning.
Tilmæli:

Mælt verður til, at TrN E&B velur navngivnan/r persón-/ar at umboða kommununa í teimum fimm
brúkararáðunum á omanfyrinevndu sambýlum/røktarheimum.
Samtyktir:

TrN E&B 11-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum dagfest 19-02-2014.
BýR 20-03-2014:
Samtykt at velja Óla Jákup Dragaberg í brúkararáðið fyri Sambýlið í Bøgøtu, Rúna Sivertsen í brúkararáðið
fyri Sambýlið á Heygnum, Hansa Nybo í brúkararáðið fyri Norðoya Røktarheim, Jóan Pauli Jacobsen í
brúkararáðið fyri Norðoya Vistarheim og Joan á Hædd í brúkararáðið fyri Heimið við Vágna.
[Lagre]

20/14
14/00190 Mentanargrunnurin 2014 - broyting í reglugerð
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.03.2014
18.03.2014
20.03.2014

Málnr.
11/14
34/14
20/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Grunnurin Mentanartiltøk 2014 hevur í ár eitt fæ áljóðandi kr. 220.000,-. Í mun til reglugerðina fyri árið í fjør eru
greinarnar 9 og 10 lagdar aftrat:

9 Meginreglan er, at stuðulin verður latin, tá ið tiltakið hevur verið.
10 Sama verkætlan verður í mesta lagi játtað stuðul til tvær ferðir.
Lógargrundarlag:
Fíggjarætlanin
Fíggjarligar avleiðingar:
Avseting er til endamálið – kr. 220.000,Tilmæli:

Mælt verður til
1. at taka undir við hjáløgdu reglugerð fyri “Grunnur Mentanartiltøk 2014”, og
2. at taka eftirmetingaryvirlit frá stuðul úr “Grunnur Mentanartiltøk 2013” til eftirtektar.
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Samtyktir:
MeN 11-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli frá umsitingini 06.03.14.
FíN 18-03-2014: Nevndin tekur undir við MeN 11-03-2014.

BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

21/14
14/00168 Umsókn um matstovuloyvi og innan- og uttandura skeinkiloyvi til
matstovuna Fríða
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.03.2014
20.03.2014

Málnr.
15/14
21/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Nýtt sølustað letur upp við Nólsoyar Páls Gøtu, og søkja tey um matstovu- og skeinkiloyvi. Í hesum sambandi hevur
Løgreglan sent kommununi áheitan um ummæli í sambandi við málið um skeinkiloyvið. Tekniska umsiting hevur
fráboðað, at onki er at viðmerkja viðv. hølisviðurskiftum ella øðrum umstøðum á staðnum.
Lógargrundarlag:
L.l. nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka, sum seinast broytt við l.l. nr. 48 frá 17. mai 2011.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin viðmerking.
Tilmæli:

Mælt verður til, at viðmæla loyvisnevndini at ganga umsóknini á møti.
Samtyktir:

MeN 11-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 20.02.2014 frá umsitingini.
BýR 20-03-2014: Býráðið tekur undir við MeN 11-03-2014, tó við tí fyrivarni, at skeinking uttandura bert
verður loyvd á vestaru síðu av bygninginum.
[Lagre]

22/14
14/00215 Klaksvík Open avlýst í 2014
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.03.2014
20.03.2014
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Málnr.
10/14
22/14

Váttað
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Frágreiðing um málið:

Fráboðan er komin frá fyriskiparanum av Klaksvík Open um, at hann hevur valt at avlýsa tiltakið í 2014 av
ymsum orsøkum, men hann hevur ætlanir at hava tiltakið í 2015 og tá gera tað enn betri.
Víst verður annars til skriv frá umsitingini, dagfest 05-03-2014.
Lógargrundarlag:
Fíggjarætlanin.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar.
Tilmæli:

Mælt verður til
1. at kr. 20.000,- verða fluttar av “Klaksvík Open” til “Grunnur Mentanartiltøk í Klaksvík”
2. at restin kr. 10.000,- verður flutt til “Ymiskur stuðul, Mentan”
3. at kr. 30.000,- verða settar av á komandi fíggjarætlan til “Klaksvík Open 2015”
Samtyktir:

MeN 11-03-2014: Ein minniluti, Atli S. Justinussen og Gunvá við Keldu, mælir til, at kr. 30.000,- verða
fluttar til Spinnaríið, men taka annars undir við pkt. 3 í tilmælinum dagfest 05.03.2014.
Ein meiriluti, Signhild V. Johannesen, Jóhann Lützen og Óluva Klettskarð, tekur undir við tilmælinum frá
umsitingini dagfest 05.03.2014.
BýR 20-03-2014: Meirilutatilmælið frá MeN dagfest 11-03-2014 samtykt við 6 atkv. fyri (JS, SOJ, ÓK,
JL, SVJ og KEZ), 3 ímóti (GvK, EMG og ASJ) og 2 blonkum (HJS og EÓP).
[Lagre]

23/14
11/00829 Uppskot um broyting av byggisamtykt hjá Klaksvíkar kommunu - C19 til A8
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð
3 Mentanarnevndin
4 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"

Fundardagur
10.03.2014
20.03.2014
11.03.2014
11.03.2014

Málnr.
19/14
23/14
17/14
10/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í samband við heildarendurskoðanina av byggisamtyktini í 2008 var eitt av uppleggunum at miðsavna og útbyggja
fólkaskúlan á økinum við Ziskatrøð og Ósánna, samstundis sum skúlaøkið undir Fossum bleiv broytt til búøki.
Endaliga viðgerðin av byggisamtyktini førdi tó við sær, at skúlaøkið undir Fossum framhaldandi varð útlagt til
undirvísingarendamál.
Í okt. 2011 setti Signhild V. Johannesen, býráðslimur, fram uppskot um m.a. at broyta part C19 (skúlaøki undir
Fossum) til bústaðaendamál. Málið varð latið nevndum og býráði til viðgerðar, sum sendu málið aftur til
býarskipanarbólkin við áheitan um at koma við einum tilmæli til nevndir og býráð.- (Málið kom tó ikki longur í tí
líkinum tá).
21. februar 2012 samtykti býráðið uppskot frá býráðslimunum Óla M. Lassen og Jákup Mikkelsen um at broyta
ásetingarnar fyri tann partin av C19, sum er umfatað av matr. nr. 796b, soleiðis at hendan ognin framyvir verður
partur av uppatliggjandi búøkinum. (Av ymiskum orsøkum bleiv samtykta ætlaða broytingin ongantíð lýst alment).
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Málið verður nú tikið uppaftur.

Lógargrundarlag:
Býarskipanarlógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:

Havandi í huga nýggja skúlan við Ósánna, stóru skúlabyggiætlanina á Ziskatrøð og býráðsins samtykt frá
2010 um, at D7.1 øki niðanfyri Oyrarvegin framhaldandi skal verða tilskilað stovnum til undirvísingar,
mælir býarskipanarbólkurin til at broyta C19 (skúlaøki) undir Fossum til A8 (blandað íbúðar- og
miðstaðaendamál). Samstundis verður býráðssamtyktin frá 21. februar 2012 annulerað.
Samtyktir:

UBN 10-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagfest 04-03-2014.
MeN 11-03-2014: Nevndin tekur undir við UBN 10-03-2014.
TrN B&U 11-03-2014: Nevndin tekur undir við UBN 10-03-2014 og MeN 11-03-2014.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

24/14
13/00176 Grundstykkjalistin - broyting í reglugerð og heimild at selja innafturkomin
grundøkir
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin

Fundardagur
10.02.2014
18.02.2014
[6]

Málnr.
9/14
9/14

Váttað

KLAKSVÍKAR KOMMUNA
3 Klaksvíkar Býráð
4 Tekniska Nevnd
5 Klaksvíkar Býráð
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20.02.2014
12.03.2014
20.03.2014

11/14
11/14
24/14

Frágreiðing um málið:
Málið var á skrá á býráðsfundinum 20. feb. 2014, og tá beindi býráðið málið í Teknisku Nevnd at viðgera.
Tekniska Nevnd hevur nú viðgjørt málið og tikið undir við tilmælinum, ið varð lagt fyri í februar umfarinum.
Í tilmælinum frá umsitingini dagfest 04-02-2014 varð mælt til:





at petti 8 [í reglugerðini fyri grundstykkjalistan] verður broytt til at siga: “Møgulig frávik frá
reglunum kunnu bert góðtakast, tá ið talan er um serstakar grundir, og skal Umhvørvis- og
Býarskipanarnevndin í hvørjum einstøkum føri góðkenna hesi.”
at seta tey innafturlatnu grundøkini alment til sølu til hægstbjóðandi, har galdandi
grundstykkjaprísur eru minstaboð.

Samtyktir:
UBN 10-02-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum dagfest tann 04-02-2014.
FíN 18-02-2014: Nevndin tekur undir við UBN 10-02-2014.
BýR 20-02-2014: Málið verður beint í Teknisku Nevnd at viðgera.
TN 12-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU, dagfest 04-02-2014.

BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

25/14
14/00124 Atkomuvegur til matr. nr. 796b undir Fossum í Klaksvík
Viðgjørt av
1 Tekniska Nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.03.2014
18.03.2014
20.03.2014

Málnr.
10/14
28/14
25/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í skrivi dagf. 20 januar 2014 søkir eigarin av matr. nr. 796b undir Fossum í Klaksvík, um endurgjald fyri atkomuveg
til sethúsini, sum umsøkjarin hevur latið gera, frá kommunalum vegi, tvørtur um aðra ogn, og víðari til egið matr. nr.
796b.
Talan er um 5 metur breiðan og 30 metrar langan veg, við brúgv tvørtur um Vágsá. 25 metrar av 60 cm betongrørum
eru løgd, og fram við ánni er laðaður ein 20 metrar langur grótgarður v.m. Vísandi til nevnda skriv, verður biðið um
280 tkr. sum endurgjald.
Umsitingin hevur umrøtt og viðgjørt málið, og verður mett, at endurgjaldsupphæddin stendur væl í mát við virðið,
sum er gjørt á ognini hjá Klaksvíkar kommunu, matr. nr. 590a og litra c. Treytað av váttan frá umsøkjaranum, um at
anleggið gerst kommunal ogn, verður við hesum viðmælt, at endurgjald verður latið sambært uppgerð.
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Tekur nevndin undir við málinum, er ætlanin at fíggja keypið av konto til ”Byggibúning sethús”. Málið krevur, at
staðfest meirinntøka verður á nevndu konto. Í hesum sambandi kunnu vit upplýsa, at pr. dags dato eru 4 av 7
grundstykkjum umbiðin, sum eru til sølu undir Fossum, og keyparar hava freist til tann 3. apríl 2014 at gjalda.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin viðmerking.
Tilmæli:

Vit hesum verður mælt nevndum og býráði til at taka undir við málinum.
Samtyktir:

TN 12-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU, dagf. 05-03-2014.
FíN 18-03-2014: Nevndin tekur undir við TN 12-03-2014.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

26/14
14/00212 Nýggj teknisk konta: vetrarhald av vegum
Viðgjørt av
1 Tekniska Nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.03.2014
18.03.2014
20.03.2014

Málnr.
7/14
24/14
26/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Leiðsla og umsiting hava umrøtt uppskot um at broyta kontobólkin Gøtusóping og kavarudding til tveir kontobólkar.
Umsitingin metir, at tað verður lættari at umsita økið, og fer hetta eisini at geva møguleika fyri at býta arbeiðið upp
soleiðis, at tvey ymisk umsitingarfólk kunnu umsita kontobólkarnar, um hetta verður mett neyðugt.
Upplýst verður, at avsetingin til kavagrevstur hevur verið 100 tkr. seinastu mongu árini, og at nýtslan til vetarahald
ella kavagrevstur kann skifta frá 0 kr. og í einstakum føri heilt upp til 700 tkr. um árið, men oftast liggur nýtslan
millum einar 100 til 300 tkr.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Málið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar.
Tilmæli:

Mælt verður til at stovna nýggjan kontobólk við heitinum ”Vetrarhald av vegum”, og at verandi
kontobólkur Gøtusóping og kavagrevstur fær heiti ”Gøtusóping og reinhald”. Mælt verður eisini til, at 100
tkr. verða fluttar frá Gøtusóping og kavarudding til nýggja kontobólkin ”Vetrarhald av vegum”.
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Samtyktir:

TN 12-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU, dagf. 04-03-2014.
FíN 18-03-2014: Nevndin tekur undir við TN 12-03-2014.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

27/14
14/00211 Fastognir; óbrúkt játtan, framflyting frá 2013 til 2014 - fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
10.03.2014
18.03.2014
20.03.2014
24.04.2014

Málnr.
23/14
25/14
27/14

Váttað

Frágreiðing um málið:

Fyrsta byggistig av verkætlanini “umvæling av Íverksetarahúsinum” skuldi fremjast í 2013, men
verkætlanin er nógv seinkað, og tí er tørvur á at flyta restjáttanina fram til fíggjarárið 2014. Upplýst verður,
at talan er um sáttmálabundið byggiarbeiði.
Játtan til Fastognir, Íløga/arbeiðið í 2013:
Bókað dags dato:
Ávegis rokningar (2013):
Óbrúkt játtan í 2013 at flyta fram:

kr. 1.070.000,kr.
kr. 268.743,kr. 305.954,-

495.303,-

Ronkskapurin fyri 2013 er ikki liðugur, og tí skal upphæddin takast við fyrivarni.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Málið viðførir, at íløgusíðan av fíggjarætlanini fyri 2014 hækkar við kr. 305.954,-, og er tí talan um eina eykajáttan.
Málið krevur tvær býráðsviðgerðir, og Fíggjarmálaráðið skal kunnast.
Tilmæli:

Mælt verður nevndum og býráðið til at taka undir við málinum.
Samtyktir:

UBN 10-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest tann 05-03-2014.
FíN 18-03-2014: Nevndin tekur undir við UBN 10-03-2014.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]
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28/14
14/00224 Svínoy; rennigravari - flyting millum kontur, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Tekniska Nevnd
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð
5 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.03.2014
12.03.2014
18.03.2014
20.03.2014
24.04.2014

Málnr.
13/14
9/14
29/14
28/14

Váttað

Frágreiðing um málið:

Málið um eina nýggja gravimaskinu til Svínoynna, hevur fingið nógva umrøðu seinastu árini, uttan at tað
hevur eydnast kommununi, at loysa málið. Verandi maskina skal skrottast, og Svínoyggin kann ikki verða
uttan maskinu ella rennigravara.
Víst verður annars til skriv frá teknisku umsiting, dagfest 6. mars 2014.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin viðmerking.
Tilmæli:

Við hesum verður heitt á nevndirnar um at viðgera málið.
Samtyktir:

HaVN 11-03-2014: Treytað av, at TN tekur undir við málinum, tekur HaVN undir við, at 150 tkr. verða
tiknar av Havnin, Íløga til keypið.
TN 12-03-2014: Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá HaVN 11-03-2014 og við skrivi frá TU dagf. 0603-2014.
FíN 18-03-2014: Nevndin tekur undir við HaVN 11-03-2014 og TN 12-03-2014.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

29/14
13/00054 Stormskaðar 2013/2014; umvælingarkostnaður í 2014 - eykajáttan, fyrra
viðgerð
Viðgjørt av
1 Tekniska Nevnd
2 Fíggjarnevndin

Fundardagur
12.03.2014
18.03.2014
[10]

Málnr.
8/14
30/14

Váttað
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3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð
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20.03.2014
24.04.2014

29/14

Frágreiðing um málið:
Veðurlíkindini hava verið sera ólagalig í vetur, og hevur hetta havt avleiðingar fyri fleiri kommunalar ognir; talan er í
høvuðsheitum um skaða á økinum hjá HaVN og TN, og hava vit tí í hesum tilmæli bert tikið gøtuljósini við.
Skaði á á gøtuljós (meting)
Partvíst umvælt og goldið av konto til Gøtuljós í 2013 og 2014
Umvælingar, ið eftir eru at fremja

Kr. 506.000,Kr. 150.000,Kr. 356.000,-

Komið er fram nú, at skaðin er meira umfatandi, enn áður hildið. Støðan er ótolandi, har stórsti skaðin er hendur.
Kontoin til gøtuljós klárar ikki at bera væntaða umvælingarkostnaðin í 2014, og tí er neyðugt við einari eykajáttan
uppá 400 tkr.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Málið hevur sum avleiðing, at íløgusíðan á fíggjarætlanin hækkar við 400 tkr., tí skal málið samtykkjast av
býráðnum tvær ferðir, og Fíggjarmálaráðið kunnast.
Tilmæli:

Við hesum verður málið um eykajáttan til gøtuljósini lagt fyri nevndir og býráð til støðutakan.
Samtyktir:

TN 12-03-2014: Nevndin mælir til, at eykajáttan verður latin sambært skrivi frá TU, dagf. 03-03-2014.
FíN 18-03-2014: Nevndin tekur undir við TN 12-03-2014.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

30/14
14/00227 Kl. Havn; óbrúkt játtan, framflyting frá 2013 til 2014 - fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.03.2014
18.03.2014
20.03.2014
24.04.2014

Málnr.
10/14
27/14
30/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Arbeiðið við at leingja bryggjuna við Klaksvíkar Sleipistøð, sum byrjaði á sumri 2013, er framvegis ikki liðugt. Tí er
tørvur á at flyta restjáttanina fram til fíggjarárið 2014. Samlaði kostnaðurin er kr 5.700.000,-, sum er avsett til hesa
verkætlan.
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kr. 5.700.000,kr. 4.139.414,kr. 1.560.586,-

Endaligur roknskapur fyri 2013 er ikki liðugur, og tí skal upphæddin takast við fyrvarni.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Málið viðførir, at íløgusíðan av fíggjarætlanini fyri 2014 hækkar við kr. 1.560.586,-, og tí er talan um eina
eykajáttan.
Tilmæli:

Mælt verður nevndum og býráði til at at taka undir við málinum.
Samtyktir:

HaVN 11-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli frá vinnu- og mentanarstjóranum, dagf. 06-03-2014.
FíN 18-03-2014: Nevndin tekur undir við HaVN 11-03-2014.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

31/14
14/00125 Framflyting av upphædd til 2014, Heimið við Vágna - fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Eldri & Bústaðir"
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.03.2014
18.03.2014
20.03.2014
24.04.2014

Málnr.
6/14
26/14
31/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í nevndarumfarinum í februar 2014 varð TrN E&B kunnað um, at ávís ólokin krøv og írestandi partar eru eftir at
fremja í Heiminum við Vágna.
Onkur av hesum viðurskiftum mugu eisini fáast í rættlag, um tað skal bera til at flyta Dagtilhaldið Sóljuna inn í
kjallarahæddina, so sum ætlan er um.

Hetta slag av virksemi krevur ein køk, sum í minsta lagi svarar til tann køkin, ið vit kenna frá vanligum
sethúsum. Eisini skal verða møguligt at deila tað stóra rúmið á suðursíðuni upp og til hetta krevst ein foldi/skjótihurð.


Harumframt eru tvinnar, írestandi íløgur, sum hava ligið í kortunum, síðan Heimið við Vágna lat upp,
men sum tað ikki enn er eydnast at fáa framdar vegna vantandi játtan til endamálið:
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Onkur av búfólkunum er rørslutarnaður og brúkar tí rullistól til at ferðast við, eisini túrar í býin, tá ið
veðrið er til tað. Men av tí at úthurðararnar í Heiminum við Vágna ikki eru automatiseraðar, men mugu
latast upp við hond, sleppa viðkomandi búfólk ikki innaftur við egnari hjálp.

Sambært bókhaldinum hevur íløgan fyri Heimið við Vágna í 2013 eitt avlop á 228.000, - kr. Umsitingin
mælir tí til, at henda játtan verður flutt fram til 2014 og verður brúkt til hesi endamál:
-

Køkur í kjallarahædd
Foldiveggur/dragihurð
Motorur til úthurð/atkoma fyri rørslutarnað
Myndir frá Per á Hædd

150.000,- kr
60.000,- kr
10.000,- kr
20.000,- kr

Tilsamans

240.000,- kr

Lógargrundarlag:
L.l. nr. 46 frá 9. mai 2005 um stuðul til umsorgararbeiði, grein 1 og grein 2 stk. 1.
Fíggjarligar avleiðingar:
Sum víst omanfyri, er talan um eina írestandi íløgu á kr. 240.000,-, harav hetta avlopið hjá Heiminum við Vágna í
2013 verður flutt fram til 2014 at fíggja 228.000,- kr., meðan tær írestandi 12.000, - kr verða rindaðar av
játtanarkarminum hjá Dagtilhaldinum Sóljuni.
Tilmæli:
Mælt verður til eina framflyting av avlopinum ”Íløga – Heimið við Vágna – 2013” til fíggjarárið 2014, og at henda
upphædd, áljóðandi 228.000,- kr., verður nýtt sambært frágreiðing í hesum máli.
Samtyktir:

TrN E&B 11-03-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli dagfest 06-03-2014.
FíN 18-03-2014: Nevndin tekur undir við TrN E&B 11-03-2014.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

32/14
10/00992 Kópakonan; standmynd í Mikladali - flyting millum kontur (frá rakstri til
íløgu), seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.02.2014
18.02.2014
20.02.2014
20.03.2014

Frágreiðing um málið:
Málið varð samtykt fyrru ferð av Býráðnum 20-02-2014.
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6/14
13/14
14/14
32/14

Váttað
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Samtyktir:

BýR 20-02-2014: Tilmælið frá Fíggjarnevndini 18-02-2014 samtykt.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]

33/14
11/00333 Víðkan av Svimjihøllini, framskundan av tíðarætlan - Eykajáttan, seinna
viðgerð
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Mentanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð
5 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
10.02.2014
11.02.2014
18.02.2014
20.02.2014
20.03.2014

Frágreiðing um málið:
Málið varð samtykt fyrru ferð av Býráðnum 20-02-2014.
Samtyktir:

BýR 20-02-2014: Samtykt.
BýR 20-03-2014: Samtykt.
[Lagre]
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Málnr.
18/14
9/14
15/14
9/14
33/14

Váttað

