KLAKSVÍKAR KOMMUNA
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Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:
Málnr.:

23.02.2017 kl. 17:30
16/01208 Gerðabók

Nevndarlimir:

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

Onnur:
Protokollførari:

Tummas T. Eliasen, kommunustjóri
Jensa Anthoniussen, stjórnarskrivari

Málsyvirlit
10/17

16/01274-7

Intercultural City Program - tiltak hjá Integratiónsnevndini

11/17

17/00115-3

Skattafrælsi - Hilda Viderø - 2017-2018

12/17

16/01250-6

Byggiøki við Garðsenda/Undir Klakki - Jógvan Eliasen

13/17

17/00096-3

Umsókn um sundurbýti og samanlegging - matr. nr. 2 og 7a á Skálatoftum

14/17

17/00179-2

Umsókn um marknaumskipan á Strond - SEV

15/17

17/00221-3

Møgulig broyting í kunngerð um standard hýruvognsreglugerð í Klaksvíkar
kommunu

16/17

17/00152-1

Vantandi játtan 2016 – Dr. Margrethu Barnagarður – eykajáttan, fyrra viðgerð

17/17

17/00106-4

Rakstrarstaðið Snjalla Bjalla flytast til FíN at umsita - seinna viðgerð

18/17

17/00106-1

Staðbundnar nevndir leggjast aftrat kommunustýrisskipanini - Ána-,
Syðradals- og Húsanevndin – seinna viðgerð

19/17

17/00088-1

Útveiting av sertannviðgerð, Barnatannrøktin – broyting av fíggjarætlan 2017
– seinna viðgerð

20/17

12/00492-69

Hølisviðurskiftir hjá Gigni á Skúlatrøð – broyting av fíggjarætlan 2017 seinna viðgerð
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Til viðgerðar

10/17
16/01274 Intercultural City Program - tiltak hjá Integratiónsnevndini
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
21.02.2017
23.02.2017

Málnr.
29/17
10/17

Váttað

Frágreiðing um málið:

Intercultural Cities Programme er heitið á einum samstarvi, ið fevnir um fleiri enn 100 býir (kommunur),
sum í felag savna og greina upplýsingar, dátur og mannagongdir innan integratiónspolitikk. Samstarvið er
skipað undir evroparáðnum (Council of Europe). Býir, sum eru limir í samstarvinum fáa atgongd til
mannagongdir, royndir og samskifti hjá hvør øðrum. Limaskapurin gevur somuleiðis atgongd til ráðgeving
frá altjóða serfrøðingum, eins væl og høvi eru til at fara á kunningarvitjanir og at luttaka í evnislýsandi
arbeiðsbólkum.
Høvuðsendamálið við Intercultural Cities Programme er – úr einum millummentanarligum sjónarhorni – at
stuðla og vegleiða limakommunum í at eftirmeta verandi politikkir á økinum, og at menna strategiir so ein
best møguliga megnar at fevna um ymiskleika. Samstarvið leggur stóran dent á at síggja og skilja teir
fyrimunir og tilfeingi, sum ymiskleikin gevur býnum. Samskiftið og samstarvið millum limakommununa
og evroparáðið tekur støði í tí staðbundna samanhanginum hjá viðkomandi býi, og tess tørvir og
avbjóðingar.
Um hetta mál fær undirtøku í býráðnum verður umsókn um limaskap send til Irenu Guidikova,
deildarleiðara og skipanarstjóra í evroparáðnum.
David Im, integratiónssamskipari, verur umboð kommununnar yvir fyri Council of Europe, Intercultural
Cities Programme og tess limakommunum og -býum, og fer hann eisini at samstarva við
Trivnaðardeildina í hesum sambandi.
Integratiónsnevndin fer sjálvsagt eisini at hava ein stuðlandi og ráðgevandi leiklut, eins væl og lokalir
áhugapartar her í kommununi verða bjóðaðir við, tá ið tað er viðkomandi og hevur teirra áhuga.
Lógargrundarlag:

Limaskapur í Intercultural Cities Programme er ein liður í integratiónsarbeiði kommununnar, hvørs
endamál er at geva øllum borgarum í hesum málbólki betri og javnbjóðis møguleikar at liva, virka og
trívast í kommununi.
Fíggjarligar avleiðingar:

Árliga limagjaldið í Intercultural Cities Programme er 5000 evrur, sum svarar til góðar 37.000 kr, sum fer
til at rinda fyrisitingarliga kostnaðin av samstarvinum. Evroparáðið ber kostnaðin av greiningum,
serkunnleika, altjóða fundum og vitjanum í tann mun teirra játtan til hetta røkkur. Um málið verður
samtykt, verður hesin kostnaður verður borin innan verandi fíggjarkarm í kontubólki 1.
Tilmæli:

Vísandi til omanfyristandandi, verður mælt býráðnum til at samtykkja at søkja um limaskap í Intercultural
Cities Programme.
Síða 2 av 12

KLAKSVÍKAR KOMMUNA

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

FíN 21-02-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 17-02-2017. Málið verður fíggjað av Umsiting, annað og verður
eftirmett eftir tveimum árum.
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá FíN 21-02-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

11/17
17/00115 Skattafrælsi - Hilda Viderø - 2017-2018
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
21.02.2017
23.02.2017

Málnr.
24/17
11/17

Váttað

Frágreiðing um málið:

Føroyska barnahjálpin (eisini kallað ABC barnahjálpin) søkir um skattafrælsi fyri Hildu Viderø.
Søkt verður um at fáa skattafrælsi tíðarskeiðið 2017 og 2018.
Nevnast kann, at Hilda Viderø hevur áður fingið játtað skattafrælsi. Frælsið varð játtað í 2011, 2013, 2014
og 2016. Í 2011 fekk hon skattafrælsi fyri tíðarskeiðið 26/8 – 19/9 og 2013, 2014 og 2016 var tað fyri 12
mðr. hvørt árið.
Umsøkjarin vísir til § 3, stk. 2 í skattalógini.
Í umsóknini verður upplýst, at roknað verður við, at Hilda Viderø fer at forvinna umleið kr. 180.000 árliga
fyri hjálparbeiði í londunum Liberia, Senegal, Pakistan og Filipsoyggjunum.
Endamálið hjá Føroysku barnahjálpini er at útvega fátækum børnum í menningarlondum varandi hjálp við
skúla, útbúgving og læknahjálp.
Tí kunnu vit ganga út frá, at arbeiðið hjá Hildu Viderø kemur undir hugtakið “manngóð endamál”, sum er
nevnt í § 3, stk. 2 í skattalógini og § 1 í kunngerð nr. 86 frá 19. oktober 1999, sum gevur heimild at játta
skattafrælsi.
Viðlagt er kunngerð nr. 86 frá 19. oktober 1999 um skattafrælsi og stutt frágreiðing um reglurnar annars.
Ársroknskapurin hjá felagsskapinum er eisini viðlagdur.
Lógargrundarlag:

Víst verður til § 3, stk. 4 í løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 og kunngerð nr. 86. frá 19. oktober
1999 um skattafrælsi í sambandi við vælgerandi arbeiði.
Fíggjarligar avleiðingar:

Inntøka upp á 180.000 merkir, at ein skal gjalda ca. 24.000 í kommunuskatt: 180.000 – 65.000
(botnfrádrátt) = 115.000 x 20,75% = 23.862.
Tilmæli:

Umsitingin hevur einki at viðmerkja til Taks-ráðið í samband við teirra málsviðgerð av umsóknini hjá
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Hildu Viderø um fáa skattafrælsi vegna arbeiði hennara innan felagsskapin Føroyska Barnahjálpin.
FíN 21-02-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 01-02-2017.
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá FíN 21-02-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

12/17
16/01250 Byggiøki við Garðsenda/Undir Klakki - Jógvan Eliasen
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Ferðslunevndin
3 Tekniska Nevnd
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
13.02.2017
14.02.2017
15.02.2017
23.02.2017

Málnr.
9/17
6/17
5/17
12/17

Váttað

Frágreiðing um málið:

Jógvan Eliasen søkir um loyvi, at byggja ein
íbúðarbygning á matr. nr. 50ae.
Ætlanin er at byggja bygningin í 2 hæddum, tilsamans
4 íbúðir + parkeringkjallara, sum hevur pláss fyri 8
bilum.
Bygningurin er staðsettur í mark móti
parkeringsplássinum við svala, sum hongur útyvir
verandi parkerinpláss.
Hetta førir við sær, at frávik krevst til:
 Bygging nærri grannamarki enn 2,5 m
(parkeringplássið)
 Almenna parkeringsøkið minkar við 2 parkeringsplássum (til FeN og TN at umrøða)
 Loyvi at gera svala út yvir parkeringspláss

Viðv. ummatrikulering:
Í samband við byggiætlanina søkja eigararnir um marknaumskipan soleiðis:
Matr. nr. 50t letur uml. 136 m2 til matr. nr. 50ae
Matr. nr. 123g letur uml. 34 m2 til matr. nr. 50ae
Lógargrundarlag:
Ásetingarnir fyri A15-øki loyva eina ábygging uppá 35%,
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:

Viðv. ummatrikulering:
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Mælt verður til at viðmæla umsøktu ummatrikulering.
Viðv. bygging:
Mælt verður til at játta prinsipbyggiloyvi, sum umfatar nýtslu, stødd, útsjónd og staðseting av bygninginum
sambært innsendu tekningum.
UBN 13-02-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 06-02-2017
FeN 15-02-2017:
Nevndin tekur undir við ferðsluliga partinum í málinum.
TN 15-02-2017:
Nevndin tekur undir við UBN 13-02-2017 og FeN 15-02-2017.
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá FíN 21-02-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

13/17
17/00096 Umsókn um sundurbýti og samanlegging - matr. nr. 2 og 7a á Skálatoftum
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
13.02.2017
23.02.2017

Málnr.
11/17
13/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan biður um býráðsins ummæli til, at matr. nr. 7a á Skálatoftum letur 3 gl. uttangarðs á Skálatoftum
til matr. nr. 2 somuleiðis á Skálatoftum. Nevndu matriklar eiga innangarðs í matr. nr. 38 og matr. nr. 40.
Lógargrundarlag:
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert ummælandi partur.
Tilmæli:

Tekniska Umsiting mælir til, at málið verður sent Umhvørvisstvouni við tilmæli um at játta. – (Av tí at
umsitingin er gjørd kunnug við, at málið hevur serligan skund fyri umsøkjaran, er ætlanin ar senda
Umhvørvisstovuni ávegis ummæli beint eftir samtyktina í UBN. Endaliga ummæli verður so sent
eftirfylgjandi aftaná býráðsfundin)
UBN 13-02-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 23-01-2017
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá UBN 13-02-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]
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14/17
17/00179 Marknaumskipan til ummælis, matr. nr. 36, 51, 53a, l - Umhvørvisstovan
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
13.02.2017
23.02.2017

Málnr.
13/17
14/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í samband við bygging av koblingsstøð norðanfyri el-verkið á Strond hevur SEV gjørt avtalu við eigararnar av
Strandahaga og Búnaðarstovuna um marknaumskipan av lendi sum víst á kortinum niðanfyri.
Marknaumskipanin er í tráð við samtyktu broytingina í byggisamtyktini fyri økispart B17, sum liggur í
Innlendismálaráðnum til góðkenningar.

Blátt: verandi øki hjá SEV
Ljósablátt: Sev fær lagt afturat ogn síni
Gult: SEV letur til Ognarpartin á Strond
Grønt: SEV letur til landspartin á Strond

Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan ber ummælandi partur
Tilmæli:

Tekniska Umsiting mælir til at viðmæla umsóknini og vísir annars á, at útfylti parturin av sjóøkinum
innanfyri B17 eigur at verða matrikuleraður uppí matr.nr. 36
UBN 13-02-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 27-01-2017
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá UBN 13-02-2017 einmælt samtykt.s
[Lagre]
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15/17
17/00221 Møgulig broyting í kunngerð um standard hýruvognsreglugerð í Klaksvíkar
kommunu
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
13.02.2017
21.02.2017
23.02.2017

Málnr.
6/17
25/17
15/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Tummas J. Lervig, býráðslimur hevur sett spurning, um hýruvognsnevndin kann leggjast undir Havna- og
Vinnunevndina ella avtakast.
Umsitingin hevur í samband við kanning av málinum havt samskifti við løgfrøðingin hjá Klaksvíkar kommunu og
løgfrøðingin hjá Kommunufelagnum, og er niðurstøðan tann, at Klaksvíkar býráð skal biðja landsstýrismannin, sum
varðar av økinum, um at broyta kunngerð nr. 129 frá 28. desember 2010 um hýruvognsreglugerð í Klaksvíkar
kommunu.
Í kunngerð nr. 129 um hýruvognsreglugerð í Klaksvíkar kommunu frá 28. desember 2010, har standard
hýruvognsreglugerðin verður sett í gildi fyri Klaksvíkar kommunu, stendur soleiðis:

1. § 2. Stk. 1, 1. Pkt. Verður orðað soleiðis:
“Loyvi eftir §1 verða givin av hýruvognsnevnd mannað við umboðum fyri býráðið og løgregluna,
aftaná at loyvi hevur verið lýst leyst, og umsóknirnar hava verið til ummælis hjá vinnufelag ella
vinnurekandi.”
2. Allastaðni í kunngerðini verður “bygda(r)-/býráðið” í øllum bendingum broytt til
“hýruvognsnevnd” í øllum bendingum
§ 2 Hendan kunngerð kemur í gildi 1. januar 2011.
Skotið verður upp at broyta tekstin í kunngerðini fyri hýruvognsreglugerð fyri Klaksvíkar kommunu soleiðis:

1. § 2. Stk. 1, 1. Pkt. Verður orðað soleiðis:
“Loyvi eftir §1 verða givin av bygda(r)-/býráði, aftaná at loyvið hevur verið lýst leyst, og
umsóknirnar hava verið til ummælis hjá vinnufelag ella vinnurekandi.”
Á fundi 6. feb. 2017 varð málið lagt fyri hýruvognsnevndina til støðutakan. Nevndin heitti á umsitingina um at
arbeiða víðari við at flyta økið til Havna- og Vinnunevndina og at orða kunngerðina soleiðis, at umboð fyri politiið
verður innkallað, tá nevndin skal umrøða mál um hýruvognsøkið, um tað er neyðugt.
Um landsstýrismaðurin góðkennir broytingarnar, stendur tað býráðnum frítt at leggja økið undir Havna- og
Vinnunevndina, vísandi til § 29, 3. petti í Kommunustýrisskipan Klaksvíkar kommunu frá 22. nov. 2013
“Nevndin fyrisitur m.a. havnirnar, Íverksetarahúsið, Grótbrotið, vinnumenning við meira og skipar fyri
teimum arbeiðum, sum skulu verða gjørd í hesum sambandi. Sama er galdandi fyri kommunalar bygningar
og annan útbúnað og ognir, ið hoyra havnunum til”
Hýruvognsøkið kann leggjast undir Havna- og Vinnunevndina grundað á orðingina “vinnumenning við meira”.
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Hýruvognsnevndin vísti á í samtyktini av málinum, at tað skal verða møguligt at innkalla umboð fyri politiið í
samband við viðgerð av málum, sum hava við hýruvognsøkið at gera.
Í kommunustýrislógini kap. 6, § 30, stk. 4, stendur:
“Nevndin kann geva øðrum persóni atgongd, um tað er ynskiligt til tess at fáa upplýsingar í málinum.”
Vísandi til omanfyristandandi, kann nevndin kalla umboð fyri politiið inn til nevndarfund, tá slík mál eru fyri, men
hevur umboðið ikki atkvøðurætt.
Viðvíkjandi umsitingarligum broytingum, hevur undirritaða tosað við kommunustjóran og vinnu- og
mentanarstjóran, sum siga, at ongin broyting verður umsitingarliga burtursæð frá tí fíggjarliga. Tvs. at allar rokningar
verða sendar vinnu- og mentanarstjóranum í staðin fyri kommunustjóranum.
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 104 frá 19. oktober 1982 um hýruvognskoyring
Kommunustýrisskipan Klaksvíkar kommunu frá 22. nov. 2013
Kommunustýrislógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Til dagligt eru sum so næstan ongar fíggjarligar avleiðingar. Talan kann verða um skeltir, sum kommunan skal skaffa
hýruvognsloyvishavarunum og lýsing í bløðunum, tá eitt hýruvognsloyvi er tøkt, og samsýning til umboð fyri
politiið; kostnaðurin av hesum er minni enn kr. 5.000 um árið.
Fíggjarnevndin hevur játtað stuðul til stovnseting av einari hýruvognsstøð; tað er ein eingangsupphædd upp á kr.
80.000,-.
Tilmæli:

Mælt verður til, at ynskið um broyting í kunngerð nr. 129 verður sent landsstýrismanninum skjótast
gjørligt.
Treytað av, at landsstýrismaðurin góðkennir broytta orðing í kunngerðini, verður víðari mælt til, at
Hýruvognsnevndin verður avtikin og máløki hennara lagt undir Havna- og Vinnunevndina.
HaVN 13-02-2017:
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini dagfest 07-02-2017.
FíN 21-02-2017
Nevndin tekur undir við HaVN 13-02-2017.
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá FíN 21-02-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

16/17
17/00152 Vantandi játtan 2016 – Dr. Margrethu Barnagarður – eykajáttan, fyrra
viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
14.02.2017
21.02.2017
23.02.2017
23.03.2017
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12/17
19/17
16/17
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Frágreiðing um málið:
Vegna øktan tørv á barnaansingarplássum varð nýggj eind løgd afturat Dr. Margrethu Barnagarði í apríl 2015. Eindin
fevnir um ein vøggustovu og eina barnagarðsstovu í hølum hjá Tummas Thomsen, sum er nærmasti granni hjá Dr.
Margrethu Barnagarði.
Rakstrarkostnaðurin til økta virksemið í Dr. Margrethu Barnagarði varð mett at kosta 1,4 mió. kr. í 2015. Virksemið
byrjaði í mai, sum svarar til 8/12 av einum ári. Samstundis varð rakstrarkostnaðurin um árið til hetta sama virksemið
útroknaður til at verða kr. 2,1 mill, - ein munur á kr. 700.000,Tá ið fíggjarætlanin fyri 2016 var samtykt, vórðu hesar 700.000,- kr. ikki innroknaðar, og hetta er orsøkin til, at
stovnurin stendur við einum halli við ársenda í 2016. Dr. Margrethu Barnagarður er ein sjálvsognarstovnur, hvørs
bókhald ikki er partur av kommunala bókhaldinum. Stovnurin hevur tí sín egna bókhaldara, og tað var hesin, sum í
heyst gjørdi vart við, at okkurt var galið, og eftir nærri kanningar vísti tað seg, at stovnurin ikki fekk fulla játtan í
samsvar við økta virksemið fyri 2016, soleiðis sum er greitt frá omanfyri.
Ætlanin var at leggja hetta málið fyri í desember 2016, men av tí at talan er um eykajáttan, krevur málið tvær
býráðssamtyktir. Samstundis tók nýtt kommunustýri við pr. 1. januar 2017. Mannagongdirnar hjá kommununi á
hesum øki eru, at tá ið eykajáttanarmál, sum krevja tvær samtyktir, verða løgd fyri nevndir og býráð, skulu báðar
samtyktir gerast í sama fíggjarári.
Lógargrundarlag:
Dagstovnalógin smb : § 6. 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:

Játtan
Lønir
Annar rakstur
Húsaútreiðslur
Inntøkur foreldragjøld
Tilsamans

7.558.000 kr.
590.000 kr.
874.000 kr.
-1.573.000 kr.
7.449.000 kr.

Framroknað nýtsla
pr. november 2016
8.365.000 kr.
644.000 kr.
872.000 kr.
-1.692.000 kr.
8.189.000 kr.

Munur:

740.000 kr.

Sostatt resta 740.000,- kr. í fíggjarætlanini 2016 hjá Dr. Margrethu Barnagarði.
Tilmæli:
Mælt verður til, at manglandi avsetingin hjá Dr. Margrethu Barnagarði fyri árið 2016, áljóðandi 740.000, verður
staðfest av nevnd og býráð.

14.02.17 TRN B&U:
Nevndin samtykti, at taka undir við tilmælinum dagfest 07.02.17.
FíN 21-02-2017
Nevndin tekur undir við B&U 14-02-2017.
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá FíN 21-02-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]
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17/17
17/00106 Rakstrarstaðið Snjalla Bjalla flytast til FíN at umsita - seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
3 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
24.01.2017
26.01.2017
23.02.2017

Málnr.
2/17
4/17
17/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 26. anuar 2017.
FíN 24-01-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 19-01-2017.
Býráðsins samtykt 26-01-2017
Beinta Klakstein luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni, og í staðin tók Kjartan á Gravarbø,
næstvaldur á valevnislistanum, sæti til viðgerðina.
Tilmælið frá FíN 24-01-2017 einmælt samtykt.
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Beinta Klakstein luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni og fór av fundinum, meðan málið varð
viðgjørt.
Tilmælið frá BýR 26-01-2017 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Lagre]

18/17
17/00106 Staðbundnar nevndir leggjast aftrat kommunustýrisskipanini - Ána-,
Syðradals- og Húsanevndin - seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
2 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
26.01.2017
23.02.2017

Málnr.
3/17
18/17

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 26. anuar 2017.
Býráðsins samtykt 26-01-2017
Tilmælið einmælt samtykt.
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá BýR 26-01-2017 einmælt samtykt við seinnu viðgerð
[Lagre]
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19/17
17/00088 Útveiting av sertannviðgerð, Barnatannrøktin – broyting av fíggjarætlan 2017,
seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
17.01.2017
24.01.2017
26.01.2017
23.02.2017

Málnr.
8/17
5/17
6/17
19/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 26. anuar 2017.
TRN B&U 17.01.17:
Nevndin samtykti, at taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagf. 11.01.17.
FíN 24-01-2017
Nevndin tekur undir við TrN B&U 17-01-2017.
Býráðsins samtykt 26-01-2017
Tilmælið frá FíN 24-01-2017 einmælt samtykt.
Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá BýR 26-01-2017 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.

20/17
12/00492 Hølisviðurskiftir hjá Gigni á Skúlatrøð - broyting av fíggjarætlan 2017, seinna
viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
17.01.2017
24.01.2017
26.01.2017
23.02.2017

Málnr.
4/17
4/17
5/17
20/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 26. januar 2017.
TRN B&U 17.01.17:
Nevndin samtykti, at taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagf. 10.01.17 og at kunnað verður um
atkomuviðurskiftini hjá rørslutarnaðum.
FíN 24-01-2017
Nevndin tekur undir við TrN B&U 17-01-2017.
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Býráðsins samtykt 26-01-2017
Tilmælið frá FíN 24-01-2017 einmælt samtykt.

Býráðsins samtykt 23-02-2017
Tilmælið frá BýR 26-01-2017 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
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