Ár 2010, hin 20. apríl
45.
10/00303 Kommunustýrisskipanin, dagføring Ferðslunevndin og staðbundnar
nevndir
Kommunustýrislógin ásetur í §5, at “kommunustýrið skal áseta nærri reglur um síni
stýrisviðurskifti í eini kommunustýrisskipan. Uppskot og broytingaruppskot til
kommunustýrisskipan skulu hava tvær viðgerðir við í minsta lagi 14 daga millumbili.
Vísandi til býráðssamtyktina 23. mars 2010 um ferðslunevndarheimildir, mælir nevndin
býráðnum til at dagføra Kommunustýrisskipanina samsvarandi hesum, samstundis sum
ásetingarnar um staðbundnu nevndirnar fyri Árnafjørð, Mikladal, Trøllanes, Svínoy og
Norðoyri verða dagførdar og feldar inn í Kommunustýrisskipanina.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

46.
10/00280 Samskifti og fundir við peningastovnar 2010 – lántøkur
Í sambandi við avdráttarskáan, sum er innbygdur í inniverandi fíggjarætlan býráðsins,
hevur umsitingin, undir leiðslu av Fíggjarnevndini, arbeitt við neyðugum lántøkum frá
høvuðs lánveitarum kommununnar, sum eru Føroya Banki og Eik Banki.
Kommunustýrislógin ásetur í §43, at ”til lántøku, veðsetan, nýtslu av rakstraravlopi og
tílíkum krevst samtykt frá kommunustýrinum” og víðari sigur sama lógargrein í stk. 2, at
”er nettoskuldin meira enn ein álíkning eftir einum av landsstýrismanninum árliga
ásettum skattaprosenti, krevst loyvi frá landsstýrismanninum til lántøku og til broytingar
í lánitreytunum”.
Við heimild frá Fíggjarnevndini hevur umsitingin samráðst við nevndu peningastovnar,
og fyriliggja nú lániskjøl, sum 12. apríl 2010 vórðu løgd fyri Fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin beini máilð um lántøkurnar frá Føroya Banka og Eik í býráðið til
staðfestingar.
Býráðsins samtykt: Samtykt at staðfesta lántøkurnar.

47.
10/00301 Grundøki til skúlabygging – Húsarhaldsskúli Føroya
Húsarhaldsskúli Føroya hevur áður søkt um grundøki til skúlabygging í Gerðabø. Í
endurskoðaða býarplaninum legði býarplansbólkurin upp til, at økið niðanfyri Oyrarvegin
varð lagt út sum C4, ætlað til undirvísingarendamál, mentan og íbúðarbygging, og varð
hetta samtykt av býráðnum 6. mars 2007, áðrenn málið varð lagt fram til almenna
framløgu. Nýggja ásetingin líkist nógv upprunaligu ásetingini fyri økið, sum var merkt
D7.1 tilskilað ”stovnum til undirvísingar og tílíkt”.
Í framløgutíðini komu sum kunnugt inn fleiri kærur viðvíkjandi Gerðabøi, sum umframt
at vera lagdur av til C4-øki eisini umfataði E2 (handilsøki ætlað til Føroya
Keypssamtøku).
Tá kærutíðin var úti, viðgjørdi býráðið málið enn einaferð ( 3.juli 2007), har endaliga
samtyktin gjørdist, at E2 og C4 øki niðanfyri Oyrarvegin skuldi broytast til D2 (grønt øki)
meðan D2-øki omanfyri vegin varðveitti sína støðu sum grønt øki.
Allir kærararnir fingu skrivliga kunning um býráðssamtyktina.
Soleiðis samtykt bleiv málið sent Løgmálaráðunum til góðkenningar, sum rúma tíð

aftaná sendi kommununi góðkenning uppá býarplanin/byggisamtyktina við undantak av
m.a. Gerðabøi. Hetta grundað á, at Gerðabøur, í almennu framløguni hevði ligið sum E2
og C4, og mátti nýggj framløga til, um økið skuldi broytast til ”grønt”. Niðurstøðan hjá
Løgmálaráðnum var, at Gerðabøur skuldi varðveita upprunaligu ásetingina sum var
D7.1, inntil samtykta broytingin hevði uppfylt ásetingarnar í lógini um almenna framløgu
við kærumøguleika.
Endurskoðanararbeiðið av býarplaninum hevur drigið út, og enn hevur ongin almenn
framløga av broytingi av Gerðabøi verið. Økið er sostatt framvegis útlagt sum D7.1
”tilskilað stovnum til undirvísingar og tílíkt”.
Sí skriv frá TU, dagfest 30. mars 2010, har sagt verður, at skúlabygging á økinum
sostatt er í stríð við seinastu býráðssamtykt, men er hinvegin í samsvar við tað, sum
býarskipanarbólkurin í býarplanshøpi hevur mælt til, kann plaserast á økinum. Skal
ætlanin kunna gerast veruleiki, má – sum tað fyrsta - býráðssamtyktin frá 3. juli 2007
broytast, og síðani má vanliga processin við býarplansbroyting fara í gongd. Tekniska
Umsiting mælir til, at nevndir og býráð - í fyrstu syftu - bert taka støðu til
býarplansbroytingina, og at vent verður aftur til innrætting av økinum, ognarviðurskifti
o.a. seinni.
Tekniska Nevnd er 6. apríl 2010 positiv yvir fyri spurninginum um byggiøki til
Húsarhaldsskúla Føroya men mælir til, at onnur staðseting verður funnin, møguliga við
økisbroyting av vestara partinum av A9 til skúlaøki. Eisini vísir nevndin til, at skúlaøkið
undir Fossum er tøkt til undirvísingarendamál. Spurningurin um D7.1-økið verður at seta
í samband við arbeiðið at dagføra listan yvir varðveitingarverd økir í Klaksvík.
Mentanarnevndin mælir 7. apríl 2010 til, at ein heildarætlan verður funnin fyri framtíðar
skúlabygging í kommununi – hetta at leggja fyri aftur skjótast.
Byggi- og Býarskipanarnevndin tekur 8. apríl 2010 undir við viðtøkuni hjá Teknisku
Nevnd, 07.04.2010. Nevndin er annars samd um, at verður einki varðveitingarverdugt
funnið í D7.1, so eigur spurningurin um bygging á sunnaru hálvu av D7.1 at verða tikin
uppaftur.
Fíggjarnevndin beinir 12. apríl 2010 málið í býráðið við tilmæli um, at støða verður tikin
til tilmælið frá umsitingini, ið snýr seg um tey býarskipanarligu viðurskiftini.
Býráðsins samtykt: Samtykt, at økið niðanfyri Oyravegin, sum sambært skrivi frá
Løgmálaráðnum 10.06.2008 er lagt út sum D7.1 øki, framhaldandi verður tilskilað
stovnum til undirvísingar og tílíkt, og at ein nýtsluætlan verður gjørd við atliti at
varðveitingarverdum økjum.

48.
10/00311 Býtið av stuðli frá FSF til sparkivallir
Hátíðarhald og góðkenning av sparkivallunum á Helnabrekku, Norðoyri og við Tekniska
Skúla var 27. mars 2010. Tí flytir FSF kommununi nú kr. 60.000,- pr. vøll sum ískoyti til
girðingarnar. Formenninir í Teknisku Nevnd og Mentanarnevndini eru samdir um at luta
hetta gjaldið javnt millum mentanarøkið og tekniska økið – kr. 90.000,- í part.
Tekniska Nevnd tekur hin 6. apríl 2010 undir við uppskotna býtinum í skrivi frá
mentanarleiðaranum, 31.03.2010.
Mentanarnevndin tekur hin 7. apríl 2010 undir við tilmælinum frá umsitingini,
31.03.2010.

Fíggjarnevndin tekur hin 12. apríl 2010 undir við Teknisku Nevnd, 06.04.2010 og
Mentanarnevndini, 07.04.2010.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

49.
10/00302 Ruddingardagur 2010
Í skrivi, dagfest 6. apríl 2010, boðar TU frá, at ætlanin er at hava ruddingardagar í mai.
Umsitingin fer eins og undanfarin ár at rudda í fjøruni á Borðoyarvík. Aðrar kommunalar
deildir rudda somu økir, ið tey høvdu í fjør. Ætlanin er eisini at fáa skúlar, barnagarðar,
ítróttarfeløg o.o. við í tiltakið. Sum liður í tiltakinum er ætlanin, at borgarar skulu fáa ein
plantupakka leygardagin 15. mai. Kostnaðurin fyri hetta er kr. 40.000,- men hevur
býargartnarin onga kontu í inniverandi fíggjarætlan at vísa á til hetta endamál.
Tekniska Nevnd tekur á fundi 6. apríl 2010 undir við málinum og mælir til, at Tekniska
Nevnd og Mentanarnevndin deila kostnaðin av plantupakkanum við 50% í part, og at
tiltakið verður samskipað beinanvegin.
Í skrivi, dagfest 7. apríl 2010, vísir Mentanardeildin á tað óhepna í at seta tiltøk í verk,
uttan at hesi hava játtan á fíggjarætlanini, tí tað elvir til, at takast má frá øðrum
játtanum, og mælir tí frá at játta.
Mentanarnevndin mælir á fundi 7. apríl 2010 til, at kr. 20.000,- verða játtaðar av
”Upplýsing um Klaksvík”, og at á komandi fíggjarætlan verður serskilt sett av til
”plantupakka” hjá býargartnaranum.
Heilsunevndin tekur á fundi 8. apríl 2010 undir við Teknisku Nevnd 06.04.2010.
Fíggjarnevndin tekur á fundi 12. apríl 2010 undir við Teknisku Nevnd 06.04.2010,
Mentanarnevndini 07.04.2010 og Heilsunevndini 08.04.2010, og at tann tekniski
fíggingarparturin verður borin av kontubólkinum ”Renovatión”. Samstundis minnir
nevndin á regluna um, at allar samtyktir í nevndum vísa til ta kontu, sum skal bera
viðkomandi útreiðslur.
Býráðsins samtykt: Tilmælið frá FíN samtykt.

50.
10/00253 Ársroknskapur 2009 – Dr. Margrethu Barnagarður
Grannskoðaði roknskapurin 2009 fyri Dr. Margrethu Barnagarð vísir eina minni nýtslu
uppá 385 tkr. Sí skriv frá Roknskapardeildini, dagfest 30.03.2010, har mælt verður til at
góðtaka roknskapin fyri 2009, og at krevja inn samanlagt kr. 335.303,- vísandi til
uppgerð, sum vísir, at barnagarðurin hevur nógv mikið av peningi til at reka verandi
virksemi, hóast kommunan fær nevndu kr. 335.503,- útgoldnar.
Fíggjarnevndin beinir 12. apríl 2010 málið umvegis Sosialu Nevnd, 19. apríl, í býráðið.
Sosiala Nevnd góðkennir á fundi 19. apríl roknskapin og tekur undir við tilmælinum frá
roknskaparleiðaranum, dagfest 31.03.2010.

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

51.
10/00220 Ársroknskapur og grannskoðanarfrágreiðing 2009 fyri Mylnuhúsið
Grannskoðaði roknskapurin 2009 fyri Mylnuhúsið vísir eina minni nýtslu uppá 368 tkr. Sí
skriv frá Roknskapardeildini, dagfest 30.03.2010, har mælt verður til at góðtaka
roknskapin fyri 2009, samstundis sum staðfest verður, at likviditeturin hjá stovninum er
vánaligur, og verður tí mælt frá at krevja avlopið innaftur til kommununa.
Fíggjarnevndin beinir 12. apríl 2010 málið umvegis Sosialu Nevnd, 19. apríl, í býráðið.
Sosiala Nevnd góðkennir á fundi 19. apríl 2010 roknskapin. Nevndin samtykti eisini, at
Mylnuhúsið kann fáa loyvi til at nýta ov nógv goldna stuðulin fyri 2009 til átrokandi
ábøtur, og nevndin ynskir at fáa eina útgreining yvir hesar ábøtur.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

Fundurin lokin

