KLAKSVÍKAR KOMMUNA

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

Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:
Málnr.:

11.12.2014 kl. 17:30
13/00245

Málsyvirlit
Til viðgerðar
124/14 14/00991-2

Býráðslimur burturstaddur - Eyðstein Ó. Poulsen

125/14 14/00950-1

Áseting av fundardøgum 2015 – Klaksvíkar býráð

126/14 11/00829-16

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

127/14 14/00880-3

Umsókn um sundurbýti, matr. nr. 61 í Svínoy - Umhvørvisstovan

128/14 09/00574-137

Skúlin í Mikladali, bygnaðarbroytingar - umbøn um politiska støðutakan

129/14 11/00916-261

Skúlabygging - skipanaruppskot

130/14 14/00402-7

Eykajáttan til Íverksetarahúsið, vegna umbygging - seinna viðgerð

131/14 14/00884-5

Barnaansingin, møgulig uppnormering - eykajáttan, seinna viðgerð

124/14
14/00991 Býráðslimur burturstaddur - Eyðstein Ó. Poulsen
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.12.2014

Málnr.
124/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Eyðstein Ó. Poulsen, býráðslimur, hevur í telduposti í dag 11. des. 2014 boðað frá, at hann ikki fær møtt á
býráðsfundinum í kvøld. Hann biður samstundis um, at næstvaldi á listanum fær fundarboð til hendan
býráðsfundin.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin, §18, stk. 1:
Best kommunustýrislimi frá at møta á kommunustýrisfundi vegna heilsustøðu, kunnu teir limir, ið eru valdir
á viðkomandi valevnislista krevja, at tiltakslimur fær fundarboð.
Tilmæli:
Mælt verður til, at Erling Petersen, ið er næstvaldi á valevnislistanum, tekur sæti í býráðnum á fundinum
11. des. 2014 fyri Eyðstein Ó. Poulsen.
Býráðsins samtykt 11-12-2014:
Einmælt samtykt, og Erling Petersen tók sæti í býráðnum.
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125/14
14/00950 Áseting av fundardøgum 2015 – Klaksvíkar býráð
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
11.12.2014

Málnr.
125/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Býráðið skal við ársbyrjan almannakunngera, nær og hvar vanligir kommunustýrisfundir verða hildnir. Á
seinasta býráðsfundinum í árinum avger býráðið vanliga, nær fundirnir fyri komandi árið skulu haldast.
Hesir fundardagar eru í uppskoti til býráðsfundirnar í 2015:
29. januar
26. februar
26. mars
30. apríl
28. mai

25. juni
10. september
8. oktober
12. november
10. desember

Fundir Klaksvíkar býráðs verða vanliga hildnir í býráðshøllini - Nólsoyar Páls gøta 32, Klaksvík.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin:
§ 13. Kommunustýrið hevur vanliga fund eina ferð um mánaðin. ... Almannakunngjørt skal verða við
ársbyrjan, nær og hvar vanligir kommunustýrisfundir verða hildnir.
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Mælt verður býráðnum til at taka støðu til uppskotnu fundardagarnar.
Býráðsins samtykt 11-12-2014:
Einmælt samtykt at taka undir við uppskotnum fundardøgunum fyri 2015.

126/14
11/00829 Uppskot um broyting av byggisamtykt hjá Klaksvíkar kommunu, C19 til A8
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Mentanarnevndin
3 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
01.12.2014
02.12.2014
04.12.2014
11.12.2014

Málnr.
82/14
55/14
47/14
126/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til býráðsviðgerð 20. mars 2014 viðv. uppskoti um broyting av C19-økinum (skúlaøki) undir
Fossum til A8-øki (blandað bústaða- og miðstaðaendamál).
Málið hevur ligið frammi til almenna hoyring lógarásettu tíðina, og inn eru komin:
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 Eitt mótmæli, dagf. 22.09.2014 og
 Eitt broytingaruppskot, dagf. 18.09.2014
Lógargrundarlag:
Býarskipanarlógin
Fíggjarligar avleiðingar:
- (talan er um byggisamtyktarbroyting - ikki eigaraskifti)
Tilmæli:
Út frá tí staðfesting, at einasta innkomna mótmæli ikki snýr seg um sjálva broytingina í byggisamtyktini,
mælir býarskipanarbólkurin til,
 at uppskotið um broyting - samtykt á býráðsfundi 20. mars 2014 - verður sent løgmálaráðnum til
góðkenningar saman við innkomna mótmælinum (sí løgfrøðisliga ráðgeving, dagf. 18.11.2014)
og
 at borgarin, sum eigur móttikna broytingaruppskotið, verður kunnaður um, at uppskotið er móttikið
og verður lagt sum skjal í málið til møguliga seinni viðgerð av planlegging av økinum.
Nevndarsamtyktir:
UBN 01-12-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting.
MeN 02-12-2014: Nevndin tekur undir við UBN 01.12.14.
TrN B&U 04-12-2014: Nevndin tekur undir við UBN 01.12.14.
Býráðsins samtykt 11-12-2014:
Einmælt samtykt at taka undir við UBN 01-12-2014, MeN 02-12-2014 og TrN B&U 04-12-2014.

127/14
14/00880 Umsókn um sundurbýti, matr. nr. 61 í Svínoy - Umhvørvisstovan
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Svínoyarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
10.11.2014
26.11.2014
11.12.2014

Málnr.
80/14

Váttað

127/14

Frágreiðing um málið:
Í umsókn móttikin 30. oktober 2014 biður Umhvørvisstovan um býráðsins ummæli til sundurbýti av matr.
nr. 61 í Svínoy, soleiðis at sethúsini Um Eiði 16 verða frábýtt til sjálvstøðugt matr. nr.
Lógargrundarlag:
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli:
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Av tí at talan er um lendi, sum í fyriliggjandi uppskoti til byggisamtykt er ætlað til blandað íbúðar- og
vinnuendamál, mælir Tekniska Umsiting til at viðmæla umsóknini.
Nevndarsamtyktir:
UBN 10-11-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 03-11-2014 treytað
av, at málið hevur verið fyri í staðbundnu nevndini fyri Svínoy og ongar viðmerkingar eru til málið.
Svínoyarnevndin 26-11-2014: Nevndin hevur onga viðmerking til málið. Eyðun Jacobsen luttók ikki í
viðgerðini.
Býráðsins samtykt 11-12-2014:
Tilmælið, dagf. 03-11-2014, einmælt samtykt.

128/14
09/00574 Skúlin í Mikladali, bygnaðarbroytingar - umbøn um politiska støðutakan
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
04.12.2014
09.12.2014
11.12.2014

Málnr.
50/14
128/14
128/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í skrivi frá umsitingini, dagf. 02-12-2014, verður m.a. greitt frá:
Á seinasta býráðsfundi gjørdi býráðið soljóðandi samtykt: "Mælt verður til, at skúlaleiðslan sjálv skipar
undirvísingina eftir tørvi fyri skúlaárið 2014/2015. Mælt verður eisini til at býráðið tryggjar karmarnar".
Eftirfylgjandi hevur virkandi skúlastjórin biðið um og fingið upprit frá løgfrøðingi lærarafelagsins, har
hann kemur til ta niðurstøðu, at tað við støði í fyriliggjandi býráðssamtykt ikki er heimild fyri at byrja
undirvísing á Trøllanesi, hetta tí býráðssamtyktin leggur avgerðina um staðseting av skúlanum til
skúlaleiðsluna, heldur enn sjálvt at samtykkja tað ítøkiliga sjálvt.
Vit hava sent hesa niðurstøðu til Mentamálaráðið við fyrispurningi, um tey hava nakra viðmerking til hesa
løgfrøðiligu niðurstøðu, men hava enn ikki frætt aftur frá ráðnum hesum viðvíkjandi.
(Sí annars skrivið frá umsitingini.)
Lógargrundarlag:
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Fíggjarligar avleiðingar:
Skúlaleiðslan og umboð fyri Teknisku Deild hava verið á staðnum og gjørt kostnaðarmeting av tí, sum
krevst fyri at lata skúlabygningin á Trøllanesi uppaftur fyri undirvísing. Neyðugt er at flyta partar av
innbúgvi v.m. úr skúlanum í Mikladali í skúlabygningin á Trøllanesi, telefon og internet skal leggjast inn,
og afturat hesum kemur kostnaðurin av ferðaflutningi av lærara og møguliga øðrum næmingum eisini.
Samanlagt verður hetta kostnaðarmett til kr. 30.000,Tilmæli:
Vísandi til omanfyristandandi, verður málið við hesum lagt fyri nevndir og býráð, har politiski myndugleikin verður kunnaður um fyriliggjandi støðu, og har heitt verður á býráðið um at taka støðu til spurningin
um skipan av undirvísing á Trøllanesi inniverandi skúlaár.
Biðið verður um býráðsins heimild til eina fyribilsskipan, galdandi fyri skúlaárið 2014/15, har skúlabygningurin á Trøllanesi – saman við skúlabygninginum í Mikladali – verður partur av undirvísingini, sum fer
fram á Kalsoynni 3 dagar um vikuna og í Klaksvík 2 dagar um vikuna. Við støði í hesum verður latið upp
til skúlaleiðsluna at skipa undirvísingina, herundir at tillaga dagabýtið eftir umstøðunum.
Nevndarsamtyktir:
TrN B&U 04-12-2014: Ein meiriluti, Jóhann Lutzen, Signhild Johannesen og Kristian Eli Zachariasen
taka undir við tilmælinum dagf. 02.12.14. Ein minniluti, Eyðstein Poulsen, tekur støðu í býráðnum.
FíN 09-12-2014: Ein minniluti, Óluva Klettskarð og Signhild V. Johannesen, tekur undir við meirilutanum
í TrN B&U 04-12-2014.
Ein meiriluti, Jógvan Skorheim, Atli S. Justinussen og Eyðstein Ó. Poulsen, tekur støðu í býráðnum.
Býráðsins samtykt 11-12-2014:
Atkvøtt varð um tilmælið, dagf. 02-12-2014. Tað fall við 4 atkvøðum fyri - Kristian Eli Zachariasen,
Signhild V. Johannesen, Jóhann Lützen og Óluva Klettskarð – 6 atkvøðum ímóti – Herfrí J. Sørensen, Atli
S. Justinussen, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Erling Petersen, Gunvá við Keldu og Steinbjørn O. Jacobsen
- og 1 blankari atkvøðu – Jógvan Skorheim.
Herfrí J. Sørensen setti fram soljóðandi broytingaruppskot: “Varðveita verandi skúlaskipan við skúlanum
staðsettum í Mikladali”. Uppskotið samtykt við 6 atkvøðum fyri – Herfrí J. Sørensen, Atli S. Justinussen,
Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Erling Petersen, Gunvá við Keldu og Steinbjørn O. Jacobsen – 4 ímóti –
Kristian Eli Zachariasen, Signhild V. Johannesen, Jóhan Lützen og Óluva Klettskarð – og 1 blankari
atkvøðu – Jógvan Skorheim.
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129/14
11/00916 Skúlabygging - skipanaruppskot
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Ferðslunevndin
4 Tekniska Nevnd
5 Fíggjarnevndin
6 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
04.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
11.12.2014

Málnr.
51/14
K-59/14
K-3/14
K-38/14
127/14
129/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Byggibólkurin er nú liðugur við skipanaruppskotið fyri skúlabyggingina, sum í hesum fundarumfarinum lagt fyri
avvarðandi nevndir og býráðið til viðgerðar og støðutakan.
Tó restar í skrivandi løtu at fáa teir seinastu lutirnar upp á pláss, har tann írestandi tilgongdin frá nú av og til
hósdagin, tá ið Trivnaðarnevndin Børn & Ung hevur fund kl. 16:00, er henda:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ískoytandi viðmerkingar frá byggibólkalimum verða innarbeiddir í skipanaruppskotið
Fuglark rættlesur skipanaruppskotið
Hósdagin fyrrapart er fundur millum MMR, Kk og Fuglark um endaliga skipanaruppskotið
Við støði í fundinum hósmorgunin gevur MMR eina afturmelding viðv. skipanaruppskotinum
Endaliga skipanaruppskotið verður síðani sent øllum býráðslimum saman við tilmæli.
Málið verður lagt fyri hesar nevndir og býráðið við tilmæli um viðgerð og samtykt:
i.
TrN B&U hósdagin 4. desember 2014 kl. 16:00
ii.
FeN mánadagin 8. desember 2014 kl. 17:00 (eykafundur)
iii.
TN mánadagin 8. desember kl. 17:00 (eykafundur)
iv.
UBN mánadagin 8. desember kl. 18:00 (eykafundur)
v.
FíN týsdagin 9. desember 2014 kl. 09:00
vi.
Býráðið hósdagin 11. desember 2014 kl. 17:30

Lógargrundarlag:
Fólkaskúlalógin.
Fíggjarligar avleiðingar:
Sí tilfar í málinum.
Tilmæli:
Tilmælið verður hósdagin sent býráðslimum saman við lidna skipanaruppskotinum.

Nevndarsamtyktir:
TrN B&U 04-12-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum um skipanaruppskot dagf. 04.12.14.
UBN 08-12-2014: Málið verið til kunning.
FeN 08-12-2014: Málið verið til kunning.
TN 08-12-2014: Málið verið til kunning.
FíN 09-12-2014: Nevndin tekur undir við TrN B&U 04-12-2014.
Býráðsins samtykt 11-12-2014:
Eimælt samtykt at taka undir við TrN B&U 04-12-2014 og FíN 09-12-2014.
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130/14
14/00402 Eykajáttan til Íverksetarahúsið, vegna umbygging - eykajáttan, seinna
viðgerð
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
11.11.2014
18.11.2014
20.11.2014
11.12.2014

Málnr.
49/14
113/14
122/14
130/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt og samtykt í november umfari býráðsins.
Nevndarsamtyktir - fyrra viðgerð:
HaVN 11-11-2014: Nevndin mælir til at stuðla við kr. 42.000,-, og at upphæddin verður tikin av konto til
Vinnumenning. Nevndin mælir eisini til at oljunýtslan hjá Íverksetarahúsinum verður kannað fyri 3 tey
seinastu árini.
FíN 18-11-2014: Nevndin tekur undir við HaVN 11-11-2014.
BýR 20-11-2014: Samtykt at taka undir við FíN 18-11-2014
Býráðsins samtykt 11-12-2014:
Einmælt samtykt við seinnu viðgerð.

131/14
14/00884 Barnaansingin, møgulig uppnormering - eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð
4 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
5 Fíggjarnevndin
6 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð

Fundardagur
11.11.2014
18.11.2014
20.11.2014
04.12.2014
09.12.2014
11.12.2014

Málnr.
43/14
111/14
119/14
52/14
125/14
131/14

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt og samtykt í november umfari býráðsins. Síðani er tilmælið dagført.
Eftir umbøn frá Jóhann Lützen, formanni í TrN B&U hevur umsiting kannað møguleikar fyri
uppnormering av plássum til børn, sum standa á bíðilista eftir plássi til barnaansing.
Undirritaða og Sverri Michaelsen hava verið úti á øllum vøggustovum og gjørt mátingar av hølunum í
samstarvi við leiðsluna á staðnum. Hesar uppnormeringar eru møguligar at fremja:
Vøggustovupláss:
Dr. Margretha
- 1 eyka pláss í gulustovu
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Blákollan
- 3 eyka pláss. (Vøggustovan er flutt upp í miðhæddina har fermetratalið er hægri enn tað
er í kjallarahæddini)
1 vøggustovupláss kostar í rakstri 107.975 kr – foreldragjald á 21.876 kr = 86.099 kr um ári
3 vøggustovupláss kosta í raksti 323.925 kr – foreldragjald 65.628 kr = 258.297 kr um ári
Uppnormering við 4 vøggustovupláss- Kommununar partur =

344.396,- kr

Uppnormering av dagrøktarplássum
Árslønin hjá einum dagrøktara er 294.322,44kr við eftirløn, Als, Amg o.líkn
Hesin kann taka 3 børn í ansing og tað gevur eina árliga inntøku á 55.143.
Kommununar partur av lønini :
Aðrar rakstrarútreiðslur 3.298 x 3:

239.179,44 kr
9.894,-

Kostnaður fyri 3 eyka pláss í dagrøkt

249.073,44 kr (Ein dagrøktari kann hava 3 børn undir 2 ár)

Av tí, at talan verður um at lýsa eftir fólki til Blákolluna og Dagrøktarskipanina og at ein setanartilgongd
krevst, verður mett at hetta átak kann fáa virkna frá 15. januar 2015.
Lógargrundarlag:
*Dagstovnalógin
*Vegleiðing frá Landslæknanum um loyvt barnatal pr. fermetur
Fíggjarligar avleiðingar:
Uppnormering við 4 vøggustovuplássum - kommununar partur
Uppnormering við 3 dagrøktarplássum – kommununar partur
Samlaður kostnaður fyri 7 nýggj pláss – kommununar partur

344.396,- kr
249.073,- kr
593.469,- kr

Umsitingin hevur onga kontu at vísa á til fígging av hesum, og verður tí víst til tøka pening kommununnar.
Tilmæli: Vegna stóran tørv á ansingarplássum til børn undir 3 ár mælir umsitingin til, at uppnormérað
verður við 7 plássum, ávíkavist 4 vøggustovuplássum og 3 dagrøktarplássum. Harumframt verður biðið um
heimild til setan av fleiri dagrøktarum um tørvur framhaldandi verður á fleiri plássum.
Nevndarsamtyktir - fyrra viðgerð:
TrN B&U 11-11-2014: Nevndin samtykti at taka undir við uppskoti c í tilmælinum, dagfest 06-11-2014.
FíN 18-11-2014: Nevndin tekur undir við TrN B&U 11-11-2014 og mælir til, at loysnin verður eftirmett
seinasta fundarumfar áðrenn summarsteðgin 2015.
BýR 20-11-2014: Samtykt at taka undir við FíN 18-11-2014.
Nevndarsamtyktir - seinna viðgerð:
TrN B&U 04-12-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 02.12.14.
FíN 09-12-2014: Nevndin tekur undir við TrN B&U 04-12-2014, og at hetta verður fíggjað sum
eykajáttan.
Býráðsins samtykt 11-12-2014:
Samtykt við seinnu viðgerð.

