
Ár 2006, hin 21. februar 

  

Ár 2006, hin 21. februar kl. 17.30 hevur Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi 
fundarskrá. 
  
Allir limir á fundi. 
  
  
19. 
Handan av áliti um aðalorðaskifti í.s.v. skúlarnar. 
  
Býráðsins samtykt: 
Óluva Klettskarð segði nøkur orð og handaði síðani borgarstjóranum álitið, sum siðan fekk stutta umrøðu av 
býráðinum. 
  
20. 
Samsýning fyri projektering – skúlin við Ósánna. 
  
Sí fundarfrásøgn, dagf. 02.02.06 
  
Vísandi til fundarfrásøgn 02.02.06, tekur Mentanarnevndin undir við, at 17% av handverkaraútreiðslunum 
verða at rokna sum samsýning fyri høvuðsráðgeving av útbyggingini av Skúlanum við Ósánna. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 08.02.06 og leggur dent á, at ráðgevingarkostnaðurin verður 
hildin innan fyri kostnaðarmetingina í málinum. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt. 
  
21. 
Føroya Handarbeiðsskúli – skriv frá MMR 20.01.06. 
  
Royndartíðin frá 90'unum er farin. Peningurin, sum verður meir hjá kommununi at bera, er uml. 40.000 kr. 
Mett verður ikki, at peningurin kann verða útvegaður á verandi skerdu játtan innan kontubólk 450. Føroya 
Húsarhaldsskúli hevur eina nýbygging í umbúna, og er rætt tá at fáa Handarbeiðsskúlan inn undir hesa skipan. 
Sí skriv frá umsitingini. 
  
Mentanarnevndin heitir á býráðið um at veita eina meirjáttan á kr. 40.000,- til endamálið. Skriv verður sent 
MMR við ávísan á tað óhepna í, at stuðulin so brádliga heldur uppat. 
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 08.02.06  og beinir málið í Býráðið við umbøn um eykajáttan 
á kr. 40.000,-. 
  
Býráðsins samtykt: 
Samtykt at biðja umsitingina finna neyðugu upphæddini við flytingum millum kontur innan fyri 
verandi fíggjarkarmar. 
  
22. 
2001-03-025 Umsókn um stuðul til bygging av hestahúsi. 
  
Vísandi til hjáløgdu skriv og viðgerðir annars verður mælt til, at stuðul verður latin sambært áður settum 
treytum. Sí skriv frá umsitingini. Tekningar eru ikki innsendar til viðgerðar av byggiloyvi. Tí verður mett, at ikki 
er rætt at gjalda nakran stuðul út, fyrr enn byggiloyvi er játtað, og øll viðurskifti eru greið fyri ætlanini annars. 
  
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli 03.02.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 08.02.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
23. 
2006-19-010 Almannakunngerð av postlista kommununnar. 
  
Sí notat frá løgfrøðingum hjá KSF har niðurstøðan er, at kommunan væl kann almannakunngerða postlistan 
(einaferð um mánaðin ella nær tað skal vera), men at hetta krevur, at arbeiðsorka verður sett av til at kanna 
listan fyri mál ella skjøl, ið sambært kapittul 4 í innlitslógini eiga at verða undantikin – serliga privatar 
upplýsingar. 
  



Fíggjarnevndin tekur undir við, at málið verður framt samsvarandi notatinum frá løgfrøðinginum hjá KSF. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
24. 
Parkeringsviðurskiftini við Stangaveg. 
  
Stuðlagarður verður nú gjørdur millum Stangavegin og Kósaskákið. Síðani verður fylt upp omanfyri móti 
Stangavegnum . Sum tað framgongur á viðløgdu tekningum fáast áleið 17 parkeringspláss fram við 
Stangavegnum. Kostnaðurin er mettur til kr. 475.000,- íroknað MVG. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. dagf. 13.06.05. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 07.02.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
Fundur lokin. 

 


