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Klaksvíkar Býráð  
 

Dagfesting: 28.05.2015 kl. 17:30 

Málnr.: 13/00245 (Gerðabók) 

  

Nevndarlimir:  Jógvan Skorheim, Gunvá við Keldu, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, 

Signhild V. Johannesen, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth Mercedis 

Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen. 

  

Vara limir: Karl Marius Poulsen fyri Steinbjørn O. Jacobsen og Beinta Klakstein 

fyri Kristian Eli Zachariasen. 

 

Onnur: Tummas T. Eliasen, kommunustjóri 

Nevndarskrivari: Jensa Anthoniussen, stjórnarskrivari 

  

Málsyvirlit  

Til viðgerðar 

42/15 15/00498-8 Býráðslimur burturstaddur - Kristian Eli Zachariasen 

43/15 15/00514-2 Býráðslimur burturstaddur – Steinbjørn O. Jacobsen 

44/15 15/00487-4 Val av limum í hýruvognsnevnd býráðsins 

45/15 15/00436-22 Ung í arbeiði 2015 

46/15 15/00135-4 Íløgustuðul til grunnin Spinnaríið 

47/15 15/00270-1 Akfar til gongubreytartoymið - flt. ml. konti, seinna viðgerð 

48/15 15/00314-1 Roknskapur og grannskoðanarprotokoll 2014 - Klaksvíkar kommuna 

 

 

 

42/15 

15/00498 Býráðslimur burturstaddur - Kristian Eli Zachariasen 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð 28.05.2015 42/15  

 

Frágreiðing um málið: 

Kristian Eli Zachariasen, býráðslimur, hevur í telduposti 21. mai 2015 boðað frá, at hann verður 

burturstaddur í tíðarskeiðinum 21. mai til 4. juni og fær tí ikki møtt til býráðsfundin 28. mai 2015. Hann 

biður samstundis um, at næstvalda á listanum fær fundarboð til hendan býráðsfundin. 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrislógin, §18, stk. 2. 
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Tilmæli:  
Mælt verður til, at Beinta Klakstein, ið er næstvald á valevnislistanum, tekur sæti í býráðnum á fundinum 

28. mai 2015 fyri Kristian Eli Zachariasen. 

 

 

Býráðsins samtyk 28-05-2015: 

Tilmælið samtykt, og Beinta Klakstein tók sæti fyri Kristian Eli Zachariasen. 

[Lagre]  

 

 

43/15 

15/00514 Býráðslimur burturstaddur - Steinbjørn O. Jacobsen 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð 28.05.2015 43/15  

 

Frágreiðing um málið: 

Steinbjørn O. Jacobsen, býráðslimur, hevur í telduposti 26. mai 2015 boðað frá, at hann verður 

burturstaddur í tíðarskeiðinum 26. mai til 9. juni og fær tí ikki møtt til býráðsfundin 28. mai 2015. Hann 

biður samstundis um, at næstvaldi á listanum fær fundarboð til hendan býráðsfundin. 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrislógin, §18, stk. 2. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at Karl Marius Poulsen, ið er næstvaldur á valevnislistanum, tekur sæti í býráðnum á fund-

inum 28. mai 2015 fyri Steinbjørn O. Jacobsen. 

 

Býráðsins samtykt 28-05-2015: 
Tilmælið samtykt, og Karl Marius Poulsen tók sæti fyri Steinbjørn O. Jacobsen. 

[Lagre]  

 

 

44/15 

15/00487 Val av limum í hýruvognsnevnd býráðsins 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð 28.05.2015 44/15  

 

Frágreiðing um málið: 

Sambært kunngerð nr. 33 frá 30. mars 1983 um standard hýruvognsreglugerð, sum broytt við kunngerð nr. 

139 frá 7. desember 1990 §2, stk. 1, 1. pkt. «Loyvi eftir § 1 verða givin av hýruvognsnevnd mannað við um-

boðum fyri býráðið og løgregluna. Aftaná at loyvið hevur verið lýst leyst, og umsóknirnar hava verið til 

ummælis hjá vinnufelag ella vinnurekandi». 

 

Vanliga mannagongdin er, at býráðið staðfestir nøvnini á teimum, ið skulu manna nevndina í valskeiðinum, 

og í kommunustýrislógini, § 28, stk. 4, er ásett, at ”verður avgjørt at velja nevnd av nýggjum, stendur øll 

nevndin fyri vali”. 

 



 
     

   K L A K S V Í K A R  K O M M U N A   Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Faroe Islands . Tlf. 410000 . Fax. 410001 

 

 

 

Býráðið valdi á fundi 29. jan. 2013 býráðslimirnar Jóhann Lützen, Kristian Eli Zachariasen og Atla S. Just-

inussen í Hýruvognsnevndina. 

 

Vísandi til omanfyristandandi, er tað sostatt bert løgregluumboðið, sum manglar at verða valt. Samskifti 

hevur verið við løgregluna um hetta, og skjýtur hon upp Hanus F. Joensen, løgreglumann, at verða limur í 

Hýruvognsnevndini. 

 

Málið hevur verið til kunning hjá Hýruvognsnevndini, har notat frá løgfrøðingi kommununnar er við (sí 

viðhefta skjal). 

 

Lógargrundarlag:  

Kunngerð nr. 33 frá 30. mars 1983 um eina standard hýruvognsreglugerð, sum broytt við kunngerð nr. 139 

frá 7. desember 1990 §2, stk. 1, 1. pkt. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ein limur afturat í nevndini hevur ta avleiðing eina økta samsýning. Seinastu tvey árini hava verið 2-4 fundir 

um árið. Sostatt er talan um í mesta lagi kr. 2.160,- um árið. Upphæddin kann broytast, um samsvarandi 

samsýningar broytast. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at manna nevndina av nýggjum og víðka hana við einum umboði fyri løgregluna. Mælt verður 

samstundis til, at verandi limir, Jóhann Lützen, býráðslimur, Kristian Eli Zachariasen, býráðslimur, Atli S. 

Justinussen, býráðslimur, halda áfram í nevndini, og at Hanus F. Joensen, løgreglumaður, kemur í nevndina 

umboðandi løgregluna. 

 

Býráðsins samtykt 28-05-2015: 
Tilmælið samtykt, og Jóhann Lützen, Kristian Eli Zachariasen og Atli S. Justinussen, býráðslimir, og 

Hanus F. Joensen, løgreglumaður, manna hýruvognsnevndina tað, ið eftir er av býráðssetuni 2013-2016. 

[Lagre]  

 

 

45/15 

15/00436 Ung í arbeiði - 2015 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.05.2015 41/15  

2 Mentanarnevndin 19.05.2015 24/15  

3 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 19.05.2015 13/15  

4 Havna- og Vinnunevndin 19.05.2015 23/15  

5 Tekniska Nevnd 20.05.2015 18/15  

6 Fíggjarnevndin 26.05.2015 44/15  

7 Klaksvíkar Býráð 28.05.2015 45/15  

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 12. mai 2015, har m.a. greitt verður frá eftirmeting av tiltakinum 

Ung í Arbeiði 2014 og um skipan av tiltakinum í 2015. 

 

Í eftirmetingini varð mælt til, at heimasíðan skuldi útbyggjast við upplýsingum um UíA, og at tilmeldingin 

framyvir skuldi fara fram umvegis heimasíðuna. 
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Politiska skipanin hevur samtykt, at UíA aftur skal vera í 2015. Í tráð við eftirmetingina er heimasíðan nú 

útbygd við upplýsingum um UíA, og tilmeldingin fer fram umvegis heimasíðuna, eins og tað á umsóknar-

blaðnum nú er neyvari ásett um málbólk. 

 

Málbólkurin er ung, sum búgva í Klaksvíkar kommunu og eru fylt 14 ár, áðrenn arbeiðstíðarskeiðið byrjar 

tann 6. juli 2015, men ikki verða fylt 17 ár, áðrenn arbeiðstíðarskeiðið er liðugt tann 14. august 2015. 

  

Øll ung í skipanini skulu arbeiða 2 vikur á 40 tímar. Luttakaratalið verður tengt at játtanini, tvs. møguliga 

verður ikki arbeiði til øll, sum søkja um at verða við í UíA 15. 

 

UíA 2015 verður eftir ætlan skipað við nøkrum fáum verkætlanum, s.s. framhald at gera gøtuna út á 

Borðoyanesháls, at gera gøtur í býnum, (t.d. frá Ósánni og út í Grøv) og so eisini eitt sindur av vanligum 

“Ung í Arbeiði”–uppgávum. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í 2014 var játtanin til UíA ov lítil til ætlaða virksemið og talið av umsóknum, og varð málið tá loyst við at 

gera flytingar millum kontur á uml. 50 tkr. frá hvørjari nevnd til UíA, soleiðis at samlaða játtanin til UíA 

kom upp á uml. 500 tkr. 

 

Við støði í hesum mælti umsitingin til í sambandi við fíggjarætlanarviðgerðina 2015, at tørvur er á umleið 

somu játtan (500 tkr.) til UíA 15, soleiðis at UíA kann skipa arbeiðið sjálvt og uttan at noyðast at endurtaka 

flytingar millum kontur í 2015. Á fíggjarætlanini fyri 2015 eru bert avsettar kr. 6.000 meira til UíA í 2015, 

nevniliga kr. 236.000,-, og av tí orsøk hevur Trivnaðardeildin ikki møguleika til at fremja tiltakið í 2015 

einsamøll, men tørvur er á at flyta millum kontur. 

 

Trivnaðardeildin hevur ikki heimild til at tilmæla flytingar av øðrum kontum enn teimum, hon er sett at 

umsita, men vísandi til politisku ætlanirnar á hesum øki, verður her sett upp uppskot til, hvussu flytingarnar 

millum kontu evt. kundu sæð út, fyri at fáa hetta roknistykkið at hanga saman: 

 

Fíggjarnevndin:    kr.   50.000,- 

Mentanarnevndin:    kr.   50.000,- 

Havna- og Vinnunevndin:   kr.   50.000,- 

Tekniska nevnd:    kr.   50.000,- 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin: kr.   50.000,- 

Samanlagdar flytingar millum kontur: kr. 250.000,- 

Verandi játtan til Ung í Arbeiði 2015: kr. 236.000,- 

Nýggj játtan eftir flytingar millum kontur: kr. 486.000,- 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrislógin – hetta er eitt almannagagnligt tiltak, sum fevnir um allan málbólkin. Ung í Arbeiði er 

eitt sjálvboðið tiltak hjá kommununi, sum hevur til endamáls at venja ungdómar við arbeiði – at gera tey 

tilreiðar til arbeiðslívið – samstundis sum uppruna endamálið var at fremja hóskandi verkætlanir til frama 

fyri trivnaðin í kommununi. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til: 

 at UíA heldur fram í 2015 

 at málbólkurin er ung, sum búgva í Klaksvíkar kommunu, og sum eru fylt 14 ár, áðrenn arbeiðs-

tíðarskeiðið byrjar tann 6. juli 2015, men ikki eru fylt 17 ár, áðrenn arbeiðstíðarskeiðið er liðugt tann 

14. august 2015. 
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 at skipa arbeiðið í ávísar verkætlanir og so nakað av vanligum arbeiði fyri ung í arbeiði. 

Vísandi til omanfyri standandi, verður málið við hesum lagt fyri til politiska støðutakan. 

 

Nevndarsamtyktir: 

UBN 18-05-2015: Nevndin tekur undir við tilmælinum, men vil fakturera innanhýsis og ikki flyta millum 

konti. 

 

MeN 19-05-2015: Nevndin tekur undir við UBN 18-05-2015. 

 

TrN B&U 19-05-2015: Nevndin tekur undir við UBN 18-05-2015 og MeN 19-05-2015. 

 

HaVN 19-05-2015: Nevndin tekur undir við UBN 18-05-2015 og MeN og TrN-B&U 19-05-2015 og mælir 

til, at onkur verkætlan hjá HaVN verður raðfest. 

 

TN 20-05-2015: Nevndin tekur undir við UBN 18-05-2015, MeN 19-05-2015, TrN-B&U 19-05-2015 og 

HaVN 19-05-2015. Nevndin mælir til, at økið hjá TN verður raðfest. 

 

FíN 26-05-2015: Nevndin tekur undir við UBN 18-05-2015, MeN, TrN B&U, HaVN 19-05-2015 og TN 20-

05-2015. 

 

Býráðsins samtykt 28-05-2015: 

Tilmælið frá FíN 26-05-2015 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

 

46/15 

15/00135 Umsókn um íløgustuðul til Spinnaríið 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Mentanarnevndin 21.04.2015 18/15  

2 Fíggjarnevndin 28.04.2015 27/15  

3 Klaksvíkar Býráð 28.05.2015 46/15  

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 24. mars 2015. 

Grunnurin Spinnaríið hevur søkt kommununa um íløgustuðul eftir ávísum tíðarleisti. Í umsóknini stendur, 

at um kommunan veitir nevnda stuðul til grunnin, verður farið í holt við at projektera og bjóða út arbeiðið í 

2015. 

 

Lógargrundarlag:  

Fíggjarætlanin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Tyngjan av fíggjarætlanini 

 

Tilmæli:  
Mælt verður frá at ganga umsóknini á møti. 
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Nevndarsamtyktir: 

MeN 21-04-2015: Mælt verður til, at uppskot um ætlanarskriv verður gjørt at senda grunninum fyri 

Spinnaríið, og at Mentanarnevndin verður kunnað um skrivið, áðrenn tað verður sent. 

 

FíN 28-04-2015: Nevndin tekur undir við MeN 21-04-2015 og vísir til uppskot um treytaða 

tilsøgn. 

 

Býráðsins samtykt 28-05-2015: 

Tilmælið frá FíN 28-04-2015 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

 

47/15 

Akfar til gongubreytartoymið - flt. ml. konti, seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Tekniska Nevnd 22.04.2015 15/15  

2 Fíggjarnevndin 28.04.2015 31/15  

3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð 30.04.2015 28/15  

4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð 28.05.2015 47/15  

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 30. apríl 2015. 

 

Nevndarsamtyktir: 

TN 22-04-2015: Nevndin tekur undir við málinum og við neyðugu broytingini av fíggjarætlanini. 

 

FíN 28-04-2015: Nevndin tekur undir við TN 22-04-2015. 

 

BýR 30-04-2015: Einmælt samtykt at taka undir við TN 22-04-2015 og FíN 28-04-2015. 

 

Býráðsins samtykt 28-05-2015: 

Málið einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

[Lagre]  

 

 

 

48/15 

15/00314 Roknskapur og grannskoðanarprotokoll 2014 - Klaksvíkar kommuna 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Fíggjarnevndin 26.05.2015 37/15  

2 Klaksvíkar Býráð 28.05.2015 48/15  
 

Frágreiðing um málið: 

Uppskot til roknskap og grannskoðanarprotokoll fyri 2014 fyri Klaksvíkar kommunu eru gjørd og latin 

kommununi. 

Víst verður til skriv frá umsitingini, dagfest 20. mai 2015, har greitt verður frá mannagongdunum í 

sambandi við góðkenning av roknskapi, grannskoðanarprotokoll og val av grannskoðara. 
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Lógargrundarlag:  

§ 53, stk. 2. í KSL: Til tess at landsstýrismaðurin kann røkja sínar eftirlitsskyldur við fíggjarligu 

viðurskiftinum hjá kommununum, skulu tær lata honum grannskoðaðan roknskap innan 1. juni eftir endað 

fíggjarár. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at FiN góðkennir uppskotini og beinir tey í býráðið til endaliga góðkenning og 

undirskrivingar (roknskapur og protokoll skulu undirskrivast av øllum býráðslimunum). 
 

FíN 26-05-2015: Nevndin mælir býráðnum til at góðkenna ársroknskapin og grannskoðanarprotokollina, 

og at grannskoðarin heldur fram. 
 

Býráðsins samtykt 28-05-2015: 
Tilmælið frá FíN 26-05-2015 samtykt, og grannskoðaði ársroknskapurin fyri 2014 við tilhoyrandi grann-

skoðanarprotokoll góðkendur. 

[Lagre]  

 

 

 

 

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI 


