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Ár 2011, hin 18. oktober 2011 kl. 17:30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu: 

Gunvá við Keldu, Signhild V. Joensen, Jákup F. N. Mikkelsen, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, 

Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jákup Skoradal, Jógvan Skorheim, Óli M. Lassen, 

Atli S. Justinussen og Auðunn Konráðsson. 
 

 
 

2011/130. 

11/00056 Isenkram – Umbygging – 2. viðgerð 

 

Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 27. september 2011. 

 

Býráðsins samtykt: 

Tilmælið samtykt. 

 

 

2011/131. 

11/00757 Frítíðarskúlin og Mylnuhúsið – meirnýtsla – 2. viðgerð 

 

Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 27. september 2011. 

 

SoN 5. okt. 2011: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagfest 8. september 2011. 

 

FíN 12. okt. 2011: Vísandi til býráðssamtyktina 27. september 2011, beinir nevndin málið í býráðið til 

seinnu samtykt. 

 

Býráðsins samtykt: 

Tilmælið samtykt. 

 

 

2011/132. 

11/00026 Skipan av frítíðarskúla – 2. viðgerð 

 

Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 27. september 2011. 

 

Býráðsins samtykt: 

Tilmælið samtykt. 

 

 

2011/133. 

09/00349 Byggibólkur fyri Skúlan á Ziskatrøð 

 

Frágreiðing um málið: 

Eftir at minnilutin í býráðnum hevði sent inn skriv í mai 2009, tók Mentanarnevndin undir við tilmæli 

frá Mentanardeildini um, at ”verandi bygginevnd, ið hevur verið virkin í sambandi við út- og umbyg-

gingina av Skúlanum við Ósánna, fer aftur til verka at seta út í kortið”, og í november sama ár tók 

Tekniska Nevnd undir við málinum, tó við tí treyt, ”at hetta ikki er í andsøgn við reglugerð býráðsins” 
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Síðani er ikki hent meira við at fremja málið, men verður tað við hesum – eftir áheitan frá 

formanninum í Mentanarnevndini – tikið upp av nýggjum við tí fyri eyga, at fáa gongd á hesa 

samtyktu ráðleggingina av Skúlanum á Ziskatrøð. Sí skriv frá umsitingini, dagfest 4. oktober 2011. 

Fyri at tryggja eina trygga tilgongd, áðrenn byggibólkurin fer til verka, verður mælt til, at: 

 ein arbeiðssetningur nú verður orðaður og 

 nøvn/starvsheiti verða sett á teir persónar, ið skulu manna henda byggibólk, 

 sum Mentanarnevndin og Býráðið viðgera og taka endaliga avgerð um. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Arbeiðið hjá byggibólkinum  útloysir eina avmarkaða upphædd av fundarsamsýningum, sum ikki 

verður serliga útreiðslutung. Hinvegin er arbeiðið hjá einum tekniska ráðgeva meira kostnaðarmikið 

og krevur tí at verða útgreinað av byggibólkinum, sum má tryggja sær, at hann hevur neyðugu játtnina 

frá býráðnum, áðrenn tann parturin verður sett í verk. 

 

Tilmæli: 

Heitt verður á Mentanarnevndina, Fíggjarnevndina og Býráðið um at viðgera og taka støðu til hetta 

uppskot um arbeiðssetning og manning av byggibólki: 

 

Arbeiðssetningur: 

Við støði í samtykt býráðsins frá 24. mai 2011, um at varðveita verandi skúlabygnað – har Skúlin við 

Ósánna og Skúlin á Ziskatrøð eru tveir sjálvstøðugar skúlar, ið sjálvbodnir samstarva sínamillum – 

verður byggibólkurin biðin um at lýsa tørvin hjá Skúlanum á Ziskatrøð á framtíðar hølum og 

umstøðum og við støði í hesi tørvslýsing at koma við tilmæli um bygging og innrætting av skúlanum. 

Í sínum arbeiði verður byggibólkurin biðin um at samskifta við allar viðkomandi partar av málinum og 

soleiðis at tryggja, at allir viðkomandi upplýsingar verða tiknar við í grundgevingarnar fyri tí tilmæli, 

sum byggibólkurin kemur fram til. 

Sostatt skal tilmælið frá byggibólkinum fevna um gerð av eini byggiskrá. 

 

Manning av byggibólki: 

Við støði í galdandi byggireglugerðum býráðsins og við støði í tí bygginevndini, ið fyrireikaði 

byggingina av Skúlanum við Ósánna, verður mælt til, at byggibólkurin verður mannaður við 

umboðum fyri hesar deildir/stovnar, og at tað í viðgerðini verður sett endaliga nøvn á hesar 
 

Formaðurin í Mentanarnevndini:   Jógvan Skorheim 

Umboð fyri Mentanardeildina:   Dávur Winther, mentanarleiðari 

Umboð fyri Skúlan á Ziskatrøð:   Signar á Brúnni, skúlastjóri 

Umboð fyri Teknisku Umsiting:      Hans Fróði Hansen, byggifrøðingur 

Forkvinnan í skúlastýrinum á Ziskatrøð:  Ella Norðberg Heinesen 
 

MeN 5. okt. 2011: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagfest 4. oktober 2011. 

 

Býráðsins samtykt: 

Broytingaruppskoti frá Óluvu Klettskarð, um at taka undir við tilmælinum frá umsitingini, tó 

við tí broyting, at formaðurin í skúlastýrinum í Skúlanum við Ósánna kemur aftrat upp í 

byggibólkin, varð samtykt við 9 atkvøðum fyri (Óli M. Lassen, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, 

Atli S. Justinussen, Jógvan Skorheim, Gunvá við Keldu, Signhild V. Joensen, Steinbjørn O. 

Jacobsen, Óluva Klettskarð og Jákup Skoradal) og 0 ímóti. 

2 býráðslimir atkvøddu ikki (Jákup F. N. Mikkelsen og Auðunn Konráðsson). 
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2011/134. 

11/00761 Barnaverdartænastan – 2. viðgerð 

 

Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 27. september 2011. 

 

SoN 5. okt. 2011: Í samband við 2. viðgerð var Tonja Ziskason, leiðari fyri Barnaverndartænastuna, á 

fundi og greiddi frá meirnýtsluni í 2011 og kunnaði nevndina um tiltøk fyri at tálma útreiðslurnar. Víst 

verður til skriv frá umsitingini, dagfest 26. juli 2011 og býráðssamtyktina, dagfest 28. september 2011.   

 

FíN 12. okt. 2011: Vísandi til samtyktina í Sosialu Nevnd 5. oktober 2011, beinir nevndin málið í 

býráðið til seinnu samtykt. 

 

Býráðsins samtykt: 

Tilmælið samtykt. 

 

 

2011/135. 

09/00047 Eldraráð18 

 

Frágreiðing um málið: 

Endamálið er at betra og útbyggja sambandið millum eldri borgarar, politisku skipanina og 

umsitingina hjá Klaksvíkar Kommunu. Hetta gevur borgarum møguleikan at ávirka eldrapolitikkin í 

Klaksvíkar Kommunu og at fylgja við ymiskum ætlanum og tilboðum innan eldraøkið. 

Eldraráðið skal verða bindiliðið millum sjálvbodnu bólkarnar í býnum og kommununa.  

Eldraráðið skal ráðgeva býráðnun, nevndum og umsitingina í spurningum sum hevur við eldru 

borgarar í býnum at gera, og verða við til at evna eldrapolitik í kommununi.  

 

Sí skriv frá sosialdeildarleiðaranum, dagfest 13. september 2011, har mælt verður til, at manna 

eldraráðið við 5 limum, sum verða valdir fjórða hvørt ár. Val verður í november og ráðið fer til verka 

1. januar. Í reglugerðini verður nærri ásett tað yvirskipaða arbeiðið og ætlanum hjá ráðnum. 

 

SoN 5. okt. 2011: Nevndin tekur undir við uppskotinum til viðtøkur fyri eldraráð. 

 

FíN 12. okt. 2011: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 5. oktober 2011. 

 

Býráðsins samtykt: 

Tilmælið samtykt. 

 

 

2011/136. 

2008-03-014 Norðhavnin í Ánunum – 1. viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Tá arbeiðið at gera Norðhavnina lidna, av fíggjarligum orsøkum, stegðaði upp í 2008, vóru arbeiðir 

eftir at fremja fyri ein kostnað uppá einar 5,5 mió. kr. Støðan gjørdist trupul, tí óliðug arbeiðir hava 

viðført fleiri bágar seinastu árini. Havnanevndin hevur tí raðfest hetta íløguarbeiðið, og hevur tí í 

innverandi ári oyramerkt 1,3 mió. kr. til arbeiðið. Fyri hesa upphædd var ætlanin at bøta um nevndu 

umstøður og at uppfylla almenn krøv v.m. 
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Nú nevnda játtan er um at verða brúkt er støðan tann, at komið verður ikki so langt við liðugtgerðini 

sum av fyrstani tíð vóna, og saman við ynski frá brúkaranum um eitt størri asfalteringsarbeiði, er 

tørvur á uml. 500 tkr. afturat til arbeiðið. 

Borgarstjórin, formaðurin í HaVN og býarverkfrøðingurin hava umrøtt støðuna. Formaðurin í TN er 

eisini kunnaður, tí málið, um tað verður samtykt, fær avleiðingar fyri tekniska partin av fíggjarætlan 

kommununnar. Fundur hevur eisini verið við brúkaran. Semja er um, at vit mæla HaVN til at gera 

broytingar hjá fíggjarætlanini fyri 2011. Sí tilmælið frá umsitingini, dagfest 30. september 2011. 

 

Tilmæli: 

Vísandi til omanfyristandandi, er semja um at broyta tilmæltu fíggjarligu útgreiningina av íløgu-

játtanini og umvælingarkontuni. Sí tilmælið frá umsitingini, dagfest 30. september 2011. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Seinastu mongu árini hevur tað eydnast Klaksvíkar Havn at halda seg undir játtanini til raksturin. 

Hinvegin kunnu vit enn einaferð staðfesta, at inntøkan – hóast metár í 2010 – ikki heldur. Seinasta 

framrokningin í september vísir eitt væntað hall uppá 500 tkr. Tá er ikki roknað við reguleringum, sí 

tilmælið frá umsitingini dagfest 30. september 2011. Sostatt er vandi fyri at Klaksvíkar Havn saman-

lagt fer at hava eitt hall uppá 650 tkr. í 2011. 

Málið krevur 2 viðgerðir í býráðnum, tí talan er um at flyta pening ímillum økir, og frá rakstri til íløgu. 

Umsitingin fer tí at mæla býráðnum til, at fíggjarætlanin hjá Klaksvíkar Havn eisini verður regulerað  

antin við eykajátan uppá kr. 650.000,- ella minking av inntøkuni við somu upphædd. Hetta merkir, at 

kommunala fíggjarætlanin hækkar við kr. 650.000,- 

 

HaVN 5. okt. 2011: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagfest 30. sept. 2011. 

 

FíN 12. okt. 2011:Nevndin tekur undir við Havna- og Vinnunevndini 5. oktober 2011, har eykajáttan 

verður givin við at lækka inntøkurnar. 

 

Býráðsins samtykt: 

Tilmælið samtykt. 

 

 

 

 


