
  
  
  

Býráðsfundurin týsdagin 2. mei 2006 
  
Ár 2006, hin 2.mei kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi fundarskrá. 
  
Allir limir á fundi 
uttan Jákup Mikkelsen og Eyðgunn Samuelsen 
  
46. 
2006-19-041 Snarskivan/journalskipan. 
  
Víst verður til hjálagda notat frá Peturi Kordt, dagf. 03.04.06, har sett verður upp, hvussu ein snarskiva kann 
verða sett á stovn og undir hvørjum fortreytum og mannagongdum hon kann verða skipað. Í mun til innhaldið í 
notatinum, hevur umsitingin nakrar viðmerkingar um møguligar tillagingar. Viðv. leiðara og manning. Viðv. 
hølunum og viðv. fígging. Sí skriv og frá-greiðing frá umsitingini, dagf. 24.04.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við skrivi frá umsitingini, dagf. 24.04.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt. 
  
  
47. 
2006-11-009 Verfrøðingur til Teknisku umsiting. 
  
Vísandi til samskiftið seinastu mánaðirnar um stóra arbeiðs-trýstið á Tekn. ums., verður við hesum mælt til at 
lýsa eftir einum verkfrøðingi at byrja skjótast tilber. Nýggi verkfrøðing-urin skal serliga styrkja um tann 
tekniska umsitingarliga partin av deildini og luttaka í dagliga samskiftinum við borgarar, virkir, stovnar, nevndir 
o.a. Mælt verður til at flyta millum kontur í innverandi ári, so rúm verður fyri lønini til verkfrøð-ingin í einar 7 
mánaðar. Síðani verður neyðugt at seta fulla upp-hædd av á fíggjarætlanini komandi árini. Mælt verður til 
ávísar neyðugar broytingar av fíggjarætlanini fyri 2006. Sí skriv frá umsitingini, dagf. 11.04.06. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við skrivi frá T.U., dagf. 11.04.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 19.04.06 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt. 
  
  
48. 
2006-19-027 Menningarætlan fyri kommununa – Peter Kordt. 
  
Málið varð fyrru ferð samtykt á býráðsfundi 28. febr. 06. 
  
Fíggjarnevndin mælir til at kr. 250.000 verða játtaðar sum eyka-játtan til verkætlanina. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt. 
  
  
49. 
2006-19-038 Íverksetaradepil í Klaksvík. 
  
Sí virkisætlan fyri íverksetaradepil í Klaksvík frá menningar-stjóranum. 
  
Rani Nolsøe møtti á fundi í Fíggjarnevndini og greiddi frá verk-ætlanini. Nevndin tekur undir við, at arbeitt 
verður víðari við málinum, vísandi til upplegg frá menningarstjóranum, dagf. 26.04.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt. 
Rani Nolsøe luttók ikki í viðgerðini av hesum máli, vegna ógegni. 
  
  



50. 
2006-19-039 Starvsfólkareglugerðin. 
  
Sí starvsfólkareglugerðina, sum nú er vorðin dagførd. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við dagføringini av reglugerðini, dagf. 26.04.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt. 
  
  
51. 
2006-12-036 Dagtilhaldið – stuðul frá Almannastovuni. 
  
Víst verður til skriv frá Almannastovuni, dagf. 18.03.06, har sagt verður frá, at Almannastovan hevur játtað 
stuðul uppá kr. 470.486 til Dagtilhaldið. Sambært fíggjaryvirlit hjá Dagtilhald-inum koma tey at mangla kr. 
200.000. Málið verður lagt fram til umrøðu og støðutakan. 
  
Sosiala nevnd heitir á Fíggjarnevndina um at finna útvegir fyri írestandi pening í Dagtilhaldinum fyri fíggjarárið 
2006. 
  
Vísandi til samtyktina í Sosialu nevnd mælir Fíggjarnevndin til, at írestandi upphæddin á kr. 200.000 verður 

flutt millum kontur frá kontuni “nýggj barnaansing.” 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Málið beint aftur í SON. 
  
  
52. 
2006-17-17       Viðv. byggifreist og tilsøgn um býráðsins stuðul 
 til byggingina av ætlaðu badmintonhøllini. 
  
Fíggjarnevndin mælir til, at kr. 300.000 verða játtaðar av kontuni “ítróttarhøll”, nr. 462130. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt.  
  
  
53. 
2006-17-008 Grannskoðanarprotokoll frá 12.10.2005. 
  
Málið, sum hevur verið til kunning í Fíggjarnevndini, verður 
Lagt fyri Býráðið til samtyktar 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Samtykt. 
  
  
54. 
2006-17-013 Kommunali láns- og veðhaldsgrunnurin 2005. 
  
Hjálagdur er roknskapurin fyri Kommunala láns- og veðhalds-grunnin 2005. Lógin fyri grunnin varð tikin av í 
2005 og í hesum sambandi varð restinnistandandi goldið til kommununar. Sí skriv og yvirlit frá 
roknskaparleiðaranum, har mælt verður Býráðnum til at samtykkja roknskap og grannskoðanar-protokollina 
fyri Kommunala láns- og veðhaldsgrunnin 2005. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við skrivi frá umsitingini, dagf. 10.04.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt. 
  
  
55. 
2006-17-018 Uppgerð grunnar 2005. 
  



Nú roknskapurin fyri 2005 er liðugt bókaður verður uppskot viðv. grunnunum pr 31. des. 05 lagt fyri til 
støðutakan. Uppgerðin vísir grunnarnar frá farnum árum, ið eru brúktir í 2005 og íløgur frá 2005, ið ikki eru 
nýttar í árinum, men sum ætlanir nú eru um at flyta fram til 2006. Vísandi til hjálagda rokniark verður mælt til, 
at íløgur fyri kr. 17.650.992 verða fluttar fram til næsta ár. Hetta eru upphæddir, sum ikki eru brúktar í 
árinum. Sí skriv og uppgerð yvir grunnarnar primo og ultimo, har eisini broytingarnar í árinum framganga. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við skrivi frá býarverkfrøðinginum og roknskaparleiðaranum, dagf. 18.04.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við skrivi frá umsitingini, dagf. 18.04.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt. 
  
  
56. 
2006-19-040 Mannagongdir fyri deildir. 
  
Sí skriv frá roknskaparleiðaranum um mannagongdir fyri allar deildir kommununnar, dagf. 18.04.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við skrivi frá umsitingini, dagf. 18.04.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtyk. 
  
  
57. 
2004-02-002 Íløgur o.a. í samb. við Norðoyatunnilin. 
  
Hetta málið varð fyrru ferð samtykt á býráðsfundi tann 06.04.06, av tí at talan er um eykajáttan skal málið 
samtykkjast 2 ferð. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Samtykt 2. Ferð. 
  
  
58. 
2006-12-034 Dagtilhaldið – hølisviðurskifti. 
  
Sí skriv og frágreiðing frá leiðaranum á Dagtilhaldinum, sum vísir á hølistrupuleikarnar, nú nógv fleiri vitjandi 
eru í Dagtilhaldinum. 
  
Sosiala nevnd samtykti at heita T.U. um at kanna eina útbygging og kostnaðarætlan í verandi hølum. 
  
Fíggjarnevndin mælir til at kanna møguleikan fyri at innrætta nýtt dagtilhald í kjallaranum undir sambýlinum 
Undir Heygnum. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið frá Son og Fín samtykt. 
  
  
59. 
2006-19-017 Uppskot um avsláttarskipan í.s.v. Kalsoyar-leiðina. 
  
Víst verður til skriv frá Rana Nolsøe um Kalsoyarleiðina. 
  
Trøllanesnevndin mælir til, at ein avsláttarskipan verður sett í verk, vísandi til skriv frá Rana Nolsøe, 
dagf.10.02.06. 
  
Mikladalsnevndin tekur undir við Trøllanesnevndini 04.04.06. 
  
Fíggjarnevndin samtykti at seta í verk eina royndarskipan árið 2006 út, galdandi fyri persónarnar (ikki akfør), 
íð eru fastbúgvandi í Mikladali og á Trøllanesi. Skipanin verður fíggjað við flytingum millum kontur frá fylgjandi: 
  
Kr. 30.000                             frá                  kontu:  210573 
Kr. 30.000                             frá                  kontu:  220230 
Kr. 30.000                             frá                  kontu:  301200 
  



Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið frá Fín samtykt. 
  
  
60. 
2005-21-011 Bussleiðin um Leirvíksfjørð 
  
Sí skriv frá umsitingini, dagf. 12.04.06 um bussleið um Leirvíksfjørð: Klaksvík-Leirvík-Fuglafjørð. – Leið 410, 
har mælt verður til at flyta kr. 578.000 millum kongur frá “endur-gjald ferjusamband” til hesa verkætlan, sum í 
fyrst umfari verður samtykt at koyra árið út. 
  
Havnanevndin tekur undir við skrivi frá umsitingini, dagf. 12.04.06, men mælir til, at peningurin verður 
afturrindaður við eykajáttan til góðshavnina. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við skrivinum frá býráðsskrivara-num, dagf. 12.04.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Havnanevndini og Teknisku nevnd 19.04.06. Av tí at kontan, sum flutt verður 
frá, ikki er á samtyktu fíggjarætlanini, er formliga talan um eina eykajáttan, og skal málið tí samtykkjast 2 
ferðir. Hetta er fyrra samtyktin. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt. 
  
  
61. 
2006-19-024 Viðv. verkætlanini “Trøllapætur- hús” v.m. 
  
Sí skriv og frágreiðing frá umsitingini, dagf. 27.02.06. 
Stigtakarin og eigarin av konseptinum “Trølla-pætur”, hevur leingi havt ætlanir um at byggja út “heimstaðið” 
hjá Trølla-pæturi Norðuri undir Hamri omanvert Geilina. Ætlan hansara er ikki at hava opið fyri almenninginum 
hvønn dag men væntandi ávísar dagar um vikuna partar av árinum, t.d. summarhálvári og um jóltíðir. 
Stigtakarin ímyndar sær hetta sum eitt stað, har tiltøk kunnu vera fyri børnum, og har fólk – eisini aðrastaðni 
frá – kunnu koma at vitja her í kommununi, t.v.s. at hetta verður ein attraktión, sum selur Klaksvík. Hjáløgd er 
yvirlitistekning av ætlaðu verkætlanini (skjal I). Viðv. lendinum (sí skjal II og III). Viðv. 
kommunufulltrúini/lógarheimildini (sí skjal V). 
Biðið verður um heimild til at arbeiða víðari við málinum, herundir útvegan av lendi og við fíggingini, sum vent 
verður aftur til í samstarvi við borgarstjóran. 
  
Vísandi til skriv frá umsitingini, dagf. 27.02.06, tekur Fíggjar-nevndin undir við málinum, sum verður fíggjað 
við eini eykajáttan. Málið varð fyrru ferð samtykt av Býráðnum tann 06.04.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið samtykt 2. ferð. 
  

 


