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Fundarskrá: 

 

  

Fundarsamtykt: 

1. 17/00276 

Sáttmáli millum Eysturkommunu og 

Fuglafjarðar kommunu um framhaldsdeild  
Støðutakan til fyriliggjandi sáttmála um 

skúlasamstarv millum Eysturkommunu og 

Fuglafjarðar kommunu.  

 

Meirlutin í mentanarnevndini, Hans Mourits 

Foldbo og Hanna Jensen mæla til at taka undir 

við fyriliggjandi sáttmála, minnilutin Hjalti 

Dalheim tekur støðu til málið á býráðsfundinum. 

 

Hjalti Dalheim mælir til at bíða verður við 

at taka støðu til fyriliggjandi sáttmála, 

fyrrenn greiða er fingin á um ikki ein 

leiguavtala er betri enn tað í fyriliggjandi 

sáttmála, har talan er í íløgu í bygning. 

 

Fyrst bleiv atkvøtt um tilmæli hjá Hjalta 

Dalheim og atkvøtt bleiv soleiðis 

 

Atkvøður fyri: 

Brandur Jacobsen, Uni Rasmussen, Hjalti 

Dalheim.  

 

Atkvøður ímóti: 

Jóhan Christiansen, Gudny Langgaard, 

Tollakur Joensen, Hanna Jensen, Árni 

Jacobsen, Hans Mourits Foldbo. 

 

Síðani bleiv atkvøtt um tilmæli hjá 

meirlutanum í mentanarnevndini og atkvøtt 

bleiv soleiðis: 

 

Atkvøður fyri: 

Jóhan Christiansen, Gudny Langgaard, 

Tollakur Joensen, Hanna Jensen, Árni 

Jacobsen, Hans Mourits Foldbo 

 

Atkvøður ímóti: 

Uni Rasmussen atkvøður ímóti við tí 

viðmerking, at hann metir ikki at hann  

hevur fingið nóg nógva tíð at seta seg inn í 

málið. 

 

Hjalti Dalheim atkvøður ímóti við tí 

viðmerking, at fyriliggjandi sáttmáli er í 

ringasta føri ólógligur og í besta føri ikki til 

fyrimuns fyri Eysturkommunu. At hann 

metir ikki at tað er skilagott at 

Eysturkommuna fremur íløgur í ogn hjá 

aðrari kommunu. At hann hevur biðið um 
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meting/upprit frá serkønum um 

ognarviðurskiftir og íløgur, men hendan 

fyriliggur ikki. 

 

Brandur Jacobsen atkvøður ímóti við tí 

viðmerking at hann metir at 

Eysturkommuna eigur at fara inn í eitt størri 

skúlasamstarv.  

2. 17/00265 

Uppskot um fíggjarligan stuðul til skúlagongd 

í framhaldsdeild í øðrum skúla 

Brandur Jacobsen, býráðslimur, hevur sent 

fylgjandi uppskot til býráðið: 

“Um næmingar sum ganga í framhaldsdeild t.e. 

8., 9. og 10 flokki, velja annað skúlatilboð enn 

Fuglafjarðar skúla, letur Eysturkommuna gjaldið, 

sum kommunan hevði goldið um hann gekk í 

Fuglafjarðar skúla, fylgja næminginum.” 

 

Meirlutin í mentanarnevndini, Hans Mourits 

Foldbo og Hanna Jensen, mæla frá at taka undir við 

uppskotinum, tí arbeitt verður við at gera  eitt nýtt 

skúlasamstarv um framhaldsdeild. Minnilutin, 

Brandur Jacobsen mælir til at taka undir við 

uppskotinum. 

 

Málið var fyri á býráðsfundi tann 13. juli, men varð 

tikið av skrá. 

 

Samtykt at taka undir við tlmælinum hjá 

meirlutanum í mentanarnevndini 

 

Atkvøður fyri: 

Jóhan Christiansen, Gudny Langgaard, 

Tollakur Joensen, Hanna Jensen, Árni 

Jacobsen, Hans Mourits Foldbo 

 

Atkvøður ímóti: 

Brandur Jacobsen, Uni Rasmussen, Hjalti 

Dalheim.  

 

 

 

3. 17/00210 

Litir í leiki 

Skúlastjórin hevur sent inn útrokningar um hvat 

verkætlanin kostar. 

 

Umsitingin mælir til at hava eitt royndarár. 

Kostnaðurin av hesum verður uml. 100 t.kr.. 

eingin játtan er á fíggjarætlanini til hetta. Mælt 

verður til at játtanin til tónlistaskúlan verðu 

hækkað við 100 t.kr. 

 

Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá 

umsitingini, og mælir til at hava eitt royndarár. 

Mentanarnevndin mælir samstundis til 

verkætlanin ikki kemur at kosta tí einstaka 

næminginum meira enn tey vanliga gjalda í 

 

Einmælt samtykt at taka undir við 

tilmælinum hjá mentanarnevndini og 

fíggjarnevndini. 
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verandi tónlistaskúlaskipan. 

 

Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 

tilmælinum hjá mentanarnevndini. 

 

4. 

 

17/00279 

Barna- og ungdómspolitikur í 

Eysturkommunu 

Trivnaðarnevndin hevur arbeitt við at gera ein 

barna- og ungdómspolitikk fyri Eysturkommunu, 

og eitt uppskot um tilgongd um hetta fyriliggur. 

Um farast skal undir at arbeiðið er neyðugt við 

eini eykajáttan á 160.000,00 kr.  

 

Umsitingin mælir til at fara undir at gera ein 

barna- og ungdómspolitikk og veita eykajáttan á 

160.000,00 kr. til endamálið. 

 

Trivnaðarnevndini mælir til at taka undir við 

tilmælinum hjá fyriliggur til fundin. 
 

 

 

Einmælt samtykt at taka undir við 

tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini. 

 

 

 

 

 

 

 

Eysturkommunu býráð: 

 

Jóhan Christiansen ___________________________________________________ 

 

Árni Jacobsen ___________________________________________________ 

 

Hanna Jensen ___________________________________________________ 

 

Gudny Langgaard ___________________________________________________ 
 

Tollakur Joensen ___________________________________________________ 
 

Hjalti Dalheim ___________________________________________________ 
 

Hans Mourits Foldbo ___________________________________________________ 

 

Brandur Jacobsen ___________________________________________________ 

 

Uni Rasmussen ___________________________________________________ 

 


