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Málslýsing:
Tann 21/8-17 samtykt býráðið í Eysturkommunu sáttmála um framhaldsdeild (Framvit) millum
Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunu. Sáttmálin bleiv síðani sendur Mentamálaráðnum
(MMR) til góðkenningar, men MMR kundi ikki góðkenna sáttmálan, tí mett var ikki at hesin var
heimilaður í Fólkaskúlalógini.
MMR hevur síðani víst á hvat skal/kann broytast fyri ar sáttmálin kann verða góðkendur og eisini er
lógin broytt síðani 2017.
Nýggjur sáttmáli við broytingum fyriliggur nú. Í hesum uppskoti til sáttmála eru fleir
smáar/málsligar broytingar, men høvuðsbroytingarnar í mun til sáttmálan, sum var samtyktur av
býráðnum í august í 2017 hesar:
•

•

•

Eysturkommuna fær eitt politiskt umboð í skúlastýrið, hetta var eisini ásett í sáttmálanum
frá august í 2017, men MMR metti ikki at heimild var fyri hesum í Fólkaskúlalógini, men
lógin er nú brott soleiðis at heimild er fyri hesum
Foreldraumboðini verða vald eins og tey hevur verið samb. fólkaskúlalógini, t.v.s at øll
foreldur, eisini tey í Eysturkommunu skulu til Fuglafjarðar at velja, í sáttmálanum frá
august 2017 var tað ásett at Eysturkommuna átti eitt forledraumboð, sum bleiv valt í
Eysturkomunu.
Kommunurnar í skúlasamstarvinum velja eitt stýri, sum umsitur fyrisiting og rakstur hjá
framhaldsdeildini, hetta var ikki við í sáttmálanum frá august 2017.

Allar broytingarnar í mun til sáttmálauppskotið frá 2017, síggjast í hjál. skjali.
Ískoyti 8. Juni 2019
Í mun til sáttmálan sum fyrilá til býráðsfundin tann 24. juni 2019, er fyriliggjandi sáttmáli broyttur
soleiðis at tað sum var eitt ískoyti til sáttmálan, nú er sett inn í sáttmálan sum síðsta stykki í § 12,
eisni er hetta broytt soleiðis at íløgan verður “avskrivað” í 40 ár ístaðin fyri 20 ár.
Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmæli
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Viðtøka Mentanarnevndin 13. juni 2019
Mentanarnevndin mælir til at taka undir við sáttmálanum.
Viðtøka Býráðið 24. juni 2019
Málið tikið av skrá
Viðtøka Býráðið 08. juli 2019
Samtykt at góðkenna fyriliggjandi sáttmála
Atkvøður fyri:
Jóhan Christiansen, Fríðgerð Heinesen, Gudny Langgaard, Árni Jacobsen, Hans
Mourits Foldbo, Tollakur Joensen
Atkvøður ímóti: Uni Rasmussen og Hjalti Dalheim, við hesi viðmerking
“M.a tað í § 9 um framtíðar íløgur í sokallaða “64- skúlin” eigur ikki av verða partur av
sáttmálanum. Eysturkommuna eigur ikki at gera íløgur í ogn hjá aðrari kommunu”
[Lagre]
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