Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 21. juni 2016, kl. 1930.
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Malan Stórá, Herit Magnussen,
Durita á Heygum, John Zachariassen og Andrea Nielsen
Skrivari:
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði Hilbert
Elisson tann 8. juni 2016 frá, at honum barst frá at møta á fundinum, tí hann er staddur
uttanlands. Tiltakslimurin Øssur Christiansen fekk fundarboð tann 13. juni, men honum barst frá
at møta. Síðani fekk Jógvan Emil Nielsen fundarboð; honum barst eisini frá at møta. Andrea
Nielsen fekk síðani fundarboð og játtaði at møta.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimi eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Andreu Nielsen sum tiltakslimur.
Áðrenn fundin heitti Pauli T. Petersen, borgarstjóri, á bygdarráðið um loyvi at seta eitt nýtt mál á
skránna. Talan er um umsókn frá Lítlaskúla í Tórhavn. Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á
møti. Málið verður sett á skrá sum mál nr. 181.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 179
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umsókn frá 07 Vestur um stuðul.
J.nr. 20.00.00-Ø40-4-14
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 14. juni 2016 umsókn frá 07 Vestur um stuðul til rakstur
felagsins.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 179
John Zachariassen skjeyt upp ikki at ganga umsóknini á møti vegna ov lítla undirtøku av
spælararum úr Vestmanna.
Uppskotið varð samtykt við seks atkvøðum fyri og einari ímóti. Pauli T. Petersen, Andrea
Nielsen, Karl A. Olsen, Herit Magnussen, John Zachariassen og Durita á Heygum atkvøddu fyri.
Malan Stórá atkvøddi ímóti.
Mál 180
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu
fyri 2016.
J.nr. 00.30.10-S02-1.15
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 14. juni 2016 uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri
Vestmanna Kommunu fyri 2016.
Nevndin samtykti at leggja uppskotið fyri bygdarráðið til 2. viðgerð og at mæla bygdarráðnum til
at samtykkja uppskotið.
Viðv. 180
Tilmælið var einmælt samtykt.
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Mál 181
Umsókn frá Lítlaskúla um fíggjarligan stuðul til tvey børn búsitandi í Vestmanna Kommunu, ið
ynskja at ganga í forskúla og frítíðarskúla í Lítlaskúla.
J.nr. 17.00.00-G01-1-16
Vestmanna Kommuna hevur fingið umsókn frá Lítlaskúla um fíggjarligan stuðul til tvey børn
búsitandi í Vestmanna Kommunu, ið ynskja at ganga í forskúla og frítíðarskúla í Lítlaskúla.
Lítliskúli er ein sjálvsognarstovnur heimahoyrandi í Tórshavnar kommunu, sum veitir eitt
samskipað heildartilboð við forskúla, frískúla og frítíðarskúla.
Skúlin hevur foreldragjald og kommunugjald, men tað hevur ikki eydnast umsitingini at fáa til
vega upplýsingar um upphæddirnar.
Vestmanna Kommuna hevur ikki áður fingið umsóknir um stuðul til frískúlar.
Upplýsast kann, at umsóknir um kommunugjald til t.d. Nám X og eftirskúlar eru ikki gingnar á
møti við tí grundgeving, at Vestmanna Kommuna hevur 10. flokstilboð. Eisini hava vit
dagstovnatilboð til børn undir skúlaaldur.
Heitt verður á bygdarráðið um at taka støðu til, um umsóknin skal játtast ella ikki.
Viðv. 181
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skjeyt upp at samtykkja ikki at ganga umsóknini á møti grundað
á, at Vestmanna Kommuna hevur dagstovna- og frítíðarstovutilboð í kommununi, og at heimila
umsitingini at avgreiða líknandi umsóknir samsvarandi samtyktini.
Uppskotið var einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 23.00
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