Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 24. januar 2017, kl. 19.00
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Laila Haldansen, Eyðun Hansen, John
Zachariassen, Hilbert Elisson, Herit Magnussen og Durita á Heygum
Skrivari:
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði Ingi
Olsen fyrrapartin tann 24. januar 2017 frá, at honum barst frá at møta á fundinum vegna
arbeiðsørindi uttanlands.
Tiltakslimurin á lista A Hilbert Elisson fekk fundarboð tann 24. februar, 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 Hilbert Elisson sum tiltakslimur.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 4
Áheitan frá umsitingini um at áseting av setanarbrøki borgarstjórans.
J.nr. 00.22.04-1-16
Vísandi til § 6, stk. 2 í kommunustýrislógini skal kommunustýrið áseta setanarbrøk
borgarstjorans til antin 1/2 ella 1/1.
Umsitingin mælir Bygdarráðnum at seta setanarbrøk borgarstjórans til 1/1, og at
setanarbrøkurin verður ásettur í stýrisskipanini fyri Vestmanna Bygdarráð.
Viðv. 4
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 5
Áheitan frá Pauli T. Petersen, borgarstjóra, á bygdaráðið um at gera frávík sambært § 6, stk. 2 í
kommunustýrislógini, soleiðis at borgarstjórin í Vestmanna kommunu kann taka sæti á Føroya
Løgtingi.
J.nr. 00.22.04-1-16
Sambært grein 6, stk. 2 í kommunustýrislógini kann kommunustýrið loyva borgarstjóra at taka á
seg beinleiðis fólkavalt starv, samstundis sum hann situr sum borgarstjóri við fullum
setanarbrøki.
Hetta er eisini í tráð við stýrisskipanarlógina § 8 sum sigur, at tá løgtingsmaður er valdur, skal
hann leggja frá sær øll álitisstørv í nevndum, ráðum o.t., sum eru undir eftirliti landsstýrisins ella,
sum landsstýrið hevur skipað hann í, tó undantikin beinleiðis fólkavald størv. Hetta undantak er,
sambært viðmerkingunum til lógina, kommunustrýrisstørv, sum hvíla á eitt fólkavalt mandat.
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, fór av fundinum, tí hann metti seg vera ógegnigan at viðgera
málið.
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Viðv. 5
Áheitanin var samtykt við 4 atkvøðum fyri og 2 atkvøðum ímóti.
Laila Haldansen, John Zachariassen, Herit Magnussen og Durita á Heygum atkvøddu fyri.
Eyðun Hansen og Hilbert Elisson atkvøddu ímóti.
Pauli T. Petersen kom aftur á fundin.
Mál 6
Tilmæli frá umsitingini um heimild at undirskriva skjøl viðvíkjandi keypi og sølu av fastari ogn o.t.
J.nr. 00.15.15-1-07
Sambært § 44 stk. 2 í kommunustýrislógini skulu skjøl viðvíkjandi keypi og sølu av fastari ogn
o.t. vera undirskrivað av borgarstjóranum og einum persóni, sum kommunustyrið hevur heimilað
til tess.
Mælt verður til at geva Maud Poulsen, kommunuskrivara og Lailu Haldansen, varaborgarstjóra,
heimild til saman við Paula T. Petersen, borgarstjóra, at undirskriva skjøl viðvíkjandi keypi og
sølu av fastari ogn o.t.
Viðv. 6
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 7
Tilmæli frá Mentanarnevndini um val av umboði og varaumboði í skúlastýrið fyri Vestmanna
Skúla
J.nr. 00.22.04-G01-1-16
Mentanarnevndin viðgjørdi á fundi tann 9. januar 2017 málið um at velja umboð í skúlastýrið fyri
Vestmanna Skúla.
Nevndin mælir til, at bygdarráðið tekur undir við at velja Lailu Haldansen sum lim í skúlastýrið
fyri Vestmanna Skúla og Inga Olsen sum varaumboð.
Viðv. 7
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 8
Val av trimum limum í Bygdarsavnsnevndina.
J.nr. 00.22.04-1-16
Viðv. 8
Pauli T. Petersen skeyt upp at velja Vagnur Streymoy, Sóley í Eyðansstovu í
bygdarsavnsnevndina saman við Inga Olsen, formanni í Mentanarnevndini.
Uppskotið var einmælt samtykt.
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Mál 9
Val av einum limi í Barnaverndarnevndina.
J.nr. 00.22.04-1-17
Vestmanna Kommuna eigur tveir limir í barnaverndarnevndini. Tí skal ein limur og ein varalimur
veljast avtrat Jónu Borgarlíð, sum var vald á fundi tann 30. november 2016.
Viðv. 9
Pauli T. Petersen skjeyt upp at velja Joan Vang í nevndina og Sveinbjørn Poulsen til varalim hjá
henni, og at velja Jákup Jóanesarson sum varalim í nevndini hjá Jónu Borgarlíð.
Uppskotið var einmælt samtykt.
Hilbert Elisson fór av fundinum.
Mál 10
Tilmæli frá Tekniska nevnd um útstykkingina á Grótbrúgv (niðan fyri verandi útstykking í Vestri).
J.nr. 01.04.00-G01-2-16
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 24. januar 2017 útstykkingina á Grótbrúgv.
Arbeiðið umfatar brúgv, liðugt vegakervi við leiðingum, p-pláss, at byggibúgva grundstykkini í
ovasta rað upp til grovplanering, at leggja grót og mold á goymslu á ávístum øki, reinsiverk o.a.
Nevndin heitir á bygdarráðið um at heimila teknisku nevnd:
x at standa fyri liðugtgerð av útbjóðingartilfarinum
x at bjóða út útstykking á Grótbrúgv í innboðnari lisitatión
Viðv. 10
Tilmælið var einmælt samtykt.
Hilbert Elisson kom aftur á fundin.
Mál 11
Áseting av Vestmannadøgunum 2017.
J.nr. 20.15.00-1-17
Viðv. 11
Pauli T. Petersen skjeyt upp, at vestmannadagarnir 2017 vera í viku 37, 11. – 17. september
2017.
Uppskotið var einmælt samtykt.
Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.45
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