
Skjal B 
 

Fra: Bjarni Wilhelm <bjarniwilhelm@outlook.com>  
Sendt: 4. april 2019 12:49 
Til: Hallur Eginsson Markná <hallurm@logting.fo> 
Emne: Umboð í stýrisbólk - Húsarhaldsskúli Føroya 
 
Góði Hallur 
 
Sum framhald av fundinum í fíggjarnevndini er svar skriv um luttøku í arbeiðnum.  
 
Blíðar heilsanir 
                Bjarni Wilhelm   /  55 80 22 

 
Fra: Hanna D. Andreassen 
Sendt: 20. juni 2016 10:06 
Til: 'Jógvan Skorheim' 
Cc: klaksvik@klaksvik.fo; Poul Geert Hansen; Bjarni Wilhelm 
Emne: VS: Umboð í stýrisbólk - Húsarhaldsskúli Føroya  

Góði Jógvan, 

Vísandi til niðanfyri standandi t-post um umboð fyri Mentamálaráðið í stýrisbólk verður við hesum boðað 
frá, at Mentamálaráðið tekur undir við, at Bjarni Wilhelm, deildarstjóri, er umboð Mentamálaráðsins í 
stýrisbólkinum. 

Vinarliga / Best Regards 

Hanna D. Andreassen 

Mentamálaráðið 

: +298 55  50 60  

mailto:hanna@mmr.fo       www.mmr.fo 

Fra: Jógvan Skorheim <skorheim@klaksvik.fo> 
Dato: 16. jun 2016 19:29:47 GMT+1 
Til: Rigmor Dam <rigmor.dam@mmr.fo> 
Cc: Poul Geert Hansen <PoulGeertH@mmr.fo> 
Emne: Umboð í stýrisbólk 

Mentamálaráðið 

Att.: Rigmor Dam, landsstýriskvinna 

Víst verður til samskifti okkara millum higartil í hesum máli, har nú er komið fram til skipan, fyrireiking og 
fremjing av sjálvari byggitilgongdini, og tað er í hesum sambandi, at hetta skriv verður sent 
landsstýriskvinnuni. 

Húsarhaldsskúli Føroya hevur vent sær til Klaksvíkar kommunu viðvíkjandi víðari arbeiðinum við nýggjum 
skúla í Klaksvík, og eru vit samd um at skipa ein stýrisbólk. Somuleiðis hevur Klaksvíkar kommuna, eftir 
áheitan frá Húsarhaldsskúlanum, givið tilsøgn um, at kommunan í sambandi við hesa bygging skal veita alla 
fakliga vegleiðing og annars hjálpa skúlanum við projektinum. Endamálið við stýrisbólkinum er at fylgja 
gongdini og tryggja, at verkætlanin heldur seg til byggiskrá og kostnað. 



 
Skotið verður upp, at stýrisbólkurin fyri byggingina verður hesin: 

Jóhanna á Tjaldrafløtti – leiðari fyri Húsarhaldsskúla Føroya 

Hanna Jacobsen – forkvinna fyri stýrið í Húsarhaldsskúla Føroya 

Jógvan Skorheim – Borgarstjóri, Klaksvíkar kommuna 

Palli Ziskason – Vinnu- og Mentanarstjóri, Klaksvíkar kommuna 

  

Harumframt er sjálvsagt, at Mentamálaráðið, sum eigur ein sera týðandi leiklut í hesari verkætlan, eisini er 
partur av stýrisbólkinum. Fyri at tryggja kontinuitet haldi eg, tað hevði verið gott, um somu fólk, sum vóru 
við í arbeiðinum við byggiskrá, eisini eru við í stýrisbólkinum. Tí hevði verið ynskiligt, um Bjarni Wilhelm 
kundi verðið partur av stýrisbólkinum. Leikluturin hjá umboði Mentamálaráðsins er at umboða ráðið í 
byggibólkinum og regluliga at kunna landsstýriskvinnuna og aðalráðið um status við verkætlanini. 

  

Eg vil enn einaferð, vegna Klaksvíkar býráð, takka landsstýriskvinnuni fyri góða samstarvið, og síggja vit fram 
til, at henda verkætlan gerst til veruleika innan alt ov leingi. 

  

Vinarliga heilsan 

Jógvan Skorheim 
Borgarstjóri 

___ 

Klaksvíkar Kommuna 

Nólsoyar Pálsgøta 32 

FO-700 Klaksvík 

Klaksvik.fo 

 


