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Ikki á Fundi:

1) Mál nr.: 13/00169
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram seinna uppskot til fíggjarætlan fyri árið 2014. Fyrra uppskot
var samtykt á býráðsfundi 23. september 2013. Millum fyrru og aðru viðgerð eru ávísar
tillagingar gjørdar í fíggjarætlanini. Hesar tillagingar eru viðgjørdar á fundi í
fíggjarnevndini 18. november 2013, og samtykti fíggjarnevndin einmælt at leggja
seinna uppskot fyri býráðið til samtyktar.
Seinna uppskot til fíggjarætlan 2014 vísir eitt RLÚ uppá 6.3 mió. kr..
Í mun til fyrra uppskot til fíggjarætlan eru hesar broytingar gjørdar:
§1 minkar serliga av broyting í sosialu deild og bíðiløn til undanfarna borgarstjóra er
burtur.
§2 hækkar serliga av øktari játtan til Heilumiðstøðina og eitt sindur meir til
Eldrasambýlið.
§4 lækkar av lægri rakstrarjáttan til Sernám.
§5 hækkar serliga av Fjarlestrardeplinum, stuðli til 50m svimjihyl og
Býarbókasavninum.
§6 hækkar serliga av miðbýarætlanini, kampingplássi og vatni.
§7 “lækkar” av øktum inntøkum á havnarlagnum.
Fíggjarnevndin frøist um, at Vágs kommuna nú kann byrja eina tilgongd uppá at seta
skattaprosentið niður, samstundis sum fleiri átøk verða sett á skrá komandi ár m.a.
framhaldandi fríðkan av miðbýnum, tilboð til ung, nútímans bókasavn, kampingpláss og
mangt annað.
Avgerð:
Einmælt samtykt.
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2) Mál nr.: 13/00273
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram tilmæli frá fíggjarleiðaranum um eykajáttanir í mun til
verandi FÆ2013.
Innan grein 1,3,4,5,6,7,8 verður neyðugt at gera broytingar í mun til verandi játtan.
Allar játtanir verða umvegis tøkan pening. Netto geva allar broytingar eina meirnýtslu á
kr. 805.000.
Fíggjarnevndin viðgjørdi hetta á fundi tann 18. november 2013, og samtykti einmælt at
mæla býráðnum til at taka undir við hesum.
Ítøkiligu broytingarnar eru:
Grein 1 hækkar við
Grein 3 hækkar við
Grein 4 hækkar við
Grein 5 hækkar við
Grein 6 hækkar við
Grein 7 hækkar við
Grein 8 Meir inntøka
Netto útreiðsla

70.000 kr.
1.182.000 kr.
48.000 kr.
428.000 kr.
1.067.000 kr.
400.000 kr.
2.390.000 kr.
805.000 kr.

Avgerð:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.

3) Mál nr.: 13/00233
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram, sakarmálið við Føroya Pedagogfelag. Dómur var sagdur í
málinum 1. oktober 2013, kærufreistin var úti 29. oktober 2013.
Mentunarnevndin viðgjørdi málið 8. oktober 2013, og mælir til ikki at kæra
niðurstøðuna, men enda málið her. Fíggjarnevndin viðgjørdi hetta á fundi 17. oktober
2013, og samtykti einmælt at taka undir við Mentunarnevndini.
Tørvur verður á, at geva ein eykajáttan uppá 225.000,00 kr. til grein 5.
Býráðið viðgjørdi á fundi 28. oktober 2013 til fyrru viðgerð eykajáttan og samtykti
einmælt at játtað hetta av innistandandi.
Avgerð:
Einmælt samtykt, til seinnu viðgerð.
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4) Mál nr.: 13/00272
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram, umsókn um skattafrælsi frá Parkini á Sandinum.
TAKS hevur sent Vágs kommunu hetta og vísir á, at TAKS-ráðið áðrenn avgerð verður
tikin, skal fáa sær álit frá avvarðandi býráði.
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi 18. november 2013 og samtykti einmælt, at
mæla býráðnum til at viðmæla hetta.
Avgerð:
Dennis Holm var ikki við í viðgerðini metti seg ógegnigan. Eydis Kjærbo,
varaborgarstjóri leiddi fundin.
Einmælt samtykt at viðmæla hesum.

5) Mál nr.: 13/00275
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram uppskot um semju í málinum viðv. millumverandi millum
Vágs kommunu og Tvøroyrar kommunu. Fundur var millum partarnir 31. oktober 2013
og vóru partarnir samdur um, at fara til kommunustýrini við uppskoti gjørt av
fíggjarleiðaranum hjá Vágs Kommunu, dagfest 31. oktober 2013.
Uppskotið inniber, at báðar kommunu góðtaka krøvini hjá hvørjum øðrum og bóka allar
rokningar, eftir hetta verður Tvøroyrar kommuna at gjalda Vágs kommunu kr.
107.252,55.
Avgerð:
Einmælt samtykt at taka undir við hesi semju.
Vágs kommuna eigur somuleiðis at treyta sær at Tvøroyrar kommuna regluliga gjaldir
fyri tær tænasturnar teir eri partur av, og tær tænasturnar teir velja at keypa frá Vágs
kommunu.

6) Mál nr.: 13/00277
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram uppskot til leigusáttmála millum Vágs kommunu og
Sjálvsognarstovnin Páls Høll.
Sáttmálin er viðgjørdur á fundi í havnanevndini, og samtykti nevndin at leiga
sjálvsognarstovninum økið.
Avgerð:
Dennis Holm var ikki við í viðgerðini metti seg ógegnigan. Eydis Kjærbo,
varaborgarstjóri leiddi fundin.
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
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7) Mál nr.: 13/00280
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram áheitan um at velja umboð í brúkararáð á Hamragarði og
Eldrasambýlinum í Vági samsvarandi §22 í kunngerð nr. 99 frá 5. juli 2013 um
Røktarheim og Eldrasambýlið.
Avgerð:
Málið er ikki klárt at taka støðu til enn. Kannað verður eftir hvørjar løgfrøðiliga heimild
kunngerðin hevur í mun til sjálvsognarstovnar. Hamragarð eigur Vágs kommuna saman
við øðrum kommunum, og tí er tað ikki rætt at Vágs kommuna av sínum eintingum
velur umboði á Hamragarði.
Málið verður tikið upp aftur á komandi býráðsfundi.

8) Mál nr.: 13/00284
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram uppskot til skipan av Suðuroyar barnaverndartænastu.
Avgerð:
Vágs býráð ynskir ikki vertskommunu leistin tá eitt nýtt barnaverndarsamstarv skal
skipast. Hinvegin ynski kommunan at samstarvið verður skipa sum eitt kommunalt
samstarv, við egnari leiðslu og roknskapi, hvar allar kommunur eri javnbjóðis partar.
Vágs kommuna metur ikki at hon í samráðingunum hevur fingið undirtøku fyri sínum
sjónarmiðum, sjálvt um kommunan hevur strekt seg langt fyri at fáa eina semju.
Uppskot til hvussu hetta skal skipast skal verða Almannamálaráðnum í hendi 1.
desember 2013.
Grunda á hetta metur kommuna seg ongan annan møguliga hava enn at senda
fyriliggjandi uppskot til Almannamálaráðið.
Býráðið samtykti einmælt at taka undir við hesum.
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9) Mál nr.: 13/00188
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram uppskot til dagføringar av byggisamtyktini hjá Vágs
kommunu. Broytingarnar hava ligið frami til kunningar frá 26. september til 17. oktober
2013.
Tvey skriv komu inn og hevur tekniska nevnd á fundi samtykt at avvíst báðum
áheitanum. Tekniska nevnd samtykti at broyta býarplanin sambært uppskoti frá teknisku
deild, og mælir býráðnum til at taka undir við hesum.
Avgerð:
Einmælt samtykt.

Undirskriva:
5/5

