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Dánjal Bjarkhamar hevur í telduposti dagfestur 25. september 2014 boða frá, at hann
ikki kann møta á býráðsfundinum í kvøld.
Conrad Gaard Joensen hevur í teldupost dagfestur 14. september 2014 boða frá, at tað
ikki liggur fyri hjá honum at møta til býráðsfundin í kvøld og ynskir at Olgar Mortensen
kemur í hansara stað.
Einmælt samtykt, at Olgar Mortensen tekur sæti á fundi vegna Conrad Gaard Joensen.

1) Mál nr.: 14/00197 Fíggjarætlan fyri Vágs Kommunu 2015, fyrra uppskot
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram fyrra uppskot til fíggjarætlan fyri Vágs kommunu 2015.
Fíggjarnevndin viðgjørdi uppskotið á fundi 22. september 2014, nevndin samtykti
einmælt, at uppskotið (dagfest 18/9-2014) skal beinast í Býráðið óbroytt.
Samlaðar inntøkur eri mettar til 37,705 mió, útreiðslur til 30,887 mió, RLÚ á 6,818 mió
og eitt avlop á 0,959 mió.
Skattaprosentið 23,15% og barnafrádrátturin kr. 4.000,00.
Avgerð:
Fyrra uppskot er eitt útkast, út frá bestu sannføring. Primert við at framroknað rakstur.
Enn eri ivaspurningar í samband við yvirtøku av eldraøkinum, og hvussu skal skuldarálíkningin roknast o.t.. hetta er vantandi tøkt, ella endaliga avklárað áðrenn seinna
uppskot verður lagt fyri býráðið.
Einmælt samtykt at taka undir við fyrra uppskotið til fíggjarætlan 2015.
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2) Mál nr.: 14/00194 Nýggj avtala um samskiftistænastur
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram til kunningar, at fíggjarnevndin á fundi 22. september 2014
viðgjørdi tilboð uppá samskiftistænastur til Vágs kommunu. Tilboð frá Vodafone,
dagfest 4. september 2014 og frá Føroya Tele, dagfest 26. august 2014.
Verandi avtala við Vodafone, ið hevur vart 3 ár, gekk út 1. september 2014.
Fíggjarnevndin samtykti einmælt at taka av tilboði frá Føroya Tele.
Avgerð:
Kunnað.

3) Mál nr.: 14/00200 Leigusáttmáli uppá neystagrund matr. nr. 37æ
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram tilmæli frá Fíggjarnevndini, sum á fundi 22. september 2014
samtykti einmælt at taka undir við uppskotið til leigusáttmála millum Vágs kommunu
og Elian Hansen/Leif Lisberg á matr. nr. 37æ, ið er 29 m2 til støddar.
Avgerð:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.

4) Mál nr.: 14/00148 Betri heilsutænastur til borgarar í Suðuroynni
Frágreiðing um mál:
Heilsumálaráðið hevur heitt á borgarstjóran um at taka hetta til umrøðu í Vágs býráð.
Avgerð:
Vágs býráð er sinnað at taka undir við at skipa Suðuroynna í eitt læknadømi, tó treyta av
at tað framvegis verða tvey viðtaluhølir (heilsudeplar) í Oynni.
Kommunurnar í gamla Suðuroyar Syðra Læknadømi koma bert at standa fyri, at halda
og dagføra viðtaluhølini í Vági, og kommunurnar í gamla Suðuroyar Norðara
Læknadømið hava ábyrgd av at veita nøktandi umstøður til viðtaluhølini í teirra økið.

Undirskriva:
2/4

