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Dánjal biður um at fáa eitt mál við á skránna í kvøld sum snýr seg um at søkjast skal
eftir nýggjum leiðara til barnaverndartænastuna, nú verandi leiðari hevur sagt seg úr
starvið frá 1. juli 2015. Tilmælið er í dag móttikið av virkandi leiðara, at seta nýggja
leiðarin í fult starv.
Einmælt samtykt.

1) Mál nr.: 14/00257 Skipan av Eldrabústaðum
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin kunnar um hvat Stýrið fyri Bú- og heimatænastuna arbeiðir við.
Avgerð:
Kunnað var um, at arbeitt verður fram ímóti at skipa ognirnar í Suðuroynni í eitt felag.
Einki ítøkiligt er á breddanum enn, býráðið frættur aftur tá okkurt nýtt hendir.

2) Mál nr.: 15/00091 Eykajáttan til svimjihylin í Vágs skúla, fyrra viðgerð
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram tilmælið frá Fíggjarnevndini sum á fundi 20. apríl 2015
samtykt at heita á býráðið um at játta at flyta 250.000,00 kr. frá grein 4 nr. 410 til grein
5 nr. 570.
Tá fíggjarætlanin fyri 2015 bleiv gjørd, var ætlanin at nýggi hylurin inni á Oyrinum var
tikin í nýtslu, tí er eingin játtan avsett í svimjihylinum men alt sett av sum
leiguútreiðslur undir Vágs skúla (grein 4 r. stað nr. 410)
Avgerð:
Einmælt samtykt at játta hetta, málið skal hava tvinnar viðgerðir.
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3) Mál nr.: 14/00109 Tilmælið í samband við setan av nýggjum leiðara til
Suðuroyar Barnaverndartænastu tann 1. juli 2015
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram tilmælið frá virkandi leiðara í barnaverndartænastuni um, at
nú leiðari skal setast av nýggjum 1. juli 2015 mælir hon til, at leiðarin verður settur fulla
tíð í barnaverndartænastuni.
Avgerð:
Einmælt samtykt at taka undir við leiðaranum, Vágs býráð hevur líka síðan byrjan av
hesum samstarvið verði av teirri fatan, at leiðarin eigur at verða settur fulla tíð í hetta
sera týðandi starv. Tí tekur Vágs býráð undir við at broyta hesa áseting í sáttmálanum.
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