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14/15 Umbøn um farloyvi úr býráðssessinum fyribils
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
28.09.2015

Málnr.
14/15

Journalnr.
15/00232-2

Sirið Stenberg býráðslimur hevur í teldupost dagfestur 21. september 2015, heitt á býráðið um
at loyva henni farloyvi frá hennara býráðssessi.
Orsøkin er, at hon er tilnevnd landsstýrisfólk í heilsu- og innlendismálum, og hevur tikið við.
Av tí at politiska framtíðin altíð er ótrygg kann hon ikki siga, um ella nær, hon kann taka
býráðssessin aftur. Farloyvisumsóknin er tí ikki tíðaravmarkað og boðar hon sjálv frá tá hon
kann taka sessin aftur.
Næsti persónur á lista E til valið 13. november 2012 var Eyðbritt Krosslá við 38 atkvøðum.

Vágs Býráð 28. september 2015:
Einmælt samtykt, at loyva farloyvinum hjá Sirið Stenberg, og at Eyðbritt Krosslá tekur sæti í
Býráðnum.
[Lagre]
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15/15 Velja nevndir av nýggum
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
28.09.2015

Málnr.
15/15

Journalnr.
15/00235-2

Í samband við at Sirið Stenberg hevur biðið um farloyvi úr býráðnum, heitir borgarstjórin á
býráðið um at velja nevndirnar av nýggjum, soleiðis at nevndirnar verða mannaðar soleiðis:
Fíggjarnevnd

Dennis Holm, formaður
Eydis Kjærbo
Danjal Bjarkhamar (nýggjur)
Sirið Stenberg
Varalimur: Tórður Poulsen
Conrad G Joensen skjútur upp (broytingaruppskot), at Heri Hjelm tekur sæti í
Fíggjarnevndini heldur enn Danjal Bjarkhamar.
Tekniskanevnd

Tórður Poulsen, formaður
Danjal Bjarkhamar
Anna Brattaberg Samuelsen
Eyðbritt Krosslá (nýggj)
Varalimur: Poul W. Augustinussen
Havnanevnd

Poul W. Augustinussen, formaður
Danjal Bjarkhamar
Tórður Poulsen
Varalimur: Anna Brattaberg Samulsen - Eyðbritt Krosslá (nýggj)
Mentunarnevnd

Sirið Stenberg, forkvinna Danjal Bjarkhamar, formaður (nýggjur)
Anna Brattaberg Samuelsen
Eyðbritt Krosslá (nýggj)
Eydis Kjærbo
Varalimur: Poul W. Augustinussen
Sosialanevnd

Danjal Bjarkhamar, formaður
Anna Brattaberg Samuelsen, forkvinna (eisini umboð hjá Vágs kommunu í
Barnaverndarsamstarvinum) (nýggj)
Poul W. Augustinussen
Eyðbritt Krosslá (nýggj)
Varalimur: Eydis Kjærbo
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Aðrar nevndir
Sjálvognarstovnurin Eldrasambýlið í Vági

Danjal Bjarkhamar Anna Brattaberg Samulesen (nýggj)
Eydis Kjærbo
Poul W. Augustinussen
Skúlastýri fyri Vágs Skúla

Sirið Stenberg Anna Brattaberg Samuelsen (nýggj)
Eydis Kjærbo
Ferðslunevndin
Løgreglan

Danjal Bjarkhamar Anna Brattaberg Samuelsen (nýggj)
Poul W. Augustinussen
Tórður Poulsen

Vágs Býráð 28. september 2015:
2 atkvøður vóru fyri uppskotinum hjá Conrad G Joensen meðan 6 atkvøður vóru fyri at Danjal
Bjarkhamar kemur í Fíggjarnevndina.
6 atkvøður vóru fyri hinum uppskotunum meðan 1 var ímóti.
[Lagre]
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16/15 Tilmæli um sølu av matr. nr. 470a
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Vágs Býráð

Fundardagur
16.09.2015
28.09.2015

Málnr.
20/15
16/15

Journalnr.
13/00218-5
13/00218-5

Í 2013 søkti Dánjal Bjarkhamar um loyvið at keypa restina av matr. nr. 470a góðar 144 m2,
sum liggja uppat hansara ogn matr nr 471a.
Á fundi 24.10.2013 samtykti Tekniska nevnd at játtað umsóknini, tó skuldi kannast nærri
hvørt tað er neyðugt at lýsa søluna alment tá talan er um so lítið stykki.
Sambært kunngerð nr. 122 frá 22. desember 2000 um alment útboð av kommunalari fastogn
er ásett í §2: Fastogn nýtist tó ikki at verða boðin alment út, um talan er um, og stk. 3: søla av
økjum, ið eru minni enn 300 m2 til víddar og sum tað ikki sjálvstøðugt kann verða bygt á.
Mælt verður til at selja Dánjal Bjarkhamar hesar 144 m2 fyri ásetta galdandi prís hjá
Búnaðarstovuni.
Vist verður á, at Tekniska deild enn ikki hevur framt neyðugu matrikuleringar á økinum, og
verður mælt til at alt hetta verður matrikulerað samstundis.

Tekniska nevnd 16. september 2015:
Danjal var ikki við í viðgerðini metti seg ógegnigan.
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og fáa málið avgreitt.
Vágs Býráð 28. september 2015:
Danjal Bjarkhamar var ikki við í viðgerðini, tí hann metti seg ógegnigan.
Samtykt við 7 atkvøðum fyri, at taka undir við Teknisku nevnd
[Lagre]
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17/15 Krøv frá BankNordik í samband við viðurskifti millum Vágs
kommunu og Sjálvsognarstovnin Páls Høll
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
25.09.2015
28.09.2015

Málnr.
39/15
17/15

Journalnr.
14/00028-9
14/00028-9

Teldupostur frá Borgarstjóranum 23. September 2015:
Hetta er skrivið, sum BankNordik hevur sent Grunninum Páls Høll í smb. við leigumálið í
Páls Høll.
Í mun til verandi leigusáttmála, so eru nøkur viðurskifti, sum BankNordik kundi hugsað sær
broytt. Dennis og John Henrik hava tosað um hetta í gjár, og hann hevur eisini tosað við Anju
Rein í BankNordik og sagt, at tað var ikki sikkurt, at Vágs Býráð uttan víðari fór at taka undir
við hesum.
Høvuðsbroytingarnar eru:
- BN ynskir at leigan verður 600.000,00 kr. í staðin fyri 500.000,00 kr.
- BN ynskir at árligi stuðulin verður broyttur til leigu, hetta hevur ávirkan á vektingina
av láninum hjá BN yvirfyri Fíggjareftirlitinum.
- Áramálið á leiguni ynskja tey longt frá verandi uppsagnartíð á 12 árum til 20 ár (+36
mánaðir)
- Og so er ynski um longdina á leigumálinum til grundøkið, ynskja 25 ár (Har hevur
Dennis H sagt, at longdin á leigumálinum til grundøkið verður í mun til vanligan
praksis hjá kommununi)
- Eisini ynskir BN transport í leiguni og stuðlinum (sum tey ynskja broytta til leigu)
(Men har er ein avtala um at Suðuroyar sparikassi skal hava ein part av transportinum
– hetta veit BN av). Transporturin við Suðuroyar Sparikassa er ongantíð
undirskrivaður.

Fíggjarnevndin 25. september 2015:
Einmælt samtykt at broyta leigusáttmálan um grundøkið til galdandi praksis hjá Vágs
kommunu.
Býráðið hevur áður játtað at leiga frá Sjálvsognarstovninum fyri 500.000,00 kr. og ynskiligt er
halda fast við hetta. Játtað verður at leingja leigusáttmálan uppá til 20 ár. Mælt verður frá at
játta prísregulering av kostnaðinum.
Mælt verður til at játta 300.000 kr. sum stuðul upp til 3,9 mió. eftir fíggjarstøðuni hjá Vágs
kommunu.
Verður lagt fyri býráðið til støðutakan.
Vágs Býráð 28. september 2015:
Dennis Holm var ikki við í viðgerðini, tí hann metti seg ógegnigan.
Samtykt við 6 atkvøðum fyri at halda fast við niðurstøðurnar hjá Fíggjarnevndini.
[Lagre]

Síða 6 av 9

18/15 Eykajáttan Ungdómshúsið
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
17.09.2015
25.09.2015
28.09.2015

Málnr.
30/15
29/15
18/15

Journalnr.
15/00091-20
15/00091-20
15/00091-20

Eykajáttan til ungdómshúsið, samb. skjalið frá fíggjarleiðaranum vísur 8 mðr útskrift at brúk
er fyri 141.000,- kr í eykajáttan. Og samb. skjalinum kann takast av innistandandi. Síðani eru
nýggjari tøl komin, ið vísa at eykajáttanin helst skal verða kr. 150.000.

Mentanarnevndin 17. september 2015:
Mentanarnevndin játtar eykajáttan til ungdómshúsið, og beinir málið í FN. Har FN kann
kanna meiri um meirnýtsluna áðrenn tað verður lagt fyri býráðið.
Fíggjarnevndin 25. september 2015:
Einmælt samtykt at mæla til at játta ungdómshúsinum neyðuga játtan í 2015. Málið verður
lagt fyri býráðið, og skal hava tvinnar viðgerðir. Fíggjarleiðarin kemur við neyvari tølum til
býráðsfundin.
Vágs Býráð 28. september 2015:
Einmælt samtykt, at játtað kr. 150.000 í eykajáttan til raksturin. Peningurin verður at taka av
innistandandi. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
[Lagre]

19/15 KT-trygdarpolitikkurin er dagførdur og skal góðkennast
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
28.09.2015

Málnr.
19/15

Journalnr.
15/00176-2

Nú er hesin dagførdur, og samtykt er at hann skal góðkennast javnan. Hann var seinast fyri í
Býráðnum í sept 2014.
Politikkurin er dagførdur viðv at kommunan hevur fingið nýggjan servara. Við nýggja
servaranum hevur kommunan skift til Office365, Navision 2015 og nýggjastu útgávu av
journalskipanini osv, so reint teldutekniskt er kommunan væl fyri í løtuni.

Vágs Býráð 28. september 2015:
Einmælt samtykt, at taka undir við trygdarpolitikkinum.
[Lagre]
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20/15 Umsókn um hýruvognsloyvi í Vági
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
28.09.2015

Málnr.
20/15

Journalnr.
15/00213-3

Bjarki Fjørdal hevur í telduposti dagfestur 31. august 2015 søkt um at fáa hýruvognsloyvi í
Vági.
Slíkar umsóknir skulu viðgerast eftir Kunngerð nr. 33 frá 30. Mars 1983 um eina standard
hýruvognsreglurgerð, sum broytt við kunngerð nr. 139 frá 7. Desember 1990.

Vágs Býráð 28. september 2015:
Einmælt samtykt, at játtað hýruvognsloyvi treyta av at øll onnur loyvir eru í lagi hjá
umsøkjaranum.
[Lagre]

21/15 Umsókn um matstovuloyvi, alment loyvi og skeinkiloyvið til Hotel
Bakkan til ummælis
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
28.09.2015

Málnr.
21/15

Journalnr.
15/00219-2

Vágs kommuna hevur 4. september 2015 fingið sendandi til ummælis (teldupost frá politinum
í Føroyum), umsókn um matstovuloyvi, alment loyvi og skeinkiloyvi til Hotel Bakkan í Vági.
Talan er um eigaraskifti.
Tórður Poulsen var ikki við í viðgerðini, tí hann metti seg ógegnigan.

Vágs Býráð 28. september 2015:
Samtykt við 7 atkvøðum fyri, at játtað nýggju eigarunum umbidnu loyvini.
[Lagre]

Síða 8 av 9

22/15 FÆ2016 fyri VK, uppskot nr 1
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
25.09.2015
28.09.2015

Málnr.
36/15
22/15

Journalnr.
15/00217-9
15/00217-9

Sama skattaprosent og sami barnafrádráttur sum í 2015 (22,95% og 4.000 kr). Í høvuðsheitum
kann sigast, at allir rakstrarkostnaðir á 47,036 mió eru mettir út frá bókaðum tølum fyri 8 mðr
2015. Samlaðar inntøkur eru mettar til 54,672 mió og avdráttirnar til 2,3 mió. Eins og
undanfarin ár eru ongar íløgur avsettar í fyrsta uppskotinum. Tølini eru hækkaði nógv í mun til
undanfarin ár, og stavar tað í høvuðsheitum frá Eldraøkinum (BHS). BHS var avsett sum
nettotal í 2015 (útr minus innt), men í 2016 eru útreiðslur og inntøkur avsettar hvør sær (brutto).
Avlopið, uttan íløgur, er mett til 7,636 mió.
Leggið merki til, at ongar avtalur fyriliggja viðv. Hamragarði/Eldrasambýlinum og
barnatannrøktini tá hetta uppskotið var gjørt. Og at koyring av skúlabørnum til Páls Høll ikki
er við.

Fíggjarnevndin 25. september 2015:
Einmælt samtykt at leggja fyrra uppskot fyri býráðið.
Vágs Býráð 28. september 2015:
Einmælt samtykt, at taka undir við uppskotið nr 1
[Lagre]
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