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1/16 Vágs Bókasavn, roknskapur 2015 og FÆ2017
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
25.01.2016

Málnr.
1/16

Journalnr.
16/00028-3

Roknskapurin fyri 2015 skal verða góðkendur av Býráðnum áðrenn 31 jan 2016, men
FÆ2017 nýtist ikki verða góðkend fyrr enn 15 mai 2016. Fíggjarætlan og roknskapur hava
altíð verið gjørd í senn, og eru tey tað aftur hesaferð.
2015 er fyrsta árið við Býarbókasavninum í Miðlatúni. Roknskapurin fyri 2015 vísur, at
samlaðu útreiðslurnar hava verið 646 tús, og at kommunustuðulin hevur verið 638 tús. Til
samanberingar vóru útreiðslurnar 349 tús og kommunustuðulin 205 tús í 2014. Vágs
Bókasavn er sostatt vorðið munandi dýrari at reka enn áðrenn umskipanina, men virksemi
kann heldur ikki javnsetast longur.
Fíggjarætlanin fyri 2017 er gjørd við staðfestu tølunum fyri 2015 sum grundarlagið, og
samlaðu útreiðslurnar eru mettar til 716 tús. Stuðulin frá kommununi verður mettur til 616
tús, og vóna verður at 100 tús verður fíggjað av Landinum.
Í FÆ2016 fyri Vágs Bókasavn eru útreiðslurnar mettar til 600 tús, harav Landið hevur játtað
101 tús í stuðul. Landsstuðulin verið lækkandi í áravís, stuðulin var 106 tús í 2014 og 2015.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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2/16 Møgulig yvirtøka av Vágs Ítróttarráð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Mentanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð

Fundardagur
19.10.2015
16.11.2015
23.11.2015
25.01.2016

Málnr.
41/15
51/15
46/15
2/16

Journalnr.
15/00236-4
15/00236-4
15/00236-4
15/00236-4

Fíggjarleiðarin hevur vent sær til umsitingina í Fíggjarmálaráðnum umvegis teldupost 22.
september 2015 við fyrispurningi um, Vágs kommuna kann nýta loyvið útskrivað frá FMR
12. juni 2013 sum grundarlag undir yvirtøku av Vágs Ítróttarráð (VÍ) nú.
Hetta verður svara játtandi í telduposti dagfestur 23. september 2015.
Lánisaldo hjá VÍ er pr. 30. september 2015 ca. 3.730.000 kr..
Rentan hjá VÍ er 7,5%.
Stóra lánið hjá VK verður renta við 2,05%. Yvirtøkan kann geva eina rentusparing á yvir 5%stig.
27. oktober 2015:
Borgarstjórin hevur 23. oktober 2015 verði á fundi við Vágs Ítróttarráð. Semja er um at
yvirtøkan verður framd 1. januar 2016.
Peningur er tøkur at gera ábøtur á bygningin.
Ætlanin er at fara undir at gera broytingar í síðubygninginum í ár, og so gera restina komandi
ár. Hetta skal tó viðgerast av Mentanarnevndini fyrst.
Fíggjarnevndin 19. oktober 2015:
Fíggjarnevndin er sera áhuga í at hetta verður framt. Fyrst skal fundur taka við nevndina í
Vágs Ítróttarráð.
Mentanarnevndin 16. november 2015:
Nevndin samtykti at hon er fyri at Vágs Kommuna yvirtekur Vágs Ítróttarráð. Og beinir málið
í FN.
Fíggjarnevndin 23. november 2015:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentunarnevndini. Málið verður lagt fyri býráðið við
byrjan 2016.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Einmælt samtykt at yvirtaka ognina nú, skjótast tilber.
Borgarstjórin skal taka fund við brúkarar/áhugabólkar á Eiðinum, soleiðis at avtalur kunnu
gerast soleiðis at Vágs kommuna hevur avgerðarrætt á øllum ognunum í húsinum.
[Lagre]
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3/16 Umsókn um stuðul til Nordisk kystkultur í Vági.

Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
11.01.2016
18.01.2016
25.01.2016

Málnr.
9/16
9/16
3/16

Journalnr.
14/00281-5
14/00281-5
14/00281-5

Nevnin fyri bókin Nordisk Kystkultur í Vági søkir um stuðul á 50.000,- kr til tiltakið ið verður
í Vági í summmar.(sí umsókn.)
Mentanarnevndin 11. januar 2016:
MN viðmælir at stuðla Nordisk Kystkultur og beinir málið í FN.
Fíggjarnevndin 18. januar 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentunarnevndini og beina málið í býráðið.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Samtykt við 7 atkvøðum fyri. Heri Hjelm atkvøddi ikki.
[Lagre]

4/16 Umsókn um stuðul til leigu 2015
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
11.01.2016
18.01.2016
25.01.2016

Málnr.
6/16
11/16
4/16

Journalnr.
16/00002-2
16/00002-2
16/00002-2

FC Suðuroy og VB søkja um stuðul til leigu 2015 á kr. 60.000,-. Hóast játtanin fyri 2015 á
økinum er brúkt mælir bókhaldið (fíggjarleiðarin) til at MN játtar stuðul á 60.000,- fyri leigu.
Mentanarnevndin 11. januar 2016:
MN samtykti at stuðla við 60.000,- kr. Og beinir málið í FN.
Fíggjarnevndin 18. januar 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum, málið verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Eydis Kjærbo og Eyðbritt Krosslá metti seg ógegnigar og vóru ikki við í viðgerðini.
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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5/16 Umstøður til bát hjá sløkkiliðnum
Viðgjørt av
1 Havnanevndin
2 Havnanevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
16.11.2015
01.12.2015
25.01.2016

Málnr.
12/15
14/15
5/16

Journalnr.
15/00267-1
15/00267-1
15/00267-1

Sløkkiliðs-leiðarin hevur spurt um møguleika fyri um menn hjá Teknisku deild kunnu gerða
arbeiði at betra umstøðurnar at seta bátin hjá sløkkiliðnum í neystið hjá Nýggjársnevndini,
matrikul 613a. Arbeiði snýr seg um at stoypa gólv og drátt, umframt at gerða hurðar í báðum
endum. Fyrimunurin er at staðið er væl egnað og skjótt er bæði at sjóseta, og krøkja bátin í ein
bil.
Fíggjarleiðarin hevur mett at áleið kr. 40.000 eru tøkar til sløkkiliðið í inniverandi árið.
Munnlig avtala er um leigu, og nýggjarsnevndin skal sjálv brúka húsið 2 vikur um árið.
Havnanevndin 16. november 2015:
Havnanevndin tekur undir við at menn hjá teknisku deild gera arbeið við neystinum, helst fyri
árslok 2015. Samtyktin er treytað av at skrivligur leigusáttmáli verður gjørdur áðrenn arbeiði
fer í gong.
Havnanevndin 01. december 2015:
Tekniska umsiting tekur upp samráðingar um leigusáttmálan sum Nýggársnevndin er komin
við. Ynski er at taka burtur krøvini til brunatrygging, Leigutíðarskeiðið ynskist til 15 ár,
kommunan skal hava forkeypsrætt, og tíðarskeiðið sum báturin skal verða úti skal styttast til
2-3 vikur. Um ynskini hjá VK verða gingin á møti kan umsitingin undirskriva sáttmálan.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi leigusáttmála.
[Lagre]

6/16 Endurnýggjan av dansiloyvi til VB-húsið og Vágs Høll
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
25.01.2016

Málnr.
6/16

Journalnr.
15/00300-5

Løgreglan heitti á Vágs kommunu stutt undan jólum (18. desember 2015) um at fáa
endurnýggja dansiloyvið til VB-húsið og Vágs Høll, sum bæði vóru útgingin.
Borgarstjórin heitt á býráðslimir um at avgreiða hetta umvegis teldupost og so var gjørt.
21. desember vóru hesi loyvið útskrivaði og eri galdandi til 1. januar 2021.
Málið skal staðfestast á fyrst komandi býráðsfundi í 2016.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Einmælt samtykt. Játtan staðfest.
[Lagre]
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7/16 Hýruvognsloyvir í Vágs kommunu
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Vágs Býráð

Fundardagur
11.01.2016
25.01.2016

Málnr.
3/16
7/16

Journalnr.
16/00009-2
16/00009-2

Tað eri einstøku kommunustýrini sum játta loyvir til hýruvognskoyring í og út frá
kommununi.
Heitt verður á teknisku nevnd um, at gera eitt tilmælið til býráðið um hvussu nógv loyvir
skulu verða í Vágs kommunu vísandi til §2 í kunngerðini.
Umsitingin við somuleiðis heita á kommunustýrið um at taka undir við at Kunngerð nr. 33 frá
30. mars 1983 verður galdandi fyri Vágs kommunu. Og at eitt umsóknarblað verður gjørt,
sum skal nýtast tá søkt verður um loyvir framyvir.
Skoytast kann uppí, at við byrjan av 2016 er bert eitt galdandi loyvið útskrivað av Vágs
kommunu.
20. Januar 2016:
Vágs kommuna hevur móttikið 5 umsóknir um hýruvognsloyvir (bæði um nýggj og
endurnýggjan) við ársenda 2015:
Ronni Dalá søkir í telduposti dagfestur 7. desember 2015 um endurnýggjan av loyvið
Signar Holm søkir í telduposti dagfestur 9. desember 2015 um endurnýggjan av loyvið
Hilmar í Lágabø søkir í brævið dagfest 9. desember 2015 um endurnýggjan av loyvið
Jákup Lindenskov søkir í brævið dagfest 8. desember 2015 um endurnýggjan av loyvið
Marita A. Poulsen søkir í brævið dagfest 21. desember 2015 um loyvið.
Tekniska nevnd 11. januar 2016:
Tekniska nevnd metir tað verða trupult at seta tal á loyvini; Harafturímóti eiga givin loyvi at
verða brúkt regluliga, annars eiga tey at verða latin inn aftur. Loyvi er persónligt og kann ikki
latast øðrum. Loyvishavari kann tó hava avloysara í avmarka tíðarskeið.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við at kunngerð nr. 33 frá 30. mars 1983 verða galdandi fyri
Vágs kommunu. Samtykt at fáa gjørt eitt umsóknarblað tá fólk av nýggjum skulu søkja.
Umsitingin fylgir upp at ásetingarnar í kunngerðini verða fylgdar. Øllum umsøkjarunum
verður játta loyvið.
[Lagre]
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8/16 Limir í nevndina fyri HIS
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
18.01.2016
25.01.2016

Málnr.
14/16
8/16

Journalnr.
16/00019-3
16/00019-3

Lagt er upp til at Vágs býráð skal velja tveir nevndarlimir og tveir varalimir í stýrið fyri
Háskúlan í Suðuroy.
Viðtøkurnar er enn ikki endaligar men útkast er viðlagt.
Fíggjarnevndin 18. januar 2016:
Skotið verður upp at velja Dennis Holm (vara Eydis Kjærbo) og Dánjal Bjarkhamar (vara
Eyðbritt Krosslá). Málið verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Eftir fundin hjá Fíggjarnevndini hevur MMR mælt til at Vágs Býráð tilnevnir 3 limir og 3
varalimir. Borgarstjórin skjótur uppá at velja John Hendrik Holm sum lim (vara Dagfinn
Olsen).
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]

9/16 Vinarbýarvitjan í Íslandi vár/summar 2016
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
18.01.2016
25.01.2016

Málnr.
16/16
9/16

Journalnr.
16/00021-2
16/00021-2

Tá býráðið úr Sangerði var á vitjan í Vági juni 2015, bjóðaðu tey Vágs býráð at koma á vitjan
í 2016.
Fíggjarnevndin 18. januar 2016:
Samtykt at gera av á komandi býráðsfundi nær farið verður til Sangerði. Og hvør umboðar
Vágs kommunu.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Semja um at allir býráðslimir saman við makum umboðar Vágs kommunu. Skotið verður upp
at fara vitja í Juni.
[Lagre]
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10/16 Leigusáttmálar viðv. matr. nr. 306 l og n í Vági
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
25.01.2016

Málnr.
10/16

Journalnr.
16/00027-2

Magnus Jensen hevur í brævið dagfest 20. januar víst á, at hann hevur í umbúnað at keypa
ognirnar á Vágsvegi 49 og 51 frá ávikavist Fa. Magnussen og Sp/f Krossjørð.
Báðar ognirnar standa á leigaðum økið hjá Vágs kommunu, og ynskir Magnus at hoyra um
hann kann fáa nýggjan leigusáttmála á ognunum sum gongur yvir 25 ár, um keypið fer fram.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við at Magnus Jensen fær leigusáttmála áljóðandi 25 ár fyri
undirlendið.
[Lagre]

11/16 Broytingar til byggisamtyktina eftir at Munin hevur dagført kort
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Vágs Býráð

Fundardagur
18.05.2015
25.01.2016

Málnr.
2/15
11/16

Journalnr.
13/00188-31
13/00188-31

Borgarstjórin mælir til at taka upp aftur í teknisku nevnd málið viðv. at dagføra
byggisamtyktina fyri Vágs kommunu.
Munin hevur eftir áheitan frá Vágs kommunu gjørt nýtt kort í mun til ætlaðu broytingar í
byggisamtyktini. Munin kemur við nøkrum tilmælum í samband við hesar broytingar sum
støða má takast til.
Endaligt uppskot til broyttar byggisamtykt eigur at verða klárt at leggja fyri býráðið á fundi
29. juni 2015
21. januar 2016:
Tekniska nevnd hevur á serstakum fundi 19. januar 2016 umrøtt byggisamtyktina og hevur
gjørt nakrar dagføringar í henni, nevndin metur nú uppskotið verða klárt til býráðið at taka
støðu til.
Víst verður á at løgtingslóg um býarskipan og byggisamtyktir ásetur, at góðkendar
byggisamtyktir skulu endurskoðast og sendast landsstýrismanninum til staðfestingar fimta
hvørt ár.

Tekniska nevnd 18. maj 2015:
Einmælt samtykt at taka málið av skránni og at Tekniska nevnd tekur ein serstakan fyri um
hetta mál. Heitt verður á Munin um at verða við á fundinum.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Einmælt samtykt at leggja fyriliggjandi uppskot fram til kunningar.
[Lagre]
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