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75/16 Fíggjarætlan fyri kommununa FÆ2017
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Tekniska nevnd
4 Sosiala nevnd
5 Havnanevndin
6 Vágs Býráð

Fundardagur
19.09.2016
27.09.2016
19.09.2016
19.09.2016
19.09.2016
03.10.2016

Málnr.
87/16
97/16
54/16
31/16
30/16
75/16

Journalnr.
16/00250-7
16/00250-7
16/00250-7
16/00250-7
16/00250-7
16/00250-7

Fyrsta uppskot dagfest 14 sept 2016. Skattaprosenti og barnafrádrátturin eru óbroytt, ávíkavist 22,50%
og 4.000 kr/barn. Rakstrarútreiðslurnar á íalt 52,284 mió eru mettar út frá staðfestum rakstri 8 teir
fyrstu mðr í 2016. Inntøkurnar á íalt 58,076 mió eru mettar út frá fyribilsmeting frá Taks og annars út
frá søguligum tølum hjá kommununi. Avdráttirnar eru mettir til 2,3 mió fyri lán í Hamragarði og
Suðuroyar Sparikassa. Ongar íløgur eru avsettar. Uppskotið vísur eitt avlop á 3,492 mió.
Legg merki til, at játtan á 2 mió til Vágs Ítróttarráð (Marghøll á Oyrunum) og játtan til baðiland á kr
375.000 longu eru við í tølunum.
Sosiala nevnd verður serliga biðin um at viðgera §2 (s. 20-26).
Mentanarnevndin verður serliga biðin um at viðgera §3-4-5 (s. 26-36).
Tekniska nevnd verður serliga biðin um at viðgera §6 (s. 37-44).
Havnanevndin verður serliga biðin um at viðgera §7 (s. 45-48).

Tekniska nevnd 19. september 2016:
Skjóta upp at hava fund 6&7 oktober 2016 um FÆ2017.
Havnanevndin 19. september 2016:
Skjóta upp at hava fund 6&7 oktober 2016 um FÆ2017.
Sosiala nevnd 19. september 2016:
Tikið verður undir við at hava ein felags fund 6 – 7 um FÆ2017.
Mentanarnevndin 19. september 2016:
Fíggjarætlan verður tikið upp á temadegi hjá Vágs Kommunu.
Fíggjarnevndin 27. september 2016:
Einmælt samtykt at leggja fyriliggjandi uppskot fyri býráðið, tó mæla til at lækka
skattaprosentið við 0,25%.
Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Samtykt við 8 atkvøðum fyri at taka undir við fyrra uppskotið og uppskotinum frá
Fíggjarnevndini um at lækka skattaprosentið við 0,25%. Olgar Mortensen atkvøddi ímótur.
[Lagre]

Síða 2 av 11

76/16 Hølir til Sernám
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
03.10.2016

Málnr.
76/16

Journalnr.
16/00241-3

Kommunurnar í Suðuroynni hava 20. september 2016 móttikið skriv frá Sernám.
Sernám vísir til fundin 1. september 2016 við borgarstjórarnar í Suðuroynni um útvegan av
hølum til eindini hjá Sernám í Suðuroy.
Sernám heitir hervið formliga á kommunurnar í oynni um at útvega egnaði hølir.

Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Umboð fyri Sernám hava verði í Vágs og hugt at hølum og bjóðaði Vágs kommunu teimum tá
at húsast í gl. Sev húsinum, umboðini metti at hesi hølir vóru væl hóskandi.
Vágs kommuna ynskir framvegis at bjóða hesi hølir fram soleiðis at stovnurin framhaldandi
kann húsast í Vági sum hann hevur gjørt síðan tað var sett á stovn í Suðuroynni miðskeiðis í
2007.
[Lagre]
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77/16 Umbøn um neystagrund Jan Olsen
Viðgjørt av
1 Havnanevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
19.09.2016
03.10.2016

Málnr.
27/16
77/16

Journalnr.
16/00240-3
16/00240-3

Jan Olsen ynskir at leiga neyst- ella neystagrund á økinum niðanfyri Heilsumiðstøðina.
Saman við Suna Poulsen var gjøgnumgingið hvørjar grundir og neyst vóru tøk. Víst varð í
hesum sambandi á neystagrundina við Gamla Sparikassa, har ongin leigari er.
Jan Olsen varð kunnaður um hetta – og vísti á, at hann vildi gjarna sleppa at leiga grundina til
4-mannafar, sum hann hevur keypt.
-

TD mælir til at leiga Jan Olsen neystagrundina niðanfyri markera við reyðum:
TD mælir til at viðhefti leigusáttmálin verður galdandi

Leigusáttmáli
Vágs Kommuna (niðanfyri nevnd eigarin), leigar til Jan Olsen, FO-900 Vágur (niðanfyri
nevndur leigarin) matr. nr. xx, ið er xx m2 til støddar.
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Leigarin leigar undir hesum treytum:
1. Leigan er altíð eftir galdandi prísum / samtyktum hjá kommununi. Í løtuni er prísurin 5
kr / m2 / ár, og skal verða goldin á konto hjá eigaranum eftir rokning.
2. Leigarin hevur ikki loyvi til at goyma spreingievni o.l. á leigaða økinum.
3. Leigumálið stendur við í 10 ár og kann verða sagt upp av báðum pørtum við 3 mánaða
uppsagnarfreist. Leigumálið kann aftaná 10 ár endurnýggjast.
4. Verður leigan ikki goldin rættstundis, kann eigarin siga leigumálið upp uttan aðra
ávaring.
5. Leigarin hevur ikki loyvi at leiga til onnur uttan eigarin játtar hesum.
6. Leigarin hevur skyldu at halda øki rundanum reint og ruddeligt. Kommunan kann um
neyðugt rudda fyri leigarans rokning.
7. Tá leigumálið heldur uppat, er leigarin skyldugur at taka niður tað, ið bygt er á
stykkinum og rudda økið. Er leigumálið sagt upp, tí økið skal nýtast til alment endamál,
letur eigarin onki endurgjald til leigaran. Í øðrum førum kann eigarin keypa møguligar
bygningar, ið standa á økinum, fyri helvtina av tí virði, sum 3 av rættinum tilnevndir
persónar virðismeta teir til.
8. Um skaði hendir vegna havnabygging ella líknandi á ogn leiðarans, kann onki
endurgjald verða kraft fyri tað.
9. Um leigarin letur gera drátt verður hettar gjørt fyri leigarans kostnað.
10. Um trætumál verður um henda leigusáttmála, er leigarin bundin av avgerðini hjá
eigaranum.
11. Hesin leigusáttmálin er skivaður í tveimum eintøkum, eitt til hvønn partin.

Vágur, tann

/

- 201

Sum eigari:
Vágs kommuna

Sum leigari:
Jan Olsen

Havnanevndin 19. september 2016:
Havna Nevndin mælir til at leiga Jan Olsen nevndu neystagrund, máli verður beint í Býðráði.
Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]
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78/16 Brandstøðin, eykajáttan fyri 2016
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
27.09.2016
03.10.2016

Málnr.
98/16
78/16

Journalnr.
16/00251-3
16/00251-3

Út frá bókaðum tølum fyrstu 7 mðr í 2016 kemur Brandstøðin at hava meirnýtslu í mun til
játtanina. Ein partur av frágreiðingini er klárgerð av neystinum til bjargingarbátin.
Fíggjarleiðarin mælir til, at kr. 150.000 verða játtaðar av innistandandi. Um hetta verður játtað
skal málið beinast í Býráðið og hava 2 viðgerðir har.

Fíggjarnevndin 27. september 2016:
Einmælt samtykti at mæla býráðnum til at taka undir við hesum.
Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
[Lagre]

Síða 6 av 11

79/16 Eykajáttan til gl svimjihyl
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
19.09.2016
27.09.2016
03.10.2016

Málnr.
92/16
99/16
79/16

Journalnr.
16/00261-2
16/00261-2
16/00261-2

Onki var sett av á upprunaligu FÆ2016 til svimjihylin í skúlanum, tí Páls Høll opnaði í
oktober 2015. Men lønaruppgerð til starvsfólkini ger, at VK eisini hevur havt útreiðlsur í ár av
gl svimjihyli. Bókhaldið metir, at hetta eru síðstu útreiðslurnar av gl svimjihyli ella í hvussu
er vita vit ikki um annað.
Fíggjarleiðarin mælir til, at játtað kr 70.000 av innistandandi.
Mentanarnevndin 19. september 2016:
MN tekur undir við fíggjarleiðaranum og beinir málið í FN.
Fíggjarnevndin 27. september 2016:
Einmælt samtykti at mæla býráðnum til at taka undir við hesum.
Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
[Lagre]
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80/16 Umsókn um stuðul fyri leigu - FC Suðuroy/VB
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
19.09.2016
27.09.2016
03.10.2016

Málnr.
88/16
102/16
80/16

Journalnr.
16/00253-3
16/00253-3
16/00253-3

VB og FC Suðuroy søkja um stuðul til leigu á kr 60.000,- samlað. Sí viðheft.

Mentanarnevndin 19. september 2016:
MN tekur undir við at stuðla FCS og VB við leigu. Málið verður beint í FN.
Fíggjarnevndin 27. september 2016:
Einmælt samtykt at mæla býráðnum til at stuðla hesum.
Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Eydis Kjærbo og Eyðbritt Krosslá metti seg ógegnigan og vóru ikki við í viðgerðini.
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]
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81/16 Sancy Trawl, avtala um skuld
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
27.09.2016
03.10.2016

Málnr.
106/16
81/16

Journalnr.
16/00265-4
16/00265-4

Alex Vilhelm (AV) hevur heitt á kommununa, um at leingja verandi avtalu sum annars
gongur út við árslok 2016. Í hesi avtalu skuldi felagið altíð halda saldo niðanfyri uml 319.400
kr. Tað hevur gingið hampuliga gott. Við árslok 2016 skuldi teir betala rest-saldo. Nú biðjur
AV, um at fáa longt avtaluna til 31.12.2017.
Fíggjarleiðarin mælir til, at gera avtalu við felagið, men helst soleiðis at skuldin minkar
spakuliga, og ikki bara stendur í stað.

Fíggjarnevndin 27. september 2016:
Einmælt samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við leingja avtaluna.
Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini og leingja avtaluna til 31.12.2017.
[Lagre]
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82/16 Umboð í valnevnd viðv. skúlastýrisvalið
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
03.10.2016

Málnr.
82/16

Journalnr.
16/00274-3

Vísandi til kunngerð nr. 86 um at velja foreldraumboð í skúlastýrið og kommunustýrisumboð
í felagsskúlastýri §4 “ Í samband við val til skúlastýrið setur kommunustýrið eina valnevnd til
hvønn sjálvstøðugan skúla í kommununi. Í valnevndini eru eitt umboð fyri kommunustýrið,
eitt umboð valt av fráfarandi skúlastýrið og skúlaleiðarin, sum er formaður. Formaðurin kallar
inn til fyrsta fundin.
Heitt verður á Vágs býráð um at velja eitt umboð til valnevndina.
Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Einmælt samtykt at velja kommunuskrivarin Petry Joensen sum umboð fyri kommununa.
[Lagre]

Síða 10 av 11

FUNDURIN LOKIN KL. 20:30
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Olgar Mortensen
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Heri Hjelm

____________________
Poul W. Augustinussen

____________________
Bjarni Johansen

____________________
Eyðbritt Krosslá
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