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Conrad Gaard Joensen hevur søkt farloyvi fyri tíðarskeiðið januar og februar, og ynskir at
næst valdi limur tekur sætið hetta tíðarskeiðið.
Vágs býráð samtykt einmælt, at taka undir við at Jens Sivar Djurhuus tekur sætið hetta
tíðarskeiðið.
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1/17 Kommunustýrisskipan fyri Vágs kommunu 2017 - 2020
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
30.01.2017

Málnr.
1/17

Journalnr.
17/00049-2

Sambært kommunustýrislógin §5 skal kommunustýrið áseta nærri reglur um síni
stýrisviðurskifti í eini kommunustýrisskipan. Uppskot og broytingaruppskot til
kommunustýrisskipan skulu hava tvær viðgerðir við í minsta lagi 14 dagar millumbili.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
[Lagre]

2/17 Fundarskipan fyri Vágs býráð 2017 - 2020
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
30.01.2017

Málnr.
2/17

Journalnr.
17/00050-2

Sambært kommunustýrislógin §5 stk. 3 skal kommunustýrið áseta nærri reglur um sína
málsmannagongd í eini fundarskipan.
Sambært viðmerkingunum til lógina skal fundarskipanin áseta karmarnar fyri arbeiðsskipanini
hjá kommunustýrinum m.a. hvussu fundarboð verða givin, mannagongd fyri atkvøðugreiðslu
o.s.fr.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]

3/17 Starvsfólkaskipan fyri Vágs kommunu 2017 - 2020
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
30.01.2017

Málnr.
3/17

Journalnr.
17/00051-2

Sambært kommunustýrislógini §5 stk. 4 skipar kommunustýrið kommunalu umsitingina og
skal ásetast nærri reglur um starvsfólkaviðurskiftini í eini starvsfólkaskipan.
Sambært viðmerkingunum til kommunustýrislógina er talan um starvsfólkaviðurskifti fyri
starvsfólk, sum kommunan setir í fast starv. Í eini tílíkari starvsfólkaskipan eiga at vera ásettar
reglur fyri, hvussu fólk verða sett/søgd úr starvi, hvør setir/sigur úr starvi, starvsøki,
starvsheiti og aðrar almennar og ítøkiligar ásetingar.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]
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4/17 Val av umboðum til aðrar nevndir
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
30.01.2017

Málnr.
4/17

Journalnr.
17/00053-2

Í teimum føstu nevndunum sum í minst lagið skulu verða tvinnar, kunnu bert sita
kommunustýrislimir.
Vágs býráð hevur valt at skipa seg við 6 føstum nevndum. Allar føstu nevndirnar eri
mannaðar við trimum umboðum, enn vantar at velja síðsta umboði í ungdómsnevndina.
Sambært kommunustýrisskipanini §36 er ásetur at kommunustýrið kann seta serstakar nevndir
at taka sær av einstøkum málum ella at ráðgeva kommunustýrinum, fíggjarnevndini ella aðrari
fastari nevndi.
Kommunustýrið ásetir nærri reglur bæði um virksemi, virkisskeið og manning av serstøkum,
ráðgevandi nevndum.
Kommunustýrið skal somuleiðis sambært viðtøkum fyri aðrar stovnar uttan fyri kommunu
velja umboð.
Av viðhefta skjali sum er “brot úr kommunustýrisskipanini fyri Vágs kommunu” framgongur
hvar enn vantar at velja umboð.
Tað sum er markað við bláum vísir hvar tað frammanundan er avgjørt hvør manar nevndina,
tað sum er markað við gulum vísir hvar umboð skulu veljast.

Vágs Býráð 30. januar 2017:
Skattakærunevndin fyri Suðuroy:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Boga Mortensen sum lim og John Hendrik Holm sum
varalim, Jens Petur Brattalíð sum lim og Jan Joensen sum varalim.
Einmælt samtykt.
Barnaverndarnevndin:
Væl av limum verður útsett til komandi fund. Kannað verður eftir um tað er serstøk krøv til
hvørji útbúgving umboðini skulu hava.
Sjálvsognarstovnurin Eldrasambýlið í Vági:
Einmælt samtykt at sosiala nevnd (Kirstin, Levi og Eyðbritt) verða val í nevndina.
Stýrið fyri Ellis- og Røktarheimið í Suðuroy:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Annu Brattaberg Samuelsen sum lim og Kirstin S. Bech
sum varalim.
Einmælt samtykt.
Ferðslunevndin:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Dánjal Bjarkhamar, Levi Mørk, Eyðbritt Krosslá og
Kirstin S. Bech.

Einmælt samtykt.
Skúlastýrið fyri Vágs skúla:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Eydis Kjærbo og Annu Brattaberg Samuelsen sum limir.
Einmælt samtykt.
Ferðavinnan í Suðuroy:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Annu B. Samuelsen sum lim og Kirstin sum varalim.
Erhard Joensen skjótur upp at velja Marin H. Gaardlykke sum lim.
Kirstin S. Bech skjótur upp at velja Annu B. Samuelsen sum lim og Marin H. Gaardlykke
sum varalim.
Atkvøtt bleiv sum seinasta broytingar uppskotið fyrst. Samtykt við 7 atkvøðum fyri, Erhard
Joensen og Jens Sivar atkvøddi ikki.
Atkvøtt var síðani um fyrra broytingaruppskotið, tvær atkvøður vóru fyri (Erhard og Jens
Sivar) og 7 ímótur. Sostatt er seinna broytingaruppskotið samtykt.
Anna limur og Marin varlimur.
Valnevndin:
Einmælt samtykt at sitandi valnevnd heldur áfram.
Johanna TG326:
Einmælt samtykt at velja Jógvan Krosslá.
Sjálvsognarstovnurin Vágs Brand- og Bjargingarstøð:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Kirstin S. Bech.
Einmælt samtykti.
Vágs sóknar Forminnisfelag/Forminnissavnið:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Eyðbritt Krosslá
Einmælt samtykti.
Sjálvsognarstovnurin Páls Høll:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Levi Mørk og Eyðbritt Krosslá
Einmælt samtykt.
Háskúlin í Suðuroy:
Eydis Kjærbo skjótur upp at velja Dennis Holm verður umboð
Og skjótur Dennis Holm upp at Dánjal Bjarkhamar verður varalimur fyri seg og at Eydis
Kjærbo er limur og Levi Mørk er hennara varalimur.
Einmælt samtykt
Hegnssynsfólk fyri Vágs Kommunu:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Fróða Mortensen, Suna Poulsen og Gunnvá B. Arnfinsdóttur
í hesa nevndina
Einmælt samtykt.
Umboð í Bú- og Heimatænastuna í Suðuroy:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Eydis Kjærbo í umboð fyri Vágs kommunu.
Einmælt samtykt.
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Ungdómsnevndina:
Borgarstjórin skjótur upp at velja Annu Brattaberg Samuelsen sum umboð í nevndina.
Jens Sivar Djurhuus skjótur upp at velja Erhard Joensen.
Atkvøtt var um broytingaruppskotið fyrst. 2 atkvøður vóru fyri (Erhard og Jens Sivar) 7
atkvøddi ímótur.
Síðani var atkvøtt um uppskotið hjá borgarstjóranum, 7 atkvødd fyri, Erhard og Jens Sivar
atkvøddi ikki.
[Lagre]

5/17 Fundardagar 2017
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
30.01.2017

Málnr.
5/17

Journalnr.
16/00364-4

Yvirlit yvir fundardagar fyri Vágs býráð, Fíggjarnevndina, Teknisku nevnd, Vinnu og
Havnanevndina, Sosialu nevnd, Mentunarnevdina og Ungdómsnevndina í 2017 verða lagdar
fyri Vágs Býráð til góðkenningar.

Vágs Býráð 30. januar 2017:
Staðfest.
[Lagre]

6/17 Heimild at skriva undir saman við borgarstjóranum 2017-2020
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
30.01.2017

Málnr.
6/17

Journalnr.
17/00052-3

Sambært kommunustýrislógini §44 stk.2 ásetur at skjøl viðvíkjandi keyp og søluav fastari ogn
o.t. skulu verða undirskrivað av borgarstjóranum og einum persóni, sum kommunustýrið
hevur heimilað til tess.
Viðmerkingarnar siga at kommunustýrið skal tilnevna persónliga og við navns nevni
medundirskrivaran hjá borgarstjóranum. Starvsheitið er ikki nøktandi. Ásetingin hevur tað
sum fyritreyt, at medundirskrivarin annaðhvørt er í kommunustýrinum, ella at hann starvast
hjá kommununi.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Borgarstjórin skjótur upp at Petry Joensen, býráðsskrivari verður at skriva undir saman við
honum.
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]
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7/17 Hølir til Sernám
Viðgjørt av
2 Sosiala- og heilsunevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð

Fundardagur
17.01.2017
23.01.2017
30.01.2017

Málnr.
1/17
4/17
7/17

Journalnr.
16/00241-3
16/00241-3
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.
12. januar 2017:
Kommunurnar í Suðuroynni hava í desember 2016 móttikið skriv frá Magnus Hansen,
starvsfólkið á Sernám, um at taka støðu til hølisumstøður til stovnin.
Sumbiar-, Porkeris og Hovs kommunur hava svara at tær taka undir við at stovnurin flytur inn
í fyrrverandi Sev Hús í Vági.
Sosiala nevnd 17. januar 2017:
Kunnað, málið kemur á skránna til býráðsfundin komandi.
Fíggjarnevndin 23. januar 2017:
Kunnað um at Sernám ikki hevur svara enn.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Borgarstjórin kunnar um gongdina í hesum málið.
Enn verður bíða eftir svarið frá Sernám. 5 kommunur hava svara at tær taka undir við at
tænastan verður at húsast í hølum sum Vágs kommuna hevur bjóða fram.
[Lagre]
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8/17 Matr 490k, BíL vil selja aftur til VK
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
23.01.2017
30.01.2017

Málnr.
5/17
8/17

Journalnr.
16/00338-2
16/00338-2

Bjartur ynskir at selja kommununi hansara grundstykki aftur. Hetta hevur ikki verið fyri TN,
tí §5 í byggiloyvinum sigur, at VK kann keypa aftur fyri sama prís.
Bjartur keypti tað fyri kr. 100.000.
Fíggjarnevndin 23. januar 2017:
Einmælt samtykt at mæla til at keypa ognina aftur fyri 100.000,00 kr..
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við Fíggjarnevndini.
[Lagre]

9/17 Neystagrund Arni Midjord
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
16.01.2017
30.01.2017

Málnr.
1/17
9/17

Journalnr.
16/00343-2
16/00343-2

Advokatfelagið við Strond hevur vent sær til kommununa, tí Jens og Niels Midjord ynskja at
yvirtaka leigumálið eftir Arna Midjord. Neystið, sum Arni Midjord átti stendur niðanfyri
Heilsumiðstøðina.
Umsitingin mælir til at játtað hesum.
Havna- og Vinnunevndin 16. januar 2017:
Havna- og Vinnunevndin einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá umsitingini.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Einmælt samtykt at játta hesum, men at umsitingin setur gongd á at eftirkannað/greina hvat
Pkt 8 í sáttmálanum merkir fyri leigaran.
[Lagre]
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10/17 Neyst matr 37ac, nýggjur leigusáttmáli
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
16.01.2017
30.01.2017

Málnr.
2/17
10/17

Journalnr.
16/00353-4
16/00353-4

Danjal Ludvig hevur keypt neystið frá Signu, Agnar og Sakaris Dimon, men skeytið er ikki
endaliga undirskriva / tinglýst enn.
Umsitingin mælir til, at Danjal Ludvig yvirtekur leigumálið frá undanfarnu eigarunum av
neystinum. Tó má hetta verða treyta av, at keyp / søla verður endalig, og tá má VK fáa avrit
av endaliga skeytinum.

Havna- og Vinnunevndin 16. januar 2017:
Havna- og Vinnunevndin einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá umsitingini.
1. Nevndin ynskir tó at fáa eina nærri lýsing hvat punkt 8 merkir.
Punkt 8. Um skaði hendir vegna havnabygging ella líknandi á ogn leiðarans,
kann onki endurgjald verða kraft fyri tað.

Vágs Býráð 30. januar 2017:
Einmælt samtykt at játta hesum, men at umsitingin setur gongd á at eftirkannað/greina hvat
Pkt 8 í sáttmálanum merkir fyri leigaran.
[Lagre]
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11/17 Reglugerð fyri Hátíðarhald dagførast
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
23.01.2017
30.01.2017

Málnr.
10/17
11/17

Journalnr.
17/00044-3
17/00044-3

Galdandi reglugerð sum var samtykt av Vágs býráð í 2011 er ikki longur í tráð við galdandi
almennu reglurnar og trongdi tí til dagføringar.
Fíggjarnevndin samtykti á fundi 13. desember 2016 einmælt, at broyta reglugerðin frá 1.
januar 2017, so hon er í tráð við galdandi lógir. Og at uppskot verður gjørt og lagt fyri
fíggjarnevndina fyrst í komandi ár.
Umsitingin hevur tí gjørt uppskot til nýggja reglugerð, og leggur hana fyri fíggjarnevndina til
viðgerðar.
Saman við uppskotið til reglugerð er skreytblað, sum er ætlað teimum fólkum sum hava
starvsdag ella fara úr arbeiðið.
Fíggjarnevndin 23. januar 2017:
Einmælt samtykt at mæla til at taka 10, 15 og 20 ára starvsaldur burtur úr reglugerðini, og
annars leggja fyriliggjandi uppskot fyri býráðið.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd.
[Lagre]

12/17 Páls høll, Stuðul til grundleiguna 2016
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
16.01.2017
23.01.2017
30.01.2017

Umsókn um stuðul til grundleigu 2016

Mentanarnevndin 16. januar 2017:
MN samtykt at stuðla Páls høll við grundleigu.
Fíggjarnevndin 23. januar 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
24. januar 2017:
Grundleigan fyri 2016 er áljóðandi 56.040,00 kr..
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
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Málnr.
3/17
6/17
12/17

Journalnr.
16/00349-2
16/00349-2
16/00349-2

[Lagre]

13/17 Páls Høll, stuðul 3,8 mió eftir roknskap pr 30 sept 2016
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
23.01.2017
30.01.2017

Málnr.
2/17
13/17

Journalnr.
16/00089-36
16/00089-36

Kommunan játtaði 3,8 mió til Páls Høll, soleiðis at kreditorar og bankaskuld bleiv goldin eftir
avtalunum, t.v.s. at VK skuldi gjalda kassakredittir, trot á bankakonti og gamla skuld til
kreditorar. Harumframt skuldi bygningurin gerast liðugur, herundir klæðast uttan, lyfta gerast
og umklæðingarrúm umvælast o.a.
VK hevur longu nú goldið uml 3,2 mió vegna Páls Høll, men enn er onki gjørt við
umvælingar / liðuggerð av bygninginum. Av kreditorum eru uml 133 tús ikki goldnir enn. 371
tús eru goldnar kreditorum, sum ikki vóru í bókhaldinum, td fyri keyp av lyftu, SEV,
skyldugar lønir og trygging.
Umsitingin mælir til, at restin av játtanini, uml 600 tús, verður goymd til klædningin, gólv /
veggir í umklæðingarrúmunum, uppsetan av lyftu og liðuggerð av elarbeiðið. Um pengar
leypa av eftir hesi arbeiði kann VK betala meiri niður uppá skuld hjá PH.
Fíggjarnevndin 23. januar 2017:
Kunnað var um hetta, og verður Vágs býráð kunnað á komandi býráðsfundi 30/1-2017.
Gjørd verður eina meting av hvat tað kostar at reka Páls Høll við útgangsstøði í sep-, okt-, og
nov, eftirfylgjandi verður metingin løgd fyri fíggjarnevndina á komandi fundi.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Borgarstjórin kunnar um hvat status er. Býráðið umrøddi ymiskt viðv. Páls Høll og rakstur av
sama.
[Lagre]
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14/17 Virðismeting av Framtíðini
Viðgjørt av
10 Vágs Býráð
8 Mentamálanevndin
9 Fíggjarnevndin

Fundardagur
30.01.2017
16.01.2017
23.01.2017

Málnr.
14/17
1/17
3/17

Journalnr.
14/00105-20
14/00105-20
14/00105-20

Vágs kommuna hevur heitt á Signar Olsen um at virðismeta ognina matr. nr. 214 í Vági
(Framtíðin).
Vágs kommuna hevur 30-04-2015 móttikið virðismeting og er niðurstøðan hendan, at talan er
um ein bygning í tveimum hæddum, hvør hæddin er ca 211 kvm, og ein útbygningur á ca. 42
kvm.
Um bygningin er annars at siga, at alt er í góðum standi, og verður søluvirði á bygninginum
mett til
kr. 1.350.000,6. januar 2016
Borgarstjórin ynskir at taka hetta mál til umrøðu á komandi fíggjarnevndarfundi í januar
2016.
14. apríl 2016
Formaðurin í nevndini hevur aftur vent sær til kommununa um at fáa eitt útspæl um yvirtøku.

Fíggjarnevndin 26. maj 2015:
Einmælt samtykt, at boðað eigaranum frá, at kommunan er áhuga í at keypa bygningin.
Umsitingin arbeiðir víðari við málinum.
Fíggjarnevndin 17. august 2015:
Nevndin hevur boða frá at teir nú ætla at uppsiga leigusáttmálan og ynskja okkurt konkret frá
kommununi.
Samtykt at borgarstjórin og fíggjarleiðarin nú gera eitt ítøkiligt uppskot til hvussu hetta kann
avgreiðast, og kommunan ogna sær bygningin.
Fíggjarnevndin 18. januar 2016:
Borgarstjórin kunnar um gongdina higartil.
Fíggjarnevndin 18. apríl 2016:
Fíggjarnevndin mælir til at bjóða felagnum 850.000,00 kr. fyri ognina. Málið verður lagt fyri
býráðið.
Vágs Býráð 25. apríl 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við Fíggjarnevndini. Kannað verður eftir hvat
rakstrarútreiðslurnar eri fyri ognina.
30. september 2016:
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Fundur hevur verði við umboð í Arbeiðsmannafelagnum Framtíðin 6. september og vónaðu
tey at keypsprísurin kundi verða umleið 1,3 mió. kr.. Felagið hevur aðalfundi í oktober og
ynsktu umboðini einari afturmelding frá Vágs kommunu innan tann fundin.
Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Sitandi býráð er sinnað at keypa ognina, men ynskir ikki at gera eina avtalu um prís beint
áðrenn eitt komandi kommunuval.
Sitandi býráð er sinnað at taka galdandi leigusáttmála upp til umrøðu.
15. november 2016:
Vágs kommuna hevur 14. november 2016 móttikið uppsøgn av leigusáttmálanum frá
Arbeiðsmannafelagnum Framtíðin. Leigusáttmálin sum er millum Vágs kommunu og
Arbeiðsmannafelagið viðv. Framtíðini verður sagdur upp pr. 31/12 2016. Uppsagnartíðin er 6
mánaðir.
Teir vísa somuleiðis á, at leigukostnaðurin hækkar til kr. 15.000,00 um mánaðin pr. 1/1 2017.
Umsitingin vísir á, at leigukostnaðurin ikki kann hækka fyrr enn 6 mánaðir eftir at sáttmálin
er uppsagdur. Hetta merkir at leigan fyrst kann hækka pr. 1/7 2017.
Grein 5 sigur at sáttmálin gongur yvir 10 ár, men kann endurskoðast eftir trimum árum.
Fíggjarnevndin 22. november 2016:
Einmælt samtykt ikki at taka undir við at hækka leiguna upp í 15.000,00 kr. um mánaðin, men
kommuna er framhaldandi sinnað at hækka prísin eitt sindur tó ikki meira enn 10.000,00 kr..
um mánaðin.
06. januar 2017
Borgarstjórin hevur gjøgnum teldupost t.4.1.2017 boðað frá, at hann í samtalu við Johan
Augustinussen hevur fingið upplýst, at Arbeiðsmannafelagið stutt undan jólum, hevði
aðalfund og har var samtykt, at Arbeiðsmannafelagið vil hava 1.650.000 kr. fyri Framtíðina
og prísurin er ikki til forhandling. Eisini vilja teir hava svar skjótast gjørligt.
Mentanarnevndin 16. januar 2017:
MN tekur ikki undir við at keypa Framtíðina og helur ikki at seta leiguna upp. MN metur at
VK má finna onnur hølir til musikkskúlan- verður tikið upp komandi fundi. Málið verður
beint í FN.
Fíggjarnevndin 23. januar 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentunarnevndini. Vágs býráð verður kunnað um
niðurstøðuna.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Býráðið er samt um at formaðurin í Mentunarnevndin vendur aftur til felagið við
fyrispurningi um teir ikki eri til at samráðast við.
[Lagre]
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Roknskapurin verður gjørdur úr tølunum hjá Býarbókasavninum og Vágs Skúla, tí
barnabókasavnið verður bókað undir Vágs Skúla.
Roknskapurin vísur útreiðslur á kr 744.476, inntøkur frá øðrum enn VK á kr 81.518. VK
hevur sostatt goldið 663 tús í 2016. Tað var ikki møguligt at gera fíggjarstøðuna í
roknskapinum upp, og heldur ikki upplýsa tøl fyri útleigan osv. Hetta tí, at Søvn Landsins ikki
hevur útvega okkum tølini úr teirra skipan enn. Hetta hava vit onga ávirkan á.
Fíggjarætlanin fyri 2018 javnvigar við kr 858.000, harav VK fíggjar 758 tús, og restin
vónandi kemur frá Landinum.
Umsitingin mælir til, at góðkenna FÆ2018 og roknskapin 2016 sjálvt um tølini í
fíggjarstøðuni ikki eru fullfíggjaði. Roknskapurin 2016 skal sendast Søvnum Landsins áðrenn
31 januar 2017.
Vágs Býráð 30. januar 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við roknskapinum.
[Lagre]
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