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Bæði Conrad Gaard Joensen og Erhard Joensen hava heitt á kommununa um, at kalla varalim
inn í teirra stað.
Jens Sivar Djurhuus er innkallaður fyri Conrad Gaard Joensen og Meinhard Edmund
Vestureið fyri Erhard Joensen.
Jens Sivar Djurhuus hevur umvegis teldupost kl. 18:11 boða frá at hann er sjúkur og kann ikki
møta.
Marin Helena Hentze Gaardlykke sum er næsti valdi eftir Jens Sivar Djurhuus er eisini
sjúkameldað og tí er Meinhard Edmund Vestureið innkallaður.
Býráðið samtykt einmælt at taka undir við hesum.
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85/17 BHS 2017
Viðgjørt av
1 Sosiala- og heilsunevndin
2 Vágs Býráð
3 Vágs Býráð
4 Fíggjarnevndin
5 Vágs Býráð

Fundardagur
17.05.2017
06.06.2017
28.08.2017
18.09.2017
25.09.2017

Málnr.
14/17
46/17
75/17
132/17
85/17

Journalnr.
17/00178-2
17/00178-2
17/00178-2
17/00178-2
17/00178-2

Umsitingin mælir til, at samsvar fæst millum FÆ2017 hjá VK og BHS skjótast gjørligt. Sum
nú er kemur VK at betala uml 1 mió meir í rakstrarútreiðslum til BHS, og VK fær onga
leiguinntøkur (2,45 mió). Sostatt er munurin millum báðar fíggjarætlanirnar uml 3,5 mió, ið
“vendir skeivan” veg fyri VK.
VK má játtað 3,53 mió av innistandandi í eykajáttan ella má BHS fáa boð um at spara.

Sosiala- og heilsunevndin 17. maj 2017:
Einmælt samtykt at heita á umboðini hjá Vágs kommunu í stýrinum fyri Suðuroyar Bú- og
heimatænastu um, at kunnað býráðið á komandi fundi um støðuna og hvar málið liggur. Og
nær vantast kann at hetta kann verða avgreitt.
Um eingi útlit eri fyri loys má annað stig takast.
Vágs Býráð 06. juni 2017:
Borgarstjórin kunnur um at fundur verður í stýrinum í morgin 7/6-2017 og umboðini fyri
Vágs kommunu hava biði um at fáa hetta á skrá.
Umsitingin 10 juli 2017:
Skjøl eru komin okkum í hendi fyrst í juli, sum vísa, at leiguinntøkurnar helst bara verða
helvtina av avsettu upphæddini, og tí mugu inntøkurnar lækkast við kr. 1.228.000 í FÆ17.
Samstundis vísa onnur skjøl, at rakstrargjaldið má hækkast við kr. 1.255.000 í FÆ17. Hetta
ávirkar VK negativt við kr. 2.483.000, ið má játtast av innistandandi.
Umsitingin 24 august 2017 :
VK hevur í 2 umførum sent krøv umvegis KMR um leigu fyri 2017 til BHS, men enn eru
ongir pengar komnir. Umsitingin metir tað sum ósannlíkt, at BHS vil betala leigu fyri
Hamragarð og Eldrasambýlið í 2017.

Vágs Býráð 28. august 2017:
Borgarstjórin kunnar um málið, formaðurin í Suðuroyar Bú- og Heimatænastu hevur játta at
kalla inn til fundar í komandi viku fyri at royna at loysa málið.
Serliga ognarviðurskiftini hevur stóran týdning at fáa uppá pláss nú, økið hevur virka úti hjá
kommununum síðan 1. januar 2015, í skjótt 3 ár.
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Umsitingin 14 september 2017 :
Mælt verður til at játtað 1,255 mió meir til raksturin hjá BHS. Tá hetta er játtað samsvarar
mðr gjaldið frá VK við fíggjarætlanina hjá BHS. Inntøkurnar frá Landinum viðv. eldrøkinum
síggja út til at gerast nakað hægri enn mett. Mælt verður til at hækka inntøkurnar við 1,2 mió.
Sostatt er hetta ein nettoútreiðsla á kr. 50.000. Viðmerkjast skal eisini, at enn hevur BHS onki
goldið í leigu fyri 2017. Báðar játtanirnar skulu av innistandandi.
Fíggjarnevndin 18. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi og leggja tað fyri býráðið.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum til fyrru viðgerð, málið verður beint til seinnu
viðgerð á næsta býráðsfundi.
[Lagre]

86/17 Brekkugerðar vatnfelag
Viðgjørt av
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
18.09.2017
25.09.2017

Málnr.
120/17
86/17

Journalnr.
16/00283-3
16/00283-3

Fundur var millum umboð fyri Brekkugerðar Vatnfelag og Vágs kommunu á
kommunuskrivstovuni 12. oktober 2016.
Umboðini fyri Brekkugerðar Vatnfelag ynskja, at Vágs kommuna sendir teimum tilboð um at
yvirtaka felagið fyri (fyri prísin sum var frammi í 2007) 170.000,00 kr. og at peningurin fellur
til gjaldingar í samband við yvirtøkuna.
Borgarstjórin kemur at biðja um at fáa hetta mál á skránna í kvøld.

Vágs Býráð 13. oktober 2016:
Einmælt samtykt at senda teimum skriv um at Vágs kommuna ynskir at yvirtaka felagið fyri
170.000,00 kr. og at peningurin verður fluttur yvirtøkudagin.
Fíggjarnevndin 18. september 2017:
Einmælt samtykt, og málið verður lagt fyri býráðið á komandi fundi.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi skeyti. Og avgreiða málið.
[Lagre]
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87/17 Útbjóðan av grundstykkjum
Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
12.09.2017
18.09.2017
25.09.2017

Málnr.
79/17
121/17
87/17

Journalnr.
17/00310-4
17/00310-4
17/00310-4

Vágs Kommuna bjóðaði 23. August 2017 grundstykkir til almenna sølu sambært
kunngerð nr. 122 frá 22 des. um alment útboð av kommunalari fastogn.
Vágs Kommuna hevur fingið eitt boð á matr 500x á Gjógvarabøi, har treytin fyri minst
ásetta prís er lúkað.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 12. september 2017:
Einmælt samtykt at selja 500x til prísin, ið er bjóðaður.
Fíggjarnevndin 18. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum, málið verðu lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]

88/17 Leigusáttmáli fyri Smátturnar við Laksá eftir sundurbýti
Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
12.09.2017
18.09.2017
25.09.2017

Málnr.
76/17
122/17
88/17

Journalnr.
17/00314-1
17/00314-1
17/00314-1

Umhvørvisstovan hevur matrikulerað øki í 11 matriklar. 10 matriklar, har ið smáttur standa á
og eitt felagsøki, ið leigararnir varða av.
Støddin á økinum og áramál á sáttmálanum er sostatt broytt og tískil skal nýggjur
leigusáttmáli góðkennast.
Støðan skal eisini takast til leigaða felagsøki. Sum ásett í leigusáttmálanum § 6 liggur tað á
leigarunum at hava ábyrgdina á økinum og syrgja fyri øllum viðlíkahald.
Vágs Kommuna hevur móttikið rokning frá Umhvørvisstovan. Støða má takast til, hvussu
skal fyrihaldast til hesa rokning.
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Tekniska- og umhvørvisnevndin 12. september 2017:
Einmælt samtykt at Vágs Kommuna leggur út fyri matrikulering og síðan sendur rokningina
víðari til eigarafelagið fyri Smátturnar í Vági.
Leigusáttmálin verður sendur til býráðið til góðkenningar.
Eigarafelagið Smátturnar í Vági hevur ábyrgdina at røkja felagsøki.
Umsitingin 13.09.2017/PJ&PT:
Rokningin fyri matr er smáar 48 tús kr. Kommunan keypti fleiri ymisk matr og legði tey
saman í eitt matr ísv smátturnar. Hetta hevur kommunan longu goldið fyri. Í einum øðrum
máli í okkara journal var staðfest, at eigararnir máttu sjálvir betala fyri hesa seinni matr, tí
kommunan hevði ongan áhuga í at gera sítt stykkið um til 11 stykkir, kommunan eigur stykki.
Umsitingin metir, at kommunan og umsitingin hevur lagt nokk av pengum og arbeiðsorku í
smátturnar. Umsitingin hevur skriva eitt ótal av leigusáttmálum viðv smáttunum og gjørt
alskyns váttanir til lánistovnar osv uttan at eigararnir hava goldið nakað fyri hetta. Suðursmíð
spf er sent til tvingsilsavtøku tann 28-8-17, og er ein av eigarunum av felagnum Við Laksá
spf. Við Laksá eigur 7 av 10 smáttum. Suðursmíð skyldar eisini longu kommununi væl yvir
100 tús ísv byggingina av smáttunum. Mælt verður frá, at kommunan leggur fleiri pengar út
vegna smátturnar, og um eigararnir skulu betala fyri hesa matr eftir at kommunan hevur lagt
út, hví kunnu teir so ikki bara betala hana beint til Umhvørvisstovuna.
Fíggjarnevndin 18. september 2017:
Einmælt samtykt at eigarafelagið verður sjálvt at gjald fyri matrikuleringina.
Leigusáttmálarnir verða lagdir fyri býráðið.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at gera leigusáttmálarnir av nýggjum.
Longd á leigumálinum verður longt til 20 ár og støddirnar á leigaða økinum er eitt sindur
ymiskt fyri einstøku smátturnar.
[Lagre]

89/17 Umboð í Eldraráð fyri Suðuroynna
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
25.09.2017

Málnr.
89/17

Journalnr.
17/00354-2

Vágs kommuna hevur 12. september 2017 móttikið teldupost frá Bú- & Heimatænastuni í
Suðuroy við áheitan um at velja persón til eldraráð.
Víst verður á at: “Á stýrisfundi hjá Bú- og Heimatænastuni í Suðuroy 24. apríl 2017 varð
samtykt at seta eitt eldraráð á stovn fyri Suðuroynna.
Ætlanin er, at umboð skulu veljast, tá kommunuval er, men í eini skiftistíð til val verður aftur,
velja kommunurnar hvørt sítt umboð.
Heitt verður tí á kommunurnar um at velja eitt umboð í eldraráðið, og hevði tað verið gott, um
tað var onkur, ið hevði áhuga fyri eldraøkinum.
Persónar, ið verða valdir í ráðið skulu vera 60+. Viðheft eru viðtøkurnar fyri eldraráðið.”
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at heita á Ingeborg Vinther at taka sætið vegna Vágs kommunu. Um hon
ikki tekur av, so kemur Sosiala nevnd við nýggjum uppskotið.
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[Lagre]

90/17 Samanlegging av 549d og 596a
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
25.09.2017

Málnr.
90/17

Journalnr.
17/00358-1

Treytin fyri at sundurbýta matr. 549c, frá hinum matriklum við sama matrikulnummari, er at
nýggi matrikulin, ið hevur fingið matr.nr. 549d, skal leggjast saman við matr. 596a, áðrenn 3
mðr er farnir.
Skeyti er sent til Umhvørvisstovuna til avgreiðslu. Tá eigaraskifti er fullført, verður skjali til
samanlegging sendast inn.
Býráðið skal taka støðu til at leggja matriklarnir 549d og 596a saman.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]

91/17 Teldur til lærararnir í Vágs skúla
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð
4 Vágs Býráð

Fundardagur
12.06.2017
19.06.2017
26.06.2017
25.09.2017

Málnr.
66/17
76/17
59/17
91/17

Journalnr.
17/00205-2
17/00205-2
17/00205-2
17/00205-2

Umbøn frá Vágs Skúla um teldur til lærarar, sí viðhefta tilboð.
Mentamálanevndin 12. juni 2017:
MN tekur undir við skúlastjóranum, at tikið verður av tilboðnum frá Formula viðv leasing.
Fíggjarnevndin 19. juni 2017:
Einmælt samtykt, at taka undir við Mentanarnevndini.
Umsitingin 23 juni 2017:
Mælt verður til, at Býráðið játtar ein max upphædd til teldunar, tí tilboðið frá Formula er ikki
komið enn. Hetta verður ein eykajáttan, og mælt verður til at hon verður fíggjað av
innistandandi.
Vágs Býráð 26. juni 2017:
Einmælt samtykt at játtað verður maks. 8000 kr við mvg /mðr til leasing av teldum. Málið
skal hava tvinnar viðgerðir.
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Umsitingin 21. september 2017/PJ:
Vágs kommuna hevur í dag móttikið tilboðið frá Formula viðv. leasing sum MN, FN og
síðani Vágs Býráð hava tikið støðu til. Talan er um eina eykajáttan.
Sambært tilboðnum dagfest 14. september 2017 er kostnaðurin fyri 25 eindir - yvir 3 ár 4.860,00 + mvg pr. mðr..
Ynskið hjá Skúlaleiðsluni var/er at fáa eina fast upphædd og síðan bíleggja eindir svarandi til
tað upphæddina.
Avtalað er at skúlastjórin sendur eitt avrit av hvat og hvussu nógv verður bílagt, men heldur
seg til 8.000,00 kr. við mgv/mðr.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð at játta maks. 8000 kr við mvg /mðr til leasing av teldum.
[Lagre]

92/17 Fíggjarætlan 2018 Vágs Kommuna
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
22.08.2017
18.09.2017
25.09.2017

Málnr.
112/17
114/17
92/17

Journalnr.
17/00264-3
17/00264-3
17/00264-3

Fíggjarnevndin skal áðrenn 1 oktober leggja uppskot fyri Býráðið. Umsitingin hevur samla
nøkur ting saman frá undanfarnum árum, sum møguliga skulu við í FÆ18. Eisini hevur
umsitingin heitt á ymsu leiðararnar, um at koma við teirra ætlanum fyri 2018. Heitt er á
leiðararnar, um at útvega tilboð ella gera kostnaðarmetingar yvir teirra ætlanir, tí annars
verður torført at seta pengar av, um Býráðið vil tað.
Fíggjarnevndin 22. august 2017:
Umrøtt.
Umstitingin 13 september 2017 :
Uppskotið vísur samlaðar inntøkur á 62,060 tkr, samlaðar útreiðslur á 54,285 tkr og eitt RLÚ
á 7,775 tkr. Ongar íløgur eru avsettar enn. Skattur og barnafrádráttur er óbroytt í mun til 2017.
Fíggjarnevndin 18. september 2017:
Einmælt samtykt at leggja fyriliggjandi fyri býráðið á komandi fundi. Uppskotið byggir á ein
framrokning av rakstrinum í 2017.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi uppskotið.
Býráðið heitt á nevndirnar um at viðgera teirra part av fíggjarætlanini á nevndarfundi.
[Lagre]
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