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105/17 Fíggjarætlan 2018 Vágs Kommuna
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
10 Fíggjarnevndin
11 Vágs Býráð
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð
4 Havna- og Vinnunevndin
5 Mentamálanevndin
6 Sosiala- og heilsunevndin
7 Ungdómsnevndin
8 Tekniska- og umhvørvisnevndin
9 Fíggjarnevndin

Fundardagur
22.08.2017
22.11.2017
27.11.2017
18.09.2017
25.09.2017
16.10.2017
16.10.2017
17.10.2017
17.10.2017
17.10.2017
23.10.2017

Málnr.
112/17
156/17
105/17
114/17
92/17
34/17
117/17
29/17
16/17
88/17
144/17

Journalnr.
17/00264-3
17/00264-3
17/00264-3
17/00264-3
17/00264-3
17/00264-3
17/00264-3
17/00264-3
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.
Havna- og Vinnunevndin 16. oktober 2017:
Málið var umrøtt, og samtykt at málið fær víðari viðgerð í býrásamgonguni.
Mentamálanevndin 16. oktober 2017:
Mentunarnevndin ynskir at fáa á FÆ 2018:
- Vøllur skiftast á Eiðinum
- Wc og umklæðingarrúm á Eiðinum mugu dagførast. Køkurin treingir til viðlíkald soleiðs at
amboðini rigga.
- Játtan til nýggja vaskimaskinum til Høllina.
- Spælipláss í Miðbýnum skal dagførast.
- Peningur skal setast av til dagføringa av spæliplássinum í Eikilund (rest).
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- Játtan til viðlíkahald av dagrøktarhúsið (hurðar og gólválegging).
Sosiala- og heilsunevndin 17. oktober 2017:
Nevndin ynskir at fáa sett tað sama av sum á FÆ2017 til heilsumiðstøðina 600.000,00 íløgur,
hetta til víðari arbeiðið at dagføra heilsumiðstøðina, klæða húsið liðugt, ventilatión og sett
rúmið á ovari hædd (vestureftir) í stand.
Heitt verður á hinar eigarakommunurnar um, at verða við til at fáa hetta gjørt í 2018, og heita
á tær um at seta pening av til hetta arbeiðið á teirra fíggjarætlan.
Sosiala nevnd vil heita á býráðið um, at seta eitt sindur av pening av til at byrja arbeiðið uppá
at kanna møguleikarnar fyri at fáa gjørt eldraíbúðir í Vági.
Sosiala nevnd ynskir at skipanin við §5 tímum verður umrøtt í mun til barnaansingina í
samband við fíggjarætlanina 2018.
Ungdómsnevndin 17. oktober 2017:
Nevndin ynskir egin hølir til ungdómshús. Og egna játtan at ráða yvir til tiltøk.
Hølir verða metta at kosta 5 - 600.000,00 kr.. Umframt áleið 100.000,00 kr. til tiltøk, umframt
verandi rakstur.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 17. oktober 2017:
Nevndin hevur viðlagt eitt skjal, ið vísur á ynskir teirra at fáa við á FÆ18.
Umsitingin 19 oktober 2017 :
Uppskotið vísur samlaðar inntøkur á 62,060 tkr, samlaðar útreiðslur á 53,972 tkr og eitt RLÚ
á 8,088 tkr. Ongar íløgur eru avsettar. Skattur og barnafrádráttur eru óbroytt í mun til 2017.

Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Broytingar frá fyrra uppskotið var gjøgnumgingið av fíggjarleiðaranum.
Arbeitt verður víðari fram ímóti seinna uppskotið sum verður lagt fyri býráðið í november.
Umsitingin 22-11-2017:
Uppskotið vísur samlaðar inntøkur á 60,282 tkr, samlaðar útreiðslur á 54,524 tkr og eitt RLÚ
á 2,532 tkr. Afturgjaldan av skuld á 2,532 tkr. Samlaðar íløgur á 3,226 tkr. Skattur og
barnafrádráttur eru bæði óbroytt í mun til 2017 (21,95 og 4.500 kr/barn).
Fíggjarnevndin 22. november 2017:
Einmælt samtykt at leggja fyriliggjandi uppskot fyri býráðið 27.11.2017, sum endaligt
uppskot til fíggjarætlan 2018.
Vágs Býráð 27. november 2017:
Fíggjarætlan samtykt við 8 atkvøðum fyri, Conrad Gaard Joensen atkvøddi blankt.
[Lagre]
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106/17 Umbøn um stuðulstímar Eikilund seinna hálva 2017 (§5 tímar)
Viðgjørt av
1 Sosiala- og heilsunevndin
2 Sosiala- og heilsunevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð
5 Vágs Býráð

Fundardagur
12.09.2017
17.10.2017
23.10.2017
30.10.2017
27.11.2017

Málnr.
28/17
30/17
141/17
96/17
106/17

Journalnr.
17/00306-3
17/00306-3
17/00306-3
17/00306-3
17/00306-3

Í januar 2017 var játtað Eikilund 150 stuðulstímar (§5 tímar) fram til summarsteðgin 2017.
Tá vóru tað 14 børn við serligum avbjóðingum, eitt fjølbrekað barn sum tørvaði 40 tímar, og
14 onnur við serligum avbjóðingum - tá vóru børn við taluvenjing og øðrum smáum
venjingum ikki tikið við.
Áheitan er komin frá leiðaranum í Eikilund 5. september 2017 um framhaldandi at játta
stovninum 140 §5-tímar fram til summarið 2018.
Sambært uppgerð frá Fíggjarleiðaranum dagfest 23/8-2017 verður tørvur á at játtan eina
eykajáttan av innistandandi uppá áleið 500.000,00 kr. til verandi tímatal.

Sosiala- og heilsunevndin 12. september 2017:
Levi Mørk metti seg ógegnigan og var ikki við í viðgerðini.
Heitt verður á fíggjarnevndina um at taka málið upp við normering í ansingarskipanini.
Eisini verður biði um at leiðarin útgreinar og ger ætlanir fyri tey børnini sum hava serligan
tørv, hetta fram til næsta fund hjá Sosialu nevnd.
Sosiala- og heilsunevndin 17. oktober 2017:
Levi Mørk var ikki við í viðgerðini metti seg ógegningan.
Nevndin ynskir at allir partar seta eg niður og eftirmeta skipanina viðv. hvussu arbeiðið við
børnum við serligum tørvi.
Tað kann ikki verða rætt at hetta tímatal allar tíðina varierar, mett verður rættast at eitt
sertoymið verður skipa, og sum altíð er til staðar og ráðgeva og vegleiða starvsfólkið í forhold
til børn við serligum tørvi.
Hetta arbeiðið eigur at byrja beinanvegin og verða liðugt til summarsteðgin 2018.
Fram til summarsteðgin 2018 verða játtaðar 140 tímar.
Somuleiðis verður biði um eykajáttan til hesar tímar (§5). 500.000,00 kr. av innistandandi.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og leggja málið fyri býráðið.
Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Levi Mørk var ikki við í viðgerðini metti seg ógegnigan.
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð, at játta 500.000,00 kr. sum eykajáttan av innistandandi til
§5 tímar. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
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Vágs Býráð 27. november 2017:
Levi Mørk var ikki við í viðgerðini metti seg ógegnigan.
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]

107/17 Atkoma til eystara økið á Oyrinum móti grótkastinum
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Tekniska- og umhvørvisnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð
5 Vágs Býráð

Fundardagur
16.10.2017
17.10.2017
23.10.2017
30.10.2017
27.11.2017

Málnr.
37/17
91/17
140/17
97/17
107/17

Journalnr.
17/00370-1
17/00370-1
17/00370-1
17/00370-1
17/00370-1

TD mælir til at koyrivegurin og rennan millum bergið og Marghøllina verður gjørdur innan
Marghøllin verður klædd.
Sum er liggur koyrivegurin nakað hægri enn høllin, og tí er neyðugt at lækka økið uml. 50cm.
TD metur at skaði kann henda á klædningin og høllina, um hetta verður gjørt eftir at høllin er
uppsett, og TD mælir tí til, at hetta verður gjørt beinanvegin.
Kostnaðurin av at gera henda vegin, og at veita yvirflatuvatni eystur um høllina er mett til
uml. kr. 120.000,- (Hetta er tó ikki íroknað asfalt, sum TD metur kann bíða inntil á vári ár
2018.
Pengar eru ikki eftir innan játtanarkarmin til HVN í 2017, tí verður neyðugt at søkja um
eykajáttan.

Havna- og Vinnunevndin 16. oktober 2017:
Einmælt samtykt at TD fær loyvið til at avgreiða hetta arbeiði. Neyðugt er at HVN søkir
eykajáttan til omanfyri mál.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 17. oktober 2017:
Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum frá TD. Málið verður beint í fíggjarnevndina fyri
kostnaðin av arbeiðinum.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og leggja málið fyri býráðið.

Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð, at veita eykajáttan uppá 120.000,00 kr. av innistandandi,
málið skal hava tvinnar viðgerðar.
Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]
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108/17 Eykajáttan 2017, pf skattur
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð
3 Vágs Býráð

Fundardagur
23.10.2017
30.10.2017
27.11.2017

Málnr.
139/17
98/17
108/17

Journalnr.
17/00402-2
17/00402-2
17/00402-2

Mælt verður til, at játtanin verður hækka við 975.000 kr. Verður fíggja av innistandandi.

Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum, málið verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]

109/17 Eykajáttanir/reguleringar 2017
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Mentamálanevndin
3 Tekniska- og umhvørvisnevndin
4 Fíggjarnevndin
5 Vágs Býráð

Fundardagur
13.11.2017
13.11.2017
14.11.2017
22.11.2017
27.11.2017

Málnr.
39/17
157/17
102/17
155/17
109/17

Journalnr.
17/00427-2
17/00427-2
17/00427-2
17/00427-2
17/00427-2

Fíggjarleiðarin hevur 9. november gjørt upp tørv á eykajáttan fyri 2017, út frá bókaðum tølum
fyri ca. 10 mðr. 2017 og rakstrarstøð har frávikini eru yvir 50 tús. kr.:
Havna- og Vinnunevndin:
Sambært viðheftu uppgerð er tørvur á samlað játtan uppá 400.000,00 kr. av innistandandi
Mentamálanevndin:
Sambært viðheftu uppgerð er tørvur á samlað játtan uppá 50.000,00 kr. av innistandandi.
Tekniska- og Umhvørvisnevndin:
Sambært viðheftu uppgerð er tørvur á samlað játtan uppá 1.190.000,00 kr. av innistandandi.

Fíggjarnevndin:
Sambært viðheftu uppgerð er tørvur á at hækkað inntøkurnar (FÆ2017) fyri persónsskatt við
2.300.000,00 kr. upp í 43.000.000,00 kr.
Havna- og Vinnunevndin 13. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og beina málið umvegis fíggjarnenvdina í býráðið.
Mentamálanevndin 13. november 2017:
Einmælt samtkt at taka undir við hesum og beina málið umvegis fíggjarnevndina í Býráðið.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 14. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og beina málið umvegis fíggjarnevndina í býráðið.
Fíggjarnevndin 22. november 2017:
Einmælt samtykt at beina hesar eykajáttanir í býráðið.
Umsitinign 24.11.2017/PJ:
Samaðar útreiðslur 1.640.000 og inntøka 2.300.000,00 samlað netto 660.000,00 kr..
Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
[Lagre]

110/17 Leiguinntøkur Eldrasambýlið
Viðgjørt av
1 Sosiala- og heilsunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
14.11.2017
22.11.2017
27.11.2017

Málnr.
33/17
153/17
110/17

Journalnr.
17/00417-2
17/00417-2
17/00417-2

Bú- og Heimatænastan í Suðuroy (Eldraøki/BHS) hevur leiga Eldrasambýlið síðan 1 jan 2015.
Ein sjálvsognarstovnur eigur Eldrasambýlið, men BHS hevur goldið leiguna til kommununa
(VK). Samstundis hevur VK játtað og goldið stuðul til Eldrasambýlið, ið hevur verið brúktur
til lánsgjøld, viðlíkahald osv.
Fyri 2015 og 2016 hevur VK goldið 850 tús til Eldrasambýlið, og fyri somu ár hevur BHS
goldið 1.195 tús til VK fyri leigu av Eldrasambýlinum. Nettomunurin er 345 tús.
Mælt verður til, at VK betalur munin til sjálvsognarstovnin. Samstundis verður mælt til, at fyri
2017 og frameftir verður øll leigan flutt til Eldrasambýlið, men at stuðulin frá VK samstundis
verður avtikin. Síðani kann sjálvsognarstovnurin brúka egnar pengar til viðlíkahald osv.
Sosiala- og heilsunevndin 14. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við Fíggjarleiðaranum og beina málið umvegis
Fíggjarnevndina í Býráðið.
Fíggjarnevndin 22. november 2017:
Einmælt samtykt at beina málið í býráðið.
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Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og veita eykajáttan til endamálið. Málið skal hava
tvinnar viðgerðir.
[Lagre]

111/17 Vágbingur spf, avskriva skuld
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
22.11.2017
27.11.2017

Málnr.
152/17
111/17

Journalnr.
17/00405-4
17/00405-4

9. oktober 2017 var felagið tikið til trotabúarviðgerð í Skiftirættinum. Bókhaldið hevur
fráboðað krav til advokatin. Væntandi kemur VK at missa alla ella meginpartin av áognini á
uml. Kr. 49.000. Mælt verður til at avskriva alla áognina.
Fíggjarnevndin 22. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og leggja málið fyri býráðið.
Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt at avskriva hetta.
[Lagre]

112/17 Hølir til Sernám
Viðgjørt av
2 Sosiala- og heilsunevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð
5 Mentamálanevndin
6 Sosiala- og heilsunevndin
7 Fíggjarnevndin
8 Vágs Býráð

Fundardagur
17.01.2017
23.01.2017
30.01.2017
13.11.2017
14.11.2017
22.11.2017
27.11.2017

Málnr.
1/17
4/17
7/17
156/17
34/17
150/17
112/17

Journalnr.
16/00241-3
16/00241-3
16/00241-3
16/00241-3
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.

Síða 9 av 14

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.
Umsitingin 9. november 2017/PJ:
Kommununnar í Suðuroy hava 24. oktober 2017 móttikið skriv frá Sernám við áheitan um, at
fáa loyst málið viðv. hølum, skipan og skrivara til deildina í Oynni.
Magnus Hansen hevur latið inn uppskot til fíggjarætlan fyri 2018.
3. november 2017 er uppskot sent øllum kommunum um at viðgera spurningin hvørt:
- tikið verður undir við fíggjarætlanini við ½ skrivara
- tikið verður undir við fíggjarætlanini uttan ½ skrivara
Eisini er viðheft uppskot til leigusáttmála fyri hølir á Vágsvegi 61, heitt verður á
borgarstjórarnir um at venda aftur skjótast tilber og í seinasta lagi 30. november 2017.
Mentamálanevndin 13. november 2017:
Kunnað.
Sosiala- og heilsunevndin 14. november 2017:
Kunnað. Málið verður lagt fyri býráðið.
Fíggjarnevndin 22. november 2017:
Nevndin samtykt einmælt at mælt til, at Vágs kommunan játtar at seta ½ skrivara um
meirilutin av øllum hinum kommununum taka undir við tí, annar skipa tænastuna uttan
skrivara.
Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við Fíggjarnevndini.
[Lagre]

113/17 Leiga 490a frá Búnaðarstovuni
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Umsitingin hevur sett seg í samband við Búnaðarstovuna við umbøn at keypa part av matr.
490a til at gera gøtu yvir um Sandin. Men síðan er umbøn at gera spælipláss send til
Búnaðarstovuna. Og harafturat hevur Vágs Kommuna eisini ynski at breiðka Kráarvegin, har
man fer inn á matr 490a fyri at gera hetta arbeiði.
Búnaðarstovan hevur nú í skrivi mælt kommununa til at leiga allan matr. 490a.
Leigan er 5000 kr. um árið. Hetta er ásett í Kunngerð nr. 95 frá 23. oktober 2007 um umsiting
av landsjørð, sum seinast broytt við kunngerð nr. 96 frá 3. juli 2013 §11, nr 15 “ Fyri
leigusáttmála millum Búnaðarstovuna og kommunu um lendi til almannagagnligt endamál kr.
5.000,- um árið. Leiguupphæddin verður prístalsviðgjørd sambært galdandi kunngjørt prístal
frá Hagstovu Føroya”
Harafturat skal gjaldast 22.972, 80 kr. fyri mist vetrarbit.
Um kommunan ynskir at keypa matr 490a, ið er 4786 m2, frá Búnaðarstovuni, er prísurin:
Jørð 69 kr./m2
Mist vetrarbit 4,80 kr/m2
Tilsamans at gjalda

330.234 kr.
22.972,80 kr.
353.206,80 kr.

Tekniska- og umhvørvisnevndin 14. november 2017:
Tekniska Nevnd tekur undir við at leiga matr 490a til omanfyrinevndu átøk. Málið verður
tikið upp aftur seinni við atlit til at keypa stykkið. Málið verður beint í fíggjanevndina.
Fíggjarnevndin 22. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og beina málið í Býráðið.
Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku- og umhvørvisnevndini og leiga matr. nr. 490a
frá Búnaðarstovuni.
[Lagre]
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114/17 Sundurbýti av 131a
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Umhvørvisstovan hevur vegna Ásu Mikkelsen sent umsókn til kommununa um at sundur býta
neysti frá restini av ogn hennara á matr 131a. Hon ætlar at selja neystið.
Servituttur gongur frá matr. g. yvir til neystið.
Tekniska Nevnd má taka støðu til at loyva sundurbýti.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 14. november 2017:
Einmælt samtykt at loyva sundurbýti av matr. 131a. Servitutturin skal varðveitast. Málið
verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku- og umhvørvisnevndini.
[Lagre]

115/17 Samanlegging av 622k, 622l og 549c
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Vágs Kommuna hevur í 2016 keypt jarðarstykkini á matr. 622k, 622l og 549c. Eftir at
skeytini nú er tinglýst, skulla stykkini leggjast saman til eitt matr.nr innan 1. Juli. 2018, annars
verða skeytini strikaði og ognarheimildin fellur burtur.
Jarðarstykkini skullu nýtast til kirkjugarð.
Tekniska Nevnd skal taka støðu til, um jarðarstykkini skullu samanleggjast.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 14. november 2017:
Einmælt samtykt at loyva samanlegging. Málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku- og umhvørvisnevndini.
[Lagre]
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116/17 Umsókn um stuðul til leigukostnað, HIS
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Vágs kommuna hevur 3. november 2017 móttikið umsókn um stuðul frá Ítróttarskúlanum í
Suðuroynni (HIS).
Søkt verður um játtan at nýta hølir/støð hjá Vágs kommunu (Vágs Høll og Fjarlestrardepilin)
uttan kostnað fyri fíggjarárið 2017.
Mentamálanevndin hevur á fundi í januar 2017 játta stuðul uppá 40.000,00 kr. fyri leigu av
hølum í 2016.
Fyri 10 mðr. í 2017 eri rokning send HIS fyri nýtslu av Fjarlestrardeplinum uppá samlað kr.
53.900,00.
Eisini nýta teir Vágs Høll áleið 7 tímar um vikuna (sambært umsjónarmanni) til ein kostnað á
200 kr. um tíma ella 1.400,00 kr. um vikuna.
Mentamálanevndin 13. november 2017:
Einmælt samtykt at játta HIS ókeypis leigu fyri alt árið 2017.
Fíggjarnevndin 22. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og leggja málið fyri Býráðið. Støddin
av stuðlinum verður áleið 80 - 90.000,00 kr..
Umsitingin 24.11.2017/PJ:
Samlaða virðið av leigu fyri árið 2017 verður áleið 120.000,00 kr..
Vágs Býráð 27. november 2017:
Samtykt við 7 atkvøðum fyri, Conrad Gaard Joensen og Jens Sivar Djurhuus atkvøddi blankt.
[Lagre]
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