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117/17 Áheitan frá býráðslimi um at fáa svara spurningum um fíggjarstøðu
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
18.12.2017

Málnr.
117/17

Journalnr.
17/00451-3

Býráðslimur vísir í telduposti dagfestur 9. desember 2017 á, at hann ynskir at fáa svar uppá
nakrir spurningar sum vóru settir 22. november, og sum hann metur seg ikki hava fingið
nøktandi svar uppá á býráðsfundinum 27. november (kunning/umrøðu).
Fyrispurningarnir snúgva seg um fíggjarviðurskiftið hjá Vágs kommunu, eitt nú um
Fíggjarmálaráðið heldur fast í at skuldin hjá sjálvsognarstovnunum Vágs Ítróttarráð og Páls
Høll skulu leggjast í roknskapin hjá kommununi. Hvat hendir um inntøkurnar minkað
ávikavist 2 og 4 mió..
Vágs Býráð 18. december 2017:
Borgarstjórin lesur teldupostin upp.
Conrad Gaard Joensen vísir á, at hann ikki ynskir málið viðgjørt tá fíggjarleiðarin ikki er á
fundi og leggur fram. Umrøða var um fíggjarviðurskiftið generelt.
Borgarstjórin umrøður málið við fíggjarleiðarin og kemur málið fyri aftur á fyrsta býráðsfundi
í januar 2018.
[Lagre]

118/17 Húsið hjá Sjúrður Mikkelsen, matr 369b og 371a.
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Máli verður útsett til greiða fæst á nýggju eigaraviðurskiftini
10-11-2017, nýggj støða, nú allar fastogninar hjá Sjúrða Mikkelsen eru lýstar til sølu á
www.ogn.fo.
TD var í samráðing við Sjúrða Mikkelsen, um vánaliga standin á ognini Bøgøta 17-19.
SM játtaði at ognin var í sera ringum standi, men SM sá seg ikki føran fyri at ístand gera
ognina, og harvið tryggja at henda ikki kann gera skaða á grannalagið, tá stormur er.
SM heitti tí á undirritaða, um Vágs Kommuna kundi hjálpa sær av við ognina, soleiðis at
húsini blivu niðurtikin. SM sær seg ikki føran fyri at standi fyri niðurtøkuna, og ei heldur
føran fyri at bera kostnaðin av niðurtøkuna.
Avtala var við SM, at Tekniska deild ger eitt uppskot til niðurtøku av húsinum Bøgøta 17-19,
sum SM kann góðtaka.
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TD mælir til at VK keypti ognina, fyri eftirfylgjandi at burturbeindi húsini. Økið kann síðani
brúkast til parkeringspláss el.l.

Matr. 370, 108 fermetrar
Tekniska Deild var í samráðingum við Sjúrður Mikkelsen um keyp av økinum við
parkeringsplássið við Gamla Skúla. Hetta kom tó ikki uppá pláss áðrenn Sjúrður doyði.
Ætlanin er, at Vágs kommuna skal keypa økið, soleiðis at parkeringsøkini við Gamla Skúla og
við Handilin á Gørðunum kunnu umskipast – og er hetta eisini í tráð við tað, sum Landsverk
hevur víst á í smb. við ferðslutrygdarætlanina.
TD mælir til, at Vágs kommuna keypir hetta økið, eins og ætlan hevur verið.
Matr. 371b, 467 fermetrar
Talan er um matrikkulin niðan ímóti Skálavegi.
Ætlan hevur síðan síðst í 1970unum verið at gera veg vestur frá Skálavegi og vestur gjøgnum
Brekkubø, vestur til bústaðarøkið í Brekkubø.
TD mælir til at Vágs kommuna keypir hetta økið, soleiðis at hendan ætlan kann setast á skrá.

Tekniska- og umhvørvisnevndin 14. november 2017:
Samtykt at heita á TD at fylgja málinum upp.
Tekniska deild 08.12.2017:
TD hevur hin 22. nov. -eftir ynskið frá sent boð kr. 100.000,- uppá partar* av ogninum eftir
Sjúrða Mikkelsen.






Matr. nr. 370 parkerinsøkið á Gørðinum/Vágsvegi við Ruth Smith Savni.
Matr.nr. 369b, Bøgøta 17, húsini hjá Mikkel
Matr.nr. 371a, Bøgøta 19, húsini hjá Mikkel
Matr. nr. 371b, Skálavegur 21, grundstykkið norðan fyri húsini hjá Sjúrða Mik.
Matr.nr. 371c, Skálavegur 19 húsini hjá Sjúrða Mikkelsen

Svar er komið hin 5. des. frá Petur Even Djuurhuus, løgfrøðingi, har sagt verður, at um VK
bjóðar kr. 200.000,- uppá partar av ogninum, tá vil PED innstilla boði frá VK positivt til
Skiftirættin.
Tekniska nevnd hevði máli til umrøðu á fundi 6 des., har Conrad Gaard, Levi Mørk og Dánjal
Bjarkhamar, einmælt tóku undir við áheitanini frá PED, um at hækka boði til kr. 200.000,Tekniska- og umhvørvisnevndin 14. november 2017:
Samtykt at heita á TD at fylgja málinum upp.
Fíggjarnevndin 11. december 2017:
Nevndin er samd um at Vágs kommuna eigur at leggja boð inn uppá 200.000,00 kr.. Málið
verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 18. december 2017:
Einmælt samtykt.
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[Lagre]
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Upptøkureglur til barnaansing, umbøn frá forkv, í MN um at fáa á skrá.

Mentamálanevndin 12. juni 2017:
MN hevur broytt upptøkureglurnar og beinir málið í býráðið.
Tað ið er broytt- er fyrsta áseting í upptøkuregnunum til :
➢

Minsta lagi annað av foreldrunum, skulu verða skrásett í kommununi, fyri at fáa pláss í
dagstovna- og dagrøktarskipanini. Eisini kunnu foreldur, ið hava ætlanir um at flyta til
kommununa, skriva børn síni á bíðilistan 6 mánaðir, áðrenn flutt verður til kommununa.

Har tað áður stóð at: «Barni og mista lagi annað av foreldrunum skuldi verða skrásett í
kommuni». Nú er nokk um annað av foreldrunum er skrásett í kommununi.
Eisini hevur MN broytt upptøkureglurnar við at geva møguleika til fólk uttanifrá (ikki skrásett
í kommununi) kunnu fáa pláss í skipanini í ávíst tíðarskeið (t.d praktikk e.l.), um pláss eru
tøk. Sí niðanfyri.
➢

Um so er at onkur uttanifrá (ið ikki búgva í Vági) hava tørv á plássi í dagstovna- og
dagrøktarskipanini í ávíst tíðarskeið t.d praktikk ella líkandi.skulu hesi fáa pláss um tøkt pláss er í
skipanini.

Eisini eru onkrar broytingar gjørdar samb. tilráðing frá MMR (er sent VK 2014)
- orðingin ansingarskipan er broytt til dagstova- og dagrøktarskipan.
- gjaldsreglur, eftirstøða og feria er skrikað.

Vágs Býráð 26. juni 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við broyting av upptøkureglunum til barnaansingina.
Umsitingin 30-11-2017/PJ:
Fundur hevur verði 29-11-2017 millum báðar leiðararnir og forkvinnuna í
Mentamálanevndini fyri at umrøða ymisk viðv. skifti hjá børnum og annað viðv.
upptøkureglnum.
Ynskiligt er at skiftið bert veðru 2 ferðir um árið, 1. januar og 1.august – og ikki sum nú ásett
3 ferðir.
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Mælt verður somuleiðis til at broyta seinastu ásetingina (um so er at onkur útifrá (ið ikki búgva í
Vági) hava tørv á plássi í dagstovna- og dagrøktarskipanini í ávíst tíðarskeið t.d. praktikk ella líknadi, skulu hesi
fáa páss um tøkt pláss er í skipanini) aftur til:

Harumframt kunnu foreldur, sum eru undir útbúgving ella hava eina ávísa uppgávu at loysaog sum er skrásett búgvandi aðraðstaðni, fáa børnini á dagstovn í tveir til seks mánaðir, treyta
av, at tey hava váttan frá útbúgvingarstað ella arbeiðsgevara, og at talan er um avmarkað
tíðarskeið.
Mentamálanevndin 04. december 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum. Málið verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 18. december 2017:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Vágs Kommuna hevur givið Vágs Ítróttarráð byggiloyvið til at Marghøll á Oyrinum 4, Mál
17/00209, við nýtslu sáttmála, mál 17/00304.
Marghøllin mátar 75x50 metrar 3750m2, og stendur á leigugrund hjá Vágs Kommunu.
Vísandi til mál 13/00277-10 (leigugrund undir Páls Høll) hevur býráði samtykt, at Páls Høll
leigar lendi undir sjálvum bygninginum.
Havna- & Vinnunevndin og Tekniska- & Umhvørvisnevndin skal taka støðu til støddina av
lendinum, Vágs Ítróttarráð skal leiga til Marghøllina á Oyrinum.

Havna- og Vinnunevndin 04. december 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við, at leigusáttmálin fevnir um lendi undir sjálvum
bygninginum. Og at taka undir við leigusáttmálanum, ið er gjørdur fyri lendi undir
Marghøllini.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 06. december 2017:
Samtykt við 2 atkvøður fyri at leigusáttmálin fevnir um lendi undir sjálvum bygninginum. Og
at taka undir við leigusáttmálanum, ið er gjørdur fyri lendi undir Marghøllini. Ein minniluti,
Levi Mørk, avkvøðir ímóti.
Fíggjarnevndin 11. december 2017:
Anna Brattaberg Samuelsen var ikki við í viðgerðini metti seg ógegningan.
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Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku- og umhvørvisnevndin. Málið verðu lagt fyri
býráðið.
Vágs Býráð 18. december 2017:
Samtykt við 6 atkvøðum fyri. Levi Mørk, Jens Sivar Djurhuus og Conrad Gaard Joensen
atkvøddi ímóti.
[Lagre]
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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.
Vágs Býráð 27. november 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og veita eykajáttan til endamálið. Málið skal hava
tvinnar viðgerðir.
Vágs Býráð 18. december 2017:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]
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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.
Vágs Býráð 18. december 2017:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]
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Umsitingin hevur gjørt uppskot til fundardagar fyri árið 2018.
Vágs Býráð 18. december 2017:
Býráðsfundurin í januar verður fluttur til tórsdag 1. feb. 2018.
[Lagre]
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