FUNDARBÓK HJÁ
VÁGS KOMMUNU

FUNDARBÓK HJÁ
VÁGS BÝRÁÐ 2013
Skrivari: Petry Joensen

Fundur nr. 1
Tíð: 14. januar 2013 kl. 18.00
Stað: Kommunuskrivstovan
Fastir fundardagar:
14. januar, 11. februar, 14. mars,
15. apríl, 30. mai, 17. juni,
19. august, 23. september,
28. oktober, 25. november,
19. desember

Møttir:
Allir býráðslimir

Ikki á Fundi:

1) Mál nr.: 13/00002 Heimild at undirskriva saman við borgarstjóranum
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram, tilmæli um at Petry Joensen, býráðsskrivari fær heimild frá
Vágs býráð í tíðarskeiðinum 2013 til og við 2016 saman við borgarstjóranum at
undirskriva, har tað sambært kommunustýrislógini §44 stk. 2 skulu tvinnar undirskriftir
til, t.v.s. leigusáttmálar, skeytir, lántøka, keyp og søla av fastari ogn og a.l..
Avgerð:
Einmælt samtykt.
2) Mál nr.: 13/00003 Uppskot um at stovna nevndir/bólkar
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram, tilmæli um at stovnseta tveir nýggjar bólkar og eitt nýtt átak:
1. Grøni bólkur hjá Vágs kommunu
Bólkurin verður mannaður við fimm limum:
Sirið Stenberg, Eydis Kjærbo, Beinta Leo, Uttanflokkalistin 1 lim.
Tórhallur Áslaksson við sum samskipari
Endamálið hjá Grøna bólkinum er millum annað, at seta fokus á:
Grønir kommunalir stovnar
Brúkaravinarligt rusk- og endurnýtslupláss
Orkusparandi gøtuljós
Fleiri grøn økir í býnum, skapa býarrúm og fríøkir í miðbýnum
Planta trø og runnar í býnum.
2. Vinnumenningarbólk.
Undirskriva:
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Bólkurin verður mannaður við fimm limum:
Borgarstjórin er formaður. Limir í bólkinum eru: Poul W. Augustinussen, Anna B.
Samuelsen, Tórður J. Poulsen, Uttanflokkalistin 1 lim.
Endamálið hjá Vinnumenningarbólkinum er millum annað:
-

At seta fokus á, at styrkja um verandi vinnur í Vági.
Kommunan kann ikki beinleiðis verða eigari, men Vinnumenningarbólkurin
skipar tó soleiðis fyri, at vinnuaktørar, ráðgevar við ymiskum førleikum o.o.
saman fara undir at arbeiða við at menna verandi vinnur.
At seta fokus á, at nýggjar vinnur verður skaptar í Vági
Vágs kommuna tekur í tann mun tað er gjørligt lut í at fáa lýst hvørjir
møguleikar eru í nýggjum vinnuhugskotum.
Vinnumenningarbólkurin fyriskipar almennum fundum, har fokus er á hvussu
vit fáa styrkt um og fjøltáttað vinnulívið í Vági. Hetta er ein týðandi táttur í at
fáa skapt meiri virksemi í Vági.
Skipað verður eitt ráðgevingartoymið, sum kann veita ráðgeving til
vinnurekandi, sum ætla at fara undir nýggja vinnu.

Íverksetanarstuðulsskipanin skal aktiverast.
Harumframt kann Vinnumenningarbólkur eisini taka upp viðurskifti, sum bólkurin
metir hava týdning fyri vinnumenning í Vágs kommunu.
Skotið verður somuleiðis upp, at Vágs kommuna setur á stovn Fjarlestrardepil við
heimstaði í Vági.
Endamál
Fjarlestrardepilin er eitt tilboð til t.d. tey, sum ætla:
undir hægri útbúgving (fyrstu útbúgvingina)
undir hægri ískoytisútbúgving (taka eina ella partar av einari útbúgving afturat verandi
hægri útbúgving)
undir endurútbúgving og uppskúling
Fjarlestrardepilin kann harumframt eisini gerast ein Depil, sum skipar / bjóðar út
førleikamennandi skeið til fyritøkur, stovnar og einstaklingar í Suðuroynni.
Fígging
Fjarlestrardepilin er stovnaður av Vágs kommunu, sum eisini skipar hølisviðurskifti við
neyðugum amboðum.
Vágs kommuna skipar kunningarsavn v.m., bæði í pappírsformi og á heimasíðu, um
fjarlestur og útbúgvingarmøguleikar í smb. við fjarlestur
Skipan
Eitt stýrið við trimum limum verður valt at stjórna Fjarlestrardeplinum.
Vágs kommuna tilnevnir teir tríggjar limirnar í stýrinum. Ein av limunum verður
tilnevndur sum formaður í stýrinum.
Undirskriva:
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Avgerð:
Grønur bólkur: Býráðið samtykti við 7 atkvøddi fyri at stovnseta bólkin, Heri atkvøddi
ímóti og Conrad atkvøddi ikki.
Vinnumenningarbólk: Býráðið samtykti við 7 atkvøddi fyri at stovnseta bólkin, Heri og
Conrad atkvøddi ímóti.
Fjarlestrardepil: Býráðið samtykti við einmælt at taka undir við hesum.
3) Mál nr.: 13/00004 Val av nevndum og umboðsfólkum
Frágreiðing um mál:
Sambært kommunustýrisskipanini fyri Vágs kommunu skal býráðið velja hesar nevndir
og umboð:
Skattakærunevndin fyri Suðuroy
1. petti. Skattakærunevndin hevur 2 lim úr Vágs kommunu, sbrt. kunngerð nr. 8 frá 5.
februar 2001
um val av limum í kommunalu skattakærunevndirnar, fyri kommunurnar part er talan
um eina Skattakærunevnd fyri alla Suðuroynna, har kommunan velur 2 lim og 2
varalim.
2. petti. Nevndin fyrisitur mál, ið sambært lóggávuni, kunngerðum, reglum um
skattakærur og fyriskipanum, eru løgd undir hana, og skipar fyri teimum arbeiðum, sum
skulu verða gjørd í hesum sambandi.
Barnaverndarnevndin
1. petti. Barnaverndarnevndin hevur 2 lim úr Vágs kommunu, fyri kommunurnar part er
talan um eina barnaverndarnevnd fyri Vágs og Porkeris kommunu, har kommunan velur
2 lim og 2 varalim.
2. petti. Nevndin fyrisitur mál, ið sambært lóggávuni, kunngerðum, reglum um
barnavernd og fyriskipanum, eru løgd undir kommununa, og skipar fyri teimum
arbeiðum, sum skulu verða gjørd í hesum sambandi.
Brunanevndin
1. petti. Brunanevndin hevur 6 limir.
Kommunurnar Sumba, Vágur, Porkeri og Hov hava samtykt, at hava felags brunalið, í
Brunanevndini sita umframt borgarstjórarnir úr nevndu kommunum
brunaumsjónarmaðurin og ein limur, sum fútin tilnevnir.
2. petti. Nevndin fyrisitur mál, ið sambært lóggávuni, kunngerðum, reglum um
brunavernd, eru løgd undir kommununa, og skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu
verða gjørd í hesum sambandi.
Sjálvsognarstovnurin Eldrasambýlið í Vági:
Undirskriva:
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Vágs býráð velur 3 limir í nevndina, Vágs kommuna eigur formaður. Umframt limirnar
fyri Vágs kommunu hevur Vágs Matmøðrafelag 2 lim og Húsalánsgrunnurin 1 lim.
Upptøkunevndin til Eldrasambýlið:
Vágs kommuna velur 3 limir við røktarfakligari útbúgving. Umframt limirnir fyri Vágs
kommunu, er økisleiðarin í Heimarøktini og ein kommunulækni, tilnevndur av
landsstýrismanninum, eisini limir.
Sjálvsognarstovnurin Vardar Íbúðir: Hoyrir undir økið hjá Fíggjarnevndini (samtykt í
2009)
Stýrið fyri Ellis- og Røktarheimið í Suðuroy: Vágs býráð velur 1 lim og 1 varalim
Ferðslunevndina: Vágs býráð velur 4 limir, løgreglan hevur 1 lim, sum altíð er
formaður.
Skúlastýrið fyri Vágs skúla: Vágs býráð velur 2 limir.
Sjálvsognarstovnurin Vágs Ítróttarráð: Vágs býráð velur 1 lim og 1 varalim.
KSF: Borgarstjórin fastur limur í stýrinum.
Ferðavinnan í Suðuroy: Vágs býráð velur 1 lim og 1 varalim.
Valnevndin: Vágs býráð velur 5 limir og 2 varalimir.
Umboð í IRF: Vágs býráð velur 1 umboð og 1 varaumboð.
Umboð í SEV: Vágs býráð velur 1 umboð og 1 varaumboð.
Johanna TG326: Vágs býráð velur 1 umboð.
Stóra Pakkhús: Vágs býráð velur 1 umboð.
Vágs sóknar Forminnisfelag/Forminnissavnið: Vágs býráð velur 1 umboð
Bólkur sum hevur eftirlit við viðlíkahaldið av Hamragarði: Kommunurnar velja hvørt
sítt umboð
Bygginevndin fyri Barnagarðin:
Avgerð:
Barnaverndarnevnd
1. Anita Nysted - vara: Margreth Augustinussen
2. Dorrit Bech Joensen - vara: Linda Mejer Hansen
Undirskriva:
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Einmælt samtykt
Sjálvsognarstovnurin Eldrasambýlið í Vági
1. Danjal Bjarkhamar
2. Eydis Kjærbo
3. Poul W. Augustinussen
Einmælt samtykt.
Upptøkunevndina til Eldrasambýlið
1. Sigurð Marner Simonsen
2. Eyðbritt Krosslá
3. Margreth Augustinussen
Einmælt samtykt.
Stýrið fyri Ellis- og Røktarheimið í S.
Anna Brattaberg, varalimur Dánjal Bjarkhamar
Einmælt samtykt
Brunanevndin
Felags nevnd við Hovs, Porkeris og Sumbiar kommunu. Íalt 6 limir – borgarstjórarnar
fyri kommunurnar, brunaumsjónarmaðurin og ein limur sum fútanum tilnevnir.
1-4 Borgarstjórarnir í teimum 4 kommununum
5. Løgreglan
6. Gudmund Jacobsen
Ferðslunevndin
1. Danjal Bjarkhamar
2. Poul W. Augustinussen
3. Tórður Poulsen
4. Løgreglan
Einmælt samtykt
Skúlastýrið fyri Vágs Skúla
1. Sirið Stenberg
2. Eydis Kjærbo
Einmælt samtykt
Sjálvsognarstovnurin Vágs Ítróttarráð
Jón Pauli Olsen, varalimur Bjarni Johansen
Einmælt samtykt
KSF
Undirskriva:
5/7

FUNDARBÓK HJÁ
VÁGS KOMMUNU
Dennis Holm
Ferðavinna í Suðuroy
Heidi Kilgour
Einmælt samtykti

.

Skattakærunevndin fyri Suðuroy
1. Bogi Mortensen, varalimur John Hendrik Holm
2. Kirstin Strøm Bech, varalimur Jan Joensen
Einmælt samtykt.
Valnevndin
1. Mannbjørn Tausen
2. Lív Godtfred
3. Kitty Leo
4. Ebba Vágsheim
5. Bogi Mortensen
Varalimur Gudmund Larsen
Varalimur Majken Sandá
Einmælt samtykt
.
Umboð í IRF
Dánjal Bjarkhamar
Einmælt samtykt
Umboð í SEV
Eydis Kjærbo
Heri Hjelm kemur við broytingaruppskotið um at velja Conrad Gaard Joensen.
Atkvøtt var um broytingaruppskotið fyrst, 7 atkvøddi ímóti, Heri og Conrad atkvøddi
fyri, sostatt fall broytingaruppskotið.
Síðan var fari til upprunauppskotið, 7 atkvøddi fyri, Heri og Conrad atkvøddi ímóti.
Johanna TG 326
Jógvan Krosslá
Conrad vísir á, at hann kundi hugsa sær henda postin, Heri Hjelm kemur tí við
broytingaruppskotið at velja Conrad.
Atkvøtt var um broytingaruppskotið fyrst, 7 atkvøddi ímóti, Heri og Conrad atkvøddi
fyri, sostatt fall broytingaruppskotið.
Síðan var farið til upprunauppskotið, 8 atkvøddi fyri, Conrad atkvøddi ikki.

Undirskriva:
6/7

FUNDARBÓK HJÁ
VÁGS KOMMUNU
Vágs sóknar Forminnisfelag/ Forminnissavnið (felags nevnd)
Dennis Holm
Einmælt samtykt
Bygginevndin fyri Barnagarðin:
1. Dennis Holm
2. Sirið Stenberg
3. Tórhallur Áslaksson
Einmælt samtykt
Bólkur sum hevur eftirlit við viðlíkahaldið av Hamragarði: Kommunurnar velja hvørt
sítt umboð
4) Mál nr.: 13/00005 Umsókn um matstovu- og skeinkiloyvi til ummælis
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram, umsókn um matstovu- og skeinkiloyvi frá Hotel Bakkanum
til ummælis.
Avgerð:
Einmælt samtykt at viðmæla hesum.
5) Mál nr.: 13/00006 Uppskot til býráðsfundir 2013
Frágreiðing um mál:
Borgarstjórin leggur fram, uppskot um almennar býráðsfundir hjá Vágs býráð 2013.
Mælt verður til, at hava fundir hesar dagar kl. 18.00:
Mánadag
14. januar
Mánadag
11. februar
Tórsdag
14. mars
Mánadag
15. apríl
Tórsdag
30. mai
Mánadag
17. juni
Mánadag
Mánadag
Mánadag
Mánadag
Tórsdag

12. august
23. september
28. oktober
25. november
19. desember

Avgerð:
Avgjørt var at flyta fundin í august til 19 og at allir verða kl. 19.00.
Undirskriva:
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