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Vit vilja hervið í stuttum at greiða borgarum okkara frá gongdini í kommununi 
farna árið, seinasta árið hjá núsitandi býráð. 
 
Høvuðsmálini hjá hesum býráðnum vóru: 

 At betra um skúlaviðurskiftini  

 At yvirtaka eldraøkið og fáa tað at virka betur, enn tað hevur gjørt undir 
landinum 

 At fáa til vega nøktandi tal av grundstykkjum í kommununi, tí eftirspurning-
urin er vaksandi  

 
Skúlaviðurskiftini eru munandi betrað, hóast enn er nakað eftir á mál.  
Eldraøkið er yvirtikið, og arbeiðið at betra um tænasturnar gongur væl, hóast 
avbjóðingar eru, nú Heimið á Sýnini verður umvælt.  
Kommunan eigur alt ov fá grundstykkir. Í 2017 er ætlanin at gera útstykking 
við Stóraklett í Sandavági lidna og gera eina útstykking við Olivarsveg í 
Miðvági. Býarplanurin er endurskoðaður og víðkaður, so fleiri grundstykki 
fáast. Ein felags byggisamtykt er gjørd fyri alla kommununa. Býarplanur og 
byggisamtykt liggja nú hjá Landsstýrinum til góðkenningar. 

 
Býráðið hevur virkað fyri trivnaði og framburði við ynski um at hava eina 
kommunu, har øll kenna seg væl. Virðisgrundarlag er gjørt, sum byggir á 
lívsgleði, samskifti og framskygni. 

 
Í vár skipaði kommunan fyri Vágafagnaði í ítróttarhøllini á Giljanesi, har 
kunnað var um ymiskt, sum kommunan arbeiddi við. Tiltakið var sera væl 
vitjað. 
 
Stutt frágreiðing um tær uppgávur, ið eru, ella vera loystar: 
 

 Nýggi skúlin á Giljanesi varð tikin í nýtslu í 2014. Næmingar, lærarar, 
foreldur og onnur eru væl nøgd við nýggja skúlan, sum er ein sera stórur 
bati í mun til tann gamla. Arbeitt verður áhaldandi við at betra um 
skúlaviðurskiftini. Komandi býráð má, saman við leiðslu skúlans, arbeiða 
við ætlanum um víðari útbygging av skúlanum. 
 

 Eldraøkið var lagt út til kommunurnar at umsita tann 01. januar 2015, og 
skulu tænastur veitast borgarunum sambært lóg. Vága kommuna og 
Sørvágs kommuna hava gjørt eina samstarvsavtalu um heimatænastu í 
Vágum og Mykinesi. Við yvirtøkuni av eldraøkinum, er fíggjarætlanin hjá 
kommununi økt sera nógv og nærkast nú 90 mió. Umleið 70 fólk starvast í 
løtuni í Heimatænastuni. Í sambandi við yvirtøkuna av eldraøkinum hava 
Vága kommuna og Sørvágs kommuna gjørt avtalu við landið og sjálvs-
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ognarstovnin á Sýnini, um yvirtøku av heiminum á Sýnini, sum var yvirtikið 
samstundis sum eldraøkið. 
Heiminum tørvar stórar ábøtur. Hesa avbjóðing eru kommunurnar í ferð við 
at loysa. Arbeiðið at umvæla heimið er komið væl áleiðis og væntast at vera 
liðugt í vár. 
Kommunurnar hava fingið eitt rentufrítt lán frá landinum uppá kr. 
15.750.000,-, og eitt rentu- og avdráttarfrítt lán uppá kr. 15.750.000,- til at 
umvæla heimið fyri. Hetta hevur higartil ikki víst seg at vera nóg mikið. 
Kommunurnar hava tí játtað aðrar kr. 5.000.000,- til umvælingina. Tilmæli 
er komið frá stýrinum um at játta umleið kr. 4.000.000,- til eitt triðja 
byggistig, sum umfatar skrivstovubygningin og kjallaran. 
Nú heimið verður umvælt, er partur av bygninginum á Sýnini tømdur og 
stongdur. Hesin parturin verður so liðugt umvældur. Síðan verður hesin 
parturin tikin í nýtslu aftur, meðan restin av bygninginum verður stongdur 
og umvældur. Umvælingin verður væntandi liðug á vári í 2017. 
Tá helvtin av heiminum var stongd, var neyðugt at finna onnur høli ístaðin. 
Í Ivansa húsi búgva 7 fólk, meðan Heimatænastan hevur leigað 4 búpláss 
frá VEKS. 
Alt skrivstovu virksemið er flutt á gomlu kommunuskrivstovuna í Miðvági. 
Dagtilhaldið er flutt í kjallaran í Miðgarði, har tey gomlu og børnini sleppa at 
vera saman, báðum pørtum til fragd og frama. 
Fimleikurin er fluttur í fimleikahøllina og í auluna á skúlanum á Giljanesi. 
Har eru eisini hugnaløtur við fyrilestrum. 
Kommunurnar ynskja at styrkja Heimatænastuna og geva okkara gomlu og 
óhjálpnu eina góða og fjølbroytta tænastu. Síðan yvirtøkuna hevur verið 
arbeitt við fleiri broytingum til tað betra. Endurvenjing er sett á breddan, og 
verður øll tænasta tvørfakliga “visitera”. 
Heimið á Sýnini kemur, tá tað er liðugt, umframt at vera eitt heim við smærri 
eindum, eisini í størri mun at virka sum ein eldradepil við fleiri tilboðum til 
eldri, sum ikki búgva á heiminum.  
Allar upplýsingar vera nú goymdar talgildugt. Tað er tí neyðugt, at kt-trygdin 
er í lagi. Heimatænastan hevur gjørt ein kt-trygdarpolitikk, sum er 
slóðbrótandi innan eldraøkið í Føroyum. Politikkurin er gjørdur í samstarvi 
við Jógvan Joensen, sum er serkønur á økinum. 
 

 Samstarv. Vága kommuna og Sørvágs kommuna hava gjørt avtalu við 
Reyða Kross Føroya, um vitjunartænastu og sambinding. 
 

 Vitjunartænasta. Hansia Nattestad samskipar vitjunartænastuna í Vága 
kommunu. Hava fólk áhuga at gerast vitjunarvinir, ella eru tað fólk, sum 
ynskja vitjan ella kenna onkran, sum ynskir at fáa vitjan, eru hesi vælkomin 
at seta seg í samband við vitjunartænastuna á tlf. nr. 229705. 
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 Sambinding. Endamálið við Sambinding er at knýta vinabond millum 
vaksin ella børn og vaksin.  

 
Vit eru vælsignað við fleiri tilflytarum. Ikki øll teirra hava familju her. Brúk er 
tí fyri, at tey fáa vinir her, eins og vit hava brúk fyri at gerast vinir við hesar 
nýggju borgarar okkara. 
Skipað verður fyri tiltøkum, á bókasøvnunum fyrst í komandi ári, har fólk 
møtast til ein drekkamunn, innsløg, prát og hugna. Í Vága kommunu eru 
tað Maiken Joen-Jacobsen, Nely B. Haraldsen, Paula Joensen og Salve 
Nattestad sum skipa fyri tiltøkunum.  

 

 Grundstykkir. Býráðið leggur stóran dent á at nøkta tørvin á 
grundstykkjum. Í løtuni eru 5 byggibúgvin grundstykkir í Sandavági á sølu-
lista. 
Arbeiðið at gera eina lítla útstykking uppá 6 grundstykkir við endan av 
Svabosvegi í Miðvági var liðugt í heyst. Øll stykkini eru umbiðin. Arbeitt 
verður nú við at avgreiða søluna. 
Arbeiðið at gera útstykkingina við Stóraklett í Sandavági er komið væl 
áleiðis. Talan verður í fyrstu syftu um 11 grundstykkir. Tey flestu eru 
umbiðin og roknað verður við, at øll vera seld í vár. 
Kommunan hevur eisini gjørt eina nýggja útstykking eystan fyri Gjónna 
Heimaru í Vatnsoyrum. Her eru 4 grundstykkir. Væntandi vera tvey teirra 
seld í vár. 
Byrjað er at gera klárt til eina útstykking við Olivarsveg í Miðvági. Her verður 
talan um 13 grundstykkir. Vónandi byrjar hetta arbeiðið til várs. 

 Býráðið hevur roynt at fingið samskifti við Bústaðir um bygging av íbúðum 
í kommununi, men hetta hevur gingið striltið. Býráðið metir, at stórur tørvur 
er á íbúðum til: 
1. Ungfólk, sum enn ikki eru klár at byggja sær eini sethús. 
2. Eldri fólk sum meta, at teirra sethús eru vorðin ov stór til teirra tørv, og 

ynskja sær eini smærri hús, ið eru lættari at halda. 
3. Fólk við serligum tørvi, sum av einihvørji orsøk ikki kunna búgva 

heima. 
 

Endalig loysn á kloakk viðurskiftunum. Landsstýrið hevur ásett, at í 
seinasta lagi í 2015 skuldu allar kloakkir leggjast út á streymasjógv. 
Kommunan hevur latið inn spillivatnsætlan til Umhvørvisstovuna. Sambært 
langtíðarfíggjarætlanini klárar kommunan ikki at hava øll kloakkviðurskifti í 
lagi fyrr enn einaferð aftaná 2020. 
Kommunan hevur í 2016 arbeitt við at leggja kloakkina frá Kumlasteinunum 
út um brimgarðin. Hetta arbeiðið er ikki liðugt enn. Sum nú er, liggur 
kloakkin út um Ytru Bryggju. Komandi ár er ætlanin at binda kloakkina, sum 
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rennur út á Tormansbakka, í pumpuleiðingin við Kumlasteinarnar, so eisini 
hetta kloakkvatnið verður pumpað út um brimgarðin. 
Ætlanin er eisini í 2017 at binda kloakkirnar, sum renna í Stórá í Sandavági 
í pumpuleiðing so kloakkvatnið verður pumpað inn um Tváttá. 
Kommunan hevur gjørt nógvar ábøtur á verandi kloakkir, m.a. við at loysa 
avbjóðingina, at ov nógv reint vatn kemur í kloakkirnar, sum viðførir, at rørini 
ikki svølgja, tá áarføri er.  
 

 Arbeiðið við ferðslutrygdarætlanini fyri alla kommununa gongur væl. 
Býráðið samtykti í oktobur at taka av einum tilboði frá ViaTrafik uppá at gera 
eina ferðslutrygdarætlan. Í løtuni verða viðkomandi persónar hoyrdir um 
ferðsluvandar í kommununi. Trygdin hjá børnunum, sum ferðast til og frá 
skúlunum, fyllir nógv í hesum høpinum. Serliga kann tann myrka tíðin á 
árinum vera vandamikil, tí ferðslan er so nógv, tá børnini fara í skúla. 
Arbeiðið við ætlanini skal vera liðugt í mars 2017. Býráðið skal so nýta 
ætlanina at halda seg til, tá ferðslutrygdarábøtur skulu gerast og annars í 
øllum arbeiði við vegum í kommununi.  
Býráðið heitir á fólk, um at vera varin í ferðsluni. Tíverri hava ferðslu-
vanlukkur kostað alt ov nógv mannalív og stórar mannskaðar gjøgnum 
árini. Eisini vit í okkara kommunu hava verið hart rakt. 

 Høvuðsvegurin gjøgnum Miðvág var asfalteraður í summar. Fýra bungur 
vóru gjørdar eftir vegnum fyri at tryggja, at fólk halda hámarksferðina. Fólk 
eru sum heild glað fyri hesar bungur. Enn restar tað seinasta fyri at fáa 
asfalteringina lidna. Talan er um nakrar innkoyringar og onkra saman-
koming, sum ikki er í lagi. Sera striltið hevur gingist at fáa hetta gjørt, tí teir, 
sum asfaltera, hava ov nógv at gera. 

 Kommunan hevur eisini asfalterað Gummaldagøtu í 2016 umframt aðrar 
snøklar. 
 

 Tvørgarður. Arbeiðið at gera 1. byggistig av endaligu loysnini (Tvørgarðs-
gøtu-Ápramsveg) og binda Tvørgarðsgøtu í Gummaldagøtu er gjørt. Klárt 
at byrja uppá 2. Byggistig. Tað er Maskingrevstur V/Allan H. Hansen, sum 
skal gera arbeiðið. 
 

 Kirkjugarðurin í Sandavági er um at verða fullur. SP/F Westtech hevur 
gjørt prosjekt til víðkan av verandi kirkjugarði. Borgararnir vóru kunnaðir um 
ætlanina á Vágafagnaðinum, sum var í vár. Flestu fólk eru fegin um 
ætlanina og halda, at hon tekur seg væl út og verður eitt prýði fyri bygdina. 
Onnur eru meira ivasom og ynskja, at býráðið finnur aðra loysn. Komandi 
býráð kemur at taka støðu til, hvør loysn verður vald. 
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 Kirkjugarðurin í Miðvági fer eisini at fyllast, so neyðugt er við fleiri gravum 
um stutta tíð.  

 Arbeitt verður framhaldandi við at væla um Ungdómshúsið Loftið. Í de-
sembur 2016 var byrjað at taka tilbygningin niður, soleiðis at heildarmyndin 
av uppruna bygninginum kemur aftur til sín rætt. Í hesum sambandi verður 
forarbeiðið gjørt til at dagføra vesi viðurskiftini í húsinum, soleiðis at vesi 
kunnu verða gjørd í niðastu hæddini. Eisini verður nýggj brandtrappa sett 
upp. 

 Arbeitt verður við at endurnýggja Miðbrekku. Vónandi kann ferð setast á 
hetta arbeiði í komandi ári, so Miðbrekka kann gerast liðug. 

 Kommunan hevur hampað um økið við minnisvarðan av Mikkjal á Ryggi, 
men tað arbeiðið er ikki liðugt. Ætlanin er at taka betonggarðin norðan fyri 
minnisvarðan burtur og laða grótgarð ístaðin. Ein avbjóðingin er tað eisini, 
at sera hált er á flísunum við minnisvarðan, tá kavi er. Enn er eingin endalig 
loysn funnin á málinum. 

 Arbeitt verður við at gera spælipláss norðri í Sørpum í Sandavági. 
Kommunan hevur latið økið drena í 2015. Meiningin er, at kommunan skal 
rinda fyri tilfar, meðan íbúgvarnir gera arbeiðið sjálvboðið. 

 Garðurin fram við Kirkjavegi er nú liðugur, ljós eru sett á garðin og har er 
klárt at planta.  

 Gøtan niðanfyri Vøllin og við Kumlasteinarnar verður hampa. Ljós vera 
ætlandi sett við gøtuna komandi ár. 

 Byrjað er at breiðka Kálvalíðvegin, so bussar í framtíðini kunna koyra 
niðan í Kálvalíð. Nýggir ljóssteyrar vera settir upp ístaðin fyri teir gomlu 
træpelarnar. 

  Arbeiðið at gera Fiskatorg á ytru Bryggju er byrjað. Tá tað er liðugt, verður 
møguligt at keypa nýfiskaðan fisk frá útróðrarmonnum. 

 Gøtan fram við Stórá í Sandavági, verður gjørd aftur, so møguligt verður at 
ganga fram við ánni frá viðarlundini oman í Kirkjuna. 

 Arbeitt verður við at skifta gomlu træpelarnar við Traðarvegin í Sandavági 
út. 

 Borgararnir í Vága kommunu hava í nógv ár fingið reinsað drekkivatn. Nú 
verður arbeitt við at løggilda reinsiverkini.  

 Fyrireiking til vetrarfriðing er byrjað, eitt uppskot fyriliggur at arbeiða víðari 
við.  
Samtykt er, at Vatnsoyrar skulu vetrarfriðast. Somuleiðis skal almennur 
kunnandi fundur verða, har greitt verður frá fyrimunum og vansum við 
vetrarfriðing. 

 Arbeitt verður framhaldandi við at fríðka í øllum bygdunum í kommununi. 
Starvsfólk hjá kommununi hava í vár verið í starvsvenjing hjá Skógrøkt 
Landsins, har tey fingu viðkomandi arbeiðsroyndir. 
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Býráðið roynir í mest møguligan mun at gera arbeiði liðug. Málið hevur verið, 
at nýggjar verkætlanir skulu gerast heilt lidnar. 
 

 Lánini: Nú so nógv arbeiðir eru gjørd og eru í gerð, hevur verið neyðugt at 
hækka lánini. Hetta var serliga aktuelt í 2013 í sambandi við skúla-
byggingina. Tó eiga vit eisini nakrar krónur á bók. Niðanfyri hava vit sett 
gongdina síðan 1995: 
 

  

 
 

 

Miðvágs kommuna 

 1995 2000 2001 2002 2003 

Lán við árslok, mill. 47,9 26,1 21,9 17,6 13,2 

Nettoskuld  við árslok, mill. 46,2 20,0 9,0 6,8 2,2 
          

 2004 2005 2006 2007 2008 

Lán við árslok, mill. 8,7 5,1 2,5 0,5 6,0 

Nettoskuld  við árslok, mill. -2,2 -5,0 -7,0 -3,3 -4,2 

      

Sandavágs kommuna 

 1998 2000 2001 2002 2003 

Lán við árslok, mill. 9,9 8,1 6,9 5,8 4,5 

Nettoskuld  við árslok, mill. 4,0 -0,9 -3,1 -2,7 -2,8 
          

 2004 2005 2006 2007 2008 

Lán við árslok, mill. 3,3 2,4 1,6 0,4 10,2 

Nettoskuld  við árslok, mill. -5,0 6,0 -4,8 -5,4 3,6 

      

Vága kommuna 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Lán við árslok, mill. 24,8 32,9 49,6 52,6 88,2 

Nettoskuld  við árslok, mill. 16,0 24,4 43,5 51 74,1 
      

 2014 2015 2016   

Lán við árslok, mill. 74,2 71,1 69,2   

Nettoskuld  við árslok, mill. 68,3 57,4 64,2   
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Virksemið: Arbeiðsplássini í samfelag okkara broytast støðugt. Flest øll 
kundu ivaleyst hugsað okkum, at tað vóru fleiri arbeiðspláss í kommunu 
okkara. Tó borgarar okkara hava verið raskir at funnið sær arbeiði, tað veri seg 
innanfyri kommunumark, ella aðrastaðni. 
Talið á persónum, sum fáa stuðul frá Arbeiðsloysisskipanini er tíbetur 
minkað nógv, sum tað sæst niðanfyri, men okkara ynski er, at øll, sum hava 
heilsu til tað, skulu kunna fáa arbeiði: 

 
 
Skattskylduga inntøkan í kommununi, sum er vaksin støðugt seinastu nógvu 
árini, støðgaði á í 2009, men veksur nú aftur sum víst niðanfyri: 
 

 

Arbeiðsloysisskipanin 
Ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016  

Menn 22 37 38 35 24 11 3  

Kvinnur 26 44 48 38 38 25 8  

Tilsamans 48 81 86 73 62 37 11  

Miðvágur og Vatnsoyrar 

Ár 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Mill. 74,4 77,1 81,2 86,7 88,7 95,8 111,6 114,2 
         

Ár 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mill. 129,2 136,1 138,3 141,6 158,6 174,1 179,8 176,1 
         

Ár 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

Mill. 189,4 192,8 200,1 202,1 215,3 229,2   

Sandavágur 

Ár 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Mill. 52,6 57,2 59,5 63,2 65,5 72,3 81,0 82,7 
         

Ár 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mill. 93,3 96,5 97,2 105,0 116,5 127,9 135,8 136,0 
         

Ár 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

Mill. 143,0 154,6 157,0 162,2 170,1 172,7   
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Skatturin verður ikki endaliga uppgjørdur fyrr enn í oktobur árið eftir, so tølini 
fyri 2016 kenna vit ikki enn.  
 
Skattaprosentið: Sum greitt er frá, liggja sera stórar avbjóðingar fyri 
framman. Borgarar okkara hava tó verið so raskir at rinda skatt, at býráðið 
heldur tað vera ráðiligt aftur í ár at lækka skattaprosentið, so tað í 2017 verður 
lækkað niður í 22,50%. Allur bati bøtir, og hetta er eitt stig á leiðini. 
Barnafrádrátturin í 2017 verður hækkaður uppí kr. 5.500,- fyri hvørt barnið. 
Vit ynskja tær bestu umstøðurnar fyri barnafamiljurnar.  
 
Roknskapurin: Niðanfyri hava vit víst ársúrslitið áðrenn fígging í ávikavist 
Miðvágs og Sandavágs kommunum, og frá 2009 í Vága kommunu. Sum tað 
sæst, hækka útreiðslurnar, so hvørt fleiri uppgávur vera lagdar á kommununa. 
 

 

  

 
 
 
 

Miðvágur og Vatnsoyrar 
Ár 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Mill. 17,9 14,3 15,1 17,6 17,3 22,7 20,0 21,3 
         

Ár 2003 2004 2005 2006 2007 2008   

Mill. 22,1 23,0 23,0 27,2 32,1 35,8   

Sandavágur 
Ár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mill. 11,8 12,8 16,4 14,3 17,5 18,3 16,6 18,3 
         

Ár 2006 2007 2008      

Mill. 23,9 25,2 35,7      

Vága kommuna 
Ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Mill. 65,2 62,4 74,0 60,9 85,4 59,0 80,6  
         

Ár 2016 2017     

Mill. 98,6 (mett) 87,5 (f. ætlan)     
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Fólkatalið, sum minkaði nógv í kreppuárunum, er vaksið nógv seinnu árini. 
Nú búgva 2.023 fólk í Vága kommunu, so nógv hava ikki búð í kommununi 
fyrr. 
 

 
 

 
 

Barnaansingin: Kommunan hevur nú í nógv ár nøktað tørvin á barnaansing 
og heldur býráðið, at hetta er sjálvsagt. 
Niðanfyri vísa vit útreiðslurnar av ansingini nøkur ár aftur í tíðina: 
 
 

Miðvágur og Vatnsoyrar 
Ár 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Fólk 1081 1072 1087 1066 1045 1022 994 972 
         

Ár 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Fólk 959 958 963 951 953 973 1001 1024 
         

Ár 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fólk 1057 1089 1102 1104 1107 1123 1113 1111 

         

Ár 2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Fólk 1108 1118 1088 1114 1130 1148   

Sandavágur 
Ár 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Fólk 752 759 758 733 726 723 693 668 
         

Ár 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Fólk 669 662 674 682 689 677 689 722 
         

Ár 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fólk 730 739 767 797 805 833 826 832 

         

Ár 2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Fólk 856 854 881 881 863 875   
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Systkinafrádrátturin í barnaansingini var í 2015 hækkaður soleiðis, at fult 
gjald bert verður goldið fyri yngsta barnið, 75% fyri næsta barnið og 50% fyri 
triðja barnið, meðan einki verður goldið fyri hini systkinini. Henda skipan heldur 
fram í 2017. 
Í løtuni eru 160 børn í barnaansingini hjá Vága kommunu. 72 í Sóljugarði og 
88 í Miðgarði. Harafturat eru 44 børn úr 1. og 2. flokki í frítíðaransing í 
Smílikulluni. 
Í skúlanum á Giljanesi ganga 321 børn. 
 
Foreldraráðið í Sandavági hevur í 2015 skipað fyri eini nøgdsemiskanning 
millum foreldur, sum hava børn í barnaansingini í Sóljugarði. Kanningar av 
slíkum slagi vera gjørdar fyri at fáa eina ábending um, hvussu foreldur eru 
nøgd. Kanningin er og verður eitt týdningarmikið amboð hjá býráðnum í 
arbeiðinum framhaldandi at gera tilboðið við barnaansing enn betur. 

Miðvágs kommuna 
Ár 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Túsund kr. 974 917 1.025 1.290 1.437 1.635 2.226 
        

Ár 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Túsund kr. 2.798 3.469 5.366 6.222 7.044 8.026 8.500 

Sandavágs kommuna 
Ár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Túsund kr. 884 1.096 1.407 1.922 2.296 2.967 4.296 
        

Ár 2005 2006 2007 2008    

Túsund kr. 4.984 6.160 7.286 8.228    

Sandavágs kommuna 
Ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Túsund kr. 14.750 14.858 16.656 14.478 14.892 14.499 16.487 
        

Ár 2016      

Túsund kr. 17.096 (meting)      
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Miðað verður ímóti at styrkja námsfrøðiliga partin í ansingini. Býráðið ynskir 
tættari samstarv við foreldraráðini, sum skulu vera ein týdningarmikil sam-
starvspartur fyri at styrkja foreldrapartin. Eisini skulu tey vera hoyringspartur í 
viðkomandi málum. 
  
Námsfrøðiliga Ráðgevingin, sum er partur at umsitingini hjá kommununi, 
hevur nú 2 ár á baki. NR arbeiðir fyribyrgjandi við tilboðum til foreldur og 
stovnar. 
Námsfrøðiliga Ráðgevingin tekur støði í §5 í dagstovnalógini. Stovnar kunnu 
t.d. fáa ráðgeving til eitt eitt einstakt barn, ein bólk av børnum ella tað fakliga 
innihaldið í arbeiðinum. Endamálið er at tryggja, at øll børn hava eitt gott og 
mennandi tilboð. 
Ráðgevingin tekur støði í vitanini um: 
- At børn hava tørv á góðum relatiónum fyri at mennast 
- Støðið verður tikið í førleikum og styrkjunum hjá barninum 
- Fakliga at styrkja tey vaksnu, sum eru um børnini 
- At foreldrasamstarv er ein týðandi liður í tí ráðgevandi arbeiðinum. 
 
NR arbeiðir tætt saman við dagstovnum, frítíðarskúla, skúla og BVT. NR hevur 
gjørt samstarvsavtalu við Sernám. Eisini er NR umboð í fyribyrgjandi tiltakinum 
SSP. 
 
Vága kommuna hevur seinasta árið lagt seg eftir at arbeiða við fyribyrgjandi 
tiltøkum. Við ynskinum um at samansjóða barnaøkið, hevur kommunan skipað 
fyri fundum og fyrilestrum, har allir stovnarnir hava luttikið í felag. NR hevur 
samstarvað við dagstovnarnar um at gera eitt felags virðisgrundarlag fyri 
barnaøkið. Ein liður í hesum arbeiði var at seta arbeiðsbólkar umboðandi allar 
stovnar at orða eina felags barna- og læruáskoðan. M.a. hava Námsfrøðiligu 
stevnumiðini, sum komu frá MMR fyrr í ár, verið grundarlag í hesum arbeiði. 
Í februar skipaði kommunan, saman við Sørvágs kommunu, fyri fyrilestri við 
kenda sálarfrøðinginum, Jens Andersen. Fyrilesturin við heitinum: “Týdning-
urin, foreldur og starvsfólk hava, fyri barnsins luttøku í felagsskapum” var hildin 
fyri øllum starvsfólkum innan dagstovn og skúla. Seinni vóru almennir 
fyrilestrar fyri foreldrum í kommununi. NR hevur havt leiklutin at samskipa hetta 
arbeiði.  
Nú verður verkætlanin “Tiltøk í tøkum tíma” fyrireika. Talan er her eisini um eitt 
fyribyrgjandi tiltak. Hetta er eitt námsfrøðiligt amboð ætlað starvsfólkum, sum 
skal gera tey betri før fyri at síggja trivnaðin hjá barninum, og at veita hjálp 
skjótast møguligt, soleiðis at børn ikki koma í trupulleikar tá talan er um 
menning, samspæl og trivnað. 
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Fyrst í komandi ári kemur Kirsten Gammelgaard til FO. Hon hevur arbeitt við 
verkætlanini “Tiltøk í tøkum tíma” í DK. Hon kemur at greiða frá royndunum 
haðani. NR fer síðan, saman við leiðarunum, at byrja hetta arbeiðið á einstøku 
stovnunum. Ætlanin er at koma á mál við hesum á vári 2017. 

 
Barnaverndartænastan í Vágum er ein tænasta, sum vit veita saman við 
Sørvágs kommunu. 
 
Barnaverndartænastan virkar væl, og hevur veitt ymsa hjálp, til nógvar 
familjur. Hetta eru nógv, bæði foreldur og børn/ung, takksom fyri. 
 
Í løtuni starvast 5 fólk hjá Barnaverndartænastuni í Vágum. Barnaverndar-
tænastan starvast fyribyrgjandi. Tískil er tað av alstórum týdningi, at 
Barnaverndartænastan verður partur av málum, har tørvur er á tí, so tíðliga 
sum gjørligt. Hetta fyri at tryggja, at barnið fær hóskandi tilboð og neyðuga 
hjálpina, skjótast gjørligt. 
 
Allir borgarar hava fráboðanarskyldu, um tey hava/fáa kunnleika um viðurskifti, 
sum kunnu skaða heilsu og/ella menning hjá børnum. Her kann talan verða 
um vanrøkt, tað veri seg likamliga, kensluliga ella sálarliga vanrøkt. Eisini tá 
talan er um harðskap, er fráboðanarskyldan galdandi. Her kann talan vera um 
sálarligan, likamligan ella kynsligan harðskap. Fakfólk, sum í starvi sínum fáa 
kunnleika um hesi viðurskifti, ella hava orsøk til at halda, hava skerpaða 
fráboðanarskyldu. 
 
SSP er ein stytting fyri høvuðspartarnar í SSP samstarvinum - Skúla, Sosialar 
myndugleikar og løgreglu (Politi). SSP er ein tvørfaklig samstarvsskipan 
millum fakbólkar, ið fáast við børn og ung. Endamálið er at savna, samskipa 
og fremja felags fyriskipanir, sum skulu fyribyrgja kriminalitet og skaðandi 
atburð millum børn og ung. Arbeitt verður út frá virkisskránni í “Mál og mið”. 
 
Barnaverndartænastan hevur ábyrgdina av SSP samstarvinum í Vágum. 
 
Arbeiðið við at basa rúsevna og rúsdrekka trupulleikunum í oynni er 
byrjað. SSP saman við kommununum í oynni, felagsskapum, foreldrum og 
ungdómum arbeiða við ymiskum átøkum. Seinast í januar verður almennur 
fundur um, hvussu vit øll í felag kunnu styrkja felagsskapin millum tey ungu, 
foreldur, grannar og ítróttarfeløg, samkomur v.m. 
Meira fæst at vita um SSP á hesi leinkju: http://www.bvs.fo/SSP.aspx 
 
 
 

http://www.bvs.fo/SSP.aspx
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Ungdómshúsið Loftið byrjaði sítt virksemi í januar 2007. Tann 1. Septembur 
2014 var Jákup Olaf Johannesarson settur sum leiðari. Virksemið í húsunum 
er nakað broytt síðan leiðaraskiftið. Uppgávan hjá nýggja leiðaranum er at 
eggja ungdóminum til at virka sjálvstøðugt, og í stóran mun sjálvi skipa fyri 
tiltøkum. Eisini skulu tey hava møguleika at taka sær av løttum og hugna sær. 
Ungdómshúsið hevur nú opið týsdag, mikudag, hósdag og fríggjadag. Hetta 
er eitt kvøld meiri enn í 2015. Hetta kemur av at, leiðarin hevur valt at víðka 
um tilboðið og at arbeiðstíðin er farin frá ½ tíð til ¾ tíð. Hvønn fríggjadag royna 
vit at hava okkurt tiltak. Ì vetur hava tiltøkini verið fjølbroytt. Her hava m.a. verið 
pizzakvøld, FIFAkappingar, poolkappingar, filmskvøld, spurnarkappingar, 
jólaborðhald við Jens Marna Hansen og m.a. Ungdómshúsið hevur eisini haft 
opið ávís leygarkvøld. 
Skipað tiltøk hava, sum sagt, verið fríggjakvøld, meðan fólk hava tikið sær av 
løttum týskvøld, mikukvøld og hóskvøld. Hesi kvøldini hava vit oftani spælt 
brettspæl o.a 
Í samráð við Mentunar- og Trivnaðarnevndina er í fyrsta umfari avgjørt at 
broyta aldursbólkin, sum hevur tilboð í Ungdómshúsinum, frá 3-6 flokk, til 
ungdómar frá 7. flokki til 18 ár. Hetta tilboðið verður kanska broytt í framtíðini. 
Hetta verða at hoyra meiri um í 2017. 
 
Í skúlafrítíðunum hevur kommunan havt tilboð til lesandi um, at nýta hølir hjá 
kommununi, har tey kundu lesa, skriva uppgávur, og annars fyrireika seg til 
próvtøkur. Hetta tiltak hevur eydnast væl. Fleiri hava tikið av tilboðnum. 
Ætlanin er tí framyvir at veita hetta tilboð í ferium og annars, tá tørvur er á 
hesum. Vit vilja hervið heita á tey ungu ella lesandi, um at kunnað kommunu-
na, um tey hava tørv á, at kommunan veitir teimum ein beina á einhvønn hátt. 
Tað kann t.d. vera høli til fjarlestur ella líknandi. 
Nøkur lesandi arbeiða við at gera høvuðsuppgávu í útbúgving teirra, har 
arbeiðspláss ella onnur viðurskifti í kommununi vera viðgjørd. Hetta gleðir 
okkum almikið og kann vera við til at betra um viðurskifti í kommununi. 
 
Tónleikarafelagið er virkið á Loftagrund. Har verður vant regluliga. Skipað 
hevur eisini verið fyri konsertum. 

 
Vága Listastova heldur til í Várgleði. Her er møguleiki hjá listafólki at samlast 
og at mála. Har hevur verið sera nógv virksemi, síðan tilboðið byrjaði. Hetta 
tiltak hevur varpað ljós á, at vit í kommununi eiga fleiri dugnalig listafólk, sum 
nógv okkara ikki vistu um frammanundan. Fleiri teirra hava nú havt 
væleydnaðar framsýningar. Kvøldskúlin nýtir eisini bygningin til virksemið sítt 
nakrar ferðir um vikuna. 
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Vevskúlin undir kvøldskúlaskipanini heldur til Gamla Skúla í Sandavági. Har 
ganga fólk úr allari oynni. Her er talan um eitt sera vældámt tiltak. Áhugin at 
veva er so stórur, at ilt er hjá nýggjum vevarum at sleppa framat. 
 
Heilsudepilin í Vágum er góðkendur av landstýrismanninum. Fyri at betra um 
hølisviðurskiftini hjá læknaskrivarum, er ein lítil umbygging gjørd. Bíðirúmið er 
gjørt minni, eitt nýtt rúm er gjørt, og vaksið er um rúmið hjá læknaskrivarunum. 
Í Heilsudeplinum starvast kommunulæknar saman við læknaskrivarum, 
Heimasjúkrarøktarfrøðingar, heilsufrøðingar, jarðarmóður, kostráðgevi, fysio-
terapeutur og økispsykiatari og sálarfrøðingur. 
   
Vit fegnast um, at fleiri at ítróttarfólkum okkara hava fingið sera góð úrslit í 
árinum, sum fór. Tó høvuðsendamálið við ítróttini er tann sosiala samveran. 
 
Vit eru so heppin at hava nógv fólk í kommunu okkara, sum gera sjálvboðin 
arbeiði. Hesi fólk gera sjáldan nakran háva av sær, men arbeiði teirra er av 
alstórum týdningi fyri samfelag okkara. Vit kunna nevna fólk, sum arbeiða 
innan andaligar felagsskapir, ítróttarfeløg, hjálparfelagsskapir og aðrar 
felagsskapir. Eisini eru tað onnur, sum taka upp órudd, hampa um, planta trø, 
seta í stand ymiskt gamalt. Og so eru tað onnur, sum vitja fólk, gomul sum 
yngri, sum sita einsamøll av einihvørji orsøk, ella gera aðrar góðgerðir, sum 
fjøldin einki kennir til. Býráðið ynskir at takka tykkum øllum so hjartaliga fyri 
góðgerðir tykkara, tí uttan tykkum var samfelag okkara fátækt. 
 
Umhvørvisplássið er blivið dýrari at reka, hóast tað eru góðir møguleikar at 
skilja burturkastið. Í 2013 vóru útreiðslurnar av plássinum (gjald til IRF + lønir) 
kr. 964.000 meðan hesar útreiðslur í 2016 eru vaksnar til kr. 1.358.000.  
Nú tíðirnar eru góðar, kemur meira á umhvørvisplássið, men burturkastið 
verður enn ov illa skilt. Vit vilja her nýta høvið til at heita á borgarum okkara 
um at skilja burturkastið væl og virðiliga, áðrenn farið verður frá húsum. 
Kommunan hevur seinastu tíðina havt ungfólk at hjálpa til við at skilja 
burturkastið. Hesi hava verið seta røsk at hjálpa fólki og fólk eru eisini glað fyri 
tey. 
Allir borgarar í kommununi kunnu frítt lata burturkast frá húsarhaldinum á 
umhvørvisplássið. Ikki er loyvt at koma við størri nøgdum, enn einum rúmmetri 
í senn, uttan frammanundan at hava avtalað hetta við tann, sum passar 
umhvørvisplássið, tí annars er skjótt, at nøkur fá fólk fylla bingjurnar, meðan 
onnur ikki sleppa av við sítt avfall.  
Fólk, sum hava nógv burturkast í sambandi við bygging, umbygging ella 
annað, skulu leiga bingju frá IRF. 
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Upplatingartíðirnar á Umhvørvisplássinum (Bingjuplássinum) eru hesar: 
 

 Týsdag til fríggjadag frá kl. 1600 til kl. 1800 
 Leygardag frá kl. 1400 til kl. 1600 
 
Upplatingartíðirnar síggjast eisini á heimasíðuni og í IRF kalendaranum. 
 
Blái Krossur hevur sett eina bingju á umhvørvisplássið til endurnýtslu. Vit 
vilja hervið heita á borgarar okkara um, at seta tað, sum kann endurnýtast, í 
hesa bingjuna. Ráðgeving fæst frá tí, sum umsitur bingjuplássið. 
 
So hava vit eina áheitan á fólk, sum nýta brenniovnar, ella kynda upp. Takið 
atlit til grannar tykkara!!!  
Flestu fólk eru so friðarlig, at tey ikki vilja gera vart við seg, um grannin ger 
okkurt, sum er til ampa fyri tey. Men vit vita øll, hvussu keðiligt tað kann vera 
t.d., um ein hevur latið vindeyguni upp fyri at lufta út, at rúmið so verður fult av 
royki, tí onkur kyndir upp í grannalagnum. Summi eru noydd at taka klæðini av 
snórinum og vaska tey umaftur, tí tey lukta av royki. Onnur ikki kunna hava ein 
barnavogn standandi uttanfyri fyri royki. 
 
Hálka er ein avbjóðing um vetrarnar. Í hálku hevur kommunan nú í fleiri ár 
stroytt salt á teir vegir, har mest ferðsla er. Eisini er kavi grivin eftir førimuni. 
Kommunan hevur sett nakrar saltkassar við ymsar brekkur í bygdunum. 
Kassarnir eru myrkagrønir, og ein spaki liggur í hvørjum. Ætlanin er, at fólk, 
sum brúka brekkurnar, sjálvi skulu stroya salt á, tá gler er, og kommunan ikki 
hevur nátt at salta. 
 
Býráðið hevur havt 12 fundir í 2016 og hevur viðgjørt 132 mál, Fíggjarnevndin 
hevur havt 13 fundir og viðgjørt 125 mál, Tekniska nevnd hevur havt 16 fundir 
og viðgjørt 183 mál, Mentunar- og Trivnaðarnevndin hevur havt 10 fundir og 
viðgjørt 79 mál. 
 
Vága kommuna hevur fleiri fólk í starvi, eftir lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk, 
talan eru um fólk í vardum starvi, tillagaðum starvi og í arbeiðsroynd. Vit eru 
sera glað fyri at kunna bjóða okkum fram, og er tað sera umráðandi at 
kommunan er ein virkin viðspælari á hesum økinum. 
 

 
Avgreiðslutíðirnar á kommunuskrivstovuni eru: 

mánadag til fríggjadag frá kl. 1000 til 1200 og 1300 til 1500. 
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Hetta var í høvuðsheitum gongdin í 2016. Tey, sum ynskja at vita meira, eru 
hjartaliga vælkomin at fara inn á heimasíðu okkara vaga.fo at fáa fleiri 
upplýsingar. Á heimasíðuni verður kunnað um tað, sum dagliga hendir í 
kommununi. Eisini eru kort av kommununi at finna har eins og kort av 
kirkjugørðunum sum vísa, hvar fólk eru grivin. 
Fólk eru eisini vælkomin á býráðsskrivstovuna at fáa fleiri upplýsingar. 
 

 

Vit takka borgarum okkara fyri tann stuðul og positiva anda, sum tit hava 
víst kommunustýrinum. 
 
Gott nýggjár og Guds signing  ynskja vit tykkum øllum. 
 
 
Sandavági, tann 30. desembur 2016 

 

Vága kommuna 
 
 
 
 
 
 

       Rósa Samuelsen, borgarstjóri 
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TAÐ BER TIL AT FÁA AVTALU UM FUND VIÐ BORGAR-
STJÓRAN VIÐ AT VENDA SÆR TIL SKRIVSTOVUNA Á 

TLF. 34 44 00 Í AVGREIÐSLUTÍÐINI. 
 

 


