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Lánsbrøvini hjá Føroya
Landsslýri - nýggj
alternativ fløga?
Eitt av mongum kravboðum frá donuni í sambandi
við bjargingina av peningakervinum og endurfígging
av føroysku uttanlandsskuldini var, at ein framhaldandi almenn ovumýtsla
í mun til landsins búskaparligu orku, skuldi ftggjast av
føroyingum sjálvum
Tá føroyingar eftir øllum
at døma meta, at teir framvegis kunnu loyva sær at
nýta meira almennan piening enn ráðini eru til, so er
eyðsæð, at Landsstýrið onkursvegna má finna útvegir
fyri at fíggja bæði verandi
undirskot uppá 262 mill kr.,
og ætlaða undirskotið á
fíggjarlógini uppá heilar
308 mill. kr. í komandi ári.
Spumingurín
er
so,
hvussu hesin peningurin
kann fáast til vega?
Flest øll sýnast at vera
samd um, at ikki ber til at
tátta almenna kvørkratakið
á borgaran enn meira í
landinum við heimsins stovnamir, verður sagt.
hægsta skatta- og avgjalds- Nevnd verða tøl uppá heili
trýsti.
8% p.a. Rentuskatturin
Peningurín kann sostatt verður 25% ella tann sami,
bert fáast til vega á ein hátt, sum fýri innistandandi í
nevniliga við upptøku av peningastovn unum.
enn fleiri lánum afturat
Av somu orsøk verður
teimum 7,5 milliardunum, roknað við, at stórur partur
sum tað almenna framman- av peninginum, sum førundan skyldar.
oyingar hava standandi uttNú kredittvirði hjá før- anlands, vendir heimaftur,
oyska heimastýrinum á al- og verður settur í almennu
tjóða fíggjarmarknaðinum lánsbrøvini.
er vorðið so vánaligt, at ikki
Hóast ovurstóru gjaldførso mikið sum ein roynd istrupulleikamar hjá landsverður gjørd til tess at troyta kassanum
leggja
bæði
hesar lánimøguleikar long- fíggjarmálaráðharri
og
ur, er nýtt áhugavert hug- landsbankastjóri doyin á, at
skot komið fram um, Qøgan er trygg.
nvussu verstu trupulleikarHóast
hetta
er
endurtikið
nir hjá landskassanum
upp í fleiri ferðir, so skerst
skulu loysast fýríbils.
ikki burtur, at fólk, sum umLandsstýrið ætlar sær hugsa at gera Qøgur í
nevniliga eins og stjómimar nevndu lánsbrøv framvegis
í øðrum londum at skríva út sakna eina haldgóða grundlánsbrøv til almenningin geving fýri, hvussu teirra
uppá so mikið gagnlig kor, Qøga verður tryggjað eins
at hetta kann gerast ein væl í lánsbrøvum, sum t.d. at
áhugaverd og lønandi Qøga hava peningin innistandí mun til aðrar uppsparíng- andi í peningastovnunum.
arhættir í samfelagnum.
Áðrenn lánsbrøvini verða
Landsstýríð bjóðar væl skrivað út, má tað tí verða
betri rentu enn peninga- eitt sjálvsagt krav, at bæði

fíggjarmálaráðharri
og
landsbankastjóri geva føroyingum eina meira gjølliga frágreiðing um hesi viðurskifti.
Tá hetta er sagt og skrivað, so má spyrjast um menn
veruliga hava gjørt sæt
greitt, hvøijar avleiðingar
eitt slflct tiltak kann fáa fyri
fíggjarligu støðuna í landinum.
Hevur fíggjarmálaráðharrin gjørt upp við seg
sjálvan, hvussu lánsbrøvini
skulu afturgjaldast um 2
ella 3 ár, við einum núverandi almennum rakstrarundirskoti
uppá
fleiri
hundraðtals milliónir?
Skal undirskotið bert fýri
1994 og 1995 fíggjast á
henda hátt, so krevst sum
áður nevnt, at lánsbrøv
verða útskrivað fýri omanfýri '/z milliard.
Ein afturgjalding av hesi
upphædd í
1997-1998
treytar sum kunnugt, at
landskassaroknskapurin fer
at geva eitt munandi yvirskot um heilt stutta tíð, tá
afturgjaldingin
neyvan

kann fíggjast bert við útskriving av enn fleiri lánsbrøvum.
Landskassaroknskapurin
skal sostatt helst fáast at
javnviga longu f 1996, t.v.s.
sparast skulu 300 mill. kr. í
mun til verandi fíggjarlóg.
Sfðan skal hann geva eitt
rættiliga fittyvirskot í 1997,
fýri at afturgjalda lánsbrøvini, t.v.s. sparast skulu fleiri
hundrað mill. kr. afturat á
hesi fíggjarlógini umffamt
tað, sum skarvað er av
frammanundan.
Er hetta realistiskt undir
verandi umstøðum, ella
finnast aðrar loysnir á hesum vandamáli? kundi verið
spurt.
Verður somuleiðis ikki
talan um eitt alment kappingaravlagandi inntriv á
føroyska fíggjarmarknaðinum, sum kann hava
óhepnar avleiðingar fýri ta
javnvág, sum nú valdar?
Er ikki vandi fýri, at yvirbjóðing í rentu ber í sær, at
peningastovnamir
sfggja
seg noyddar at hækka innlánsrentuna, soleiðis, at útlánsrentan av somu orsøk
hækkar, við tí úrsliti, at sethúsaeigarar og aðrir lántakarar, bert verða enn verri
fýri enn frammanundan?
Eisini kundi verið áhugavert at spurt um, hvat hendir
um so er, at lánsbrøvini
einans verða seld fýri ein
prís munandi undir áljóðandi ella pari virði, við tí úrsliti, at minni fæst inn, og
lánið gerst væl dýrari enn
roknað var við frammanundan.
Steðgar útskrivingin av
nýggjum
lánsbrævabólkum, ella verður tann upphædd, sum írestar, fingin inn
við sølu av enn fleiri lánsbrøvum?
Tá føroyingar ikki longur
hava ráð til at liva uppá
lænta tíð og læntan pening,
so er eyðsæð, at ein forsvarlig loysn má fáast uppá allar
hesar spumingar, og tað
ongantíð ov skjótt!
Bjørn á Heygum.
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Miniterminalur á
Drelnesi til ferðafólk
Nú skal ferðaseðil ikki
longur keypast á bildekkinum. Nakað, sum
hevur seinkað fráferðini frá Drelnesi nógv
PÓL Á KLETTI
Suðuroyartingmenn (Jákup
Joensen, Henrik Old, Jákup
Olsen og Ingeborg Vinther)
vóru herfýri hjá landsstýrismanninum við samferðslumálum, Sámal Peturi í
Grund, við kravi um broytingar f strandfarasiglingini
til Suðuroyar.
f fýrstu syftu kravdu tey,
at ferðafólk ikki skuldu
keypa ferðaseðil á bildekkinum, men sum áður í ferðaseðlasøluni í erva. Sagt
varð, at hetta darvaði skipinum í fráferðini frá Drelnesi rættiliga nógv. Og eisini varð hetta mett sum eitt
misálit á ferðafólk úr Suð-

uroy, at tey kanska vóru anlands krevst bæð navn og
undir illgruna ikki at gjalda. aðrir persónligir upplýsSámal Petur í Gmnd, ingar meðan innanoyggjalandsstýrismaður, sigur, at siglingin bara krevur ferðatað málið er greitt. Nú skulu seðil.
ferðaseðlar ikki keypast á
dekkinum longur tá farið
Eingin avgerð enn um
verður umborð á Drelnesi.
siglingina á Vág
Ein sokatlaður miniterminalur verður bygdur á DrelTingmenninir kravdu harnesi, har fólk kunnu keypa
umffamt, at Smyril framferðaseðil. Har er eisini haldandi skuldi sigla á Vág.
bíðirúm og wc og telefon.
í ferðaætlanini hevur Iíka
- Fólk keypa ferðaseðil inntil í summar altíð verið
inni í hesum terminalinum. ein túrur á Vág.
Men úti er ein lúka, sum bilKravt var at fáa henda
ar skulu koyra fram við, har túrin aftur á ferðaætlina,
bilførarar keypa ferðaseðil, bæði av søguligum gmndsigur Sámal Petur í Gmnd.
um (túmrin hevur altíð verUttanlandssiglingin hjá ið har) og eisini tí, at syðra
Smyrli var orsøk til, at ein helvt av Suðuroynni av búbroytti
mannagongdina skaparliga hóttafallinum í
viðvfkjandi ferðaseðlasøl- samfelagnum er meinari
uni.
rakt enn norðara.
Tmpulleikin við ferða- Sambært Strandferðslseðalsøluni á dekkinum var, uni er talan um eina meirútat hon var kombinerað við reiðslu uppá eina millión at
uttanlandasiglingina
hjá sigla á bæði Tvøroyri og
Smyrli. Til ferðaseðilin utt- Vág. Vit hava onga enda-

Maersk millutn
stór oljufeløg

Symfonikonsert við
100 luttakarum

Danska fýritøkan hevur undirskrivað góðan
sáttmála við arabiska
oljulandið Qatar.

Føroya Symfoniorkestur fer saman við
solistum og stórum
kóri at hava konsert í
Klaksvík og í Havn
fyrsta vikuskiftið í november.

liga avgerð tikið um málið.
Eg havi beint nú havt fund
við tingmenninar aftur, og
teir standa enn fast við krav
sítt um at siglt verður á Vág.
Teir vísa á, at hetta varð
broytt innan stutta tíð meðan samgongusamráðingarnar fóm fram og at Strandferðslan nýtti hesi løgir
meðan bara eitt forrætningsstýri sat f Tinganes, sigur Sámal Petur í Grund.
Hann sigur seg lurta eftir
báðum pørtum, tingmonnunum og Strandferðsluni,
og síðan gera eina niðurstøðu um hvat skilabest er.

Solistar vera úr Noregiy Finnlandi, Danmark og íslandi

BEATE L. JENSEN
Sfðani juli mánaði hevur
Maersk gjørt ávísar kanningar av oljuni, sum oljufelagið Qatar General Petroleum Corporation herfýri
fann í Al-Shaheen-økinum,
sum liggur út fýri arabiska
oljulandinum Qatar.
Fyri trimum vikum síðani
fór oljufelagið Maersk Oil

Qatar undir at taka oljuna
upp úr økinum, sum sigst
rúma nógva olju.
Leysliga verður mett, at
einar 10.000 tunnur av olju
kunnu vinnast úr økinum
um dagin. Hetta er nakað
tað sama, sum Maersk
vinnur av olju um dagin í
Norðsjónum, og dygdin er
eisini nøkunlunda hin sama,
Tað var í harðari kapping
við nógv onnur múgvandi
oljufeløg, at Maersk fýri
tveimum árum síðani fekk
sáttmála við Qatar um oljuvinnuna f Al-Shaheen- økinum.

Skæ r toppen af tele fo n re g n in g en

Spar op til 55%
pá Internationale s a m taler
I dag er det muligt at bruge en ny service, kaldet -CallBack- som gør det muligt at ringe til oversøiske lande til
lave amerikanske telefontakster
Der kan foretages internationale opkald fra telefon, mobiltelefon og telefax Fá et Call-Back nummer hos NunaCall, der
er ingen oprettelsesgebyr eller lobende afgifter
Er De interesseret - sá kontakt NunaCall.
*

Ja tak, undertegnede onsker at fá oprettet et -CallBack—
nummer. Send venligst en kontrakt til:
Navn:
Firmanavn:
Adresse:
Postnr./by:
Telefon nr.:

N u n aC all G reenland - Box 1 5 4 4 .3 9 0 0 Nuuk

Tlf./Fax: 2 99 29 - AGENT SØGES

Shell við undirlutan
Frammanundan hevði Qatar havt sáttmála við oljufyritøkuna Shell, men tá
sáttmálin skuldi endumýggjast, vildi Qatar ikki endumýggjan hann longur. Tí
var oljuvinnan í økinum alment boðin út.
í sáttmálanum við Qatar
bindur Maersk seg til at seta
46 mió. kr. í oljuøkið fyrstu
trý árini. Síðani skal Maersk
f 25 ár luta oljuna, sum
kemur upp, millum seg og
Qatar.
Tær 46 mió. kr. eru fýri
langt síðani brúktar, men
Maersk vil ikki siga, hvussu
nógv felagið hevur sett
meiri til av peningi í projektið.

Fleiri olju-øki
í sáttmálanum, sum Maersk
Olie og Gas hevur gjørt við
Qatar, bindur danska oljufelagið seg eisini til at gera
seismiskar kanningar aðra
staðni á havleiðinum, sum
lítla arabiska landið eigur.
Tær boringar, sum gjørdar eru har, hava ikki boðað
frá so nógvari olju enn.
Annars eru ætlanir um
oljuvinnu á einum øðrum
øki, sum Qatar eigur. Tað er
Al-Khaleej-økið. Men har
verður ikki farið at arbeiða
fýrr enn næsta ár. Framm
anundan er olja funnin- í
Diyab-økinum, og har byijaði oljuvinnan f fjør vár.

Tað verður norski dirigenturin Kjell Seim, sum á konsertunum kemur at stjóma

orkestrinum og kórinum, ið
Ólavur Jøkladal hevur kórvenjingamar við.
Framført verður verkið
Requiem eftir W. A. Mozart, og solistar vera Helga
Botne,
Noreg,
sopran,
Laura Nykánen, Finnland,
alt, John Lauritsen, Danmark, tenor, og Thomas
Thomasson, Island, bass.
Eitt stórt kór, við um 70
føroyskum
kórsangarum

ymsastaðni úr Føroyum,
syngur, so tilsamans vera
eini 100 fólk, sum koma at
vera við í hesum stóra konserttiltaki.
Konsertimar vera í Christianskirkjuni f Klaksvfk
leygardagin 5. novemberog
í Norðurlandahúsinum í
Havn sunnudagin 6. november, báðar dagarnar kl.
4 seinnapartin.
▲

Føroyar og A land
víðkaða um boðan í
N orðurlandaráðnum
Og samstarvið norðurlanda ámillum verður
hereftir eisini at fevna
um umhvørvisvemd
PÓLÁ KLETTI
Jóannes Eidesgaard landsstýrismaður hevur lagt uppskot fýri tingið til samtyktar
um at seta í gildi í Føroyum
kunngerðir
viðvfkjandi
norðurlandasamstarvi.
I summar spurdi ríkisumboðið
landsstýrið
um
møguleikan at seta broytingar í kunngerð um norð-

urlandasamstarvið í gildi í
Føroyum.
Jóannes
Eidesgaard
landsstýrismaður sigur, at
Norðurlond eru samd um at
broyta samstarvssáttmálan
(Helsingforsavtaluna)
til
tess at endumýggja og
menna samstarvið nú londini økja um samstarvið við
Europa.
Endamálið við broytingini er, at lata Føroyar og
Aland fáa økta umboðan f
Norðurlandaráðnum
og
Norrønu Ráðarranevndini
og at veita Grønlandi somu
umboðan.
Kunngerðin snýr seg um

broytingar í bygnaðinum í
formansskapunum
hjá
Norðurlandaráðnum
og
Ráðharranevndini.
Broytingamar bera í sær,
at samstarvið nú verður
vfðkað til eisini at umfata
umhvørvisvemd og at ráðharraráð verður stovnað,
sum fær myndugleika á øllum samstarvsøkjum.
Jóannes
Eidesgaard
landsstýrismaður sigur, at
eingin av kunngerðunum,
sum galdandi vera í Føroyum, fáa óynskt árin í luttøku okkara f norrøna samstarvinum.

te irri føroysku alfrøðiní, við fleiri
e n n 3 5 0 0 litm y n d u m , k o rtu m ,
te k n in g u m , ta lv u m v.m.
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Eittfrúliht gáxmhugshot til
tannforvitna honfirmantin
FffST j ØLLUM BÓKHANDLUNUM
390 kr. hvørt bindið Stmta uppslagsverk á f»royskum

Bokadeild Foroya Læ rarafelags
Foroya Skulabokagrunnur

