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Føroysk grundlóg?
Tjóðveldisflokkurin
kykur nú stoðan er
spent millum Danmark
og Føroyar orsakað av
hankamálinum
A dagsskránni fyri logiings
fundin i gjár var eitt uppskot
frá
TjóAveldisflnkkinum
viAvíkjandi framtíðarstkx'iu
Føroya, sum hevur alstóran
áhuga millum útlendsk tfðindafólk mcst donsk nú
spenningurin
Danmarkar
og Føroya ámillum tykist
økjast í sambandi við
bankamálið
Tí i uppskotinum til samtyktar skjýtur Tjóðveldis
tlokkunn upp, at løgtingið
samtykkir at fremja hesi tiltøk beinanvegin:
I Sett verður nevnd at
gera uppskot til grundlóg fyri Føroyar. Uppskotið verður lagt fyri
løgtingið. og út til fólkaatkvøðu til goðkenmngar.
2. Føroysk uttanríkistænasta verður skipað.
3. Ein føroyskur yvirrættui
verður stovnaður. Skipan um tilnevning av
dómarum verður gjørd
soleiðis, al dóm arar og
fulltrúar hjá sorinskrivaranum og yvirrættinum
eru óheftir av landsstýri
o_g løgtingi.
4 Akæruvaldið
verður
skipað sum stovnur
undir landsstýrinum.
5 Løgregla, fongsulsverk
og
kriminalforsorg
verða
skipað
undir
landsstýrinum
6 Føroysk lóggáva verður
gjørd fyri ikki yvirtikin
sermál og núverandi felagsmál.
7 Loftferðsla radiosamband, vitaverk, skipaeftirlit og borgarlig tilbúgving verða skipað
undir landsstýrinum.
8 Umsitingin av persóns-,
familju- og arvarættarligum málum verða
skipuð undir landsstýrinum.
9. Samráðingar verða við
donsku stjórnina og/ella
aðrar stjórnir um samvinnu
í
uttanríkis-,
sjúkrahús- og útbúgvingarmálum
Tað er Finnbogi Isakson,
sum hevur lagt uppskotið
fram vegna Tjóðveldisflokkin. og í viðmerkingunum sigur hann:
Nú 47 ár eru liðin siðan
heimastýrislógin
fór at
virka, er greitt, at tørvur er á
einari nýggjari skipan Sum
tíðin er liðin og møguleikarmr fyri innanhýsis sjálvstýri
í Føroyum sambært hesi lóg
eru troyttir at ytsta marki og
møguliga í summum fv»ru út
um ytsta mark, taka fleiri og
fleiri ivamál seg upp
Tey fyrstu árini undir
heimastýrinum
løgdu
landsstýri og løgting serligan dent á at fáa r*ði á flggjarligum viðurskiftum, bæði
alment og privat. Týðandi
mál á hesum øki, sum vóru
yvirtikin sum sermál beinanvegin, vóru skatta- t>g av
gjaldsmál. fíggjarlóg, hand-

ilsmál, inn- og úlllutningur
Sambært heimastýrislóg

ini skuldi státurin rinda
kostnaðin av og umsita lellandsstýri og
agsmál.
løgting skuldu gjalda koslnaðin av og umsita yvirtikin
sermál.
Fløkja kom tó skjótt í
henda annars greiða skiln
að Rfkiskassin fór at veita
endurgjald til yvirtikin ser
mál, og landskassin rindaði
part av fclagsmálum.
Tann fíggjarliga gongdin
undir heimastýrinum hevur
givið vánaligt úrslit, bæði
fyri tað almcnna, vinnulfvið
og einstaklingin Neyðugt
er at fáa nýskipað hesi viðurskifti.
Eisini hevur tað vfst seg,
at tørvur er á at útvega løgtinginum heimild til lóggávu á ymiskum økjum. eitt

HVITVØRUR TIL EINHVØNN TØRV
OG EINHVØNN PENGAPUNG

Fáment tjóó
Ftcsi fáu dømi vísa tørvin á
laka ríkisfelagsskapin
sum heild til nýggja við
gerð. sigur Finnbogi Isak
son og vfsir á, at eftir uppskotinum. hann hevur lagt
fyri tingið, verða Føroyar
eitt sjálvstøðugt land.
Skotið verður upp al gera
eina grundlóg fyri Føroyar,
sum so skal staðfestast í
løgtinginum og á fólkaatkvøðu Sagt verður, at lóggáva má gerast og skipast
fyri umsiting av frestandi
yvirtøkum sambært heimastýrislógini, og tey málsøki
m u g u yvirtakast, sum ikki
kunnu yvirtakast samhært
heimastýrislógini.
- Føroyingar eru fáment
tjóð. Møguleikar verða
valla f fult mát at røkja allar

M íe le

Ein avgerð fyri iívið!
Hjá Jákup á Dul - á Hálsi - Tlf. 14949

Bankam álið kann skaða
donsk oljuáhugam ál
Lyse Lyck, lektari á handilsháskúlanum
í Keypmannahavn
heldur.
at
bankamálið kann hava við
sær eitt økt krav ntillum før
oyingar
sjálvstýrí og at

nú ta borgarligu lóggávuna,
rættargangs og løgreglulóg
011 slík viðurskifti. sum
hava við okkara gerandislív
at gera. eru undir danskari
lóggávu, og bert fáar broytingar kunnu gerast tá lógir
nar verða settar i gildi fyri
Føroyar við kongligari fyriskipan.
I eínstøkum førum hava
stjórnin og heimastýrið
tulkað
heimastýrislógina
soleiðis. at løgtingið hevur
fingið lóggávurætt á øki,
sum ikki er nevnt millum
tey mál i heimastýrislógini,
sum kunnu yvirtakast sum
sermál Litt dømi um hetta
er navnalóggávan

tær uppgavur. sum størri
tjóðir kunnu røkja. Her er
m.a. talan um uttanrikis-.
sjúkrahús t>g utbúgvingar
mál. sigur Finnbogi Isakson, sum heldur tað verða
neyðugt eisini at umhugsa
hjálp uttan eftir at viðgera
serstøk rættarmál.
Til tess verður neyðugt at
samráðast
við
donsku
stjórnina
og/ella
aðrar
stjórnir um framhaldandi
samvinnu á hesum øki.
Sum nevnt var uppskot
Tjóðveldisfloksins á dagsskrá al fáa I viðgerð á tingi
í gjar Tað var ikki møguligt
at fáa nakað kut burtur ur
orðaskiftinum við áðrenn
blaðið fór til prentingar, um
hvørja undirtøku uppskotið
fær
Hóast tað er valla hugs-

Israel hevur útnevnt
fyrsta sendiharran til
Jordan nakrantið.
Hetta hendir fýra mánaðir eftir, at ísrael og
kongsríkið skrivaðu
undir eina friðaravtalu.
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Tí er fyrst og fremst talan um eina kreppu millum
Danmark og Føroyar, sigui
Lise Lyck, sum undrast á. a
javnaðarflokkurin t Dan
mark letur tloksfelagar sín
ar í Føroyum - tann før
oyska javnaðarflokkin - »
stikken-. sum hon málbei
seg.
Lise Lyck finst at stjórnini fyrí ikki at eftirlíka kravi
føroyinga um eina dómarakanning og sigur seg ikki

stjómini og haraftrat ógvuliga virkin í málinum.
Kreppuna í ríkisfelagsskapinum metir hon ikki
bert fara at hava við sær økt
krav um sjálvstýrí í Føroyum. Hon kann eisini
koma at raka áhugamál hjá
donskum
stórfyritøkum
sum A.P Møller. Væntast
kann, at A.P Møller verður
eitt av teimum feløgunum,
sum fær ikki so litlan part av
eini komandi oljuvinnu í
Føroyum, men:
Hetta er ein politiskur
spumingur. Heldur kreppan
fram, er greitt, at avtalur
ikki longur eru tað, tær hava
verið, sigur Lise Lyck.
Danskar fyritøkur kunnu
á henda hátt lissa møguleikar fyri milliarda upphæddir.
pól

Finnhogi Isakson: - Førovingar eru famcnt tjoð. Møguleikar veróa valla i fult mat at røkja allar tær uppgavur. sum
stwrri tjoðir kunnu røkja. Her er m.a. talan um uttanrikis-,
sjúkrahús- og uthugvingarmal. I að verður nevðugt eisini at
umhugsa hjalp uttan eftir at viðgera serstøk rættarm al. Til
tess verður nrvðugt at samraðast við donsku stjornina og
ella aðrar stjornir um fram haldandi samvinnu a hesum øki

Helena Dam á Neystabø
úr Sjálvstýrisflokkinum
hevur farloyvi úr tinginum vegna almenn ørindi uttanlands. Næstur á
lista Sjálvstýrisfloksins í
Suðurstremoy er Ronald
Poulsen. Men cisini hann
er burturstaddur Næst
honum er Sólborg Dulavík, leiðan á Blákros>heiminum í Havn Hon
tók sæti á tingi í gjár.

andi. at mcirluti er fyn ii.
hevur uppskotið beint nú
storan áhuga ið viðurskiftini eru so spent millum
Danmark og Føroyar i sambandi við ætlaðu hanka
kanningarnar
pvl

Fyrsti ísraelski
sendiharrin í Jordan

p

tað fer at skaða donsk oljuáhugamál fyri milliarda
upphæddir
Hetta sigur hon í viðtalu
við danska blaðið Det fri
oktuelt týsdagin. Hon heldur
ongan iva vera um, at loysingarflokkarnir í Føroyum
fara at gera sær dælt av
støðuni Men tað avgerandi
heldur hon vera, at eitt samt
løgting stendur aftan fyri
kravið um dómarakanning
av bankaviðurskiftunum

hava hoyrt eitt einasta
skiiagott orð, sum kann nýtast sum prógv um, at slík
kanning ikki er tann rætta.
Próvgrundirnar eru veikar
og ógvuliga ivasamar sigur
hon.
Lise Lyck vísir í viðtalu
síni við danska blaðið á. at
hon heldur Edmund Joensen løgmann vera tann, sum
minst
atflnningarsamur
hevur verið ímóti avgerðini
hjá donsku stjómini um at
seta eina serfrøðinganevnd
at kanna bankam álið heldur enn ein kanmngarrætt
Men tað heldur hon valla
fer at skaða Sambandsflokkin, tí flokkurín eigur
formannin í rættamevndini,
Bjøm á Heygum, sum hevur
venð tann mest atfinningarsami
mótvegis
donsku
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Fyrrverandi israelski sendi
harrín í Egyptalandi, Shimon Shamir, verður fyrsti
sendiharrín hjá ísrael í Jordan.
Hann fer til Jordan f
næsta mánaði, tá uttanríkisráðið endaliga hevur váltað
útnevningina.
• í Grønlandi er ein lækni
dømdur 8.000 kr í bót í
Landsrættinum fyri at hava
veríð so óskettin at taka feil
av eini Ifvæðr og eini blá-

Shimon Shamir er akademikari, og tað var hann,
sum grundlegði Friðarkanningarstovnin á Universitetinum í Tel Aviv.
Shimon
Shamir
var
sendiham í Egyptalandi frá
1988 til 1990
Tíðindi hava gingið um.
at varaleiðarin hjá israelsku
fregnartænastuni, Ephraim
Halevy, fór at verða útnevndur til sendiharra í Jordan, men hetta varð so av
ongum.
Israel og Jordan skrivaðu
undir eina fríðaravtalu 26.
oktober í fjør.

æðr Hetta fór fram undir
eini skurðviðgerð á sjúkrahúsinum Dnmninx Ingrids
Hospital.
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