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Ivar llansrn. formaAur hja staLsgrannskoAarunum

í ár eru longu 146
nýggir bilar seldir móti
172 alt árið í fjør. í
apríl kom sølan upp á
80, og fyrstu fýra dagam ar í mai eru 10
nýggir bilar seldir

kanning spyrst, fara statsgrannskoðaram ir at kanna
grunnin út ( aesir
Ivar Hansen segði, at
statsgrannskoðaram ir
høvdu loyvi til at gera hesa
kanning, og at teir fara at
seta hana í verk
í donsku hløðunum hevur
í seinastuni venð ført fram.
at grunnunn ikki er skrásettur sum ein tflfkur grunnur eigur Nógv eru ónøgd og
meta
Ffggingargrunnin
vera eitt misfostur

MTV kanska ofrað
fyri BBC World

Tað Ijóðar, at tónleikarásin
MTV verður stongd aftaná
1. juni. Tey. ið ikki gjalda
fyri rásina, fáa so ikki loyvið
at senda Tórshavnar Býráð
hevur havt hesa rásina eina
tíð, men gerst hon ov kost-

ijrltari við
lánveitingum

naðarmikil, má hon fella
fyri aðran rás.
Nógv kjak hevur venð í
seinastuni um BBC Primc
og World Býráðið valdi
Primc og hevur sostatt atgongd til BBC' sendingar
F.in fløga uppá 50 túsund
krónur gevur hýráðnum eisini atgongd til tíðindasendingina BBC World.
- Peningurin avger, hvørt
tað verður MTV eila BBC
World, sigur l.isheth L Pe
tersen. býráðsformaður
Dfø

Bilasølan í Føroyum er økt
munandi í ár sammctt við (
fjør. tá samlaða talið av nýseldum bilum var 172.
Longu f ár eru 146 nýggir
bilar seldir. Hetta kemst
bæði av, at lagaligan er at
fáa lán til bilakeyp enn tað
hevur verið seinastu árini,
og at tollurin á bilum er
lækkaður munandi, verður
upplýst á M otorkontónnum
á Fútasknvstovuni
Tollunn á bilum lækkaði
munandi í februar í ár. og
tað gjørdi. at sølan av
nýggjum hilum alt fyri eitt
fór upp
Bara i aprfl kann upplýsast, at 80 nýggir bilar vóru
seldir H e tta ere in munandi
økin í bilasølum má sigast.
Annars liggja tølini á
nýggjum seldum hilum í ár
soleiðis, at i januar vóru 6
hilar seldir, í fehruar 29 og í
m ars 31 lx>ngu her ( mai

Bilasøian hevur aftur fotað s * r, og higartil ■ár eru seldir
80 nýggir bilar

I aA eru pengarnir iA avgera, hvørt taA verAur MTV elia
BBC WorlfL sigur I isheth L. Petersen

I BankxitíAuuii, nýggja blað
Pf Føroya Banka, sum kom
út fyri fyrstu ferð í famu
viku. sigur Helgi Brekku,
deildarstjón, at tilboðið um
nýtslulán fyrst og fremst er
ætlað viðskiftafólki, ið ikki
hava nóg mikið av reiðum
pemngi til størri keyp, t.d
ein bil, men sum kortim
hava ráð til at gjalda aftur (
smáum
Við hesum hugsar hann
um tey, sum hava ávfsa inntøku og annars skil á fíggjarviðurskiftum
sínum,
skrivar blaðið.
Tá bankin eitt skifti
táttaði harðliga í, funnu fólk
sær aðrar ffggingarkeldur.
sum oíta vóru dýrar Men
vit eru væl fyri nú og kunnu
tí veita viðskiftafólki laga
ligan lán. endar Helgi
Brekku, deddarstjón í Pf
Føroya Banka. frágreiðingina í BankatiAindL
T á ræður um lán og
nýtslulán, fevnir hetta ikki
bert um keyp av nýggjum
og gomlum bilum. men eisini um pening til ábøtur av
sethusum, t.d. uppíbyggingar, hvftvørur og teldur

C -lim ir fáa llm agjald
afturgoldið í næ stum
Nógvir C-lim ir í føroysku sjúkrakassunum
hava goldió ov nógv í
limagjaldi fyri áríni
1993 og 94. Ein kunngerð var samtykt, sum
gav sjúkrakassunum
loyvi at hækka limagjaldið. Seinni kom
fram, at kunngerðin
ongantíð varð lýst og tí
fáa tey, sum hava goldið hækkaða limagjaldið, peningin afturgoldnan.

nógv í limagjaldi í '93 og
’94.
Samtykt varð politiskt. at
C-limagjaldið skuldi hækk-

ast úr 48,- ki um ánð upp f
600,- kr um árið. Kunngerðin skuldi galda frá I
januar 1993.

Um einar tveir mánaðir fáa
C-limir f sjúkrakassunum
eina
summargávu.
eitt
iskoyti til frftíðarlønina Tí
nú fáa tey peningin afuirrindaðan, sum tey lótu ov

í 1994 varð gjørt vart við,
at samtyktin ongantíð var
kunngjørd. og tí høvdu
sjúkrakassarm r ikki rætt til
peningin. Síðant var kunngcrðin lýst við gildi frá I
j a n u a r 1995
Men C -lim im ir høvdu í
tvey ár goldið ov nógv. Tiisam ans 1.104,- kr, sum tey
fáa aftur um tveir m ánaðir
Upphæddimar
skulu
roknast úl, og sfðani samtykkjast í fíggjamevndini
áðrenn tær verða útgoldnar
Tí tekur tað eitt sindur av tíð
at avgreiða ov nógv kravda
limagjaldið.
Havnar Sjúkrakassi upplýsir, at teirra útgjald er av
greitt, men bíða verður eftir
hinum sjúkrakassunum. so
øll fáa peningin i senn.
Av tí at tað tekur eitt
sindur av tíð at avgreiða afturgjaldið. er ikki greitt.
hvussu stór upphæddin er
fyri alt landið

Oljufeløgíni vilja hava kortini á borðið
DIA MIDJORD
Føroyskir myndugleikar
hava nógv at fáa uppá
pláss,
áðrenn
fyrsta
royndarbonhgin skal fara
fram á føroyskum havøki
Tey trý oljufeløgini í At
lantic Margin Group
Enterpnse Oil, Statoil og
Mobil Oil
vilja hava
greiðar linjur at ganga
eftir í samhandi við eina
møguliga oljukcldu sunn
anfyn Eøroyar.
í løtum her ikki til at
siga, um olja finst í hav
hotntnum við Føroyar.

F o rs æ tis rá ð h a rrin
fe k k g ro n
E flir ot hava finfrið at vita, a t óvísir bólkar f namfel*
agnum , h e r uppi f bæ ði politiak, vinstravend javnaðarfólk og faJcfelagsfólk, vóru fa rin u n d ir a t skipa
fyri m ótm aelisgongu, avlýsti innbodni danski forB fntisróðharrin F'øroyavitjanina.
*

Á t a k fy ri
try g d a rb e lti
Ráðið fyri F erðslutrygd fer í næ stu m u n d ir ó tak fyri
a t fáa fólk a t b rú k a trygđarbelti F leiri tiltø k eru i
ó takinum , sum verður nú í vár og i num m ar. R FF
fe r a t m in n a fólk á, hv ussu týdningarm ikið tað e r a t
b rú k a try g d arb elti f bili.

S tø ð isú tb ú g v in g in
S IT
T ekniski Skúli bjóðar S tøðisúthúgvingar innan
tøkni. T alan e r um m iðnám sútbúgvingar - fuit á
h æ d d við tie r í g ra n n alondunum . Útbúgvingin gevu r atgongd til nogvar hæ gri lærustcrvTiar. - Hon er
e itt gott Hltem ativ, sigur Egon Ø regaard, leatrarvegleiðari.

M ó ðu rm erk i kundi
kvalt sm ágentu

JÁKUP MAGNUSSEN

Tað tykist sum um
føroyingar vilja hava
útlendingar ongantíð
ov skjótt at scta hol á
sunnanfyri Føroyar.
Tcy trý oljufeløgini í
Atlantic Margin
Group vilja hinvegin
hava øll rættindini at
vita, eins og greiðar
linjur at ganga eftir í
sambandi við eina
moguliga oljukcldu.

í BLAÐNUM í DAG

eru 10 nýggir bilar seldir

BEATE L. JENSEN

Statsgrannskoðararnir
fara at kanna Fíggingargrunnin út í æsir

Frá 1. juni verður MTV
rásin møguliga sfongd
fyri teimum, id ikki
gjalda og hava loyviskort. Verður tað ov
dýrt, so kemur BBC
World uppá tal istaðin.

Fax. 10941

Bilasølan upp eftir
við fúkandi ferð

-j

Á landsfundt Samhandsfloksins á Skála scinasta
vikuskifti
upplýsti
Ivar
Hanscn, fom iaður í tingholkinum hjá Vinstra og
formaður í statsgrannskoðarancvndini. at grannskoðanamcvndin hevur í úmbúna at kanna virksemið
hjá Fíggingargrunninum frá
1992 nú ivi hevur tikið seg
upp um tað í seinastuni.
Hann segði, at grannskoðararmr onga ravasju
gera so lcingi hankam álið
liggur fyri, men um eingin

•

Seismikk-kanningam ar
hjá Westem eru ikki so
neyvar, at sigast kann við
vissu, at olja er í havbotn
inum Tey trý feløgini
ætla at fáa neyvari seisnukk kanningar gjørdar,
st> lættari verður at tulka
úrslitið. Hetta seismikk
arbeiði skal gerast eina
ferð seinni í summar.

Alt vera greitt
Men greitt er, at oljufel
øgim seta ikki horin í føroyskan havbotn, um øll
viðurskifti
viðvíkjandi
loyvum og rættmdum eru

ógreið. Atlantic Margin
Group vil hava eitt útspæl
frá føroyskum tnyndugleikum. hvussu ætlanin
eittnú er at býta vinningin
av einart møguligari olju-

keldu.

Umframt skulu øll onnur rættindi eisim vera
greið. Hvussu skal oljuvinnan t.d. fyrihalda sær
mótvegis fiskivinnuni og
aðrari vtnnu. Hvussu nógv
verður álagt t skatti og av
dráttum. er sjálvandi eisini nakað, ið tey trý olju
feløgmi eru áhugað at vita
nakað uni
Og umb«K> fyri Atlantic

Margin Group loyva sær
at minna á. at kappingin
kring í hciminum eftir
olju er harðnað nógv f
seinastum Hetta førir við
sær, at oljufeløgini fara
har treytim ar ikki eru so
nógvar.
Hóast nógv skal fáast
uppá pláss. aðrenn før
oyingar eru til reiðar at
møta eini møguligari
oljuvinnu, so er rúm tíð til
hetta. Atlantic Margin
Group mctir, at verður út
bjóðingin at leita eftir olju
einaferð í 1997, so ganga
tvey clla trý ár til fyrstu
royndarbonngina. Sostatt

verður henda einaferð um
aldarskiftið.
Føroyskir mundugleikar hava sostatt eini 4-5 ár
at leggja eina heildarætlan til eina møguliga komandi oljuvinnu Og henda
heildarætlan hevur stóran
týdning fyri føroyingar.
um tað hesta skal fáast
hurturúr eini møguligari
oljuvinnu, halda tey trý
oljufeløgini í Atlantic
Margin Group - Enterprise Oil, Statoil og Mobil

Oil

Tað var f tøkum tim a, at ein lítil am ógenta ú r
U k rain a fekk laeknahjáJp gjognum Skandinavisku
ííam am issió n in a, so hon alapp u ndan a t verða
kvald í einum stó ru m sk ru vu Iíknandi m óðurm erki,
sum næ rkaðist væ linđinum .

R e g lu lig H etlan d sflú g v in g í 1996
M øguliga kann sk ip ast 80 fyri n æ ata ár, at nom ka
felagið -W iderø- k em u r a t flúgva einaferð um vikun a m illum H etland tig F øroyar. Fpmyakt H etlendskt
V inafelag ekipar fvri eini slfkari ferð frá 6. tii 10.

juni

F yrsti rav m agn sv e rk frø ð in g u r
'rýsdagin fekk K arin M arg reth a H úsgarð í H avn
handað prógv »um verkfróðingur f ravmagnBvetrkfrøði ó BS-stigi. H on er ein av teim um trim u m
fyrstu ravmagnBverkfrøðingunum, sum h ava fingið
útbúgving á náttúruvíBindadeild Froðskaparsetursins.
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• Fleiri lond hava á einum
fundi í Pans um dagarnar
játtað sfn ffggjarliga stuðul
til palestinska sjálvstýrið í
MitWystri og stuðlað harvið
Arafat.
•
í emum skipsvraki á
havsins botni, hevur italska
løgreglan funnið 700 t av
spreingievni Hildið verður,
at tað er Mafian, sum hevur
nýtt vrakið sum spreingievnts-goymsiu. Vrakið lá á
52 metrar dýpi.
• Aðalsknvarin i ST. Boutros Boutros-Ghali. hevur á
ST-fundi í Kairo í Egyptalandi um dagarnar heitt á
lond um alheims samstórv
fyn at fáa bast kriminaliteti
• Gass spreingingin í suðurkoreanska býnum Taegu

friggjadagin hevur elvt til
nógva vreiði millum m anna
um betri og strangari eftirlit
við støm hygningsarbeiðum f landinum.
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