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Landsfyrisitingin aftan á ólavsøku
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Kyribils uppskotið hja forstjoranum um nvggja landsumsiting. Ein landsstyrismuAur fær abyrgd a\ Mnnumalastyrinum. har Ofjufyrisitingin væntandi verAur.

Sainbif rt uppskotinum hja forstjoranum i l intjanesi skal
(>yuf\risitin((in ikki ho\ra undir l«t>mann. ta nyxxja
landsumsitin^in frr at vírkn.

Susanna Oaniflsrn, sum i dag refrrrrar hrinlridis til hxmann i oljuinalum. hrvur onki við olju at ftrra, nu nvKgja
landsumsitingin vrrAur fyrirrikaA.

O lja n u n d ir vin n u m ál
o g ik k i løgm a n n
Oljufyrisitingin skal
ætlandi undir Vinnumálastýrið í nýggju
landsumsitingini og
ikki Løgmansskrivstovuna, sum løgmaAur
fær ábyrgd av. Súsanna
Danielsen, sum í dag
refererar beinleiðis til
løgmann í oljumálum.
hevur onki við oljumál
at gera í sambandi
broytingamar í umsitingini, tí hon situr í
bólkinum, sum fýrireikar nýggju Løgmansskrivstovuna.
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Ein partur av fyrireikingununi til eina nu»guliga
oljuvinnu ter i hesum đøg
um t'ram í sambandi við
broytingamar i landsumsit-

iitgiai
Sambært torstjoranum (
Tinganesi er ætlanin. at
Oljufynsitingin verður und
ir ti stýrinum, sum væntandi
fer at eita VinnumálastýnA
Um
Oljufýnsilingin
endar undir Vinnumálastýr
inum. verAur taA ikki log
maAur, sum skal hava
ábyrgdina av oljumálum. tí
eftir fyribils uppbytinum av
nýggju stýrunum skal ein
landsstýnsmaAur
hava
ábyrgd av Vinnumálastýr
inum eftir ólavsoku.

Veit ikki hví
Oljumál eru i løtuni undir
I onar- og starvsfólkadeild
ini i Tinganesi, har deildar
stjórin, Súsanna Damelsen,
refererar beinleiAts til løg
mann í oljumálum
Súsanna Damelsen situr í
einum av teimum seks
bólkunum, sum skulu gera
viAmerkingar til uppskot
forstjórans um broytingar í
umsitingini.

Men tann bólkunn hevur
onki viA komandi Vinnu
málastýnA at gera
Hann fynreikar Løgmanssknvstovuna.
sum
løgmaAur fær ábyrgd av eftir ólavsøku
Hetta merkir, at tann
deildarstjónn, sum i dag
refererar bemleiAis til løg
mann i oljumálum, er ikki
uppu at fyrireika stýnA. sum
Oljufynsitingin
samhært
forstjoranum skal hoyra
undir
Hví hetta er so. ber ikki (il
at fáa at vita, tí Finn Norman Chnstensen vil ikki
fara i kjak um einstøk mal.
áArenn almenna frágreiðingtn tynliggur í mars.
Súsanna Damelsen vcit
ikki, hví hon ikki er sloppin
at plasera Oljufynsitingina i
nýggju landsumsitingina
Eg havi onki við olju at
gera i sambandi við byg
naðarbroy tingarnar.
men
hví so er. havi eg ikki fingið
at vita. sigur Súsanna Danielsen

Liðiligari vinnuliv
Ikki bara Oljufynsitingin
skal í Vinnumálaslýrið.
Ætlamn er eisini, at Menn
ingarstovan, Strandfcrðslan.
TelefonvcrkiA
og
LandsverkfrøAingunn
skulu vera har
Hugsanin við hesi samanseling er sambært Fmn
Norman Chnstensen at
skipa vinnulivið betur m a i
samband við flutning millum oyggjarnar
Hann leggur dent á, at
uppbýtið av ymsu stovnunum í stýrir er ikki endaligt enn.
Hetta eru uppskot. sum
landsstýrið, politiska líviA
og alinenmngunn skulu
taka støðu til. áðrenn nakað
verdur samtykt. sigur forstjónn.
Stjórar verða ikki settir í
ymsu stýrini. fyrr enn broytingamar eru samtyktar

u ni argf:

Finn Norman Christensen
og Signar Heinesen høvdu
avtalað at fara á fund í
Tinganesi aftur í gjár
Men har var ongin fundur. tí eftir at Signar Heine
sen almenl hevur refererað
frá fundinum 31 januar,
hevur forstjónn boðað Signari Heinesen frá. at teir
hava onki at tosa um meir
- Eg helt. at vit á fundinum 3 1 januar tosaðu í trúnaði Men viA almenna referatinum hevur Signar Heine
sen brotið allar spælireglur.
og tí havi eg skrivað til
hansara og sagt. at millum
okkum báðar verða ikki
flein fundir, sigur Finn

Kinn Norman Christensen vil onki ha\a við Signar Heinesen at gera meir, og sjukrahússtjóran, Høgna Joensen. ætlar hann ikki i alment kjak \1A, ti orAaskifti \erAur, tá
fragreiAingin um nyggju landsumsitingina er liAug.
Norman Christensen.
Hann er ovfarin av tí, sum
Signar
Heinesen
hevur
gjørt. og heldur hann vera
faman ut um øll sømilig
mørk við almenna referatinum Av somu orsøk leggur hann ikki í at viðmerkja
tað. sum deiidarstjórin á
LandsverkfrøAinginum
hevur ført fram.

Tosa
innanveggja
Norman Chnstensen ætlar
sær heldur ikki í tjølmiðlar
nar at kjakast við sjúkra
hússtjóran. Høgna Joensen.

Tann 12. mars fer
nevndin. sum kannar
hankamálið, at avhoyra fólk, sum hava
verið uppi í málinum
Fyrstu vitnini hava
fíngið hoð um at møta,
og persónarnir eru
hæði føroyskir og
danskir, upplýsir kann
ingamevndin.

UNIARGF
Kanmngin av viðagitna
partabrævaumbytinum
í
gamla Føroya Banka er nú
komin so væl áleiðis, at
kanningamevndin á græk
ansmessu fer undir fyrstu
avhoyringamar.
Avhoyringamar verða í
býrættinum í Keypmanna
havn, og avhoyran verður
Ebbc Mogenscn, advokatur.
Michael Rekling, leiðari
fyri sknvstovum hja kanningarnev ndini.
sigur,
at
nevndin nú hevur so nógv
skjøl. at greitt er at seta tcir
spumingar. sum skulu setast.

Nógv skjøl

Norman Christensen kvettir
sambandið við Signar Heinesen
Forsljónn í Tinganesi
helt, at funđurin við
Signar Heinesen 3 l
januar varð hildin t
trúnaði. Nú innihaldið
er almannakunngjørt,
vil hann onki hava við
sín størsta kritikara at
gera. Sjúkrahússtjóran
fer hann heldur ikki i
alment kjak við.

Bankakanning: Fyrstu vitnini
fíngið boð at møta í rættinum

sum í Dimmalætting i gjár
segði. at hann fær ikki samanhang i ætlanímar hjá forstjóranum.
Forstjórin heldur ikki, at
tað loysir scg at diskutera
einstøk mál, fy rr enn øll frágreiðingin
um
nýggju
landsumsitingina fynliggur.
tí annars verður alt bara
skrykt ur samanhanginum.
og so fer orðaskiftið av lagi
- Eg undrist á. at eisini
Høgm Joensen fer i fjølmiðlarmr við sínum kntikki, ti bólkamir, sum eru
settir at gera nlmæli i sambandi nýggju landsumsitingina. eru ikki lidnir við sítt
ameiði og verða so hvøn
kallaðir innaftur. sigur Finn

Norman Chnstensen

Frágreiðing i mars
ArbeiðiA við bygnaðarbroytingunum hevur annars
verið seinkað nakað seinastu dagamar vegna sjúku
Men Finn Norman Christensen væntar framvegis,
at frágrciðing og uppskot
um nýggja landsumsiting
verða liðug millum 1. og 15.
mars.
Tá ætlar hann. at almenningunn skal fáa innlit í innihaldið, so eitt breitt orðaskifti kann vera, áðrenn løgtingið um hálvan aprfl
væntandi samtykkir broytingamar

Síðan kanningin byrjaði.
hava teir heintað inn einar
70 000 síður. og teir hava
lisid væl uppá
Nevndin hevur fingið
skjøl
frá m.a
Føroya
Banka. Føroya Landsstýn.
Landsgrannskoðaranum.
Búskaparráðnum. Ríkisum
boðnum. danska Fíggjar
málaráðnum.
Buskaparmálaráðnum.
Forsætismálaráðnum. Fíggjareftir
litinum, Vinnumálaráðnum
og Den Danske Bank
Hesir stovnar eru teir
týdnmgarmiklastu i kanningini. men nevndin hevur
eisini vcnð aðrastaðm efttr
skjølum. sum kunnu lýsa
málið, upplýsir Michael
Rekling
Hann sigur, at teir ongar

Jørgen (írønborg er formaAur i nevndini, sum skal kanna bankamaliA. Vvhovringarnar
byrja 12. mars.

tmpulleikar hava havt. tá
teir hava biðið um skjøl frá
ymsu stovnunum Alt er
komið nevndini í hendi
rættstundis. og hon hevur
fingið tað, hon hevur biðiA

um.
Føroya Landsstýri og
danska stjómin hava trý
fólk hvør, sum fylgja við ar
beiðinum hja kanmngar
nevndini. Teir
føroysku

eygleiðaramir eru Helena
Dam á Neystabø fyri sam
gonguna. Bjarni Djurholm
fyri andstøðuna og Leivur
Harryson, sum er óheftur
serfrøðmgur

