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Richard Mikkelsen: Knud
Heinesen ein góður maður
Virkandi formaóurín t
Fíggingargrunninum
Richard Mikkelsen
heldur valið av Knud
Heinesen er gott.
Lesid annars, hvat
fráfarandi formaðurin
hevur at siga um farnu
árini síðan 1992.

gáva hja leiðsluni á Fiskavirking
Hjá
Fíggmgargrunninuni eru tað tey
»yvirorðnaðu« sjónarmiðini, ið lelja.

iø rin a Banki
Um Føroya Banka sigur Richard Mikkelscn, ai føroyingar í dag huva ein
banka. sum gcvur yvirskol
og sum og hcvur em goðan
rakstrabuskap
Eg upptali Føroya
Banka sum ein sterkan
banka. miiii er undir scra
góðari leiðslu.
So a bankaumraðnum
háldi eg. at urshtið er posilivt. Tað er grcitt, al bankahjargingamar
kostaðu
landsstýnnum
nogvar
ixrngar
2.5 nua. krónur.
Mcn tað er meira ein politiskur spurnmgur. hvussu
mcnn vilja handlara la síðuna av málinum.
Er Richard Mikkclsen
væl nøgdur við hankaum
lcggingamar. so cr støðan
nakað ørðvist, ta tað snýr
scg um fiskivmnuna
T 1992 vóru greið tekin
um, al tiskastovnarmr vóru i
minking
Gongdm í føroyskari
flskivinnu vísti, ai neyðugl
var at stinga ein fiskivinnu
pohtikk ui i konið Nakrar
rætningshnjur
mattu
leggjast. Tisk.l varð ein regulenngsnevnd sctt. Hon
kom við einum uppskoti
um. at umsctihgar kvotur
vorðu settar istaðin tyri
lekntskar
regulergingar
Hesum sluðlaðu vit i Fíggingargrunnmum. ti vn hildu
hctta var einasta rcahstiska
loysn.

N IC L A S JO H AN N l si s

Ta IS S McClov kom á Hawiina i 1987, vóru fólk o(( mótmæltu ug fagnaóu skipinum. Nú er spurninKurin. um NATOflogfur skulu slrppa at seta seg í Vagum.

Uttanlandsnevnd í iva um
NATO-venjing í Føroyum
Kann N A T O sleppa at
brúka flogvøllin í Vágum í samhandi við eina
venjing í september,
spyr landsstýríð løglingsins uttanlandsnevnd. Nevndin hevði
fund um málið hósdagin, men hevur ikki
svarað, tí tað løgfrøðiliga skal kannast betur

Hon visir tó á. at sjálvstýrisflokkunn er ikki so
avgjørdur í málinum sum
eitt nú tjóðveldisflokkunn,
íð hevur sagt, at N A T O skal
ikki a land her, ti tað er
imóti løgtingssamtykt um,
at Føroyar eru uttanveltaðar hemaðartiga
í sjálvstynsflokkinum
halda vit ikki. at vit treyta
leyst skulu halda umheimin
frá lívinum Vit eiga ið
hvussu cr at kanna. um okk
um ber til at samstarva við
londini rundan um okkum eisini hemaðarliga. sigur
Helena Dam á Neystabø

UNI ARO E_______________
lUtanlandsnevndm ivast (,
um N A T O skul sleppa at
hrúka tlogwíillin í Vágum. t(
hon veit ikki. utn eitt tflíkl
loyvi er í samsvari vid tær
Itfgtingssamtyktir. sum eru
gjørdar um hemaóarmál
Landsstýnsumsitingin er
annars komin til ta mðurstøðu. at ongin samtykt
torðar fyn, at N A T O kann
sieppa at brúka (logvøllin.
Men formaðunn í uttanlandsnevndini. Helena Dam
á Neystahø, sigur, at grund
gevingarnar ur Tinganesi er
dekan ov tunnar. og tt fer
nevndin at seta landsstýr
inum fletn spumingar um
málið
Nær landsstýnð fer at
svara
uttanlanđsnevnđim.
er ikki greitt, men nevndin
skal hava fund aftur mánadagin, og tá væntar Helena
Dam á Neystahø. at eitt til
mæli verður latið landsstýr-

inum.

Fyrr verið úríð

USS M rt ’lov stevnir inn á Havnina

Flogfør og tyríur
Formaðunn ( uttanlandsnevndini sigur, at sær kunnugt ætlar N A T O ikki at
hava vápn við sær til Føroya Nøkur tarmaflogfør og
tyrlur skulu seta seg í Vágum, og vtð teimurn koma

naknr hcrmenn. sum skuiu
hava støð har vesturi, so
leingi venjtngin varar
Helena Dam á Neystabø
vil ikki sjálv at taka støðu
til, um N A T O skal sleppa at
vcnja í Føroyum, fyrr enn
tað løgfrøðiliga er betur
kannað

N A T O hevur venð stríðsmál í Føroyum leingi
Tá USS McCloy kom á
Havnina í
1987. fóru
gongur manssterkar oman á
bryggjuna at mótmæla og
hcilsa skipinum vælkomnum.
Mótmælaramir
vtldu
hava skipið úr føroyksum
sjógvi, ti teir hiiđu, at atom
vápn kundu vera umborð,
og
stuðlarnir
heilsaðu
manmngim við skeltum og
fløggum. tí teir hildu, at
Føroyar
vóru
betur
trygiyaðar i samstarvi við
NATC)
Tað heldur eitt nú fólkaflokkunn framvegis. Hann
hevur sent út sknv i sambandi við ætlaðu venjtngina
í Vágum og sagt, at N A T O
skal vera vælkomtð higar

A llir eygleiðararnir
í býrættin 12. mars
Teir triggir toroysku
eygleiðararnir í banka
kanningini fara allir at
seta seg væl til rættis i
býrættinum í Keypmannahavn á grækarismessu, tá Hbbe Mogensen, advokatur, fer at
tráspyrja fýrstu vitnini
UNI ARGE
Tey try. sum fara avstað til
fýrstu avhoynngamar, em
Helena Dam á Neystabø
fyn samgonguna, Bjami
Djurholm fyri andstøðuna
og Leivur Harryson sum
óheftur serfrøðingur
Helena Dam á Neystabø
sigur, at tey fara øll til Dan
markar áðrenn 12. mars, li
føroysku og donsku eygleiðaramir skulu fundast
við kanmngamevndina um
m.a., hvussu avhoyrtngarnar skulu fara ffam.

Skiftast uin at liða á
Umboðið fyn samgonguna

Helen l»am á NeysUbø

Bjarni Djurholm

væntar tó, at føroysku eygleiðaramir sum ffáliður fara
at skiftast um at liða á í
rættinum.
- Avhoynngamar fara at
vara umleið eitt hálvt ár, so
tað verður meira ivasamt,
um øll trý kunnu vera til
staðar í senn og hoyra alt,
sum verður sagt Men vit
verða so umboðað allatiðina, sigur Helena Dam á
Neystabø
Bjami Djurholm verður
helst tann, sum fær bestu
stundir til at fylgja við av-

hoynngunum, ti hann er
farin i farloyvi frá Tekníska
Skúla í Havn orsakað av
bankamáhnum.

Kunnu boða frá
Eygleiðaramir í bankakanningini hava tagnar
skyldu Men hon er ikki
strangan enn so, at uppiiva
teir okkurt, sum leir ikki
kunnu góðtaka. tað kann
t.d. vera avhoynngarháltur
in, so kunnu teir boða løg
tingi og landsstýn frá
Ætlanin er, at eygleiðar-

amir skulu skriva mður.
hvat teir halda um gongdina Skjølmi verða so panur
av allan sakim og skulu
takast við i endaligu metingina um málið.

Ongin dómur
Hóast avhoyringamar fara
fram í rættarhølum. so verður ongin dómur feldur Tað,
sum kanningin skal stað
festa, er, um grundarlag er
fýn al leggja sak imóti ávisum pørtum í málinum
Eitt nú kann hugsast, at
landsstýnð fer at halda seg
vera snýtt Verður hetta
støðan. skal
lanđsstýnð
biðja awarðandi myndug
leikar stevna tí partinum.
sum tað heldur seg vera
snýtt av.

I
apnl verður Richard
Mikkelsen
*fyrrverandi«
stjóri í Fíggingargrunninum
frá 1992.
Um valið av hansara eftirmanni. Knud Heinesen.
stgur Richard Mikkelsen
- Eg haldi valið av nýggja
formanninum er gott. Eg
kenm Knud Heinesen frá
gamlan tíð. og eg virði hann
høgi
A v g e r ó ir n a r
Richard Mikkelsen hevur
sitið hálvtfjórða ár i Figg
ingargrunninum
SjáTvur sigur hann. at serliga fýrstu tiðina skuldu
nógvar avgerðir lakast i
snaran vending
- Skjott niðurgangandi
føroyski búskapunn i 1992
gjørdi. ai bæði bankakervið
og flskiídnaðunn skuldu
broytast Serliga 1993 men
eistni '94 vóru tung ar Tað
kundi illa sleppast undan. at
hesar broytingar og avgerðirelvdu til til tíðir heitt orða
skifli. sigur Richard Mik
kelsen og sipar til nogvu ai
finmngamar. sum skolaðu
yvir hann

Fiskavirking
Richard Mikkelsen heldur
tó, at avgerðimar
um
bankasamanícgging
og
strukturbroytingamar
í
fiskivinnum vóru alneyðug
ar Hann leggur cismi dcnt
a, at uttan undirtøk u frá før
oyskum politikarum hevði
ikki bonð til at framt broyt
ingarnar
Viðvtkjandi
Fiskavirfc
ingin sigur Richard Mikkel
sen. at i 1992 vóru 2 1 flaka
virki í Føroyum Og ikki eitt
tað einasta gav yvirskot
Tað var út frá hesum. at
Fiskavtrking varð sell á
stovn.
Richard Mikkelscn sigur.

Kahard Mikkrlwn: K|( hav i stora virAinK fyri knud
Hrinrsen

al hjá Figgingargrunnmum
ráddi um at gera karmar.
sum svaraðu til fria markn
aðarbuskapin. ið valdar so
at siga alla staðni i heim

inum.
Vit hava ikki viljað lagt
okkum ut í kjakið um, hvar
ymsu virkim skulu hg&ja.
Hetta hcvur venð ein upp-

F rió a r lig t
Nú tíðin sum formaður (
FiggmgargrunnmuHi ler at
halla. sigur kicbard Mik
kelsen. at seinasta tiðin í
Figgingargrunnmum hevur
venð meira triðarhg enn
byrjamn Hetla inetir hann
eisini vcra heilt náttúrhgt. tí
serliga fyrstu tiðina skuldu
stórar avgerðir takast.
Nú cru struktunrupul
lcikar og bankatrupulleikar
vónandi tingnir av vcgnuni.
sigur Richard Mikkclscn at
enda

Onki er endaligt um olju
Løgmaður ger vart vid,
at enn er onki avgjørt,
hvar oljan skal plaser
ast í nýggju landsumsitingini. Men væntandt verður Oljufyrisitingin í Vinnumálastýrinum, sum ein landsstýrismaður fær ábyrgd

Ubd A R í.l
Dimmalætting skrivaði (
gjár, at eftir uppskotinum
hjá forstjóranum í Tinganesi verður Oljufynsitingin
ikki undir løgmanni. men
Vinnumálastýrinum
Edmund Jtvensen, løgmaður. sigur, at tað er rætl,
at tankar cru frammi um
hetta. men enn er onki avgjøn
Oljufynsitingin
hevur

venð undir løgmanm. síðan
hon kom, ti løgtingið á sinni
helt. al tað var rætt. at øll
gransking og fynreiking av
lógarsmíði á oljuøkinum
hoyrdi undir ovasta uunnandi valdið.
I framtíðini verður
væntandi talan um mcir enn
gransking og lógarsmið. Tí
cr ætlanin at lcggja oljumál
undir Vtnnumálastýnð. har
annar idnaður eisini verður, sigur F.dmund Joenscn

Hann heldur ikki nakran
stóran trupulleika vera í ti.
at Súsanna Danielscn. sum i
dag refererar bcinlciðis til
løgmann i lógarmálum. ikki
er uppii al fynreika Vinnu
málastýrið
Hon hevur nógv vtð olju
at gera. m.a. i ncvndini. sum
situr í sambandi við markn
aðarsamraðingamar.
so
hon er ikki útihýst a nakran
hátt. sigur løgmaður

Ferðavinnan
biður um lægri
streymprísir
Tá idnaðar- og útflutningsvinnan rindar
munandi minni fyri
streym enn onnur, má
streymprísunn, sum
ferðavinnan rindar,
lækka samsvarandi,
sigur Gistingarhús- og
Matstovufelag Føroya.
U N IA R G E
Gisttngarhús- og Matstovufelag Føroya hevur eitt
hjartasuff i nvggjastu útávuna av blaðnum Kós
øroyar, sum Ferðaráð Før
oya gevur út.

Í

Uni Danielsen. formaður
( felagnum. sigur. at tá
streymprísunn hjá idnaðmum er munandi lægri enn
hjá øðrum. má tað vera
sjálvsagt. ai
ferðvinnan
sleppur líka bíliga í prísi.
Hann sigur. at hann veit
væl. at ferðavinnan ikki er
nøkur beinleiðis útflutningsvinna. men visir á, at
ferðavinnan dregur frcmmant gjaldoyra til landið, og t(
eigur vinnan at fáa somu
sømdir sum idnaðurin
Gistingarhus
og Matstovufelag Føroya hcvur
sent eina umbøn til landsstýrið um al fáa streympris
irnar lækkaðar. men svar er
onki komið enn.

f erðvinnan wl hava streymprtúmar níður á sama støðið
sum hja idnaðinum. \ ist verður á, at tandvstyrið rindar S
millktnir i studningi, so Avfs vlrkir kunnu fáa btligari
streym frá SEV

