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Krik Bonnrrup, formaftur i raðlegKÍnKarnevndini, heldur 
lítiA um...

... at fÍKRjurlóKÍn, sum landvstyrismaAurm við fÍKKjarmál- 
um Joannes KidesKaard umsitur, ikki tattar meira i á 
utreiAslusiAuni

Ráðleggíngarnevndin: 
Kósin er ikki bein
»Det rádgivende ud- 
valg vedrørende Fær- 
øeme« sigur í nýggjarí 
frágreiðing, at Fíggjar- 
lógin fyri 1996 er »et 
skrídt i den forkerte 
retning«.

NICLAS JOHANNESEN

Hóast tað gongur framá, so 
lýsa ávaríngarljósini enn hjá 
donsku ráðleggingamevnd- 
ini við Eríki Bonnerup sum
formanm.

Hóast nevndin asannar, 
at »de tilgængeltge, mere 
partielle indikatorer for

færøsk økonomi peger ret 
entydigt i retning af. at den 
økonomiske aktivitet... har 
været svagt stigende «,  og 
at henda gongd i sjálvum 
sær er positiv, so heldur ráó 
leggingamevndin, at taó er 
óheppió, al framgongdm 
bert er grundaó á øking í 
tiskak votunum

Hetta »afhjælper kun í 
begrænset omfang de store 
økonomiske problemer. 
som Færøeme fortsat stár 
over for«, sigur danska ráð- 
leggingamevndin.

Fíggjurpolitikkurin
Fíggjarlógin fyn 1996, sum 
ein stórur meirlutið í løgtin-

ginum atkvøddi fyrí undan 
jolum fær ikki stóra undir- 
tøku frá ráðleggingamevn-
dini.

Nevndin hevði hildið tað 
verið frægan. um landsstý- 
ríð táttaði meira í, tá tað 
snýr seg um fíggjarpolitik- 
kin.

Nevndin sigur, at tað 
framvegis knýpur við javn- 
vágini í føroyska búskapi- 
num.

»Udvalget serderfor med 
bekymríng pá báde den 
slækkelse af den økonomi- 
ske politik. soin finansloven 
for 1996 mdebærer, og de 
seneste kvoteforhøjelser 
samt udsigten til en ændret 
fiskerípolitik «

Skeivan veg
Nevndin staðfestir rætt og 
slætt:

•Finansloven for I996er 
et skrídt i den forkerte ret- 
ning, idet skattelettelseme 
ikki mtxlsvares af tilsvaren 
de besparelser pá de offent- 
lige drifts og anlægsudgift- 
e r «

Av tí sama hevur nevndin 
lítið álit á, at tað fer at eydn 
ast landsstýrínum at fáa 
javnvág á fíggjarlógini í 
1998. sum landsstýnð 
annars hevur sagt seg vilja 
gera.

Vágbingar bjóða seg fram 
at hava Teistan liggjandi
Havnafúlin í Vági sig- 
ur, at mikukvøldið 
kom Teistin á Vág at 
liggja, tí hann ikki 
kundi liggja nátt yvir á 
Drelnesi Hann og aðrir 
vágbingar vóna, at 
Teistin oftari kemur á 
vitjan.

DIA MIDJORD

Vágbingar siga, at tað er 
fleiri ferðir tryggari hjá 
Teistanum at liggja við 
bryggju í Vági, enn at liggja 
vágbundin á Trongisvági 

Mikudagin kundi Teistin 
ikki liggja leingi við 
bryggju á Drelnesi. Hann 
slapp til bryggju, fekk góðs 
og ferðafólk í land, men 
noyddist síðan ffá bryggjum 
aftur.

- Tað var ikki pláss á 
norðari sfðuni, so Teistin 
kom á Vág Her lá hann 
trygt og gott alla náttina, 
sigur Martin Andreasen. 
havnafúti í Vági

Havnafútin vísir á, at síð- 
an grótkastið er komið, er 
nærum deyðavatn innan 
fyri í øllum veðn Kortini 
var hetta fyrsta ferðin, at 
Teistin lá nátt yvir í Vági.

- Trúgvi ikki tað kann 
koma fyri, at Teistin má frá

bryggju i Vági fyn veður. 
sigur havnafútin

Sunnudagin var eisini 
ringt veður, og tá fór Teistin 
mitt um dagin frá bryggjuni 
á Drelnesi og ankraði úti á 
fjørðinum

Vágbingar vilja fegnir 
bjóða seg fram at hava 
Teislan liggjandi á Vági um 
náttina, og teir undra seg 
stórliga yvir, at hetta ikki 
oftari kann lata seg gera.

Vághingar hjóAa seg fram at hava Teistan liggjandi um náttina, tl I Vági liggur hann trygt og gott i øllum veAri

Skjót postskipan umvegis Internetið
Fteirí slovnar hava 
eina mtema posiskip- 
an. men við ínlemei- 
inum kann hcnda post- 
skipan eisim koma at 
virka millum stovnar
GtORG L PETERStN

Heiu Keviii ĵøn. ai (lein 
slovnar ikki rcitUiga hava 
lorað al givið uarvtfólkum 
vínum eina iniemcui|ongd. 
V'anđin fyrí al bnikarín 
hrukar allan dagin framm-
: S " ‘
ou o

veg upp I emum vamvkifti 
Tað her lU al vrnda boð ella 
iclduppscnngar beinlciðu
•ðrum viovni So vkjcm uA

fciu tflíkl vamhand er ben 
mennandi ug cisini nrígv bi- 
ligan. enn um »U vkulu hav a 
aigungd til allar upplýt- 
ingarnar a uiicmeunum. 

Talan verAur bert um

ATINNSKRIVA SEG TIL FHS OG HH
M ánadagin 18. mars 1996 er seinasfa freist at 

skriva sea inn til handilsskúlarnar 
Umsóknarblað fæst á handilsskúlunum og skal 

sendast Landsskúlafyrisitingini
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Løgmaður: Tykkara viðgerð 
av oljumálinum er óseriøs
Løgmaður fínst at tí 
viðgerð, sum Dimma- 
lætting hevur givið 
oljumálinum. Blaðið 
hevur staðfest, at sam- 
svar er ikki í tulkingini 
hjá danska statsmálar- 
áðnum og løgmanni av 
avtalunum utn olju. 
Redaktionelli blað- 
stjórin á Dimmalætting 
Georg L. Petersen, 
heldur tað er løgið, at 
løgmaður nústani 
kemur við eini rætt- 
leiðing

NICLAS JOHANNESEN

Mín einasta viðmerking til 
hetta málið er. at Dimma 
lætting hevur heintað nakað 
niður úr leysum lofti.

Hetta sigur Løgmaður 
Edmund Joensen í sam- 
handi við ta viðgerð, sum 
niálið um undirgrundina 
hevur fingið í Dimmalætt- 
ing seinastu vikuna.

Løgmaður sigur seg hava 
givið Dimmalætting tilfar 
um oljumálið við U' fyri 
eyga. at »Føroya størsta 
blað«, sum løgmaður tekur 
tíl, fortelur føroyingum 
sannleikan um hetta tor- 
skilta mál.

Úr ella í gildi?
Tað bytjaði við, at iøgmað- 
ur leygardagin í síðstu viku 
segði við blaðið, at oljulyft-

ini til danir vórðu løgd burt 
ur úr avtalum, sum varð 
g|ørd millum Danmark og 
Føroyar 3. november 1995 
I greimni var løgmaður 

endurgivin fyrí at siga: 
»Tann 3. november 1995 

samráddu vit oljupartin 
burturúr aftur .«

Útleggingin hjá løgmanm 
var. at avtalan. sum Føroya 
landsstýrí og danska stjóm- 
in skrivaðu undir í novem- 
ber 1994, hevur ikki gildi 
meir Hon er avloyst av av- 
taluni frá 3. november 
1995, har onki verður nevnt 
um. at danskur sakkunn 
leiki og fyríløkur skulu 
sleppa upp i eina møguliga 
oljuvinnu. sigur løgmaður.«

Hetta var eitt svar móli 
formanninum í Tjóðveldis- 
flokkinum Finnboga Isak- 
son, sum segði við Dimma- 
lætting hósdagin undan, at 
danir vóru í ferð við at 
kanna sær ræðið á emum 
føroyskum oljuævintýri.

Framvegis gildi
Tá Dimmalætting siðan 
fregnaðist i danska stats- 
málaráðnum fyrí at vita, 
hvørja útlegging teir høvdu 
sáttmálanum frá 3. novem- 
ber 1995. vóru boðim greið

Steen Rye Larsen, segði 
við Dimmalætting í gjár. at 
avtalan skal skiljast soleið 
ÍK

Avtalan frá 17. novem- 
ber 1994 supplerar avtal- 
una frá 1992, og lilsamans 
gevur hetta grundarlagið 
undir tí, sum Føroyar og 
Danmárk hava avtalað um 
undirgrundina.
Løgmaður fínst at, at

Dimmalætting hevur fíngið 
útleggingina hjá danska 
statsmálaráðnum at siggja 
út sum um. at løgmaður og 
danska statsmálaráðið eru 
ósamd um, hvussu oljulyft- 
im skulu tulkast

»Fyri cingin misskiljing 
skal verða. skal løgmaður 
við hesum boða frá, at hann 
hevur fíngið fráboðan frá 
Rikisumboðnum um, at 
Sten Ryd l.arsen ikki á 
nakran hátt hevur gjørt við- 
merkingar til tað, sum løg 
maður hevur sagt í sam- 
røðuni við Una
Argetokkara blaðmaður f

hesum máli, blðm.). Heldur 
ikki hevur Sten Ryd Larsen 
á  nakran hátt úttala seg um, 
hvussu avtalumar millum 
donsku stjórnina og lands- 
stýríð skulu lulkast-, skrív- 
ar løgmaður í blaðnum í 
dag

Skilir ikki løgmann
Redaktionelli blaðstjórín á 
Dimmalætting Georg L. 
Petersen sigur seg ikki 
skilja. hvi løgmaður nústam 
kemur við eim rættleiðing 

Greinin. har løgmaður 
varð endurgivin fyri at siga, 
at føroysku oljulyftini frá 
novemfwr 1994 fóru úr 
gildi við nýggju avtaluni 
millum donsku stjómina og 
og landsstýnð í november 
1995, var sknvað longu 

leygardagin í síðstu viku So 
løgmaður hevur havt alla 
vikuna at koma við eini 
rættleiðing. Men hon er ikki 
komin fyrr enn nú. tá tað er 
greitt. at danska slalsmálar- 
áðið tulkar ikki avtaluna á 
sama hátt, sum løgmaður

Redaktionelh blaðstjórin 
gevur løgmanni rætt í. at 
orðini hjá Sten Ryd Larsen 
eru ikki nøkur viðmerking 
til løgmann. Tey eru bara 
danska tulkingin av olju- 
spumingunum.

Og har hevur Dimma- 
lætting staðfest, at løgmað 
ur og danska stjórín siga 
ikki tað sama.

Sjálvur vil løgmaður íkki 
gera víðari viðmerkingar til 
málið.

Eg fari ikki inn á smá- 
lutir í hesum máli. Tit mis- 
skilja tað helst kortini, sigur 
Edmund Joensen.

Keypiorka lønmóttakaranna 1991-95:Tøka realárslønin minkar framvegis
Lønin í 1995 er 
m estsum  tann sam a 
sum  í 1991 og 
skattu rin  -  serliga 
k om m unuska ttu rin  
-  e r vaksin sera 
nógv fram  til 1995. 
H invegin m inkar 
skattu rin  m unandi

eina fulltfðar ársløn eftir marknaðareftirlønargrunn- At gjaldið til Arbeiðs 
sáttmálanum millum Før- in eru tikin við í útrokning- loysisskipanina frá 1992
oya Arbeiðarafelag og Før- 
oya Arbeiðsgevarafelag.

Løntakarín hevur tvey 
bøm við rætti til bamaffá- 
drátt, og er samskattaður 
við hjúnafelaga. Skatturín 
er roknaður við miðal kom- 
munuskattaprocenti og 
miðal bamafrádrátti.

Gjøld til Arbeiðsloysis- 
skipanina og Arbeiðs-

í stuttum verður um 
gongdina sagt, at lønin 
mestsum er tann sama sum í 
1991 og at skatturin ser 
liga kommunuskattunn - er 
vaksin sera nógv ffam til 
1995, meðan skatturin 
1995-96 - serliga lands- 
skattunn - minkar mun- 
andi.

hevur havt stóra ávirkan. og 
at skipanin við meirvirðis- 
gjaldinum í 1993 hevði við 
sær, at ein annars sámuligur 
prísvøkstur spurdist.

Utrokningin vfsir, at tøka 
realárslønin hjá løntakarum 
í tíðarskeiðinum 1991-95 
minkaði við 23% og frá 
1991- 96 minkar við
19,7%

1995-96
Føroya Arbeiðarafelag 
hevur enn einaferð heitt á 
John Jacobsen, hagfrøðing. 
um at gera eina kanning av 
keypiorkuni hjá føroying- 
um.

Hann hevur nú latið eina 
frágreiðing úr hondum, sum 
lýsir gongdina í tøku real- 
árslønini - keypiorkuni 
hjá tímaløntum 1991-95, 
og eisini at meta um gongd- 
ina til og við 1996.

Tøka realárslønin er tað. 
sum eftir er av árslønini til 
nýtslu. tá bæði beinleiðis 
skattur, arbeiðsmarknaðar- 
gjøld og prísvøkstur eru 
froknað burturav

Útrokningamar byggja á

Norðstreymoyar
Sambandsfelag
Eykaaðalfundur verður á La Carreta í Vestmanna 
15. apríl kl. 20.00.

Skrá: lógarbroytingar.

Við á fundinum verða Trúgvi Guttesen og Maria Han- 
sen løgtingskvinna.

Nevndin
_____________________________/


