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Det Rádgivende Udvalg: Heldur 
kvotaskipan enn fískidagar
•Det radgivende udvalg vedrørende Færøerne«< heldur, at ein urn- 
setilig kvotaskipan er betri enn tann nýggja skipanin við físki- 
døgum, sum Bygnaðanevndin er komin vid.

N iclas Johannesen_____________________  nevndin í nýggju frágreiðingini, ið viðgerð
utlitini fyri 1996.

Et nyt reguleringssystem ændrer ikke 
•Udvalget er. lætænkeligt ved det frem- de grundliggende behov for bestandsop- 
satte forslag om at erstatte den nuværen- bygning og for en effektivisering af íláden, 
de kvoteordning med et system baseret pá og eftir udvalgets opfattelse risikerer en 
fiskedage. •• reguleringsodrningd, der bygger pá fiske-

Hetta skrivar dariska ráðleggingar- dage, at forøge det nuværende fangs-

stryk-, skrivar nevndin.
Nevndin er bangin fyri, at tað f’er ikki 

politiskt at bera til at minka um fiskidag- 
amar.

Tí eru krøvini til politiska stýring hørð, 
tá tað snyr seg um kvotaskipanina. so 
verða tey ikki minni við nyggju skipamni, 
sigur nevndin.

U ppbygging  av stovnum  
stendur fyri falli
Nevndin sigur eisini, at alstóra trýstið frá

vinnuni um at økja kvoturnar i siðsta 
enda kann føra við sær, at kvoturnar 
verða setta so høgt, at uppbyggingin av 
stovnunum stendur fyri falh.

•Efter de ekstraordinære kvoteforhøjel- 
ser i juni og december 1995 er fangsttryk- 
ket saledes kommet op pá et niveau, der i 
bedste fald vil forsinke genopbygningen 
af bestandene-, skrivar raðleggingar- 
nevndin.

Fokker á húsagang
Hollendska flogverksmiðjan Fokker er nú 
farin á húsagang, eftir at tað ikki hevur 
eydnast at fínna nakran keypara. Meir enn 
5.600 fólk gerast nú arbeiðsleys.

(R E U TER ) Hollendska-
flogverksmiðjan Fokker 
noyddist í gjár at snara 
lykilin um fyri seinastu 
ferð, eftir at freistin fyri at 
rinda skuld aftur var úti, 
og taó gjørdist greitt, at 
felagið ikki megnaði at

svara hvørjum sítt longur.
-  Hetta merkir endin á 

77 ára flogsøgu í Hollandi, 
segði formaðurin í Fokker, 
Ben van Schaik.

Tá ið týska fyritøkan 
Daimler-Benz AG tann 
22. januar í ár steðgaði

peningaliga stuðlinum til 
Fokker, var tað byrjanin 
til endan.

- V it  hava barst til sein- 
astu løtu fyri at halda 
Fokker á flogi, men tað 
hevur ikki eydnast okk- 
um, segði van Schaik.

Meir enn 5.600 fólk ger- 
ast nú arbeiðsleys, og ong- 
antíð fyrr í hollendskari 
søgu hava so nógv fóik 
mist arbeiðið í senn.

Heilt til tað síðsta livdi

vónin um, at suðurkore- 
anska fyritøkan Samsung 
Aerospace fór at bjarga 
Fokker, men tá ið freistin 
var úti, var einki tilboð 
komið úr Suðurkorea.

í Føroyum eru Fokker- 
flogførini best kend frá 
Icelandair, sum i nógv ár 
hevur nýtt eitt flogfar av 
slagnum Fokker-Friend- 
ship at flúgva millum Før- 
oyar og ísland.

Løgm aður 
stendur 
fast v ið  sítt
Hvørjar avtalur eru gald- 
andi millum Føroyar og 
Danmark i oljuspurning 
inum? Dimmalætting 
hevur kannuð málið, men 
i dag rættleiðir løgmaður.

Løgmaður sigur inni í 
blaðnum. at Sten Ryd 
Larsen i forsætismálaráð- 
num ongantíð hevur gjørt 
viðmerkingar til Edmund 
Joensen. løgmann.

Blaðmaður á Dimma- 
lætting spurdi Sten Ryd 
Larsen, um oljuparturm i 
avtaluni frá 17. november 
1994, var samráddur

burturúr, við avtaluni 3. 
november 1995.

Løgmaður hevði sagt, at 
seinna avtalan avloysti 
tað fyrstu.

Sten Ryd Larsen gjørdi 
viðmerking til avtalurnar 
og ikki løgmann.

Hann segði, at avtalan 
frá 1995 ikki hevði sett 
hana i 94 úr gildi.

Avtalan frá 1994 sup- 
pleraði bert avtaluna frá 
1992, um yvirtøku av rá- 
evnunum i undirgrund- 
ini.

Lesiđ  á sídu 3

Y virlýsing
F ólkafloksinsvandam ikil
Tað hevði havt álvars- 
ligar avleiðingar við 
sær, um sáttmálamir 
við øll oljufeløgini 
vórðu settir úr gildi, 
sambært leiðaranum 
á oljufyrisitingini. 
Hetta mælti Fólka- 
flokkurin annars til í 
yvirlýsing frá lands- 
funđi floksins.

Martin Heinesen, leiðari á 
oljufyrisitingini vil ikki 
leggja seg út í kjak við poli- 
tisku flokkarnar.

Men vórðu allir sáttmál- 
ar, sum gjørdir eru við út- 
lendsk oljufeløg verið settir 
úr gildi, hevði tað havt við 
sær álvarsligt misálit.

At seta allar sáttmálar 
úr gildi, sum eru gjørdir við 
átjan av teimum mætastu 
útlendsku oljufeløgunum 
um boringina í Lopra,

M a rtin  Heinvaen, leid- 
a r i á O lju fy r is it in g in i

hevði havt álvarsligar 
fylgjur við sær, sigur Mart- 
in Heinesen.

Hann sigur tað vera av 
alstórum týdningi, at álit 
er millum partamar. Vórðu 
sáttmálamir uppsagdir, so 
hevði alt samstarv byrjað 
við misáliti.

Lesid á siðu 4

í B LA Ð N U M  í DAG

Tey geva seg fult út
Er tað nakað. sum fyrirekingarnir til nyggja sjón 
leikin “Gotan” ikki bera brá av, so er tað Iry-til- 
finrmv-arbeiði Her verður ikki andovt Nei, motorur 
in koyrir fyri fullum droni Tveir av teikarunum 
Birita Mohr og Sjúrður Skaale, geva instruktor- 
inum, Fionu Buffini, heiðurin fyri, at roynt verður at 
rokka tí fullkomna.

Samroða i Viðskeranum

Tøka realárslønin 
minkar framvegis
Føroya Arbeiðarafelag hevur enn einaferð latið 
keypiorkuna hjá lønmóttakarum í Foroyum kanna 
Hesa ferð fyri tíðarskeiðið 1991-95 Niðurstoðan 
er, at lonin í 1995 mestsum er tann sama sum í 
1991 og skatturin -  serliga kommunuskatturm -  er 
vaksin sera nógv fram til 1995. Hinvegin minkar 
landsskatturin munandi i 1995-96

Siðu 3

Finskt kór á vitjan
Á páskum vitjar finska kórið Audite í Føroyum Tað 
er Norðurlandahusið, sum skipar fyri vitjanim. og 
kórið skal um páskirnar hava tvær framforslur í 
húsinum.

Siðu 7

Steve Forbes tikid seg aftur
Amerikanski ríkmaðurin Steve Forbes, sum hevur 
brúkt í minsta lagi 30 milliónir dollarar ur egnum 
lumma til valstríð, hevur nú tikið seg burturur 
republikanska valstriðnum Hann gevur nú Bob 
Dole sín fulla stuðul. Bert Pat Buchanan stendur 
nú millum Dole og valið í november

Siðu 8

K O N F I R M A T l Ó N  •  V Á R I Ð  ' 96
Halt konfínnatiónina heima 

- matin fært tú úr Perluni
Ynskir tú at haida eina góða konfírmatión fyri bami 

tínum, so ber tað væl til at halda hana alla heima.
uttan tær nýtist at hugsa alt ov nógv um matin. 

Heimið er tað staðið, har hugnin hoyrir heima. Tú 
ringir bara til Perluna og bíleggur eftir hesi matskrá 

tú hevur spart tær nógv stríð og pengar. 
Leveríng bert í Suðurstreymoy!

FORRÆTTIR
•Lspargessuppa
við kjøthollum og flute

K lár suppa
við kjøt- og mjølhollum og 
flute

Rækjubland
við flute og smøri

HØVliÐSRÆTTIR
Fleskasteik við reyðkáli, agurkusalati, hvitum 
og brúnkaðum eplum og sós

Heilstokt oksasteik við grønmeti, agurku 
salati, súltutoyi, hvítum eplum og brúnari sós

Heilstokt oksasteik við rómastúvaðum 
cplunt. salati og reyðvínssós

Lambasteik við
reyðkáli, agurku- 3   ̂
salati. súltu-
toyi, hvítum og __
brúnkaðum eplum og sós""

DESSERT
íslagkøka við vaflum

Fruktsalat
við rákremi

Triffli

2 rættir..
3 rættir..
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Martin Heinesen: Stórur skaði 
at fylgt ráðum fólkafloksins

: D i i m m a l c c t t i n g  =
l^ygm-dagur 16. nuirs 1996,

Olja: Hóast leiðarín á 
Oljufyrisitingini ikki 
vil leggja seg út í kjak 
við politisku flokkar- 
nar, so heldur hann, at 
tað hevði ført við sær 
álvarsligt misálit til 
oljufeløgini, um før- 
oyingar fylgdu ráð- 
unum frá landsfundi 
fólkafloksins.
DIA MIDJORD___________

- At seta allar sáttmálar úr 
gildi, sum eru gjørdir við 
átjan av teimum mætastu 
útlenđsku oljufeløgunum, 
um boríngina í Lopra, vildi 
havt álvarsligar fylgjur við 
sær, sigur Martin Heinesen.

Dimmalætting setti leið- 
aranum á Oljufyrisitingini 
henda spumingin, tí lands- 
fundur fjólkafloksins hevði 
hetta sum eitt av punktun- 
um í eini yvirlýsing

Martin Heinesen

Áhugin er drívmegin
Martin Heinesen sigur, at 
meginreglan frá føroyskari 
síðu viðvíkjandi oljuni alla 
tíðina hevur verið, at áhugin 
hjá oljuheiminum skal vera 
drívmegin

- Allir pengar sum verða 
brúktir til kanningar, koma

frá oljufeløgunum og ikki 
frá landskassanum, sigur 
hann.

Hvar høvdu vit stadið, um 
vii Jylgdu ráóunum h/á 
fóUumokkimtm.

Tað er ikki lætt at siga. 
Vit virka fyrst og fremst eft- 
ir høvuðsregluni, at áhugin 
er drívmegin. I øðrum lagi

vildi tað gjørt stóran skaða, 
um vit tóku aftur eina 
gjørda avtalu, sum er til- 
feldið í Lopra, har átjan av 
berandi oljufeløgunum eru 
við. sigur Martin Heinesen.

Leiðann á Oljufyrisiting- 
ini grundgevur hetta við, at 
verður ein avtala brotin frá 
inyndugleikunum, so høvdu 
oljufeløgini mist ein stóran 
part av álitinum, sum er 
millum partamar í dag

Tað hevur kanska 
størstan týdning í hesum ar- 
beiðnum viðvfkjandi oljuni, 
at eitt álitisforhold er mill 
um myndugleikan og olju- 
feløgini.

Martin Heinesen sigur, at 
vórðu ráðini fylgd í yvirlýs- 
ingini og sáttmálamir settir 
úr gildi, so var einki álitis- 
forhold, og so ber illa til at 
siga, hvat so hevði hent.

- So høvdu vit eitt út- 
gangsstøðið, sum var mun- 
andi verrí enn tað vit høvdu. 
Tí so byijaðu vit við einum 
misáliti, sigur Martin 
Heinesen.

Svarið frá løgmanni til 
sjúkrasystramar ávegis
Edmund Joensen rokn- 
aði seinnapartin í gjár 
við, at frágreiðingin frá 
landsstýrísmanninum 
við heilsumálum And- 
rias Petersen kom 
seinni á degnum.

DIA MIDJORD

So skjótt eg havi fingið 
frágreiðingina. vendi eg 
mær til deildarsjúkra 
systramar. sigur Edmund 
Joensen. løgmaður.

Hann sigur í sambandi 
ósemjuna, at tað er ein 
landsstýrísmaður við
heilsumálum. og tað er hes- 
in. ið hevur ábyrgd fyri 
sjúkrahúsverk inum.

Fjølmidlamir siga, ateing- 
m i íandsstyrmum tekur uer

av hesum málinum.
Taðer ikki rætt. Eg havi 

fingið eina frágreiðing frá 
sjúkrahússtjóranum. men 
eg vil eisini hava eina frá 
greiðing frá landsstýrís- 
manninum, hvussu henda 
ósemja ella træta kann loys- 
ast. Og hana fái eg óivað 
einaferð semnapartin í dag. 
segði løgmaður við 
Dimmalætting um trítíðina 
í gjár.

Deildarsjúkrasystramar 
sendu løgmanni eina áheit- 
an fyrr i vikuni, har tær 
søgdu seg ótolnast eftir 
svarskrivinum. Tær góvu 
løgmanni freist at svara 
áðrenn 14. mars.

Henda freistin er útging- 
in, men alt bendir á, at 
svarskrivið frá løgmanni 
kemur í dag - ein dag aftan 
á freistina.

Býráðslimurin: Avgerðin 
er tikin til eftirtektar
Runavík: -  Hóast eg 
ikki eri samdur við 
landsstýrinum, verður 
avgerðin tikin til eftir- 
tektar. í hvussu so er, 
havi eg fingið viðhald í, 
at mannagongin ikki 
var røtt, tá málið sein- 
ast varð viðgjørt í bý- 
ráðnum, sigur Hans 
Tausen Olsen, býráðs- 
iimur.
DIA  MIDJORD____________

Hans Tausen Olsen, býráðs- 
limur í Runavík, kærdi nak- 
að síðan Runavíkar Kom- 
munu til landsstýnð fyri 
óreglusemi. Landsstýríð 
hevur svarað og avvíst 
kærunua frá Hans Tausen 
Olsen.

- Býráðsformaðurín hev- 
ur í hesum sambandi sagt, at 
hann nú kennir seg styrktan. 
Tað má so merkja, at hann 
fyrr hevur staðið á einum 
veikum grundarlag, sigur 
Hans Tausen Olsen.

IkkJ ímóti
Hans Tausen Olsen, sum 
situr í minmlutanum hjá 
Runavfkar kommunu, sig- 
ur, at hetta málið byrjaði, tá 
eitt prívat virki søkti býráð- 
ið um byggiloyvið til at 
byggja eitt pakkhús á havn- 
arøkinum á Høgabóli.

Býráðið ella býráðs 
leiðslan noktar umsóknini 
uttan nakra viðgerð í býráð- 
num, men bjóðar sær í stað- 
in at byggja og gera eitt 
leigumái við hetta virki 

- Tað skal sláast fast, at 
eg erí ikki ímóti. at virki fær 
byggiloyvi. Men eg erí

ímóti, at kommunan byggir, 
tf hetta tænir ongum enda

máli. Um rætt var bonð at, 
so skuldi virki langt sfðan

havt fingið byggiloyvi og 
havt avgreitt sítt mál.

Hans Tausen Olsen sigur 
vfðarí, at málið er púra 
óneyðugt vavt í ein ellubita.

Heldur enn at byggja 
átti kommunan at lækka 
havnagjøld, brúgvagjøld, 
vørugjøld og leigugjøld av 
lendi við minst helmingin- 
um. Eisini átti kommunan 
at gjørt takstimar einklarí 
viðvíkjandi vørugjøldum, 
soleióis at virksemi við 
havnina varð økt, sigur bý- 
ráðslimurin.

Móti viAgerðini
Hans Tausen Olsen sigur 
seg eisini vera fmóti við- 
gerðini og teirrí manna- 
gongd, sum málið hevur 
nngið í býráðnum.

- Til 1. viðgerð verður 
samtykt, at løgtingslógin 
um tvær viðgerðir ikki skal 
fylgjast. Ein løgtingslóg 
skal haldast, sigur Hans 
Tausen Olsen.

Hann sigur víðari, at av- 
gerð landsstýrísins er tikin 
til eftirtektar, hóast hann 
ikki er samdur við avgerð-

Hans Tausen Olsen: - Kennir byráðsformaðurin seg nú 
styrktan, so má tað merkja, at hann fyrr hevur staðið á 
einum veikum grundarlag

- í hvussu so er, havi eg 
fingið viðhald í, at manna- 
gongdin ikki var røtt, tá 
málið seinast varð viðgjørt í 
býráðnum Eg fari sjálvsagt 
ikki i rættin við málinum, 
men fari heldur at kanna, 
um landsstýrið hevur tikið 
avgerð á røttum grundar- 
lagi, sigur Hans Tausen Ol- 
sen.

Býráðslimurín, sum situr f 
minniluta í Runavíkar kom- 
munu, heldur avgerðina hjá 
landsstýrínum vera sera 
løgna og vísir á, at tað eftir 
øllum at døma ongan av- 
leiðingar hevur við sær, um 
lógin ikki verður fylgd.

Norrøna Atlantssam- 
starvið flngið búmerki
íslendingurin Sveinn Magnússon vunnið búmekjakappingina
Stýrið fyri Norrøna Atlants- 
samstarvið gjørdi herfyri av 
at eyðmerkja henda norður- 
lendska felagsskap við ein- 
um búmerki og beyð í tí 
sambandi út til búmerkja- 
kapping

Við í Norrøna Atlants- 
samstarvinum eru Noreg. 
Føroyar, ísland og Grøn- 
land Felagsskapurín hevur 
skrivstovu í Havn. Formað- 
ur í stýrinum er Thomas 
Arabo, leiðarí er Kjartan 
Hoydal.

Ikki færrí enn 250 upp- 
skot komu inn. Stýríð og 
leiðartn í Norrøna Atlants- 
samstarvinum settu eina 
nevnd at meta um inn- 
komnu uppskotini. í henni 
hava verið Bárður Jákupss- 
on, Høgni Rasniussen og 
Peter Turtschaninof.

Nevndin hevur valt úr

uppskot frá íslendinginum 
Sveinn Magnusson. Merkið 
lýsir í einfaldum hvítum 
stríkum á bláarí grund tey 
fýra londini í samtakinum 
Nevndin valdi hetta, tí tað 
sipaði nakað til oknina, ið er 
búmerki Norðurlandaráðs- 
íns.

Nummar tvey í kapping 
íni gjørdist Martin Joensen í 
Havn. Hansara uppskot var 
ein mynd, ið sipaði til 
strandalond og so forstavir- 
nar NA  (Norrønt Atlants- 
samstarv).

Nummar trý gjørdist Ámi
Winther í Havn. Hansara 
uppskot var í einfaldum 
stríkum ein mynd av einum 
skerljadýrí.

Sveinn Magnússon. ið 
vann kappingina. fær 
15.000 kr. sum virðisløn.

Myndir: Jens Kr. Vang

Martin Joensen fær aðru Winther triðju virðisløn,
virðisløn. 7.000 kr., og Ámi 5.000 kr.

Árni Winther og Martin Joensen, ið fíngu 3. og 2. virðisløn

I homas Arabo, formaður f stýrinum fyri Norrøna Atlantssainstarvið Kárður Jákupsson, formaður f dómsnevndáni, og 
Kjartan Hoydal, leiðarí í Norrøna Atlantssamstarvinum, sýna nýggja búnurkið hja felagsskapinum f útnorði, sum 
Sveinn Magnússon hevur tekna

Hans Tausen Olsen, 
býrádslimur í Runa- 
vík, fekk ikki viðhald 
frá landsstýrinum í 
klagu síni um vid- 
gerðina av fíggjar- og 
íløguætlanini hjá 
Runavíkar Komm- 
unu fyri 1996.

Føroysku Qølmiðlarnir 
hava seinastu tíðina havt 
ymisk tíðindi í sambandi 
við, at Hans Tausen Olsen 
hevur sent landsstýrinum 
klagu um vidgerðina av 
fíggjar- og íløguætlanini 
hjá Runavíkar kommunu 
fyri 1996.

Seinasta nýggja, sum 
Qølmiðlarnir hava borið 
fram, er í sambandi við 
niðurstøðuna, sum lands- 
stýrið er komið til, og tað 
svar, sum Hans Tausen 
Olsen hevur fingið frá 
landsstýnnum.

Sum partur í hesum 
máli hevur Runavíkar 
Býráð fíngið avrit av svar- 
skrivinum frá landsstýri- 
num, og við at samanbera 
hetta skriv við tað, sum 
Qølmiðlarnir hava borið 
fram, føli eg meg noyddan 
at gera nakrar viðmerk- 
ingar, soleiðis at fólk 
kunnu fáa røttu fatanina 
av, hvat veruliga niður- 
støðan hjá landsstýrinum

I svarskrivinum frá 
landsstýrinum til Hans 
Tausen Olsen verður ført 
fram soljóðandi:

Fekk íkkí viðhald frá landsstýrinum
»1 skrivi dagf. 31. januar 

1996 hava tygum sent 
landsstýrinum klagu um 
viðgerðina í býráðnum av 
kommunalu ársfíggjar- 
ætlanini fyri 1996 hjá 
Runavíkar Kommunu.

Pkt 1 At íløguætlanin 
ikki, sum ásett f § 1, stk. 2, 
í løgtingslóg nr. 189 frá 8 
desember 1993 um tær 
kommunalu figgjarætlan- 
im ar... o.a.m , hevur fing- 
ið tvær viðgerðir í býráðn- 
um.

Pkt. 2. At málið um at 
nýta 2 mió. kr. av likvidi- 
tetinum til at fíggja íløgur, 
bert hevur fmgið eina við- 
gerð í býráðnum, tí talan 
er um eina eykajáttan, 
sum efíir § 4, stk. 2, f 
nevndu løgtingslog skal 
hava tvær viðgerðir.

Pkt. 3. At málið um at 
nýta 2 mió. kr. av likvidi- 
tetinum varð viðgjørt á bý- 
ráðsfúndi, uttan at málið 
var upplyst og sent bý- 
ráðslimum framman und- 
an býráðsfundinum 25. 
januar1996.

Kravt verður, at iands- 
stýrið áleggur Runavíkar 
Kommunu at viðgera mál- 
ið um íløgur m.a. til nýtt 
pakkhús av nýggjum.«

Viðmerkingar lands- 
stýrisins til Hans Tausen 
Olsen vóru hesar:

Til pkt. 1:
»Uppskotið, sum fíggj- 

amevndin hevði endur- 
skoðað ímillum 1. og 2. 
viðgerð, varð sent býráðs- 
limunum f góðari tíð 
framman undan býráðs- 
fúndinum, tá uppskotið 
skuldi koma til 2. viðgerð, 
og nýtta mannagongdin 
forðaði ikki býráðslimum 
(minnilutanum) at seta 
fram broytingaruppskot, 
eisini viðvfkjandi ætlaðu 
íløgum."

Henda mannagongd var 
tí ikki í stríð við komm- 
unulógina.

Til pkt. 2:
Sambært §4 f løgtings- 

lóg nr. 189 frá 8. desember 
1993 um tær kommunalu 
fíggjaraTlanimar... o.a.m. 
skulu eykajáttanir hava 2 
viðgerðir i býráðnum, og 
sambært § 31, stk 3, í løg- 
tingslóg nr. 45 frá 29. juni 
1972 um føroysku komm- 
unurnar skal við hvøija 
eykajáttan verða ávíst, 
hvaðani peningurin fæst.

Eftir landsstýrisins 
áskoðan var ikki talan um 
at geva eina eykajátan, tá 
býráðið á fundi 25. januar 
1996 samtykti at nýta 2,5 
mió. kr. av likviditetinum 
til at figgja íløgurnar, sum 
vórðu samtyktar á býráðs- 
fundinum 30. november 
1995, har figgjarætlanin 
var til 2. viðgerð.

Men av tí at landss tyrið 
ikki kundi góðtaka, at 
kommunan upptók lán 
(mín viðm. -  eins og var 
galdandi fyri allar aðrar 
kommunur í landinum) til 
partvísa fígging av íløgun- 
um, sum vóru samtyktar 
við 2. viðgerð, var neyðugt 
við einum nýggjum bý- 
ráðsfundi fyri at fáa tikið 
støðu til, hvussu útreiðsl- 
urnar skuldu fíggjast.

Viðgerðin á býráðsfund- 
inum 25. januar 1996 av 
málinum um, hvussu tær 
á figgjarætlanaruppskoti- 
num samtyktu íløgur 
skulu fíggjast, var tí at 
meta sum ein framhald- 
andi viðgerð av fíggjar- 
ætlanini fyri 1996.

Til pkt. 3:
Landsstýrisins støða er, 

at tað ikki er rætt farið 
fram, tá býráðið á fundi- 
num samtykti at viðgera 
málið, hóast tað ikki var

sett á dagsskránna fyri 
fundin og sent býráðslim- 
unum í góðari tíð framm- 
anundan.

Landsstýrið metir tó, at 
talan ikki er um so týð- 
andi feil við viðgerðini, at 
landsstýrið eigur at 
krevja, at málið verður 
viðgjørt av nýggjum á bý- 
ráðsfúndi.

Mfnar viðmerkingar til 
hetta seinasta:

Tað er einki eindømi, at 
eitt mál verður tikið til 
viðgerðar á býráðsfundi, 
sjálvt um málið ikki 
stendur á fúndarskránni, 
sum send er býráðslimum 
undan býráðsfúndinum.

Men ein treyt fyri, at 
eitt slfkt mál kann viðger- 
ast, er, at býráðið sam- 
tykkir, at málið kann 
koma til viðgerðar.

í hesum nevnda føri 
varð býráðið eisini spurt, 
um málið kundi viðgerast 
á sama fundi, og varð tað 
samtykt við sjey atkvøð- 
um fyri og einari atkvøðu 
ímóti, at málið kundi 
koma til viðgerðar.

Ein kann freistast at 
spyija, hvussu arbeiðast 
kann í politikki, um ikki 
meirilutaatkvøðumar 
skulu vera avgerandi sum 
f hesum føri ein meiriluti 
upp á sjey av tilsamans 
nfggju býráðslimum.

Endaniðurstøða lands- 
stýrins var henda:

Vísandi til ffammanfyri 
standandi verður sagt 
frá, at landsstýrið ikki 
kann koma klaguni á møti 
at áleggja Runavfkar 
Kommunu at viðgera 
fíggjarætlanina fyri 1996 
av nýggjum.

Saltangará 14.3.1996
Jákup Lam hauge
býráðsformaður


