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H e im a t íð in d i

M ik u d a g u r 4. sep te m b e r 1996

ALS-stjórin:

J ó a n n e s E id e s g a a r d :
A k t iv e r ið a r b e id s le y s .
Jóannes Eidesgaard,
formaður í Javnadarflokkinum og andstøðuleiðari á tingi,
heldur, at arbeiðsleys
- sum eitt slag av røkt
av arbeiðsmegini skulu aktiverast fyri
teir pengar, tey fóa
goldnar frá ALS.
N IC LAS JOHANNESEN
•loíinnes Eidesguard vil
havu. at tey arbeiðsleysu
heldur enn at faa ema
passiva veiting frá ALS, faa
eitt tilbod um arbeiði ella
útbúgving, sum kann koma
samfelagnum til góðar afl
ur, tó tey vónandi koma inn
aftur á arbeiðsmarknaðin.
Hann kallar hetta rokt
av arheiðsmegini og visir
til, at hetta er nakað, sum
dentur verður lagdur á
aðrastuðni eisini. F'itt nu i
Danmark.

Jóannes Eidesgaard,
form aðu r í
Javnadarflokkinu m ,
gon g u r inn fýri, at
arb eid sleys fáa
arb eiðstilb od o g
ú tb ú g vin g artilb oð

Eitt slug av rokt
Vit eru eitt litið land, og
talið á arbeiðstøkum fólki
er rættiliga litið. So tað átti
at borið til at givið fólki eitt
arbeiðstilboð ella eitt útbúgvingartilboð, sigur Jóannes Eidesgaard. Hann
nevnir eitt nú, at kommunumar kundu verið partur
av hesum samarbeiði.
- At fmna upp á uppgávur eigur ikki vera nakar
trupulleiki, ti tað liggju so
nógvar uppgávur á láni,
sum ikki eru gjordar i
ringu tíðunum, sigur hann
og leggur aftrat, at talan
kundi verið um eitt slag av
útbygdum -Ung í Arbeiði-.

Fulla lon
Upp á spuraingm, um
hann sum javnaðarleiðari
gongur inn fyri, at arbeiðsleys skulu tvingast út í tilboð, sum eitt slag av biligari arlH'iðsmegi, sigur Jóannes Eidesgaard, at tað

skulu tey ikki.
Hann leggur dent á, at
tey
arbeiðsleysu
skulu
arbeiða eftir teimum lønsatsum, sum eru galdandi
á vanliga urbeiðsmarknaðinum. So talan verður ikki

um fulltiðararbeiði.
- Talan skal a ongan hátt
vera um eitt slag av B-arbeiði, leggur hann dent
dent a.
Formaðurin i Javnaðarflokkinum sigur, at aktiveringin hevur tvey endamál:
Tey arheiðstoku skulu
røkjast, so tey alla tiðina
eru búgvin til arbeiðsmarknaðin Samstundis er
tað betri fyri tann einstaka
at vita, at tú hevur gjørt
eitt arbeiði fyri ta løn - ella
gjald - sum tu fært, sigur
Joannes Eidesgaard

R a n g t o g ræ tt um uppsa gn ir o g A L S -ú tg ja ld
Nógvir nyklaktir studentar, HF-næ m ingar og hanđilsskulanæ m ingar eru eftir
summarfritídina
farnir til arbeidis á
flakavirkjum. Leiðandi flakavirkisfólk
vil vera við, at onkur
longu hevur sagt upp
fyri at sleppa inn í
A LS-skipanina at
hvíla seg komandi
trý árini. M en útrokningar vísa, at
hetta loysir seg ikki
serliga væl
fíggjarliga.
N IC LAS JOHANNESEN
24 krónur um dagin.
Hett a er utgjaldið, tú fært
fra ALS, um tú sum
nýggjur á arbeiðamarknuðinum sigur upp eftir
bert at hava verið tvær
vikur til arbeiðis. Aftrat
hesum skalt tú fyra vikur
í karantenu.
Dim malætting
hevur
annars prátað við leiðandi flakavirkisfolk, íð
heldur seg vita, at nýklaktir studentar fara á
flakavirki í stutt tíðar
skeið, siga upp, og gerast

partur av arbeiðsloysisskipanini við rætti til útgjuld trý ar og tveir manaðir frameftir.
Flakavirkisleiðurin
heldur, at tað líkist ongum, at fólk kunna siga
upp og samstundis varðveita rættin til ALSútgjald.

Onki serligt kvett
Utrokningamar,
sum
Dim m ala'tting
hevur
gjørt, vísa to, at vanliga
loysir tað seg íkki serliga
væl hja nýklaktum studentum at siga seg úr
starvi e flir so stuttari tí á
flakavirki.
Inntøkan seinastu 12
m ánaðim ar
verður
nevniliga
brukt
sum
grundarlag íyri, hvussu
stórt utgjald tú hevur
rætt til
Og hýá flestu studentum man tað vera so sum
so.
l)øini: Arbeiðir tú ein
manað, fulla tíð, a flakavirki, og er hetta einasta
inntøkan hja tær seinasta
árið, er utgjaldið uinleið
l .(KH) kr. um mánaðin
I lógini, sum verður
kaliað Fiskavirkisskipanin, stendur, at persónur,
sum hevur fast tilknyti til
virk i - t.e. vanliga 40

Ivamál
um
uppskotið
drenar
kassan

tima viku hevur rætt til
32 tima vikuútgjald fra
ALS, um hann gerst
arbeiðsleysur.
Men hetta utgjald verður sum sagt grundað á
persónligu
inntøkuna
seinastu 12 manaðirnar.

Eitt á r g evur
fult gjald
Skal tú faa hægsta ut
giald frá ALS, sum er
9 428,32 kronur um manaðin. skal tú hava tjenað
151.281,60 krónur ella
m ein seinastu tolv manuðirnar fyri at fáa rætt til
hægsta gjald
Hetta gjald hevur tu
sum sagt rætt til í trý ár
og tveir manaðir Hevur
tú verið i skipanini aður,
verður henda tíðin trekt
frá sainlaðu tíðini, tú hevur loyvi at vera i skipanini.

N ó gv kom in
á flak avirki
Jan Øregaard, virkisleiðari a Fiskavirking í Havn,
sigur, at har eru nógv
ungfólk komin seinastu
tíðina. Tey ilestu eru komin beinleiðis ur miðnámsskúlunum. Og har hevur
h igartil ongin trupulleiki

verið við, at tey siga upp
iiftur

Upp a spurningm um
flakavirkisfolk siga upp.
tá tey hava fingið nett til
eitt størri ella fult ALSutgjald. sigur virkisleiðarin seg ikki hava varhugan av hesum. Hann
letur tvørturím óti væl at
teimum, sum arbeiða á
virkinum.
Tummas Oli Mortensen, varaleiðari a tryggingardeildini hja ALS,
hevur flakavirkisskipanina um hendi.
Hann sigur seg slettis
ikki duga at síggja nakrar
ahendingar um. at folk
siga upp fyri at faa AI>»utgjald
Hann sigur seg ikki
duga at siggja nakað sum
bendir a, at folk beinleiðis
spekulera i AUS utgjaldi
num.
- Tað eru sjálvsagt
ymiskar orsøkir til, at fólk
gevast. Onkur skal uttan
lands, onnur í skúla, og
onnur
tim ir
ikki
at
arbeiða á flakavirki. Men
at tað verður spekulerað
við
ALS-útgjaldinum,
dugi eg ikki at siggja
nakrar áhendingar um,
sigur Tummas Oli Mortensen.

Jogvan M ørkøre, .\LS-stjóri: - Tad e r ikki vist, at
skipanin verð u r drenað, um tilm æ lid ve rð u r fylgt.
Ein skal minnast til, at v it hava lagt uppfy ri, at
taO ringasia ringa skal henda

Framrokning av tilmælinum frá stýrinum vísir, at 800.000
kr. eru etlir við árslok
í 1997. Jógvan Mørkøre er stjóri og eisini
nevndarlimur i ALS.
- 1 mió. er ikki nógv
at hava eftir, men tá
hava vit eisini tikid
hædd fyri tí ringasta,
sigur Jógvan Mørkøre.
D IA MIDJQRD_________

Sambært tilmælinum hja
ALS-styrinum, so verða 0,8
milliónir kronur í kassanum við arslok 1997 Um
verandi
skipan
heldur
fram, so verða um 30 milliónir krónur i kassanum.
Stjórin í ALS, Jógvan
Mørkøre, er eisini limur i
stvrinum. Hvussu ber tað
til, at hann tekur undir við
einum tilmæli, ið tekur
beinini undan hansara
egna arbeiðsplassi.
- Við arslok 1997 hava
vit ongan tiltakspening
eftir og ein sløk million er
eflir i kassanum. Men ta

hava vit lagt upp fyn ti
ruigasta, einum skrædli i
fiskivinnuni til heystar, at
vit skulu utgjulda 30
milliónir i sambandi við
vmsar rættingar og at eitt
stort tal av fólki ganga arbeiðsleys fra juli-manaði og
árið ut, tí 100 millionir
skulu sparast í almenna
rakstrmum
sambært
landsstyrismanninum,
sigur hann.
Jógvan Nlørkøre visir a,
at tølini kanska siggja ræðandi ut, men tá er eisini
iroknað. at alt gongur av
skriðuni til.

- Tað tydn íngarmesta er
at faa staðfest, hvat er ALS
fyri em skipan. ALS er í
dag ein trvggingarskipan
og tað skal hon eisini vera
verandi við greiðum samanhangi millum ínngjald
og utgjald, sigur stjórin á
ALS.
Jógvan Mørkøre metir
ikki. at skipanm fær
trupulleikar, um tilmæltð
verður fylgt, ti skipanin
fær sostatt møguleikan at
stabilisera seg sum ein
trygging

Fútin: Oliuvinnan
krevur eina tilbúgvingarskipan
Fútin: - V it mugu sum
s k jo ta s t fara í holt v id at
fy r ir e ik a eina
tilb u g vin g arsk ip an fyri
alt landið, ti annars
gerast v it e ftirb atar, tá
ofjuvin nan e r kom in

visir í hesum sambandi a,
at fleiri lond eru vordin
eftirbatar, ti tey ikki betnanvegm eru farin i holt við
fyrireikingamar.

Á fíggjarlógina

Mogens NepperChristenaen er
maðurin, ið skal samskipa tilbúgvingina í
sambandi við eina
størri vanlukku.
í løtuni fyriliggur
eingin neyðætlan fyri
iandið, men fútin

heldur, tað er umráðandi at byrja at
fyrireika eina
tilbúgvingarskipan,
so vit ikki gerast
eftirbátar, tá
oljuvinnan er komin.

- Kemur oljuvmnan av álvara, so er av storum tydningi, at vit hava eina góða
og vælvirkandi landsfevnandi
tilhugvingarætlan,
sigur
Mogens
NepperChristensen
Futin heldur tað tískil
vera átrokandi neyðugt, at
vit beinanvegin í smáum
byrja at fyrireika eina tilbúgvingarskipan.
Hann

Mogens Nepper-Í'hnstensen veit ikki, hvussu langt
fyrireikingamar eru komnar til neyðætlamna, sum
skal fevna um alt landið.
- Tað einasta eg veit er.
at
Landsverkfrøðingunn
hevur søkt um at koma á
figgjarlogmi við pengum til
Brunaumsjón Landsms, so
ein tann vegin so smátt
kann koma í gongd. sigur
fútin.
Um pengar verða játtaðir
á figgjarlogini, so er ætlanín at gera eina tilbúgvingarskipan i feiag Sambært
futanum, so er væl møgu
ligt, at serkøn fólk frá Beredskabs- Forbundet koma
hendavegin at hjalpa til.
Fútin visir á, at hoast
eingin landsfevnandi tilbugvingarskipan fynligg
ur, so skal em íkki forsmáa
bjargingarfeløgim, sum eru
knng landið. Umframt eru
nøkur av sløkkiliðunum
eisini væl utgjørd
- Men kemur oljuvinnan
i gongd, so er talan um eina
heilt aðra tilbugvingarskipan, sum føroyingar
hava fyri neyðini, sigur
hann.
Mogens
Nepper-Christensen sigur, at hendir
nakað i verandi støðu, so
mugu allir partar gera tað
so gott, sum tað nu einaferð
her til undir verandi umstøðum.

