
G run d legg jan d i 
ósem ja um  
undirgrundarmálið
Samráðingar verda 
millum ríkismyndug- 
leikamar og 
heimastýrid í heyst 
um skuldina hjá 
heimastýrinum til 
ríkismyndugleikamar. 
Sum nú er, fellur 
fyrsta lánið, 1,3 mia. 
kr. til gjaldingar 1. 
febmar 1999. Hetta 
megnar búskapurin 
ikki at bera, og tí 
mugu partarnir 
semjast um nýggjar 
lánitreytir. Hetta 
hevur eisini týdning 
fyri kredittvirðið hjá 
heimastýrinum, 
serstakliga mótvegis 
lánsbræva- 
marknaðinum.
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Væntast kann, at undir- 
tfrund og olja eisini verða

havd á lofti i hesum sam- 
ráðingum, ti i protokollat- 
inum um samráðingar 
millum stjómina og lands- 
stýrið frá 12. oktobur 199.1 
verða hesi mál tongd 
saman.

Eitt vundamal í hesum 
sambandi er, at stjornin og 
landsstyrið eru grund- 
leggjandi ósamd um, hvørj 
ir sáttmálar eru galdandi á 
undirgrundar- og oljuøkin-

Sáttmálar, 
yvirlýsingar og  
protokollat
G>ngu i sjálvum undir- 
grundarsattmálanum frá 
23. desembur 1992 verður 
sagt, at Køroya Landsstyri 
-er indstillet pá, til gavn for 
sável færøske som danske 
samfunds- og erhvervsint- 
eresser, forudsat konkurr- 
encedygtighed, at anvende 
sagkundskab jndenfor 
dansk forvaltning og for- 
skning samt i danske er- 
hvervsvirksomheder i den 
íierøskc rástofudvikling-.

Hetta verður endurtikið í 
protokollati fra 12.oktobur 
1993 og felagsyvirlýsing fni 
17. novembur 1994 I fel- 
agsyvirlysing frá 3. novem- 
bur 1995 eru partarnir 
samdir um, at yvirlysingin 
byggir a og staðfestir tað, 
sum higartil er avtalað.

Hesur orðingar hava 
skapt iva og øsing i Føroy- 
um. Hvussu avgerandi er 
orðingin -indstillet- pa, 
inerkir hon, at eitt seinni 
landsstýri kann verða -ind- 
stillet pá- tað øvugta, ella 
merkir hon, at Køroya 
Landsstýri sum stovnur er 
bundið til at fvlgja orð- 
ingini?

Eisini ber til at spyija. 
hvussu -’kappingurføri- 
skal skiljast. Ber tað yvir- 
høvur til at sita við lumma- 
roknara og finna fram til 
tað besta tilboðið í krónum 
og oyrum i so altumfatandi 
og torskiltum verkætlan-

Tulk ing
Inndstýrisins
I/øgmaður, sum umsitur

malsøkið i Landsstvrinum, 
hevur boðað l'rá, at Køroya 
Imndsstýri ikki kennir seg 
bundið av hesi orðing (løg 
tingsmál nr. 100/21, 19951. 
1 stuttum er próvførslan, at 
uppstdingin av omanfyri- 
nevndu orðing vikir frá

uppstáingini i restini av 
sattmalanum, og at Køroya 
Landsstýri ikki metir hen 
da partin at vera eina løg 
frøðiliga bindaiuli tilsøgn, 
men heldur eina ictlanar 
yvirlýsing. OnMngamar 
hava harailrat ongantið

snuð seg um annað ('iin, at 
Kørovu l.andsstvri kundi 
bruka danskun serkunn 
leika i fyrireikingunum til 
ojjuvinnu, um áhugi var fy 
ri hesum, og at Køroya 
Landsstyri ikki fór at seta 
danskar fyritøkur uttan-fy-

Fyri- 
lestur
U ffe E llem ann-Jensen  
heldur a lm ennan  fyrilestur 
i L æ raraskú laho llin i, 
frig g jakvo ld id  kl. 19.30.
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S a m b a n d s flo kk u rin

ri. um Uer vóru kappútgar- 
førar iDimmalættmg 9 
mars og 10. mei 1990'

Tulking forsætis- 
m alaraðsins
Skrivstovustjonn i forsæt- 
ismalaraðnum. St(>en Rye 
Larsen, vil ikki kennast við 
tulking landsstyrisins 
Hann stendur við tað, hann 
upplystt fyri Dinimahett 
mg 15. mars 199t>. at satt- 
malin um undirgrundina 
er løgfrøðiliga hindandi. og 
ut seinni vvirlysmgar og 
protokollat ikki vika hann. 
men heldur stvðja og ut- 
byggju hann. Hetta er eis 
ini vanlig hngsan i fyri 
sitingarrætti.

At einki stendur um oljn 
i felagsyvirlysingini fra 3. 
novembur 1995 merkir 
lH>rt, at alt stendur við, sum

Sum raúingarnar 
t heyst
tlreitt er, at grundleggjandi 
osemja er nullum rikts- og 
heimafttýrismyndugleikar 
nar um, hvat ið avtalað er. 
Samraðingamar i heyst fa 
ra væiilamii at geva eina 
uhending uui hvunn teik 
lut, rikismyndugleik.il n ir 
og danskt vinnuhv koma at 
hava i einum komamh ojju

raðingarstøðan hjo stjom- 
ini er sterk l'm framt yvir- 
valdsnettin yvir undir- 
grundini og sterku stwlu 
sina sum lunveitari ler 
stjornm at halda scg til log 
fnvðihgu hmdingarnar t 
undirgrundarsáttnmlan- 
um og stanm yvirlysingum.

Á  Velbastad verður 
hundalógin ikki nýtt

ídnaðarskipini 
ynskja frítt val

Suni Vinther, loiðari á 
Politigarðinum í 
Havn, sigur, at tað er 
oin afturvondandi 
trupulloiki á Velba- 
stað, at hundalógin 
verður brotin.
-  Vit hava roynt at 
fingið skil á, men 
hundaeigarirnir geva 
tí ikki gætur, sigur 
hann.
E U  GIJTTE8EN_____________

Kríggjadagin i famu viku 
fckk |x>litistøðin aílur frá 
Ixiðuii um leysgangandi 
hundar á Velhastað.

lletUi er ein afturvend- 
andi truppulleiki og lítil 
hnti er at hóma, hóast vit 
fleiri ferðir hava roynt at 
fingið skil á, sigur Suni 
Vinther.

Velhastaður er liónda 
hygd hurturav, og tí er van 
ligt at síggja seyðahundar 
har á leiðini Men tmpul- 
leikin er tann, at har em  
alt ov nogvir hundar og 
næmm allir gangn leysir 
og mala dag sum nátt. 
Onkur hundaeigari hevur 
upp í fimm hundar. Hesir

ganga svangir og reika inni 
á økinum hja øðrum og 
gera ónáðir. Onkur kryatur 
eru eisini etin av hundun- 
um, tí hesir hava verið ov 
svangir.

Ruskiløtini fáa heklur 
ikki frið. Kin hygdaniaður 
upplýsir fyri Dimmalætt- 
mg, at tað er vanlig sjon at 
siggja uppskrusldor rusk- 
sekkir. har mski liggur og 
flýtur. Ikki em  tað kettur 
nar, men heldur leys- 
gangandi hundar, sum gera 
sær dælt um nætumar.

Heitt evni
Annfinn Hrekkstein er 
hygdaráðsformaður á Vel- 
hastað. Hann sigur, at nu- 
sitandi hygdarað ikki hev- 
ur fingið nógvar ka*rur um 
støðuna, men hann metur 
at hetta er eitt heitt evni at 
taka upp, ti bygdin er lítil 
og øll kenna hvør unnan 
Ein kæra er komin, og tá 
varð skriv sent til alt 
sóknarfólkið saman við 
Hvriti av hundalógini. Við 
hesuni metir hann at 
hygdaráðið hevur gjørt sítt 
fyri at upplýsa sóknar 
fólkið.

- Restina ma løgreglan 
taka sær av, tí tað eru ikki

vit, suiii skulu umsita 
hundalógina. Hetta er upp- 
gávan hja løgregluni, sigur 
hunn.

Oskiliri orsok  
til k landur

læysgangandi hiindar 
hava verið ein trupulleiki i 
sokniiii seinastu 25 arini, 
sigur hygdaráðsformaður-

Mangan hevur gingið 
hart fyri seg i stríðnum 
milluni granmir. I meira 
enn einum føri er tað komið 
fyri, at granni hevur skotið 
hundin hja hiiium og á 
hendu hátt tikið logimi í 
egnar hendur fyri at faa 
skil á. Hetta er serligu 
koniið fyri, ta tiøndur hava 
mist seyð ella lomh av 
hundaávum. Men tað er 
eisini komið fyri, at onkur 
hundur er skotin, tá hann 
hevur verið i fer við at etið 
kjøt í t\jallinum hja 
iMindanum.

Upp í 5 hurular 
hvør
Ra‘ttiliga nógv skal til fyri 
at løða slíkt tal av hundum, 
og oivað er tað tí, at eig- 
ararnir lata hundaruar

ganga leysar og mæla, so 
teir kimnu fáa ein liita fra 
øðrum. Eitt av teimum stó- 
ru husarhaldunum a Vel- 
hastað er aweiyingar 
Htovnurin, Heilbrigdið. Har 
hevur mungur hundur 
fingið bjargað sær mal 
Uðina, ta illa hevur staðið 
lil. Hetta er av herari va*l 
vild frn starvsfolkununi 
Men har hundur hevur 
fingið einaferð, keinur 
hann aftur og so er eisini i 
hesuni føri.

Ilundalótfin
Suni Vinther, støðlciðari, 
sigur, at hundalógin er 
galdnndi fyri alt laruiið, 
líkamikið hvat bygdaráðið 
hevur samtykt Sumhiert 
huiidalógini hava hundar 
nir ikki loyvi at ganga 
leysir inni hjá øðrum og 
gcra ónáðir. Hcsir skulu 
vera forsvarliga hundnir 

Djnravemdarlogin sig 
ur eisini, hvussu viður 
skiftmi hja hundiiium eiga 
at vera og tað er seru 
ivasamt, um hundaeigar 
arnir lúka allar hesar 
treytir, sigur Suni Vinther, 
leiðari á Dilitigarðinum í 
Havn.

Pelagid ídnaðarskip 
leggur nú upp til 
landastýrið at fáa 
loyst spumingum um 
endurgjald ella 
franihaldantii veiði. 
Felagið akal hava 
fund við vinnu- 
nevndina i dag.

G koku L. P ktkk.skn

Novgv strið h(*vur verið um 
hvørt i(lnaðarskipnii skul 
du fna øndurgjald, upp- 
liøggingarstuðul, úr lands- 
kassunum. ella um tcy 
skulu til fiskiskap aflur

Kleiri av idnaðarskipun- 
um hava aliuga i at fara til 
fiskiska)) uftur, meðan onn- 
ur eru mcnim niðurkoyrd.

Við oinum fríum vali, 
kundi veiðitrýstið eisirn 
mínkað, sigur (iudmund 
Morteiisen, roiðari á Kør- 
oyingi.

Meu hoast vijjin er til 
staðar at fara utaftur a idn- 
nðarveiði undir Køroyum, 
er ikki nog mikið In-rt at

gevu grønt Ijos Avísur 
treytir mugu uppfyllast.

Kelagið Idnaðarskip 
skjytur upp. at farið verður 
yvir til ta*r treytir, sum 
vóru galdandi nður. Tá van> 
goðtikm ein hjaveiða upp u 
16%, 2‘ í kuiidu vera und- 
irmalsfiskur og annars var 
havtaskaveiðan frí.

Tuð giimla mynstrið hja 
einum skipi var, at tað fisk 
aði 5,(HK) tons av idnaðar-

fiski við Køroyar, haraftur 
at 2(K) tons av matfiski og 
30 tons av havtasku. Tað 
má vera ein troyt, at fiski 
skapurin undir Køroyum 
verður lønandi Annars cr 
cingin meining at geva 
okkum fiskiloyvi aftur, sig 
urtiudmund Mortensen.

Tað sum a sinni steðgaði 
ídnaðarfiskiskupinum, var 
at ov nogv av undirmálø- 
fiski var i veiðuni. Tey tvey

2% voru cisim galdandi ta 
Nu er so konúð fram, at cin 
rist kunn loysa storan part 
av trupulleikunum M(*n 
tað er ikki bara gott við 
ristini

Skupini, mugu vera fntt 
stillað at bruka ristina. ti 
hon ger fiskiskupin miniu 
etlekt ivan, serliga l rillgum 
veðri, sigur tiudmiind Mor 
tensen.

Hon kundi to verið g«x> i 
teimum førum hon er neyð 
ug, fvri nt halda veiðunu av 
undirmalsfiski niðri a 2‘ í

Tnð kundi cisiiu verið 
ein loysn at gmgið eftir, 
hvussu nógv l\javeiðan er i 
ES og Noregi I Noregi er 
hon 20*i iroknað matfisk 
in, og i ES er ein iblandmg 
upp a 15 prosent loyvd, sig 
ur (íudniund Mortermen.

Hannh viair eisini a, at 
tað er av storum tydmngi. 
at idnaðarskipini ikki ger 
ast kastibløka bja skillandi 
landaatýrum.

Aðalmalið ma vera 
trygd og stahilitetur Loyvi 
skal ikki broytast hvørja 
ferð nytt landsstyrið kem 
ur i Tinganes, sigur (iud  
mund Mortensen

Læra at skilja tey, 
ið ikki tosa
Palma og Kilin Peter- 
«en eru Hy.strar og 
Htuðlar hjn Andreu og 
Kyófinni Vinther Han- 
Hen, Hum hava vødda- 
Hvinn. Hesa vikuna 
hava tey verið á skeiói 
í MBF-hÚHÍnum 
naman við øðrum 
multihiindikappaðum 
og teimum, ið eru um 
tey. SyHtrttmar halda 
nlíkt nkeið vera gott - 
Herligt), um tað verður 
fylgt upp.
Katkin  1‘ktkkhkn

Eilin Petersen er Htuðul lijá 
sjey ára gomlu Andreu. -  
Hon hevur vøddasvinn og 
er deyv. So hon hrúkareygu  
og andlitshragd at tosa við. 
llm  hon til dømis ikki tímir 
okkurt, hyggur hon burtur

Palnia hevur júst fingið ar 
heiði sum stuðul hja 
lM*iggja Androu, Eyðfinni. 
Kisini hnnn hevur vødda- 
svinn og er deyvur.

Ilunn dugir lætri enn 
Androa at hrúka hendur 
nar. Her á Hkeiðnum hevur 
hann hnikt eina U*ldu, har 
tú skalt trýsta á ein stóran 
knøtt og stýra einum spæli. 
Eitt spæl er, har trikantar, 
fýrakunUir og rundingar 
skiftust um at komu fram 
so skal hann til dømis 
fanga tríkantin við nt 
trýsta á knøttin akkurát 
tá. Hann er sekstan ár, so 
hann tímir ikki líka va*l 
alt, sum hevur verið á 
skeiðnum. Vit hava klipt og 
málað og gjørt. lomb ur Uiyi 
-  Uið tímdi hann ikki so 
væl.

Byrjar vió Hkeiði
Eilin hevur verið stuðul 
eina tíð, eisini hjá øðrum

enn Andreu. Hon er stuðul 
40 tímar um vikuna og er 
ólørd. Tað sama er Palma, 
sum er stuðul 1K tímar um 
vikuna. Palma hevur bert 
verið stuðul i tiggju dagar.

Tað er gott ut hyrja ar- 
lM*iðið við einum skeiði. Eg 
kenni ikki so viel Kyðfinn 
enn, so tað er gott at lteni 
eitt sindur, sigur Palma 

Systrarnar eru sanidar 
um, at tað hevði verið gott, 
um tær høvdu lært eitt 
sindur um at arlieiðn við 
multihandikappaðum, áðr- 
enn tær byrjaðu. Palma 
kendi Androu aðrenn, men 
hevði ongantíð verið einsa 
møll við henni.

Eg vÍHti frá FJilin, hvus- 
su man gav Hondumat og 
Hovorðið. Men hevði hon 
ikki lært meg tað, hevði eg 
onki dugað. Eg fekk hann 
sottun inn um hurðinu l\já 
mær, kann man siga. So 
funnu vit hura út uv tí

sjálvi.
Høvuðsevnið á skeiðnum 

hevur verið Hamnkifti. Iían- 
Hkir undirvÍHiirur havu ver 
ið og liert luttakurarnar at 
hrúka Leldur, tá tey tosa 
Hamiin. Tey, ið eiga ella ar 
iMÚða við multihandikapp 
aðum liøriium, hava eÍHÍni 
lært at laga seg eftir teim- 
um, tá tey samskifta. 
IJndirvísaramir løgdu dent 
á, at liørtiiiii sjálvi Hkulu 
geru av, nær tey vilja havu 
kontakt, na*r tey vifja 
fortelja okkurt og nær tey 
vilju havn frið.

Serliga huttu við at 
læra neg at HÍggju, mer tey 
vilja hava ein Hlcðg, kanii 
eg brúka. Kyrr havi eg 
kariHka Htýrt og avgjørt fyri 
Andreu, hvat Hkal henda, 
sigur Eilin.

- Tað er ofla ringt at vita, 
hvar markið er. Kiinska
................ .. «'i i ho nyggj Eg
havi onkuntið hugHH um, at

eg kaiiHkn geri nøkur ting 
við Eyðfinni, num hann 
hevur duguð leingi og er 
vaksin frá. Mcn tað niá 
hiira knmn, ho hvørt sum eg 
lieri hann at kenna, sigur 
Palma.
Javnaldrur hava  
Nitma ahtiRii
Don.sk ii Hkeiðhaldaramir 
góvu tað ráð at hyggju eflir, 
hvat hørn uttan kropslig

hrek høvdu uhuga fyri. Kr 
tuð handikappuða hamið 
niggju ár, kann tuð helnt 
fáa gleði av at síggja tað, 
onnur nfggju ára gomul 
halda vera Htuttligt um 
tað er gjørligt. Foroldur og 
onnur hava ofta lyndi til at 
hugsa ov nógv um handi- 
kappið, og gloyma at vísa 
tmminum liøkur, myndir og 
leiku, Hiun vanligu vekja 
áhuga l\já Itøriium.

- Tá vit eru i Imrnagarði, 
hyggur Androu beinanveg- 
in, um onnur Imrn ronna 
framvið. So spyiji eg, um 
vit skulu fara aftun á ut 
hyggjft, hvat tey gera. Tað 
er hon ultíð við uppá, sigur 
Eilin.

Pulmu og Kilin hulda eitt 
slíkt nkeið vera lierurikt.

-  Ikki hara fyrilestrar, 
men eisini at vera saman 
við øðmm liørmim, sum

kanHka duga eitt sindur 
meira enn tey, vit hava. So 
kunnu vit Higgja, at hatta 
kunnu vit hjálpa teimum 
við at vet\ja hatta kunnu 
tey eisini duga. Tað týdn 
ingarmeHta er at rósa. Alt, 
tey geru fyri fyrstu ferð, ma 
man rósa, ho tey gera tað 
uftur og dugu tað t iI endan, 
sigii Eilin og Palma.


