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Olj ulóggávan 
ein katastrofa
-  Verdur oljulóggáv- 
an samtykt í tí líki, 
hon er løgd fram, so 
verður hon ein 
katastrofa, sigur Páll 
Vang, býrádsfor- 
madur á Tvøroyri. 
Hann heldur, at tað 
skal standa í lógini, 
at allar veitingar til 
oljuøkid skulu fara 
um føroyskan kei- 
kant, og allur fólka- 
flutningur skal um 
føroyska havn, tyrlu- 
pall ella floghavn.
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Páll Vang heldur tað hava 
alstóran týdning, at tað 
verður ataðfest iongu í 
rammulógini fyn kolvetn- 
isvirksemi, at øll sløg av 
veitingum til boripall- 
arnur fara um føroyskan 
keikant, umframt at ailur 
flutningur av fólkum skal 
umvegis føroyska havn, 
tyriupall ella floghavn

H ann er sannførdur um 
at verða hasar treytim ar 
ikki settar longu í lógini, 
so fara føroyingar einki at 
merkja til eina oljuvinnu 
á landi.

— Um  tað ikki verður 
nevnt beinleiðis í lógini, 
so verður einki grundar- 
lag fyri at gera íløgur í 
nakað sum helst, sum  
hyggir á oljuvinnuna, sig- 
ur Páll

Hann heldur, at um ikki 
oljufeløgini fáa hesar 
treytirnar settar, tá tey 
fáa loyvi at royna seg, so 
fara tey bara at halda seg 
til Uer tænastur, tey eru

von at nýta, haðani tey 
fáa tær i dag.

-  Tey vilja helst bara 
gera taó, tey eru von við, 
sigur Páll Vang.

V eitin gar um  
føroyska  kei
Tvøroyrar kommuna er 
millum teirra, sum ætla 
sær at vera við, um ferð 
kemur á eina oljuvinnur í 
Føroyum. Men Páll trýr 
ikki, at føroyingar eru 
sinnaðir at gera íløgur, 
um teir ikki fáa trygd fyri, 
at iøroysku havnirnar 
verða nýttar.

- Tað er avgjørt neyð- 
ugt, at tað kemur í lógina, 
soieiðis at allir partar 
síggja, at alt skal um før- 
oyskan keikant, sigur Páll 
Vang.

Stendur einki um hetta 
í lógini, so fara allar veit- 
ingarnar at koma frá eitt 
nú Aberdeen, Hetlandi og 
Stavanger, heldur Páll, og 
so kemur ikki eitt før- 
oyskt arbeiðspláss burt- 
urúr.

-  Føroysk farmskip fáa 
einki at gera, havnirnar 
fáa ongar inntøkur og 
vinnulívið í Føroyum fær 
ongar umvælingar og 
líknandi, sigur Páll.

O g  hann er sannførdur 
um, at tað einki grund- 
arlag er fyri einari før- 
oyskari frálandavinnu, 
verður hetta ikki staðfest 
longu í lógini.

Tað snýr seg bæði um 
alt tað, sum skal út á 
oljuøkið og tað, sum skal 
innaflur.

-  Kem ur alt um føroysk- 
an keikant, so hava før- 
oysk virki møguleika at 
bjóða uppá umvælingar 
og tænastur annars, og so

er grundarlag fyri at gera 
fløgur.

Tað ber eisini væl til at 
brúka umhvørvið sum or- 
søk fyri at seta tíiíkar 
treytir til oljufeløgini.

Páll heldur, at ein góð 
grundgeving fyri at seta 
hesar treytirnar er, at tað 
soleiðis her til at hava 
eflirlit við at burturkastið  
kemur innaftur og ikki 
verður koyrt út á sjógv.

F ó lk a flu tn in gu r
Eins stóran týdning hevur 
tað, at allur fólkaflutning- 
ur fer um føroyska havn, 
tyrlupallar eila flogvøll.

-  Annars verður bara 
flogið beinleiðis úr eitt nú 
Hetlandi beint út á bori- 
pallin, sigur Páll Vang.

Hann er sannførdur um, 
at um fólkaflutningurin 
ikki er við í avtaluni, so er 
ivasamt, um eitt nú mat- 
stovur, gistingarhús og 
hýruvognsførarar fáa 
nakað burturúr.

Um  hetta kravið verður 
sett, ber eisini føroyingum  
til at hava tal á, hvussu  
nógv fólk eru í føroyskum  
øki. Hetta er neyðugt av 
trygdarávum, so vit vita 
hvussu nógv fólk eru á 
boripallunum. Men á 
henda hátt ber eisini til at 
hava eftirlit við skatt- 
gjaldarunum.

Tá útlendingar stíga á 
land í Føroyum verða teir 
skrásettir, og skulu so 
gjalda skatt í Føroyum.

-  Hatta eru tey týdning- 
armestu økini í oljulóg- 
gávuni -  alt hitt, sum  
stendur har, er eitt vala- 
arbeiði við nógvum sjálv- 
fylgjum, s igur Páll Vang.

Ikki landsstýrið
Æ tlanin við lógini er, at 
tað skal vera landsstýrið, 
sum setir hesar treytir- 
nar, tá bjóðað verður út, og 
síðani kunnar løgtingið 
um treytirnar, sum er 
settar.

Men hetta heldur Páll 
Vang ikki vera rætt.

-  Sæst tað longu í lógini, 
so fáa ikki bara útlending- 
ar, men eisini føroyingar, 
sum kundu hugsað sær at 
gjørt íløgur í virki knýtt at 
oljuvinnuni, at vita, at tað 
er eitt krav, sigur Páll.

Stendur tað til ein 
landsstýrismann at av- 
gera, hvøijar treytir skulu 
setast við, kunnu vit ikki 
vera vís í, at tað verður 
ølium føroyingum at 
frama, heldur Páll Vang.

-  So veldst tað um, um 
tað er ein sterkur ella ein 
veikur ráðharri, sum situr 
við oljumálum, og er hann 
veikur, so er hann lættur 
at d ragsa runt í maneguni 
av oljufeløgunum, sigur 
Páll Vang.

Páll Vang hevur tosað 
við oljufeløg í Danmark, 
Onglandi og Noregi, og tey 
halda einki løgið verða í ti 
at seta slíkar treytir.

Kvinnum ar meint 
raktar av arbeidsloysi
Seinastu arbeiðsloys- 
istølini frá Hagstov- 
uni boða frá minkandi 
arbeiðsloysi í Føroy- 
um. Talið av arbeiðs- 
tøkum í ALS minkar 
støðugt, meðan talið á 
teimum sum fáa 
veiting frá Almanna- 
stovuni vegna arbeiðs- 
loysi veksur.
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Tann 3. oktober í ór vóru 
1.209 persónar tøkir hjá 
ALS, meðan 555 persónar 
persónar fmgu stuðul frá 
almannastovuni vegna ar- 
beiðsloysi. Samanlagt er 
talan um 1.764 persónar.

Men hóast 1.209 per- 
sónar vóru tøkir, vóru tað 
bert 1.112 sum flngu út- 
gjald. Summi av hesum 
hava havt arbeiðsinntøku í 
tíðarskeiðnum, meðan tey 
hava verið skrásett og 
verður hædd tikið fyri hes- 
um, er bert talan um 977 
fúlltíðararbeisleys í ALS. 
Hetta er 5% av mettu ar- 
beiðsstyrkini, sum í juni í 
ár var mett at vera um 
20.500 fólk.

M yndin vend
Tá kreppan av álvara slóg 
ígjøgnum í Føroyum var ar- 
beiðsloysislutfallið størri

hjá monnum enn hjá 
kvinnum. Men síðan tá er 
myndin vend á høvdið. Nú  
er bert ein triðingur menn 
meðan tveir triðingar eru 
kvinnur.

Hetta skyldast helst at tá 
kreppan byijaði vóru tað 
vinnugreinir við nógvum 
mannfólkum í arbeiði, sum 
vóru serliga meint raktar. 
Hóast arbeiðsloysið síðan 
tá er minkað fyri allar ald- 
ursbólkar bæði hjá kvinn- 
um og monnum, tykist tað 
sum eldru kvinnumar 
millum 45 og 66 er ringast 
fyri í arbeiðsloysistølunum. 
Arbeiðsloysi í hesum bólki 
er 8% av kvinnunum í hes- 
um aldursbólki.

16 kom m unur fr ía r  
fyri arbeiðsleysar  
menn
Bert í fýra kommunum var 
eingin arbeiðsleysur tann 
3. oktober í ár. Hesar vóru 
Saksunnar-, Fugloyar-, 
Bíggjar- og Mykinesar 
kommuna. Umframt hesar 
hevði Sínoyar kommuna 
onga arbeiðsleysa kvinnu.

Meðan tilsamans fímm 
kommunur onga arbeiðs- 
leysa kvinnu høvdu, vóru 
heili 16 av tilsamans 50 
kommunum, har eingir 
menn vóru arbeiðeleysir.

Við einum arbeiðsloysi 
upp á 12,6% í mun til fólka- 
talið í aldrinum 16-66 ár cr

Sumbiar kommuna ringast 
fyri til arbeiðsloysi. Aðrar 
smáar kommunur eru eis- 
ini lutfalsiiga illa fyri, men 
av tí at fólkatalið í komm- 
ununum er lítið gevur talið 
av arbeiðsleysum lutfalsl- 
iga stórt útslag.

í Fuglafjarðar kommunu 
vóru 91 persónar arbeiðs- 
leysir tann 3. oktober í ár, 
svarandi til eitt arbeiðs- 
loysisprosent upp á 10. Tal- 
an var um 17 menn og heili 
74 kvinnur. Sum dømi um 
aðrar kommunur við ar- 
beiðsloýsi omanfyri 5% har 
munurin millum arbeiðs- 
leysar kvinnur og menn 
var stórur, kann nevnast 
Eiðis-, Miðvágs- og Skála  
kommuna. í hesum komm- 
unum var talið á arbeiðs- 
leysum kvinnum og monn- 
um ávikavist 22 - 4, 25 - 6 
og 24 - 9.

Suduroy ingar enn  
iila fyri
Verða tey arbeiðstøku býtt 
eftir landspørtum, sæst at 
sunnara heivt á Suður- 
oynni enn er illa fyri. Hóast 
arbeiðsloysið er hálvera úr 
18% fyri tveimum árum  
síðan niður í 9% í oktoher í 
ár, er hesin parturin av 
landinum meira enn tvífalt 
so illa fyri sum alt landið 
undir einum.

Sandoyggin, sum fyri 
tveimum árum síðan hevði 
eitt arbeiðsloysi upp á 16%,

er nú komin niður á 4%, 
sum eisini er miðal fyri alt 
landið. Bara Streymoyggin 
og Norðoyggjar hava lægri 
arbeiðsloysi enn Sandoygg-

Arbeiðsloysid  h já  
m onnum bert 2,7%
Tann 1. desembur í fjør 
búðu 27.425 fólk í aldr- 
inum 16 - 66 ár í Føroyum. 
Talan var um 12.790 
kvinnur og 14.635 kvinnur. 
Tann 3. oktober í ár vóru 
tilsamans 1.209 av hesum  
skrásett sum arbeiðstøk 
hjá ALS. Her eru øll við- 
roknaði antin tey fáa 
útgjald ella ikki. Tey sum  
eru í ískoytiskipanini fyri

að. Heldur ikki tey sum eru 
faiin út um ta avmarkaðu 
tíð, tey hava rætt til at 
standa í ALS.

Talan var um 813 menn 
og 396 kvinnur, sum vóru 
arbeiðstøk í oktober í ár. 
verður hetta sett í mun til 
talið á monnum og kvinn- 
um í aldrinum 16-66 ár, 
fæst eitt arbeiðsloysispro- 
sent upp á 6,4 lyá kvinnum  
og 2,7 hjá monnum. Miðal- 
arheiðsloysið fyri kvinnur 
og menn undir einum var 
4,4%. Til samanheringar 
kann nevnast, at í oktober 
1995 vóru 2.623 arbeiðs- 
leys svarandi til 10% með- 
an í oktober í fjør var talið á 
arbeiðsleysum 1.605 svar- 
andi til 6%.

BASSA JOLALJOS
Fá títt egiia

Nú kanst tú fáa títt egna Bassa jólaljós, 
um tú kemur inn við tínum spari- 

peningi. A spennandi ljósinum 
kanst tú, saman vió Bassa, 

telja dagarnar til jóla.


