
«— — ■ ........................... . ......................................................................
H eimatíðindi

!øm  fáa ikki endurgjald

øg ung, sum eru 
ti illa fvri í 
khúsverkinum, 
ki endurgjald 
hn tey eru 18 ár

DTTESEN_____________

,u árini eru nøkur 
orðin smiltað við 
danska sjúkrahús-
im.
i mun til um hetta 
t klevvarskap frá 
arv’sfólkunum ella 
iava sjúklingamir 
iv upp á endurgjald 
sku sjúklingatrygg- 

Henda trygging 
ryggjað øll. >um ha- 
ð viðgerð a donsk- 
arahúsum. 
norðurlond uttan 
hava havt eina slí- 

iklingatrygging í 
r. Henda hevur givið 
pnum eitt peninga- 
stur upp ó sárið, tá 
ir gingið galið. 
danska lógin hevur 

seg at hava ein

álvarsligan veikleika, nú 
børn og ung eru vorðin 
smittað við HIV innan 
danska sjúkrahúsverkið.

Trupulleikin við lógini er, 
at børaini íkki kunnu fóa 
endurgjaldió útgoldið, fyrr 
enn tey fylla 18 ár.

Endurgjaldið verður 
heldur íkki útgoldið til 
verjar hjá baminura.

Lógin má broytast
Av tí at bømini mangan 
eru ung og útlitini fyri, at 
tey nakrantíð gerast 18 ár 
ikki altíð eru líka góð, 
verður tað hildið at vera 
sera óheppið, at lógin 
forðar teimum at fáa út- 
goldið endurgjald meðan 
tey enn liva og hava mest 
brúk fyri pengunum.

Danski heilsumálaráð- 
harrin, Birthe Weiss, hevur 
nú tikið málið upp og ætlar 
at broyta lógina soleiðis, at 
Iwrnmi fáa endurgjaldið 
útgoldið tá serlig viður- 
skifti gera seg galdandi.

Við serlig viðurskifti 
verður fyrst og fremst

hugsað um sjúkur og brek, 
sum sambært hagtølunum 
avmarka førleika og livi- 
aldur hjá teimum ungu.

F’oroyingar onga 
trygging
Higartil hava vit onga 
trygging havt í Føroyum, 
sum automatiskt trvggjar 
sjúklingum á føroyskum 
sjúkrahúsi endurgjald.

Hevur sjúklingurin verið 
fyri viógerð á sjúkrahúsi og 
har verið fyri einhvørjari 
hending, sum hevur gjørt 
heilsustøðu hansara verri, 
hevur sjúklingurin í hvøij- 
um einstøkum føri verið 
noyddur at reisa endur- 
gjaldskrav móti sjúkrahús- 
verkinum. Um sjúklingur- 
in ikki hevur fingið heilsu- 
starvsfólkið at viðgingið, at 
tey hava gjørt onkran feil, 
so hevur sjúklingurin einki 
endurgjald fingið.

Men um føroyingar hava 
verió í viðgerð á donskum 
sjúkrahúsið, hava teir verið 
dekkaðir av donsku sjúkra- 
tryggingini. Men hin vegin

eru útlendingar eins og 
føroyingar ikki tryggjaðir 
um teir eru í viðgerð á før- 
oyskum sjúkrahúsi.

John vónsvikin
•John Eysturoy er ein teir- 
ra, sum enn er ó lívi og sum 
út frá egnum royndum hev- 
ur merkt, hvussu tað er at 
hava fingið skeiva viðgerð 
og aftaná at standa einsa- 
mallur móti sjúkrahús- 
veldinum. Umframt at ve- 
ra formaður í Sjúklingafel- 
ag Førya, er hann nú eisini 
formaður í Sjúkrahúsráðn- 
um.

Hann hevur nú í nøkur 
ár kempa fyri, at rættar- 
trygdin fyá sjúklingum 
skal koma upp ó eitt hægri 
støði í Føroyum, so hon 
svarar til skipanina í okk- 
ara grannalondum.

Eg haldi at tað likist 
svarta ongum, at politikk- 
ararnir hava súltað málið í 
so langa tíð.

Ferð eflir ferð hava ttúr 
lovað at gera nakað málið, 
men hvøija ferð vísir tað

seg, at onnur mól hava 
størri áhuga og troðka seg 
fram um, sigur John Eyst- 
uroy.

Heilsumálastýrið 
farid til verka
-  Lógin er farin niðan í 
tingið og um eina ella tvær 
vikur vænti eg, at danska 
lógin um sjuklingatrygging 
kemur í gildi í Føroyum, 
sigur stjórin í Almanna- og 
heilsustýrinum í Tinga- 
nesi, Høgni Joensen.

- Sjálvur havi eg, sum 
fyrrverandi sjúkrahússtjó- 
ri, mangan ynskt, at henda 
lógin var komin í gildi í 
Føroyum, men fortreytin 
var at aðrar lógir sum vóru 
tengdar at hesari eisini 
komu í gildi samstundis. 
Hesar eru lógin um van- 
lukkutrygging og kongalig 
fyriskipan um endurgjalds- 
ábyrgd. Tí hava vit nú sent 
allar lógirnar í tingið, sigur 
Høgni Joensen.

Hetta fer at merkja, at 
føroyska lógin, um hon 
kemur óbroytt í gildi, verð-

ígir
ik ikki sum 
tá útróðrar- 
n Ægir úr 
var fyrstu ferd 
Iri, eflir at 
n var komin 
pistøð

ite skn_____________

iliga fitt av sjógvi 
hið inn í bátin, tá vit 
I' drógu vestanfyri 
nna fyrrakvøldið, 
n av manningini. 
skuldu byija at len- 
brádliga brast eitt 
og vit mistu olju- 
i l  spælið og lensi-

att kundu vit hvør- 
a teir 20 stampar- 
íøvdu eflir ella len- 
'in úr bátinum aft-

i sjaldan kemur eitt 
einsamalt. I^»tu 

iteðgaði motorurin, 
nda boð eflir Tjald-

eydnaðist okkum 
otorin í gongd aflur 
nn gekk liert eina 
ar aflur galið. 
lógu so og róku í 
um, men tíbetur 
ið hampuligt 
fóru so undir at 

julekan, og hetta 
st. Síðan fóru vit at 
eftir, hvar sjógvur 
í í bátin. Tað vísti 
lekin var omanfyri 
pakkdós omanfyri

fór at leka

Tað lak gjøgnum stevnurørið á útróðrarbótinum 
Ægir. Men hann vann land við egnari hjólp.

Mynd: Kalmnr

stevnirørið.
-  Tað vísti seg somu- 

leiðis, at skrúvan var ov 
tungt stillað, og hetta hevði 
havt við sær, at motorurin 
hevði gingið heitur.

- Vit fingu liøtt um brekið 
úti á sjónum og kundu tí 
senda avboð til Tjaldrið,

sum var á veg til okkara.
Motorurin fekst í gongd 

aftur, og vit fingu drigið tað 
mesta av línuni, sum stríð 
eflir, og sigldu siðan við 
egnari hjálp til lands.

Báturin varð siðan tikin 
á sleipistøð beinan vegin 
fyri at fáa hrekið umvælt.

Um víkinga- 
skip umborð 
á Høganesi
Kftir at hava ligið 
mestsum í vetrar- 
dvala, verður nú 
kallað saman til 
fundar umborð 
á sluppini 
»Høganesi«

iNta S a m c k i.skn

F'undur verður sunnu- 
kvøldið, har Bjarni Sø- 
rensen úr Havn fer at 
fortelja um virksemið í 
víðagitnu víkingaski- 
pahøllini í Roskilde. 
Bjarni Sørensen starv- 
ast sjálvur í víkinga- 
høllini, har tey sýna 
fram vikingaskipini, ið 
funnin vóru í Koskilde- 
fjørðinum í seksti-ár- 
unum.

Stutt frá høllini hava 
tey júst bygt eina stóra 
nýggja -savns-oyggj”. 
Tá tey gróvu út fyri 
oynni, komu tey fram á 
nógv skipsvrak fró vík- 
ingatíðini og seinni. 
Hetta økti munandi 
um keldutilfarið hjá 
teimum.

(Jmframt savnsvirk- 
si-mi starvast Bjarni 
við skúlavirksemi,

1
I

knýtt at savninum. 
Har vera m.a. nógvir 
føroyskir bótar brúktir, 
tó ið útferðir við skúla- 
flokkum skulu gerast á 
fjørðinum.

Aftan á ein kaffi 
steðg verður prátað uin 
tann nýsmíðaða bátin, 
ið Iføganes júst hevur 
fingið frá Hanusi Jen- 
sen, sum í løtuni smíð- 
ar skip og bátar í Týsk- 
landi.

Hetta er stórt tíggju- 
mannafar, smíðað í 
gomlum sniði til árar 
og segl, sum eitt felag 
undir stovnan fer at 
hava um hendur. Til- 
haldið hjá bátinum 
verður við Skála- 
fjørðin.

Tiltakið umborð á 
Høganesi er alment.
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Hevur sjúklingurin vcrid  fyri v idgerð ó sjúkrahúsi og  har verið  fyri einhvørj- 
ari honding, sum hevur gjørt heiisustodu hansara verri, hevur sjúklingurin í 
hvøijum  einstøkum føri verið  noyddur at reisa endurgja ldskrav móti sjúkru-
húsvcrkinum. UilvildurlÍK wvnmiyndl

ur fongd við somu veik- 
leikum, sum tann danska, 
og tí er neyðugt at vera 
fyltur átjan ár fyrí at fáa

endurgjald utgoldið.
Hóast hetta vil nýggja 

lógin í øllum førum verða 
eitt stórt framstig á leiðini

at bøta um rættartrygdina 
hjá einstaka sjúklinginum, 
sum kemur illu fyri á før 
oyskum sjúkrahúsi.

Oljuálitið komið
Vinnunevndin legði 
oljuálitið fyri tingið í 
gjár. Fleiri broytingar 
eru í mun til 
upprunaliga 
uppskotið. Eitt nú 
skulu allar vørur og 
tænastur veitast av 
føroyskum øki.

lN(il Ra sm u ssk n

Ein samd vinnunevnd hjó 
løgtinginum legði í gjár 
álitið um fømyskt kolvet 
nisvirksemi fyri tingið.

Fleiri stórar broytingar 
eru framdar í mun til upp- 
runaliga uppskotið, sum 
var lagt fram.

Ført var fram frá fleiri 
síðunn undir fyrstu viðgerð 
í løgtinginum, at tað var 
neyðugt, at allar tænastur 
og vørur skuldu veitast frá 
føroyskum øki.

Jørgen Niclasen, formað- 
ur í vinnunevndini, sigur, 
at hetta var eitt av høv- 
uðstilnuelunum hjá vinnu- 
nevndini.

-  Vit krevja, at allar vør 
ur og tænastur skulu um 
føroyskan bryggjukant ella 
føroyska floghavn, sigur 
Jørgen Niclasen.

Bara í einstøkum førum 
skal verða heimild at gera 
fróvik.

Ein annur avgerandi 
munur, sum vinnunevndin 
skýtur upp i mun til upp- 
runaliga uppskotið, er, at 
øll øki, sum verða Ixiðin ut,

og ulmennu treytimar, sum 
verða settar við, skulu 
samtykkjast við løgtings- 
lóg.

handsstýrið hevði upp- 
runaliga letlað at komið við 
eini log, sum gav teimum 
viðar heimildir men tað 
kunnu vit ikki góðtaka, 
sigur Jørgen Niclasen.

Tó borað hevur verið og 
oljan er funnin um hon 
verður funnin byrjar tað 
stóra ulbyggingarvirk-se- 
mi. Tað úttryggingnrætlan- 
ina skal landsstýriðogolju 
feløgini samraða seg fram 
til, hvussu hon skal verða.

Tann útbyggingar-ætl- 
anin skal leggjast fyri 
løgtingið sum frágreiðing í 
minsta lagi fýra vikur, áðr- 
enn landsstýrið kann seta 
hana í verk, sigur Jørgen 
Niclasen.

Hetta fyri at løgtingið 
kann steðga eini ictlan og 
niøguliga koyra landsstýrið 
frá iim neyðugt um tað 
ikki er nøgt við ætlanina.

Soleiðis er løgtingið 
b«‘tur við i arheiðinum, og 
landsstyrið tryggjar sær 
upjibakking fyri sínum av- 
gerðir. Tað hevur alstóran 
tydning, tí fýlgjurnar fyri 
alt samfelagið kunnu verða 
kolosalar, sigur Jørgen Ni- 
claøen.

Av øðrum tilmælum, sum 
vinnunevndin heldur hava 
týdning, nevnir Jørgen Ni- 
clasen, at tað i seismikk- 
skjóting eigur at verða 
treytað, at seisnukkfeløg- 
ini arlNÓða út frá Føroyum

í mest møguligan mun -  
bæði av vinnuligum orsøk- 
um, men eisini vegna stað- 
festum skaðaárini á fiski- 
skapin.

Vinnunevndin heldur, at 
føroyingar eiga at fyribyrg- 
ja óneyðugar og oskipaðnr 
útbyggingaríløgui Føroy 
ingar skulu sostutt hava 
eitt óvist eftirlit við út- 
byggingini.

Hetta hevur eisini til en- 
damáls at stýra kolvetnis- 
virkseminum út á stóran 
part av landinum sum gjør- 
ligt

Vinnunevndin skýtur 
ujip, at eitt oljujMilitiskt 
orðaskifti skal verða ann- 
aðhvørt ór, so neyðugar 
hroytingur kunnu tillagast 
og tingmenn allu tíð hava 
fingurin n jiulsinum.

Jørgen Niclaaen metir, at 
tað skuldi verið góður 
møgulciki fyri, at tingið 
framvegis hevur felags stev 
í hesum málinum.

tap italiseringin  a ftu r
Djurholm hev- 
ið uppskotið 
ipitalisering av 
mrn- uppaflur 
ysa skuldar- 
eikunum hjá 
assanum -  og 
t frá Danmark

■SMUSSKN______

igsskapurin ndlar 
/ørrinum á banka- 
n.
’cljarakanning hjá 
lætting, sum vísti 

meirluta millum 
rar fyri tættari til- 
J Danmark, hevur 
jnsin ó sjálvstýris-

iarnir kapjiast um 
kera seg við sjálv 
Igsjónini í hesum 
t nú stundar til val. 
ðarflokkurin hevur 
jskot fram um stjór- 
evnd.iðskal endur-

skoðað heimastýrislógina
Sjálvstýrisflokkurin ætl- 

ar fólkaatkvøðu um loys 
ingingarspumingin um fá

Landsfundurin hjá Fól 
kaflokkinum ger vart við, 
at flokkurin fer at leggja 
størri dent á aðalmál 
floksins -  at loysa fró Dan 
mark.

Og sjálvt røddir í Sam 
bandsflokkinum finnast at 
rikisfelagsskapinum og 
vilja hava blokkstuðulm 
burtur.

Skuldin fordar
Størsta forðingin fyri ein 
um føroyskum sjálvstýri 
eru Hkuldartrupulleikarnir 
hjó landskassanum.

Skal tu valda, mást tú 
eisini gjalda. Men stóra 
skuldin liggur í vegin.

f hesum ljósinum hevur 
Fólkaflokkurin tikið málið 
um kapitalisírring av 
blokkinum framaftur.

- Blokkstuðulsskijianm

er einasta amboðið, før- 
oyskir jxilitikarar hava at 
greiða skuldarsjiurningin. 
Og skuldin skal gjaldast 
antin so ella so, sigur Bjar 
ni Djurholm ur Fólkaflokk- 
inum.

Hann heldur, at skuldin 
forðar fyri øllum skilagóð- 
urn samstarvi Føroyar og 
Danmarkar ímillum, tí 
tann sum Jænir jiening 
altíð er undir valdinum hjá 
tí, sum lænir tær jieningin.

Danskir emba-tisnienn 
meta, at tað tekur lands- 
kassanum eini 20 ár at 
gjalda skuldina aftur tað 
merkir, at føroyingar mugu 
gjalda millum 200 og J00 
milliónir krónur árliga.

Embætismenn eru 
samdir um, at hlokkstuð- 
uling til Føroya heldur 
fram í niðurgjaldingartíð- 
ini, leggur Bjarni Djurhylm 
áherðslu á.

Iletta hevur avgerðandi 
ávirkan á, um tað yvir- 
høvur letur seg gera at 
kajiitalisera hlokkin

Alt í einum
M(*n hvat merkir tað «at 
kajiitalisera hlokkin Flest 
øll munnu halda, at hetta 
er eitt torskilt jxilitik- 
arahugtak.

Bjarni Olsen, búskajiar 
frøðingur hevur áður greitt 
Dimmalætting frá hesum 
á gerandismáli.

-  Um tú nú skalt arva frá 
onkrum, kunnu tey geva 
t * r  eina ávísa ujijiha-dd 
um árið -  treytað av, at tú 
ujijiførir teg jient ímóti tí, 
tú fa*rt jx ngarnar frá Men 
fa*rt tu tey at geva ta?r alla 
ujijiha*ddina lieinanvegin, 
kanst tú leggja minni í, 
hvussu sambandið er tykk- 
ara millurn aftaná tó hev 
ur tú jú fingið jMMigarnar 
Tú verður ikki rfkari, enn 
um tú hevur fingið teir í 
smáum, men tú hevur fri 
an hendur, greiðir Bjarni 
Olsen fró.

F ru m ru k n a stuúul
Við øðrum orðum snýr upp-

skotið hjá Fólkaflokkinum 
seg um, at tað, sum vit 
annurs høvdu fingið út- 
goldið yvir eitt áramál, 
verður útgoldið í einum.

At kapitalisera er ein 
útrokning av framtíðar- 
virðinum av blokkstuðlin- 
um vit fáa frá danska stats 
kassanum, sigur Bjami 
Djurholm.

Skal føroyska skuldin 
afturgjaldast eftir vanlig- 
ari mannagongd, fer aft- 
urgjaldingin at kosta 
landskassanum einar 7(X) 
milliónir um árið.

Hetta er nærum allur 
hlokkurin IJrslitið verður 
ujijiaftur størri sjiaringar á 
liggjarlógini, sigur Bjarni 
Djurholm.

Itlokk fyri sjálvstýri
Bjarni Djurholm heldur, at 
tað er ein annar møguleiki 
enn at spara seg úr skuld- 
iru »At kapitalisera blokk- 
in og mótmkna hann í 
skuldini*.

á  sk ránn i
Verður blokkstuðulin 

ujijigjørdur til eitt 20 óra 
virði, ið er áramálið, sum 
sambært embætismonnum 
er afturgjaldstíðin, so verð- 
ur virðið einar 8 milliardir 
krónur varliga mett, sig- 
ur Bjami Djurholm

Føroyska uttanlands- 
skuldin er 5,5 milliardir 
krónur. Verður skuld lands- 
kassans drigin frá kajiitali 
seraða virðinum, so eru 
einar 2,5 milliardir krónur 
eftir.

Verður frymilin hjá Bjar- 
na Djurholm og Fólka- 
flokkinum brúktur, so 
skuldi lundskaHsin sostatt 
fingið ein lítlan triðing av 
blokkuppha*ddini útgoldn- 
an útvið JÍM) milliónir 
krónur um árið. í øllum 
hesum, er ein møgulig 
skaðabot fyri hankamálið 
ikki tikin við.

Fóa vit tað burturúr 
bankamálinum, sum vit 
aitla, verður roknistykkið 
enn betri fyri fømyska 
fólkið, sigur Bjarni Djur

holm.
Bjarni Djurholm heldur, 

at hetta 20 ára skeiðið so 
kann nýtast til, at før- 
oyingar fyrireika endaliga 
sjálvstýri.

Treytaíl av 
danskari vadvild
Trupulleikin í einum slík 
um roknistykki er, at vit 
ongantið við vissu kunnu 
vita, hvussu nógv vit fáa í 
stuðli tey næstu 20 árini 
frá donsku stjórnini.
Vit vita InuI ,  hvussu nógv 

vit fáa í ár ikki hvussu 
nógv vit fáa næstu 20 árini. 
I evstu løtu er tað ein 
danskur jNilitiskur sjium- 
ingur, um vit fáa blokk- 
stuðul. Hetta er eitt nú 
gjørt greitt í hóklinginum 
•Peningarensli millum 
Danmark og Føroyar , sum 
Búska|iarráðið og Lands- 
banki Føroya góvu út í 
19í)f>.

Eitt slíkt upjiskot, sum 
Bjami Djurholm ber fram,

er treytað av, at danir eru 
sinnaðir at ganga fømysku 
ynskjunum á møti í einum 
samráðingumppleggi.

IJtrokningin er løtt at 
gera. Men ein slík útrokn 
ing kanna bara nýtast sum 
eitt upplegg til samráð- 
ingar við danska statin, 
sigur Sigurd Foulaen, 
landsbankastjóri.

Partarnir mugu við øðr- 
um orðum semjast um, 
hvussu langa tíð danir em 
sinnaðir at gjalda føroying- 
um blokkstuðul. Sam- 
stundis má danska stjórnin 
taka við, at verður stuðulin 
kapitaliseraður, so kunnu 
teir avreiða teir Føroyar.

Spurningurin um før 
oyskt sjólvstýri, má helst 
takast við í slíkar samráð- 
ingar, sigur Sigurd Poul 
sen.

Fólkaflokkurin legði upp- 
skotið um kapitnlisering av 
blokkinum fyri løgtingið 
fyri tveimum árum síðani 
Men einans Fólkaflokkurin 
tók undir við tí tó.


