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Nú eru ramman klár um
framtíðar kolvetnisvirksemi í Føroyum.
Eitt samt løgting tók
undir við lógini um kolvetnisvirksemi í Føroyum,
tá uppskotið var til triðju
og endaliga viðgerð seinnapartin týsdagin.
Millum
broytingamar,
sum vinnunevndin hevur
fmgið inn í lógina, hevur
serliga tað, at allur vøru- og
iólkaflutningur skal um
føroyskan bryggjukant ella
føroyska floghavn, fingið
nógva urnrøðu.
Ein onnur avgerandi
broyting í mun til upprunaliga uppskotið er, at
løgtingið skal samtykkja
økini, sum verða bjóðað út.
I^øgmaður hevur í hvøssum
vendingum
ávarað

tingmenn ímóti at samtykkja lógina, tí bro.vtingamar
hjá vinnunevndini fór ov
nogv í smáiutir. Hann mælti til, at lógin var gjørd
smidligari í tráð við stýrisskipanarlógina.
Men atfinningarnar hava ikkj nervað tingmenn
stórvegis. 26 atkvøður vóru
fyri uppskotinum og eingin
ímóti.
Við nýggju lógini um kolvetnisvirksemi kunnu oljufeløgmi - og føroyska vinnulívið - av álvara fara at
brynja
seg
til
fyrsta
útbjóðingammfarið,
sum
heist verður einaferð í
heyst.
Enn restar tó arbeiðió at
gera ítøkiligu treytim ar,
sum skulu setast við loyvunum, áðrenn skjøtil kann
setast á fyrsta útbjóðingarumfar.
Av øðmm lógum. sum
eflir em at smíða, kann
nevnast uppskotið um oljuskatt, sum skal fáast frá
hondini, áðrenn oljufeløgini sleppa at seta hol í føroysku undirgrundina.
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T ingid h ev n r skotið seg
sjálvt í fótin

O ljulógin
Løgtingið samtykti
einmælt kolvetnislógina, sum skal verða
ramman um komandi
oljuvinnuna í Føroym

H ósdagur 26. fe b ru a r 1998

Kolvetnislógin, sum
nú er samtykt í
tinginum, er alt ov
trong til at bera heiti
av eini rammulóg,
sigur stjórin á Menningarstovuni,
Kjartan Kristiansen
E l i G u tte s e n
- Kolvetnislógin, sum nú er
samtykt í tinginum, kann
ikki sigast at vera ein
rammulóg - til tað em
rammumar alt ov trongar,
sigur stjórin á Menningarstovuni, Kjartan Kristiansen.
Hann skírir nýggju lógina beinleiðis landsskaðiliga. Orsøkin er, at eingin
elastikkur longur er í lógini, og at allar týðandi avgerðir nú skulu leggjast
fyri tingið til støðutakan.

Dýrkandi millumlið

S tjórin á M en n in ga rsto vu n i, K jartan K ristiansen,
e r hangin fy r i at p o litik k u r kann fork om a ein i
m øg u liga ri olju vin n u v ið F ø ro y a r
Mynd: KaJmar l.indriukov

Serliga em tað treytim ar í
lógini um, at fólk og útgerð
tiJ og frá oljuvinnuni skulu
fara um føroyskan bryggjukant ella flogvøll.
- Tað er eingin meining í
at krevja slikt í eini ram-

mulóg, áðrenn vit yvirhøvur hava umstøður til
slíkt, sigur Kjartan Kristiansen.
- Við at seta so snævurskygdar treytir í rammulógina, hava vit spent elastikkið á tamb. Her er einki
at geva út av og letur hetta
seg ikki gera so noyðist øll
rummulógin aflur í tingið,
sigur Kjartan Kristiansen.
í staðin áttu vit, at
havt rammulógina so mikið greiða og víða, at møguleiki var f'yri at herða treytirnar antin við kunngerð
ella við treytum í loyvinum
um hetta seinni skuldi víst
seg at verið neyðugt, sigur
Kjartan Kristiansen.

MagtEtríð sa*st
Hin broytingin, um at allar
útbjóðingar
skulu
fara
fram samba-rt serstakari
løgtingslóg, ber á sama
borð.
Tað tykist sum um, at
løgtingið ætlar at taka (*ina
møguliga oljuvinnu sum
gísli og fyrireikar hvat slug
av loysigjaldi, tað skal
krevja.
Hann heldur, at viðtiknu
bnjytingamar í alt ov stór-

an mun bera brá av væntandi áliti á útinnandi valdinum.
- Tingið nýtist ikki at
vera dadda hjá føroyskum
vinnulívi. Hin vegin eigur
tað at vera kappingarførið,
sum tryggjar, hvør sleppur
upp í part og ikki politiskar
kontaktir.
- Tíðin eigur at vera farin
frá slíkum, og er hon ikki
tað, kunnu vjt kortini ikki
gera okkum galdandi í
vinnuligari kapping uttanfyri lanđoddamar, sigur
Kjartan Kristiansen.

Endamálid í vanda
Eitt av høvuðsendamálunum í síni tíð, til at fyrireika
føroyskt vinnulív til eina
møguliga oljuvinnu, var
júst at gera okkum førar
fyri at kappast á altjóða
støði.
- Um tingið nú fer inn og
planleggur í smálutir verður tað eina politiskt stýrda
oljuvinnu vit fara at síggja
í framtíðini við øllum ttámum óhepnu avlcáðingunum
hetta kann fáa. Vandi er í
øllum førum fyri at politisku semjumar, sum frá
líður, kunnu fara at skaða

vinnuligu áhugamálini.

Stabilitetur
avgerandi
í vinnuligum samanhangi
er stabilitetur altavgerandi. óstabilari samfelagið
er, størri skal vinningurin
hjá oljufeløgunum vera
áðrenn tey velja at gera
fløgur í eina møguliga oljuvinnu.
Óneyðugar
dýrkandi
forðingar virka sama vegin
og gera tað minni áhugaveri hjá oljufeløgunum at
venda hendavegin.
Vanliga verður kolvetni
útvunnið við atliti til umhvørvi, tryggleika og kost
nað. Tingið hevur nú lagt
seg á kostnaðin, við at geva
vinnuni óneyðug dýrkandi
millumlið, sum ikki tæna
nøkrum vinnuligum nhugamálum, men lært kunnu
gera eina møguliga lør
oyska oljuvinnu
minni
áhugaverda hjá altjóða oljufeløgunum, sigur stjórin
á Menningarstovuni, Kjartan Kristiansen, sum í longri tíð hevur fylgt víi*1 við,
hvussu vit fyrireika okkum
til eina møguliga oljuvinnu
við Føroyar.

90.000 kr. til kaffistovuna
hjá Bláakrossi
Bláikrossur fer seinni
í vár at lata upp eina
kaffistovu í Havn. Fólk spyija nærum
hvønn dag, nær vit
fara at lata upp, sigur
uðalskrivarin í
felagsskapinum
S norrj B k e n u __________
Seinastu trý árini hevur
stuðlafelagið hjá Bláakrossi skipað fyri {jenjngasavnandi tiltøkum við einum
máli fyri eyga:
A l stuðía ætlanini hjá
hesum felagsskapi at lata
upp eina kaffistovu í Kongagøtu í Havn, um ikki so
langa tíð.

Seinnapartin í gjár var so
eitt av málunum hjá hesum bólkinum rokkið. A eini
samkomu í hølunum, har
kaffistovan fer at halda til,
fekk aðalskrivarin í Bláa
Krosfei, Asbjøm Jacobøen
handaðan ein kckk uppá
samfullar 90.000 kr
Tað eru í stóran mun
fyrrverandi
misnýtarar
sum rigga kaffistovuna til.
Og gongst sum ætlað, so fer
hon at lata upp einaferð í
vár.

S tu ó la k a ffis to v u
og hondbólti
Henda kaffisUjvan er fyrst
og fremst ætlað til fyrrverandi og núverandi misnýtarar av rúsevnum. Men

annars verður hon opin fyri
almenninginum.
- Tað er avgjørt tørvur á
einum slíkum savningarstaði fyri henda málbóik
okkara. Ja, áhugin er so
stórur fyn hesi kaffistovuni, at fólk spyija nærum
hvønn einasta dag, nær latið verður upp, sigur Asbjøm Jacohsen
Í stuðlafelagnum
hjá
Bláakjrossi
hava
sitið
tríggjar kvinnur - Elin Reinert Planck, Magny Petersen og Marjun Mortensen
Men tær hava eisini
stuðiað øðrum endamálum.
Tær hava m.a. stuðlað einum av yngru kvinnulióunum hjá hondbóltsfelagnum
Neistanum.sum undirdysti eru í troyggjum við

merkinum og navninum
hjá Bláa Krossi á.

P FØROVA HANKJ
E ftir trim um árum
h e v u r s tu ð la fela gió hjá
Hláakrossi savnað inn
90.000 kr., sum her
v eró a hand aóar
felagsskapinum . F.v.:
S v e rri Stein hólm ,
form aóur, Ásbjørn
Jacobsen, aóalskri vari
<jg tv æ r av kvinnunum
a ftiin fy ri stuóulsfelagió,
M arjun M ortensen og
M agny P etersen
Mynd; Alvur llai uldM-n

H an d ilssk ú lin m óttøku í m orgin
í hesum skúlanrinum
verður Føroya Handilsskúli 30 ár, og 60 ár
eru liðin, síðan farið
undir handilsskúlaundirvísing í Føroyum
I hesum samhandi verður almenn mottøka á Før-

oya Handilsskula í Havn
fríggjadagin, í morgin, milluni kl 14 ug 16. Á mottøkuni verður høvi á framsýning at síggja menningina i brotum a skrivstovuog handilsøkinum frá 1890
og fram til okkara dagar.
Hettíi verður víst við
myndum og lutum, sum

H úsalánsgrunnurin
avgreiðir gomul mál
í fimm ár hevur
Húsalánsgrunnurin
ikki la;nt pengar til
húsabygginíí- Nú
verða tey lánini
avgreidd, sum ikki
vóru útgoldin í 1993
JÓNHEOIN H . TRÓNDHEIM

Á seinasta fundi í ú tv a rp s n e v n d in i m ánad agin vóru hesi. A ftast frá vinstru: S tein grím u r N iclasen , Hans
J acoh l.am hauge, J og v a n F ríó rik sson , o g J óg van Jespersen , útvarpswtjóri. F rem st frá vinstru: Ásla
S evd al Joensen, Johan P e te rs e n o g Se lin d a í Heiðunum
Mynd Aivur Himidwn
*

Utvarpsnevndin í søgtma
Gerðabókin, sum
hevur verið hin sama
øll tey 41 árini, síðani
útvarpið var stovnað,
skal goyma.st sum
reyða gull
BEATE L. SAMUEL8EN
Seinasti

inánadagur

var

ikki hert hin seinasti í
februar mánaði í ár, men
eisini seinafeti fundardagur hjá útvarpsnevndini,
sum skal avloysast av eini
program-nevnd, iðskal hava umboð úr .siimfelagnum, og ikki verða ávirkað
av politiskari umlioðan
sum higartil.
At strika útvarps-nevndina er avgerð, ið tikin er

sumbaTt nýggju stýrisskipanini, og inyndug-leik
in, ið nevndin hevur havt,
tey 41 árini, stðani Utviir|j
Føroya var sUivnað, verður
yvirlikin av útvaipøatjór
iinum, í hesum førinum
Jógvani Jespersen.
I útvarpsnevndini, sum
mánadagin setti endaiigt
punktum í gonflu gerðabókina, ið hevur verið hin

sama øll árini, sótu Jóhan
Petersen, formaður, vaidur
av
Samband.sflokkinum,
Steingrímur Niclasen, Fólkaflokkurín, Klin Pettjrsen,
Javníiðítrflokkurin, Selinda í Heiðunum, Sjáivstýrisflokkurin, Ásla Sevdal Joensen, Miðílokkurin,
ug
Jógvan Fríðriksson, Kristiligt I.urtara- og Hyggjarafelag.

í einum skrivi, sum er sent
út til tey, sum í 199,1 ikki
fingu lán úr húsalánsgrunninum, bjóðar Húsalánsgrunnurin teimum lánini.
Kentan, sum húsalánsgrunnurin bjóðar, er 6% í
fyrstii veðrætti, og onnur
lán fáast fyri 791 í rentu.
- Vit eru ikki farin at

hjóða út lán, men hetta er
lx*rt fyri at enda tey málini,
sum hava ligið og bíðað,
sigur Jóannes Dalsgaard
stjóri á Húsalánsgrunninum.
I 1998 vóru nógvir húsaeigarar, sum ikki fingu lán
úr grunninum, tá kreppan
gjørdi vart við seg. Teir flestu húsaeigarar fingu síni
hús fíggjað í hankunum og
í peningastovnunum ÍHtaðin. Tað eru hesi mál, sum
Húsalánsgrunnurin
nú
hevur tikið upp til viðgerðar.
í skrivinum frá Húsalánsgrunninum stendur, at
um einki hevur hoyrt aftur
innan tveir mánaðir, so
dettur málið burtur.

Ein skipa-eigari gloymdur
f grein okkara í hlíiðnum í
gjár um Norósøka, sum
hevði veriðá Norðhavinum
við 50 stampum, var navnið á einum av eigarunum í
partafelagnum Baki, sum

eigur skipið, dottið burtur
ímillum.
Tað er Osmundur Bamdarsker í Tjømuvík.
Blstj.

lierarar hava savnað hesa
seinnu tíðina.
-Ung virksemi - hava eisini framsýning. Hetta eru
ung á skúlanum, sum
stovnaðu eitt virki, tá ið tey
komu ii skúlan. Kginptíningin hava tey sjálv útv(*gað, ug keyp og søla fer
fram í reiðum peningi.

Endamálið við hesum slagi
av undirvísing/virksemi er
at fáa fleiri ung at seta
virki á stovn. Hesi fiira at
hava søluhás á framsýningini
Skeiðtænasta
handilsskúlans fer eisini at vísa
fram skeiðtilfar og -møguleikar.

Maersk A ir
rakt meint
av serskatti
Danska flogfelagið
steðgar rutuflúgvingini millum Odense
og Keypmannahavn.
BEATE L. SAMUKI.SKN____

Eftir at hava umhugsað
støðunit eina tíð og eftir
nágreiniliga at hava mett
um, hvøija ávirkan serskatturin uppá kr 150,- pr.
ferðaseðil á ferðini aftur og
fram, sum álagdur var innaríkisflúgvingini frá 1. januar í ár, hevur Maersk Air
gjørt av at steðga við mtuflúgvingini millum Odense
og Keypmannahavn.
Tað er henda rutuan,
sum er harðast rakt av
nýggju
kappingarreglunum, eftir iit fast. samhand
millum Kæiand ng Fyn
fekst í lag við undirsjóvar
tunlinum undir Stórabelti.
Seinastu ferð, flogið verð-

ur á hesi mtu er 13. juni.
Samstundis sum henda
flogrutan dettur burtur,
skal
skrivstovan hjá
Maersk Air í lloghavnini í
Odense lata aftur.
Samráðingar fara í løt
uni fram millum umboð
fyri Maersk Air og floghavnina í Odense um afturlatingina.
Flogfelagið
hevur nevniliga boðað floghavnini frá, at uttanríkisfeeder-rutan, sum tey rópa
tað, Odense-Billund, sum
hevur havt framgongd, ikki
verður niðurløgd, og at flogfør av slagnum Hocing 737500 SP fara at røkja hana.
Ongar av hinum innanríkismtunum hjá Maersk
Air koma at vera ávirkaðar
stórt av niðurleggingini av
Odense-Keypmannahavnar-rutuni annað enn, at
smærri flogfør verða sett
inn í tær rutur, har ikki
nógv fólk ferðast.
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