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Dagaskerj ingin
upp á 10%
ger ongan mun
Líkt er til at frábodaða skeijingin av
fiskiskapinum bara er
eitt eiti, tí avlopid av
fískidøgum er ríkiliga
stórt fyri flestu
skipabólkar
E li G uttesen ___________
Fiskivinnuumsitingin
í
Tinganesi situr í løtuni og
leggur seinastu hondina á
eitt lógaruppskot, sum skal
regulera fískiskapin komandi fískiár
Væntandi verður uppskotið framlagt í tinginum
beint eftir Ólavsøku.
Hóast fískivinnuumsitingin ikki vil leka út hvat
innhaldið í uppskotinum
er, so hevur landstýrismaðurin í fískivxnnumálum,
John Petersen latið frætta.
at talan verður um eina

skeijing í fiskidagatalinum
upp á 10 prosent.
Men verður hetta so, so
er líkt til, at flestu skipabólkar kortini ikki fara at
merkja hetta sum nakra
skeijing.
Gongdin higartil í inniverandi fískiári vísir nevniUga, at fleiri av skipabólkunum hava stórt avlop í
tillutaðum fískidøgum
Hetta sæst millum annað
í hagtølum, sum Skipanam evndin hevur nýtt í
sínum tilm æli til landsstýri.
E ftir hagtølunum at døma er líkt til, at flestu
skipabólkar fara at klára
íráboðaðu
skeij ingama r
uttan
stórvegis
trupulleikar.
Einasti skipabólkur sum
í
veruleikanum
hevur
møguleika at brúka dagatalið á tamb í hesum fískiárinum em tey 19 størru

línuskipini.
Hesi fíngu 2.660 fiskidagar hetta fískiárið og
framrokningamar hjá skipanamevndini
vísa,
at
nýtta dagatalið tá avtom ar
kann fara at liggja um
2.988, tað vil siga 12 prosent meira enn tillutað.
Sambært teimum gjørdu
framrokningunum fara allir hinir skipabólkarnir at
hava meira enn lOprosent
eftir tá fiskiárið er úti 31.
august í ár.
Til dømis vísa framrokningam ar hjá Skipanarnevndini, at teir 56 útróórarbátarnir, sum lógu millum 15 og 40 BRT, bert
komu at nýta um helmingin av tilutaðu fískidøgnnum

Smæstu útróðrarbátarnir undir 15 BRT sóu út til
bert at fara at nýta 70 prosent av tillutaðu fiskidøgunum, so heldur ikki hjá

hesuin skipabólki fer tilætlaða lógarbroytingin at
merkjast sum nøkur tummilskrúva.
Seinast táttað var í var í
fjør, tá ið fískidagatalið var
skorið niður við 12,5 prosentum yvir ein kamb. Men
frammanundan
høvdu
smærru útróðrarbátamir
fíngið tillutað økt dagatal,
so skeijingin í vemleikanum bert rakti partrolaraflotan og størru línuskipini.
Fyri smærru útróðrarbátam ir hevur skeijingin
tí bara verið eitt eiti og líkt
er til at hesin partin av
flotanum í vemleikanum
hevur fríðan fískiskap.
Sostatt er tað nógv sum
bendir á, at meginparturin
av flotanum hevur fingið
rímiliga stór klæðir at fara
í frá byijan av og tí væl tolir
at tódna nakað í árliga
vaskinum tey fyrstu árini.
(tilvildarlig savnsmynd)

G oldið 4 mia. kr. í lønum eftir einum ári
Seinastu 12
mánaðimar eru
goldnar útvið 4 mia.

kr. í lønum og so
høgar løngkjaldingar
hava vit ikki s æ ð

í 8 ár
Eli G uttksk.n

Líkt er til at rættilig ferð er
á føroyska búskapinum í
løtuni.
Løngjaidingamar,
sum

í go<lum tídum ø k is t lø n a rp a rtu rin hjá m onnunum lu tfa ls lig a m eira enn hjá k vinnu num . T á b úskaparg on g d in aftu r v e rs n a r eru ta ð so a ftu r m en n in ir sum v e rð a h arðast r a k tir
(tíiviidariíg myndi

N orðurlendskur
tvískatta-sáttmáli
til lesandi
Ávíst skattahámark
fyri donsk lesandi í
Føroyum og føroyskar
lesandi í Danmark
Don.sk lesandi, læriingar og
tey, sum eru búsitandi, ella
sum beint áðrenn tey komu
til Føroya, høvdu bústað í
Danmark og sum bara við
lesi- og utbúgvingarendamáli dvølja bráðfeingis her,
verða ikki skattað í Føroyum av upphæddum, sum
tey fáa úr Danmark ella
uttanríkis til uppihalds,
lesnað ella útbúgving.
Hetta sigur Toll- og
Skattstova Føroya í einum
tíðindaskrivi.
Tey verða heldur ikki
skattað í Føroyum av uppha*ddum, ið verða goldnar
sum samsýning fyri tænastuveitingar, treytað av, at
hesar
tænastuveitingar
eru neyðugar fyri uppihald
teirra.
Henda skipan fyri donsk

\

lesandi er ein partur av
eini avtalu millum Føroyar
og Danmark, og umfatar
risini føroysk lesandi, sum
við lestrar- og útbúgvingarendamáli hava tilhald í
Danmark í Danmark verður upphæddin, ið neyðug er
til uppihaldið hjá føroyskum lesandi fyri álmanakkaárið 1998, sett til 56.000
kr. av danska Líkningarráðnum.
Fyri Føroyar er tað
landsstýTÍsmaðurin í fíggj-

armálum, í løtuni Karsten
Hansen, ið er málsráðandi
mynduglciki í sambandi
við norðurlendska tvískattasáttmálan,
stendur
í
skrivinum.
Við atliti til at lúka
skyldumar sambært norðurlendska
tvískattasáttmálanum, verður tann
upphædd, sum er neyðug
til uppihalds hjá donskum
lesandi fyri álmanakkaárið
1998, eisini sett til 56.000
kr.
B.

Óli datt
burturímillum

mangan verða brúktar sum
mát fyri hvussu høgur
búskaparfepurín í samfelagnum er, em nú so høgar,
at vit kunnu tosa um ein
hákonjunktur.
I øllum fømm eru løngjaidingamar nú farn'ar
upp á eitt støði, sum minnir
um tíðina tá vit vóm á
huskaparliga aldurygginum í áttatiámnum.
Seinastu tølini frá Hagstovuni vísa, at seinastu 12
mánaðimar, fram til endan
av juni í ár vóm goldnar
3.947 mió. kr. í lønum og er
hetta 347 mió. kr. fleiri enn
undanfarnu 12 mánaðirnar.
Bara hetta hálva árið em
goldnar 1.953 mió. kr. í lønum og er hetta 181 milliónir fleiri enn somu tíð í
fjør.
Hyggja vit eftir hvussu
løngjaldingamar higartil i
ár býta seg út á høvuðsbólkar sæst, at almennar
tænastur enn liggja á odda
við 693 inió. kr. Hamæst
koma
framleiðsluvinnur
við 633 mió. kr. Bygging,

K v in n u m a r bert
ein triðing
Sum áður nevnt so eru
goldnar tilsamans 3.947
mió kr. í lønum seinast 12
mánaðimar og gevur hetta
eitt mánaðarligt miðaltal
upp á knappar 329 mió. kr.
Ein útgreining millum
kynini bæði vísur, at menninir fíngu meira enn tvífalt
so nógva løn og kvinnumar.
Parturin hjá monnunum
var 221,6 mió. kr. meðan
parturin hjá kvinnunum
bert var 107,3 mió. kr.

Hetta býtið millum kynini líkist ógvuliga nógv býtinum í 1989 tá alt toppaði.
Mánaðarliga miðaitalið fyri løngjaldingarnar var tá
369,3 mió. kr har kvinnum ar áttu 117,2 mió. kr.
meðan menninir áttu 252,1
mió. kr.
Men havast skal í huga,
at tá var talan um 31.183
løntakarastørv, meðan í
dag bert er talan um
25.093 løntakarastørv. Tí
er lønin per løntakarastarv
væl hægri í dag samanborið við 1989.
Tá alt botnaði í 1994 var
miðalmánaðarliga
løngjaldingin 260,4 mió. kr.
meðan vit nú liggja 70 mió.
kr. hægri hvønn mánaða.
Tá var parturin hjá
kvinnunum
lutfalsliga
hægri tí tá áttu tær 91,6
mió. kr. meðan menninir
áttu 168,8 mió. kr.
Hóast bæði kynini síðan
tá hava fíngið hægi'i løngjaldingar, em tað menninir sum em fam ir avstað
við størstu økingini bæði tá
tað snýr seg um framleið-

sluvinnur
og
bygging,
handil, flutning o. a. Einasta økið har kvinnuraar
enn em í yvirvág em innan
almennar tænastur.
Av ínánaðarligu miðalløngjaldingunum upp á 114
mió. kr. innan almennar
tænastur áttu kvinnumar
62 mió. kr. meðan menninir
áttu 52 mió. kr.
Samanborið við 1994 so
er kvinnuparturin øktur
vid 10 mió. kr. meðan
mansparturin er øktur við
7 mió. kr.
Men aftur her snýta tølini nakað, tí økingin í talinum av løntakarastørvum
er tvífalt so stór hjá kvinnunum.
Meðan tað hjá monnunum bert var talan um eina
øking upp á 267 størv var
tað hjá kvinnunum talan
um eina øking upp á heili
629 størv.
T í er lítil ivi um, at tað
em menninir, sum fara avstað við hægru lønunum í
almenna sektorinum.

O lju sam tak le tu r u p p
sk rivstovu
The Faroese
Partnership hevur
leiga seg inn í
nýinnrættað høli í
Hanusargøtu í Havn

Iæygardagin
høvdu
vinnuumboðini í Skipanamevndini,
Ám i
M. Dam, Jónsvein
Knudsen og Chris Jan
Michelsen, eina áhugaverda grein um fiskidagaskipanina, fiskidagatal o.a. í Dimmalætting.
Tíverri var eitt av
nøvnunum undirgreinini dottið burturímillum.
Tað var Ó li Jacobsen, formaður í Føroya Fiskimannafelag.
Hann hevði eisini
skrivað undir greinina, sum var ætlað
John Petersen, landsstýrismanni í fiskivinnumólum.
V it biðja orsaka.
Blatj.

handil, flutningur og aðrar
tænastur áttu 616 mió. kr.
av samlaðu løngjaldingunum higartil í ár.
Men hyggja vit e flir
lutfalsligu broytingunum í
mun til somu tíð í fjør sæst,
at almennu tæ nastumar
øktust
minst,
eflirsum
vøksturín í løngjaldingunum bert var 6 prosent. Tilsvarandi var vøksturin
framleiðsluvinnunum heili
15 prosent meðan bygging
handil og annað lá um 10
prosens vøkstur.

B eate L. S amuelsen
í sambandi við tær ætlanir,
sum liggja sera frammalaga í løtuni og sum hava
við
útbjóðingarumfarið
innan oljuvinnuna at gera,
letur The Faroese Partnership upp skrivstovu í Havn
ein av næstu døgunum.
Frammanundan er tað
bert norski oljufelagskapurin Saga, ið hevur sína
egnu skrivstovu her.
Men nú kemur so tann
næsta, sum er felagsskapur, ið settur er saman
av teimum fýra oljufeløgunum Amerada Hess,
Lasmo, Norsk Hydro g
Dong.

Kom undi
oljuvinn an
Henda skrivstovan verður

latin upp fyri at The Faroese Partnership betri kann
skipa virksemi sítt, umframt at veita útgerð og tilfar til síni egnu starvsfólk,
ið koma at vera knýtt at
frálandavinnuni um okkara leiðir.
A t felagið letur upp
skrivstovu í Føroyum er ein
staðfesting av, at Føroyar
em frammarlaga í oljuleitingarfasuni.
The Faroese Partnership
hevur leigað seg inn í stásiligu og stóru sethúsini,
sum liggja við Hanusargøtu 2 og sum e m innrættað til skrivstovur.

Partnership. Millum gestimar, ið vera hjástaddir,
eru stjóram ir fyri Amerada
Hess, Francis Gugen, ið er
Executive Vice President
fyri Norðurvestureuropa,
og Richard Hardmann, ið
fleiri ferðir hevur vitjað í
Føroyum.

Fyrst 3, so 10 fólk
Eini trý starvsfólk verða í
fyrstu atøgu knýtt at virkseminum í byrjanini.
Um alt gongur eftir ætlan, koma eini 10 fólk at
verða knýtt at The Faræse
Partnership í Havn.
Fríggjadagin verður móttøka fyri innbodnum at
byggja at nýinnrættaðu
hølunum hjá The Faroese

i

A n n a r av stjórun um
í A m c ra d a Hess,
R ic h a rd H ard m an n,
sum fle ir i fe r ð ir h e v u r
v itja ð í F øroyu m

