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Oljuvinnan fer at avlaga 
líka nógv sum blokkurin
-  Eg skilji ikki, at vit 
arbeiða hart fyri at 
sleppa av við blokkin, 
samstundis sum vit 
stara okkum blindar 
í eini komandi olju- 
vinnu. Búskaparliga 
ávirkanin er stórt sæð 
tann sama, sigur 
búskaparfrøðingurin, 
Magni Laksáfoss, á 
Hagstovu Føroya

E u  G utteskn _________

-  Eg skilji ikki, at okkara 
politikkarar leggja so stóra 
orku í at sleppa av við 
blokkin, samstundis sum 
vit leggja alla orku í at fáa 
eina oljuvinnu upp at 
standa.

Hesi ordini eigur búskap- 
arfrøðingurin, Magni Laks- 
áfoss, sum í løtuni starvast 
á Hagstovu Føroya.

-  Skulu vit tosa um ta 
ávirkan, inntøkur frá 
blokkinum og inntøkur frá 
oljuni hava á samfelags- 
búskapin, so er ikki so 
stórur munur, sum ein 
skuldi trúð.

-  í báðum førum er talan 
um inntøkur sum, um tær 
ikki verða rætt brúktar, 
hava avlagandi ávirkan á 
búskapin, sigur Magni 
Láksáfoss.

-  Líka trupult, sum tað í 
dag er at verða blokkin fyri 
uttan, líka trupult verður 
tað um eini 20-30 ár at 
vera møguligar oljuinn- 
tøkur fyri uttan.

-  Stutt sagt so er sam- 
felagsbúskaparliga narko-

maneffektin tann sama, 
sigur Magni Láksáfoss.

-  Enn hava vit ikki tær 
stóru oljuinntøkumar, men 
líka so sikkurt, sum tær 
koma, líka so sikkurt hvør- 
va tær aflur, og tá standa 
vit í somu støðu, sum vit 
standa við blokkinum í 
dag, sigur Magni Laksá- 
foss.

- Møguliga verður støðan 
enn verri, tí vit vita ikki, 
hvøijar negativar avleið- 
ingar ein oljuvinna kann 
hava fyri okkara fiski- 
vinnu, sum í løtuni stendur 
fyri øllum okkara útflut- 
ningsvirði.

-  Skulu vit byrgja fyri, at 
ein komandi oljuvinna fer 
at avlaga okkara búskap og 
harvið okkara kappingar- 
føri, eiga vit at tryggja 
okkum, at inntøkumar ikki

enda í øktari almennari 
nýtslu.

-  Men hetta verður ikki 
bara sura at siga tað, tí 
sjálvt í Noregi kláraði polit- 
iski myndugleikin ikki at 
standa ímóti trýstinum, við 
tí avleiðing at búskapurin 
nu er álvarsliga avlagaður, 
sigur Magni Laksáfoss.

Blokkurin eigur at 
minka internt

-  Um okkara politikkarr 
veruliga meina tað, teir 
siga, um møguligar kom- 
andi oljuinntøkur, so hava 
teir ríkan møguleika at øva 
seg við donsku blokkveit- 
ingini, sigur Magni Laksá- 
foss.

- í staðin fyri at brúka 
meginpartin av blokkinum 
til rakstur av hesum sam-

felagnum, áttu vit at av- 
trappa búskaparligu ávirk- 
anina av blokkinum stig- 
víst.

-  Eitt nú kundu vit gjørt 
avtalu við danir um, at ein 
vaksandi partur av blokk- 
inum var settur í donsk 
virðisbrøv, og eg ivist ikki í, 
at danskir myndugleikar 
høvdu verið glaðir fyri eina 
slíka avtalu, sigur Magni 
Laksáfoss.

-  Soleiðis kundu vit 
roynt at avtrappa blokkin 
og fingið royndir, sum vit 
kortini fáa brúk fyri, tá eitt 
møguligt oljuævintýr hev- 
ur sæð sínar bestu dagar, 
sigur búskaparfrøðingurin, 
Magni Laksáfoss.

-  Frá politiskari síðu 
hevur ljoðað, at ætlanin er 
fyrst at minka blokkin, tí so 
skal vinnan nokk sjálv

gerast kappingarfør. Men 
spyrt tú meg, sum bú- 
skaparfrøðing, so eigur rað- 
fylgjan at vera tann beint 
øvugta, sigur Magni Laksá- 
foss.

-  Samstundis haldi eg, at 
vit eiga ikki at sleppa 
blokkinum, fyrr enn vit 
hava trygd fyri, hvat vit 
duga uttan. Vit mugu sjálv- 
ir styra avtrappingini í 
mun til, hvat búskapurin 
tolir og royna at sleppa 
undan sjokkeffektini.

-  Hesaferð hava vit 
møguleikan at stýra mink- 
ingini, næstu ferð verða tað 
oljuinntøkumar sum av- 
gera, hvussu skjott búskap- 
urin skal tódna aflur, sigur 
búskaparfrøðingurin Mag- 
ni Laksáfoss.

Enn hava v it ikki tær stóru ofjuinntøkumar, men 
líka so sikkurt, sum tær koma, líka so sikkurt hvør- 
va tær aftur, sigur Magni I.aksafoss húskaparfrøiV 
ingur

F íggj arlógin sosialari enn
-  Hetta er væl betur 
úr hondum greitt, enn 
vit hava sæd árini 
frammanundan, sigur 
Helena Dam á 
Neystabø, landsstýris- 
kvinnan við almanna- 
og heilsumálum, sum 
ikki heldur, at 
Javnadarflokkurin

-  Eg haldi, at v it eru 
komin væl longur 
áleióis, enn tá 
Javnaðarflokkurin um- 
sut hesi økini, sigur 
Helena Dum á Neysta- 
liø, sum bert hevur sitið 
í lundsstýrissessinum í 
góðar fýru mánaðir.

Mynd Kulmar

hevur nakra orsøk til 
at seta treytir við fyri 
at taka undir 
uppskotinum

Ingi Rasmusskn ____

í dag verður fyrsta viðgerð 
av uppskotinum til figgj- 
arløgtingslóg fyri 1999 til 
viðgerðar í løgtinginum.

Javnaðarflokkurin hevur 
tikið tað heldur óvanliga 
stig i føroyskum politikki 
at boða frá framman- 
undan, at hann kanska fer 
at atkvøða fyri uppskotin- 
um -  við ávisum treytum.

Flokkurin sigur seg 
halda tað hava týdning, at 
fíggjarlógin fær so breiða 
undirtøku sum gjørligt í 
tinginum.

Vilhelm Johannesen, 
sum er talsmaður floksins í 
figgjarmálum, sigur so- 
leiðis við tíðindablaðið So-

sialin týsdagin, at um 
flokkurin fær nakrar treyt- 
ir uppfyltar, so er flokkurin 
sinnaður at taka undir við 
flggjarlógini fyri komandi 
ár.

Bert fáar dagar undan 
gevur Kristian Magnussen, 
løgtingsmaður fyri Javnað- 
arflokkin, sum sjálvur 
hevur umsitið málsøkið al- 
manna- og heilsumál, ann- 
ars landsstýrinum av grov- 
fílini í sama blað fyri als 
ikki at vilja nakað á sosiala 
økinum.

- Her er einki nýtt. Her 
eingin framburður. Her er 
eingin vilji, sigur hann.

M eir sosialt
Tað er eisini á sosiala øk- 
inum, at Javnaðarflokkur- 
in ætlar, at seta síni høv- 
uðskrøv. Meir skal játtast 
til fólkapensjónir og aðrar 
pensjónir skulu eisini 
hækka. Meir peningur skal

setast av til eidrarøktina og 
játtanin til bústovnar fyri 
brekað skal aftur á 
fliggjarlógina.

Helena Dain á Neystabø, 
landsstýriskvinna í alman- 
na- og heilsumálum, hetd- 
ur ikki, at Javnaðarflokk- 
urin hevur nakra orsøk at 
himprast við at taka undir 
við figgjarlógaruppskotin- 
um.

— Eg haidi, at vit eru 
komin væl longur áleiðis, 
enn ta Javnaðarflokkurin 
umsat hesi økini bara 
hetta stutta tíðarskeiðið, 
sigur Heiena Dam á Neys- 
tabø, sum bert hevur sitið i 
iandsstýrissessinum í góð- 
ar fýra mánaðir.

-  Summi av teimum økj- 
um, sum Javnaðarfiokk- 
urin vísir á, eru fyri sovítt 
longu ioyst, sigur Helena 
Dam á Neystabø.

Sjálv er hon væl nøgd við 
tey fíngramerki, hon hevur

fíngið sett a fíggjarlogina.
-  Eg vil siga tað soleiðis, 

at í mun til tað, sum al- 
manna- og heiisuverkið 
hevur fingið undanfarin ár, 
so haldi eg tað verða væl 
sloppið. Eg havi fíngið eina 
konsolidering av okinum, 
sigur Helena Dam á Neys- 
tabø.

Hon vísir eitt nú á, at ta>r 
jattanir eru hækkaðar, ið 
skulu til fyri at klara bráð- 
feingistør\’in, sum millum 
annað skulu leggja upp fyri 
lønarvøkstrinum Heima- 
hjálpin hevur fíngið eina 
hækking, sum ein viður- 
kenning av, at hon ikki 
hevur klarað seg siðstu 
árini. Og a sama hátt hevur 
heilsuverkið fíngið eina 
meiijáttan, sum byrgir upp 
fyri, at paniskar spariloys- 
nir eru neyðugar. Lands- 
stýrið arbeiðir eisini við 
einum uppskoti at javna 
pensjónirnar. ()g  hon vísir

áður
eisini á, at serstovnaøkið 
við vilja er lagt uttanfyri 
fíggjarlógina, fyri at geva 
eitt størri frælsi i viðgerðini 
av økinum.

Betur enn ádur
- Eg vil siga, at hetta er væl 
betur úr hondum greitt, 
enn vit hava sæð árini 
frammanundan, sigur He- 
lena Dam a Neystabø við 
greiðari avising til, tá fyrst 
Javnaðarflokkuriu og siða- 
ni Kristian Magnussen 
umsat økið fyri Verka- 
mannafylkingina 

Sambært figgjarlogar- 
uppskotinum hjá lands- 
styrinum faa almanna- og 
heilsumál 1,291 mia. kr. at 
ráða vvir komandi ár. Til 
samanbenngar vóru 1,169 
mia. kr. jattaðar tii 1998. 
Við øðrum orðum ein øking 
í játtanini upp á góðar 120 
milliónir kronur

Fleiri gloyma rentustudulin
-  Vit hava fleiri dømir 
um, at fólk gloyma 
rentustudulin sigur 
eitt umboð fyri grann- 
skodarafyritøkuna 
Rasmussen og Weihe 
Eli Guttesen _______

Nú rentufrádrátturin ikki

longur verður drigin frá 
skattinum, men í staðin 
útgoldin sum stuðul, eru 
tað fleiri, sum ikki hava 
nóg neyvt eftirlit við um tey 
fáa tann pening tey hava 
rætt til.

Fær Toil- og Skattstovan 
ikki nakra umsókn um 
stuðul so fær skattgjald- 
arin ongar pengar útgold-

nar. Somuleiðis má ein 
minnast til, at søkja av 
nýggjum tá nýggj lán verða 
tikin ella gomul lán verða 
umløgd.

Frá Grannskoðaravirk- 
inum Rasmussen og Weihe 
hava vit frætt at hetta er 
ein heilt vanligur trupul- 
leiki.

-  Fólk fáa pening men

gloyma at kanna eftir um 
øll lánini eru við. Tað er 
rættiliga ofta, at vit vam- 
ast, at tey ikki fáa allan 
tann pening tey hava rætt 
til, sigur eitt umboð fyri 
grannskoðarafyritøkuna.

Rentustuðulin, sum í løt- 
uni er 48 prosent av rent- 
unum, verður latin fyri lán, 
sum eru tikin til:

keyp, bygging ella um 
væling av egnum sethús- 
Oum
útbúgving
gjalding av ábyrgd, sum 
er avtalað innan 31.12.94 
og øll lán sum eru avtalað 
fyri 18.01.91 
Stuðulin verður latin 

sambært løgtingslóg nr. 
148 um stuðul til rentu-

útreiðslur av lánum frá 30. 
desember 1996.

í fíggjarlógaruppskotin- 
um fyri komandi ár eru 114 
mió. kr. settar av til stuðul.

í fjør var upphæddin 119 
mió. kr. og í ár eru 111,5 
mió. kr. settar av.

31,25 prosent av rentu- 
stuðlinum fær landskassin 
afturgoldið frá kommun-

unum.
Hetta stavar frá tíðini tá 

stuðulin var latin sum 
frádráttur í skattinum. Tá 
kundu 15 prosent av rent- 
unum dragast frá kom- 
munuskattinum og 33 pro- 
sent av rentunum av lands- 
skattinum.

Tey 15 prosentini svara tí 
til 31,25 prosent av stuðl-

inum, sum kommunumar 
ti aflurrinda í landskassan.

Vit ætlaðu at fáa eina 
nærri útgreining av hvussu 
stórur hesin trupulleikin 
var fra Toll og Skattstov- 
uni, men hetta eydnaðist 
tíverri ikki.

Ein partur av starvs- 
fólkunum var á skeiði og 
restin var upptikið á fundi.

Skelkurin javnaði 
seg hjá Javna
Felagið Javni fekk 
ein skelk, tá tey sóu 
fíggjarlógaruppskoti 
ð fyri 1999. Tey 
stóðu fyri eini 
skerjing upp á tveir 
triðingar.
Men Javni 
varðveitir kortini 
somu upphæddina 
komandi ár

Ingi Rasmussen_______

Á fíggjarlógaruppskotin- 
um fyri 1999 stendur 
Javni fyri einum tí ógvus- 
ligasta niðurskurðinum í

játtanini av øllum.
Frá at hava klárað seg 

við 300.000 krónum ár- 
liga stendur Javni til við 
eitt at skula klára seg við
100.000 krónum.

-  Sjátvandi fingu vit 
eitt sjokk, tá vit sóu tað, 
sigur Jóna Dahl, for- 
kvinna í Javna.

Felagið setti ávaringar- 
lúðrarnar í gongd, tí so 
stórum niðurskurði kun- 
du tey als ikki liva við, 
um felagið skuldi virka á 
sama hátt.

Men tibetur fyri Javna 
var talan um falskan 
alarm.

-  Hatta er ikki so. Vit 
bóðu landsstýriskvinnu- 
na um viðmerkingar til

hatta. Vit hava fíngið 
váttað, at vit í uppskot- 
inum framvegis fara at 
fáa 300.000 krónur kom- 
undi ár. Tað er rættað. So 
vit em glað aftur, tí tað 
kom sum ein smeitur fyri 
okkum, sigur Jóna Dahl.

Helena Dam á Neysta- 
bø, landsstýriskvinna, 
váttar, at talan er um 
eina villu.

-  Rættingarskjal er 
gjørt. Eg veit ikki, hvað- 
ani villan er íkomin, men 
nú er tað so rættað, sigur 
Helena Dam á Neystabø.

í dag verður tingfund- 
urin, sum skal viðgera 
fíggjarlógaruppskotið hja 
landsstýrinum.

Um játtanin verður

sum uppskotið sigur, skal 
í evstu løtu avgerast í 
tinginum.

Men fyrsti skelkurin 
hevur javnað seg hjá 
javna. Nú hava tey fingið 
vis8u fyri, at landsstýrið 
ikki ætlar at leggja felag- 
ið í oyði.

Feíagið Javni er lands- 
felag hjá teimum menn- 
ingartamaðu og arbeiðir 
fyri at bøta umstøður 
teirra. í 1997 fekk Javni 
eina eykajáttan upp á
300.000 krónur, sum 
stuðul til teirra virksemi. 
í 1998 var so sama upp- 
ha>dd játtað aftur. Sum 
landið liggur, varðveitir 
Javni upphæddina aftur 
komandi ar. Javni fær eins nógvar pengar at virka fýr i komandi ár, hóast fíggjarlógaruppskotið upprunaliga skerdi 

tøy niður í ein trið in g Mynd Kaimar


