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Oljnfrágreidingin hjá  
Fródskaparsetrinum handað SAGA

Malan MarnorNdóttir hevur júwt handaó Ktjóranum hja SA(»A Pi'trolcum frÚKri'iAjni'inu um olju <>g físk, 
sum F'ródskaparsctrid hevur tfroitt úr hondum fyri 480.IMM) norskar krónur Mynđ Kaitnar

Bømini tikin 
av hvirlu

Týsmorgunin handaði 
rektarin á Fródskap- 
arsetrinum, Malan 
Marnersdóttir, 
stjóranum í SAGA 
Petrolium kanningina 
-Økonomiske 
konsekvenser for 
fiskerinæringen av 
oljeleting ved 
Færøyene«, sum Jens 
Helgi Toftum hevur 
savnað og skipað

L k ik  L á a d a l

-  Tá ið vit einaferð fara at 
søkja um loyvi at bora eftir 
olju við Føroyar, verdur tað 
óivað eitt krav, at vit hava 
gjørt okkum nakrar tankar 
um umhvørvi og fiskiskap 
her, segði Terje Hagevang, 
stjóri hjá SAíJA Petrolium, 
tá ið hann hevði fingið 
handað ta frágreiðing, sum 
oljufelagið bílegði hja Fróð- 
skaparsetri Føroya fyri 
hálvum øðrum ári síðani.

Átjan manaðir og 
480.(KK) norkar krónur 
seinni er hon so her. Frá- 
greiðingin, sum SAÍJA nú 
eigur og kann vísa á, tá ið 
føroysku myndugleikamir 
skuíu taka støðu til, hvør ið 
skal sleppa at myndnrbora 
eftir olju á okkara leiðum.

Fer ikki at darva 
nakað serligt
Tað, sum knnn virka eitt

sindur løgið, er, at Fróð- 
skaparsetur Føroya tekur 
sær av at vera rágevandi 
mvndugleiki hjá einari pri 
vatari norskari oljufyri- 
tøku. Atti okkaru universi-

tet ikki at tikið sier uv at 
kanna umhvørvi. árin og 
avleiðingar av einari kom- 
andi oljuvinnu fyri otøu- 
fyrisitingina ella føroyskar 
myndugleikar í sini heild?

•logvan Mørkøre, fra 
Søgu og samfelagsdeildini 
á setrinum, hevur sitið í 
stýrisliólkinum fyri frá- 
greiðingina og hann sigur: 

Vit eru i holt við

liknandi kanningar fyri tað 
almenna, til dømis ta so- 
nevndu CJKM kunningina, 
men hetta er ein góður 
møguleiki hja okkum at fáa 
sett hol á. Fáa lýst tær

konfliktir, sum koma at 
stinga seg upp millum 
fiskivinnuna og oljuvmn- 
una og so bruka kanning- 
ina sum eina lopQøl víðuri 
inn í sjálva oljuútvinning-

Til handanina vóru fleiri 
fólk møtt, umboðandi olju- 
vinnuna, ta almennu og 
privatu, livfrøðina og fiski- 
vinnuna. Tá ið Malan Mar- 
nersdóttir hevði sagt nøkur 
samanberandi orð um 
hetta aldarskiftið, har 
oQan og flskivinmm skulu 
til at deila pláss og ar- 
Ináðsmegi og aldarskiftið 
fyri nærum hundrað arum 
síðani, tá ið bóndin og 
fiskimaðurin stóðu sum 
tveir illir veðrar, fekk Jens 
Helgi Toftum orðið. Hann 
greiddi fra sjálvari kann- 
ingini og hansara niður- 
støða var greið:

»Ut frá teimum tølum, 
sum vit hava havt at ar- 
beiða við, sær tað ikki ut til, 
at oQuleiting við Føroyar 
fer at darva fiskiskapinum 
nakað serligt.*

Tølini, sum Jens Helgi 
Toftum hevur arbeitt við, 
eru millum annað toging- 
arrutur l\já Kubatrolarun- 
um, og hesi tøl saman við 
linu- og djupvatnstrolitøl- 
um áttu at givið eina nøku- 
lunda mynd av ti fiski- 
skapi, sum er á økinum, 
har oljufeløgini eru ahugað 
i at sleppa at royndarbora.

Nu hevur SAGA so fíngið 
sina froðskaparseturs-kan- 
ning fyri 480.000 norskar

Fleiri av bømunum, 
sum tikin vórdu av 
hvirlu í skúlagard- 
inum í Leirvík 
mánadagin, vistu 
raðini og krupu 
saman

Randi Jacobsen

Útsynningur sunnan er 
ringasta ætt í Leirvik, og 
hvirlan um hálvgum 
ellivu tíðina mánadagin 
kom sum úr byrsumúla 
omaneftir og hrast í 
skúlaøkið.

Tá so nógvur vindur 
er, plaga lærarumir at 
haldu hørnunum inni, 
men hesa løtuna vóru 
eini 10 bøm uttanfyri. og 
tey vóm tikin av 
hvirluni. Hetta vóm 
høm í fjorða flokki.

Nøkur av hømunum 
fíngu ongan skaða. tí tey 
kmpu saman elta løgdu 
seg niður, og onkur fekk i 
stakittið við fíaggstong- 
ina. Men onkur vórðu 
kløkk og fóm at renna.

kronur og hevur harvið 
fingið eitt slag av blá- 
stempli frá førovsku mynd- 
ugleikunum. Stjórin i 
SAGA legði heldur ikki 
dent á, at kanningin fór at 
verða brúkt, ta ið søkjast 
skuldi um loyvi at Itora. 
Terje Hagevang segði to. at

so tey fuku moti hegnin- 
um, og onkur fíir rull- 
andi við vinđinum eftir 
plássinura.

Lærarar vóm nærind- 
ís og sóu tilburðin

Seks av bømununi fin- 
gu heiJt smaar snudd-ir. 
Ein genta breyt kjalka- 
beinið og varð flutt á 
Imndssjukrahusið, 
haðani hon skuldi verða 
útskrivað aftur i gjár

-  Hini børnini vórðu 
nógv meira kløkk enn 
tey, sum fuku, sigur Ól- 
avur Sjurðariierg, skula- 
stjóri í Leirvík.

Aftana tilburðin fóru 
lærarar at ko>Ta børnini 
heim, har teir vistu, at 
foreldur vóm heima, tí 
tað var so nógvur vindur. 
at tað ráddi uin at fáa 
bømini trygt heini. Sum- 
mi foreldur komu eisini 
sjálv i skulanum eftir 
hørnunum.

í gjár var vanlig skúla- 
gongd altur í leirvík.

- Men vat leingjast 
eftir gentuni, sum fór a 
sjúkrahusið, sigur Ólav- 
ur.

tað var av áhuga fýri um 
hvørvinum og fískiskapm 
um, at oljufelagið hevði 
biðið um kimningina, ti 
sum hann segði:

Oljupnsunn er sera 
lagur fyri tiðina, og kortini 
st*ta vit pening i eina tilika 
kanning.

Karensdagamir standa við

Løgtingsmenn 
skulu 55% upp í løn

Løgtingió tók ikki 
undir vid uppskot- 
inum hjá Jenisi av 
Kana at geva lønmót- 
takarum løn frá fyrsta 
ajúkradegi

Im ;i K a s m u s s k n

Holitikkur snýr seg eisini 
um at venda á einum 
Itorðiski, alt «‘llir livønn vi*g 
eitt mál vendir.

Hetta er lógin knrens- 
dagur liesta dømi um.

Ta lógin var sett í gildi i 
1998, sum tok riettin av hja 
ulment løntum at fáa løn 
frá fyrsta degi, stoð 
Javnaðarflokkurin aflan 
fyri uppskotið. MeðanTjoð- 
veldistlokkuri var imóti

Nú er vent í holuni.
Javnaðarllokkurin krev- 

ur lógma tikna av, og Tjóð- 
veldisflokkurin vil hava 
liana at standa við.

Ta liltakið var sett í verk 
sat .lavnaðarflokkurin í 
samgongu, og Tjóðveldis- 
flokkurin sat i andstøðu. 
Nú er eisini viðvent í so 
máta.

liøgtingið tók ikki umiir

Jenis av Kana íílÍHt á, 
arbeiðið hjá trivnadar- 
nevndini, sum hevur 
viðgjørt karensdag- 
arnar. Bara lands- 
Htýrió er spurt eftir

INQI RASMUSSEN

Tað var ein vónsvikin Jenis 
av (tana, sum Dimma- 
lætting fekk orðið a f 
døgurðatímanum hjá løg 
tinginum týsdagin.

Einsamallur sat hann á 
sínum stóli í tingsalinu og 
fyrireikaði seg lil orða- 
skiflið uftaná døgurða.

Men hann hevði longu 
sæð í eyguni at slagið var 
tapt. Og eftir døgurða gekk 
sjón fyri søgn.

Uppskotið lija honum at 
taka karenødagalógina av 
fekk hcldur ikki undirtøku 
hesaferð

Tað er Tjóðveldisflokk- 
inum fyri at takka, tok 
hann IsTsøgin til, við greið-

við uppskotunum hjá Mið- 
flokkinum uiii at taka ka 
rensdagalógina av og at 
veita sjukradag[æning frá 
fyrsta degi bæði hjá 
fastløntum og tímaløntum

Jciiis av Itana hevði vón- 
að, at serliga Tjóðveldis- 
flokkurin fór at taka undir 
við uppskotinum Men huð- 
ani var eingin hjalp at 
heinta.

Líiil sparing
liøgtingíð viðgjørdi tvey 
uppskot latgm uin karens- 
dagar, sum fevnir um tey 
alment løntu, og eitt upp- 
skot, sum vur ætluð at 
javnscta tey tiløntu, so U‘y 
eisini fáa dag|M‘iiing frá 
fýrsta sjúkradegi

Finnur Hclmsdal grund 
gav sløðu Tjóðveldisllok 
sins við, at lógin um ka- 
ritnsdugaskipan samliært 
upplysingum frá landsstyr 
inum sparir landskassan 
uin fyri góðar 5 millionir 
krónur. Og login um dag- 
pening til tíinulønt er mett 
at kosta aðrar 10 milliónir 
krónur.

Samstundis vísti hann á, 
at lógin ikki verður hildin 
til fulnur úti á ar 
lM‘iðsplássunum.

ari tilvÍHÍng til, at flokkui in 
aður hi'vur verið tmóti ka 
rensdøgunum

Men nú flokkurin er í 
samgongu er støðan ein 
onnur.

Hroiin lyfti
Jenis av Itana er av tí 
askoðan, at karensdogar- 
nir gera løgtingið til orð- 
lo j -111; •. 11

Hetta er ein spum- 
ingur um at Imth fólkinum 
nakað aQ.ur, sum vit hava 
lient frá tí í einarí svárari 
tíð. Nu kunnu vit ikki læna 
aftur frá fólkinum. Tt hvør 
vil la‘iia frn einum, sum 
ikki her aflur, sigur Jenis 
av Rana.

Karensdagamir vóru 
settir i gildi í samhandi við 
kreppuloysnimar t 1993. 
Iletta gjørdi, at alment lønt 
sjaJv niáttu rmda fyri tveir 
teir fyrstu sjukradagarnar

Jenis av Itana heldur 
sløðuna verða so álvars- 
liga, at hon máar støðjð

Um so var hevði karens- 
dagalogin sparl landskuss 
anuin millum 10 og • 12
milliónir krónur, sambært 
landsstyrinum.

rl’að, sum er mest 
óra*ttvist við skipanini, <t , 
at hon hara virkar fyri eitt 
fátal av nrbciðsplásHum. 
Vit nuigu fvrst av ølluin 
taka støðu til, um hetla er 
rætt, segði Finnur Helms- 
dal.

Finnur Helmsdal visti 
annars á, at hvørki upp- 
skotstillarin ella fakfeløg- 
ini høvdu nøkur tøl at vísa 
á. Og tað var spell, at ein 
uns tølini hjn landsstyr 
inum vóru løgd til gmnd 
fyri viðgerðini.

Hans Pauli Strøm vísti 
tølunum aftur, og inetti at 
sparingin fyri landskassan 
i mesta lagi vur 6 milliónir 
kronur netto.

Kristian Mugnussen ur 
Javnaðartlokkinum helt, at 
málið í boln og grund snyr 
seg um, hvørt tað er 
nmiligt ella órimiligt, at 
fólk verða trekt i løn, tá tey 
gerast sjuk.

Sjálvur helt hann, at tcy 
lágløntu hava iMirið sín 
part av kreppuni. Nú tað 
gongur lietur eiga U*y at fáa

undan teimum samraðing- 
unum, sum standa fyri 
franiman millum lands- 
stýrið og Starvsmunnafel 
agið.

T í álitið milluin purtur- 
nur er hrot ið.

Tjóðveldisumboð førdi 
annurs fram frá tingsins 
røðarupulli týsdagin, at 
spumingurin um karens- 
dagarnar hi>ldur hoyrir 
heima í sáttmálasamráð- 
ingum

M«*n hesum vísir Starvs- 
mannafidagið aftur. Og fær 
stuðul frá semingsfótkum.

Við seinustu sattmala 
samráðingar var spurning- 
urin nevniliga havdur á 
lofti, men semingsmaðurin 
vildi ikki tosu um málið, ti 
karensiiagarnir eru áscttir 
við løgtingslóg og em ikki 
purtur av sáttmálanum 
millum partamar.

Jenis av Kana heldur, at 
um hmdsstýrið so fegið vil 
hava karensdagar í gildi, so 
hevði verið nettast at tikið

tað altur, sum er tikið frá 
teiinum. 1

Javnaðarfliokkunii visti 
unnurs á, at upphunfdin, 
sum hindskassin sparir, er 
fyri lítið at rokna inóti tí 
yvirskotinum, sum lands- 
kassin kann vísa á.

Seinastu metingarnar 
lienda á eitt yvirakot til 
landskassan á 378 milli- 
ónir krónur.

Og hetta fekk Vilhelm 
Johannesen at samanlMTa 
(Íggjarmálaráðharran við 
(Jirik MacGvagg (alias On- 
kel Joakim), sum svimur í 
|M*ngum, men noktar at 
lata út.

Sogulig Útsø£n
Samgongan hevur sett 
kósina móti fullveldinum.

Hetta er eisini ein orsøk 
til, at Finnur Helmsdal 
lieldur tað vera skeivt at 
taka ein tvísifTraða millió- 
nnupphædd frá landskass- 
anum.

Ilans Pauli Strøm var 
skjótur úr stólinum og vísti 
á, nt nú kom sjón fyri søgn. 
Hami setti spurnmgin tipp 
á |Militisku vagskálina, við 
fullveldi øðrumegin og ka- 
rcnsdugar hinumegin.

Hatta var ein søguligur

teir av nú -  fyri sfðani at 
tikið við í samráðingarnar, 
um teir skulu vi*ra.

Ovissa um tølini
í viðgerðini á tingi var 
spurnartekin sett við tøl- 
ini, sum kpmu á iMirðið.

Finnur Helmsdal fíltist 
á, at hnra tøl frá lands- 
stýrissins siðu lýstu rnálið.

Jenis av Rana visir hin- 
vegin n, at hann hevur fing 
ið at vita frá Helenu Dnm á 
Neystabø, hindsstyriskviii 
nu, at »vit hava eingi hag 
tøl at grunda a••

I somu vending hevur 
•lenis av Rana at nrbeið 
num l\já trivnaðamóvnd-i- 
ni, sum hevur viðgjørt 
máliA.

Hann saknust <*flir ob- 
jektivum figgjurligum 
kanningum av avleiðing- 
unum av karensdøgunum.

Og so er íkki nóg mikið at 
spyrjn landsstýrið <‘flir

1’að er sum nt spyija 
rc»vin, uni hann hevur etið 
gásina, sigur Jenis av 
Kuna

í grannalondum, eitt nú 
Danmnrk, eru kar<*nsdag

setningur. Fyri fyrstu ferð 
fáa vit eina konkreta 
ulMTiding um, at fáa vit 
fiillveldi, so kostar tað i 
vælferð, segði Huns l ’auli 
Strøm.

Nú ressaðust onnur tjóð- 
veldisfólk, og tingformað- 
urin fekk úr at gera við at 
halda tingmenn n sporin- 
um.

'Pjoðveldisfólk vistu á, at 
hlokkurin var ein partur av 
føroyska tniskupinum, tá 
t iltøkini hlivu sett i verk, og 
var hnrvið ikki nøkur trygd 
fyri vælferðini.

Og Finnur Helmsdal 
vísti avgjørdur uftur, ut ful 
v<‘ldi skuldi figgjast við ka- 
r<>nsdøgum. Men samstun- 
dis stóil hann fast við, ut 
karensdagarnir ikki uttan 
viðari kunnu takast av 
serliga ikki við atliti til 
fullveldisætlanimar.

Hutta er eitt løgið 
signal at senda út. Imnds- 
stýrið eigur at fínna sa*r 
onnur støð ut figgja full- 
veldi, svaraði Kristian 
Magnussen honum aftur.

Hetta er triðja ferð, nt 
eitt uppskot um at taka 
karensdagarnar av er fallið 
á tingi.

•lenis av Kana vónsvikin

urnir tiknir av, júst tí teir 
ikki vóm hildnir at vera 
nøkur sparing, og tí teir 
høvdu eina økta, kostnað- 
armikla umsiting við sær.

Sjálvur er Jenis av Rana 
sannføniur, nt hetta málið 
gmndleggjandi er ein 
spumingur um, hvørt fólk 
skulu sektast fyri at gerast 
sjúk.

( )g tað kann hann sum 
lækni als ikki góðtaka.

Ein lønarhækking 
upp á 8914 krónur um 
mánaðin. Burtur við 
fundarptminginum. í 
m esta  lagi hálvt 
borgarligt starv I\já 
tingmonnum við 
almennum starvi. Og 
hert eftirlit við 
kostnaðarendurgjaldi 
num. Hetta eru 
nakrar av avleiðing- 
unum av nýggja 
lonarskipunini hjá 
løgtingsmonnum

Inoi Rasmussen

So kom tað. Uppskotið, 
sum skal geva løgtings- 
monnum meir í lønar 
posan.

í gjár legði Finnbogi 
Isakson, løgtingsformaður, 
uppskotið fyri tingið.

Og løgtingsformaðurm 
stendur lítið aftanfyri 
Starvsmannafelagið í sín- 
um útspæli um lønar- 
hækking.

Verður uppskotið sam- 
tykt í verandi líki, standa 
løgtingsmenn til at fáa einn 
lønarhiekking upp á 55% 
frá 1. januar 1999 at mknn.

Frá at hava fingið 1H.067 
krónur farn løgtingsmenn 
nú at vera løntir við 24.981 
um mánaðin.

Grundgevingin fyri løn- 
arhækkingini er ein økt 
arbeiðsbyrða og eitt krav 
um dygdnrhetri lóggávuar 
beiði.

-  Økt arbeiði hjá løgting- 
inum og broyting í viður- 
Hkiftunum millum løgting 
og landsstýri geru tað neyð- 
ugt at gera nýggja skipan 
fyri lønir og eftirlønir løg- 
tingsmanna, sigur F’inn- 
Ixigi Isakson, løgtingsfor- 
inuður, i viðmerking til 
uppskotið.

Hann visir eitt nú á, at 
alsamt fleiri malsøki eru 
yvirtikin i heimastýrislog 
ini og tess vegna »*r 
loggavunrlM‘iðið hja løg 
tinginum munandi økt 

Samstundis verður her 
eins og í grannalondunum 
kravt, at lóggavuarlM‘iðið 
verður hetrað, at malini 
eru v«d gjøgnumarheidd, 
og at helst ongar villur sku 
lu vera í einari lýstari løg 
tingslóg. F’yri at naa hettu 
s<‘inasta er løgtingsskriv 
stovan nient, men tann 
politiska viðgerðin i ting 
inum og serliga nevndun 
um hevur ikki ment seg 
tilsvarandi, sigur Finnbogi 
Isakson.

Fundir fyri einki
Tingmenn skulu brúka 
meir tíð til tingarbeiðið 
fyri meir pengar

Soleiðis verður bara loyvt 
tingmonnum i almennum 
starvi at røkja helvtina av 
møguligum Ixirgarligum 
starvi við siðunnar av. Men 
ongar uvmarkingar eru fyri 
tingnienn i privatari vinnu.

I^øgtingsformaðurin, sum 
eflir hroytingunum í stýr- 
isskipanarloguu verður 
løntur sum løgmaður, hev- 
ur samhiert nýggju lógini 
ikki loyvi at hava annað 
iMirgurligt starv.

í samsvan við, at ting- 
arhciðið verður niett suni 
eitt starv burturav, dettur 
fundarpeningurin burtur.

Tó varðveita nevndarfor- 
menninir, sum Imva eyka- 
arlieiði av at fyrireika og 
leiða fundimir HÍna føstu 
samsýning, sum er 2.500 
krónur um mánaðin ella 
30.ooo krónur um árið.

Næstformt*nninir á tingi 
fáa somuleiðis 30.000 krón- 
ur afturat um arið

Cireidari reglur
í uppskotinum verða gjør-

dar greiðari reglur fyn 
kost nuðurcmhirgjuldið, 
enn higartil hava verið 
galdandi.

Kostnaðanskov'tið, sum 
er endurgjald fyri útreiðsl- 
ur, sum standast av ting- 
urbeiðnum, verftur nærum 
ohroytt. Faulurgjaldift er 
skattafntt og verftur rimluA 
eftir hústafti

Tó verftur taft broytt so- 
Leiðis, at tingmenn ur Havn 
nu *>isini fáa H.(KK) kronur i 
endurgjuldi árliga.

Hetta kemur av, at 
endurgjuldið er broytt frá 
einans at fevna ferðing, 
kost og uppihuld til eisini 
at fevna um útrciðslur av 
tingarlM‘iðmim sum heild 
eitt nú til telefon og teldur.

Tey, sum húgva longst 
hurturi, fáa framvegis
90.000 skattafriar kronur 
um nrift í kostnaðarendur- 
gjaldi

Greitt er tilskilað í 
nvggjii logim, at tingmuður 
fær kostnaftarendurgjald 
eftir, hvar hann býr, og ikki 
eftir hvar hann er valdur. 
I’aft fer at standu til for- 
mansskapin at g«*ra av eftir 
einari meting, hvussu stórt 
endurgiald ein løgtings- 
maftur hevur ra*tt til.

Sum høvuðsregla verða 
tingmenn at fáa eftirløn, 
fra ti teir eru fyltir 67 nr. 
Iliegsta eftirlønin verður 
60% av 34. lønarflokki, sum 
verður nyggi lønarflokk- 
urin hjá tingmonnum eftir 
broytingina.

Samlaði kostnuðurin av 
nyski|mnini er mettur til 
2,5 milliónir krónur.

Uppskotið um nyggja log 
um samsýning til log 
tingsmenn hevur verið úti 
hjá flokkunum til hoyr- 
ingar.

Væntandi kemur tað til 
viðgerðar n na*sta ting- 
fundi.

Vánaligt arbeidi


