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Bankamálið krevur sín grunn

**

John P. Danielson or valdur formadur. nú FiKginK- Knud Heinesen. fyrrverand i rádharri, bleiv for- Richard Mikkelsen, fyrrverandi tjodhankastjori, 
artfrunnurin. Hann er tann einasti. sum eisini sat i madur i Figgingargrunninum  1. april I99d. Koroya var fyrsti formadurin i Figgingargrunninum. Dan- 
fráfarnu nevndini. Grunnurin liggur nu undir Landsstýrid og  danska stjórnin valdu hann í felag. ska stjórnin setti hann, og hann hevur finjjið mangt 
FÍKKjarmálastyrinum. John I*. Danielsen er  eisini Knud Heinesen var formadur tíðarskeidid, ta skotiJ fyri sín virkna leiklut, tá parta-bra-va- 
limur i foroyska húskaparráðnum hankamáliú var í hteddini umbýtid fór fram

BAK ÍÍRUND :

F'íggingargrunnurin 
fyri 1992, sum eigur 
samanlagda føroyska 
bankan, hevur valt 
nýggja nevnd, nú 
grunnurin er 
føroyskur burturav. 
John P. Danielsen, ið 
er tann einasti, sum 
heldur fram í 
nevndini, er nýggjur 
formaður. Stórur 
partur av arbeiðnum 
hjá fráfamu nevndini 
hevur snúð seg um 
bankamálið, sum 
framvegis leikar á 
í rættinum

iNGl Ra s .M l 'SSKN

Tá landsstýrið og danska 
stjórini gjonlu avtaluna 
um bankamálið 10. juni
1998, varð eisini avrátt, at 
danski staturin skuldi taka 
seg burturur Fíggingar- 
grunninum fyri árslok
1999.

Hetta merkir, at viðtok- 
umar fyri grunnin verða 
broyttar soliáðis. at føroy- 
ingar einsamallir velja alla 
nevndina og danska skriv 
stovan í Kevjimannahavn 
verður niðurløgd

Á landsstyrisfundi týs- 
dagin 11. februar var nýggj 
nevnd vald fyri grunnin

N ý g g j n e v n d
í nýggju nevndini sita John 
P  Danielsen, skrivstovu- 
stjóri, Kvðhild Skaalum ad- 
vokatur, Eyðfinn Færo. 
roknskapar- og figgjarleið- 
ari, og Hildur Gunnars- 
dóttir, hókhaldari.

Bjami Olsen, stjori a 
Hagstovuni, er skrivari hja 
nevndini og hevur skriv- 
stovuna um hendi.

Við skiflinum er Knud 
Heinesen, sum var utnevn- 
dur av landsstýrinum og

donsku stjómini í felag, 
farin frá sum formaður. 
Donsku umboðini. advo- 
katurin Kskil Trolle og 
fyrrverandi bankastjórin 
Jorgen ITriksen, og hitt 
føroyska umhoðið. advokat- 
urin Jógvan E Elleføen, 
eru somuleiðis farin fra.

F í ggingargrunn u i i n 
hevur síðani ársskiflið ligið 
í nevndarloysi, ti tað drog 
út at velja nevndina. Sum 
skilst, hevur trupulleikin 
verið, at grunnurin ikki 
longur skal liggja undir 
løgmanni.

Landsstvrismaðurin við 
figgjarmálum hevur yvir- 
tikið gmnnin. nu hann 
hurturav er a tøruyskum 
hondum, og tað er formUga 
hann, sum hevur valt 
nýggju nevndina.

Fossar í kassun
Nú gamla nevndin er farin 
fra. hevur hon latið eina 
fragreiðing fra sær, hja 
nvggju nevndim at hella 
seg til

Fragreiðingin er eitt 
stutt samantak um gmn-

sins virksemi síðani 1996.
Av hesum sa*st eitt nu, at 

grunnurin hevur lutað 
landsstvnnum samanlagt 
250 millionir kronur, siðani 
broytingamar vórðu giortl- 
ar t samtyktunum fvri 
gmnnin i juni 1996

Hesar brovtingar førdu 
við sær, at grunnurin kundi 
flyta landsstýrinum jh-i i- 
ing. sum Førova Banki lut- 
aði grunninum sum part 
eigari.

Knn er einki utgoldið 
landsstvnnum týri 1998 
Væntandi verður hetta

gjørt upp ein av næstu 
mánaðunum -  eitt tal om- 
anfyri 100 millionir krónur 
er ikki óhugsandi.

UmbýtiO k revur
Kankamahð hevði stort 
virksemi við sær i nevndini 
fvri Figgingargrunninum i 
1998, serliga fyrra halvar.

í 1998 vorðu hildnir 10 
nevndarfundir og ein fel- 
agsfundur við arbeiðs- 
Ixilkin viðvákjandi framtið- 
ar ognarviðurskiftunum i 
Føroya Banka.

Hetta var væl meir enn 
ætlað.

Nevndin hevði togvið 
strið við at greina teir 
torgreiddu spumingamar. 
sum tóku seg upp i kjal- 
arvømnum av tírønborg- 
frágreiðingini um parta- 
brævaumbýtið.

Hesi mal voru viðgjørd 
við stuðli frá logfrøðiligum 
og grannskoðanarligum 
serkunnleika.

í apnl stevndi gmnnurin 
Den Danske Bank fyri at 
verja seg móti fvmingar- 
freistini.

Kravið var i fyrstu atløgu 
1,185 milhonir kronur, sum 
svarar til ta stom upp- 
hæddina, sum Figgingar- 
gmnnurin matti tlyta 
Førova Banka í 1993. I øðr- 
um lagi kravdi gmnnurin 
eitt endurgjald a 744 milli- 
onir kronur, sum svarar til 
burturleggingarnar og út- 
reiðsluførdu tapim i Føroya 
Banka í tiðarskeiðnum 1. 
januar til 30. juni 1993, ta 
partabrævaumbvtið fór 
fram.

Den Danske Bank krev- 
ur fridøming.

M alið koyrir enn
Ta semja varð gjørd um 
hankamálið, fekk lands- 
styrið eitt nøktandi end- 
urgjald frá donsku stjom- 
ini umleið hálva aðm 
milliard krónur.

Men rættarmálið millum 
Fíggingargmnnin og Di*n 
Danske Bank koyrir viðan 
í Kystara landsra-tti sam- 
stundis sum sakarmálið, 
sum landsstvnð hevur lagt 
moti Den Danske Bank.

Avlalan millum lands- 
stýrið og stjorn áeetir tó, at 
tað endurgjald, sum hesi 
mal kunnu enda við, skal 
iatast danska statinum.

Ætlandi endurrindar 
staturin Figgingargmnn- 
inum utn*iðslur av sakur- 
málinum. ()g  danski kam 
aradvokaturin hjalpir við 
sakarmalinum.

Landsrætturin hevur 
steðgað realitetsviðgerðini 
av rættarmalinum fyribils. 
ti danski storhankin nokt- 
ar at góðtaka tær utvið 
1400 siðumar fra Jørgen 
Grønborg um bankamahð 
sum skjal í málinum.

l'rskurðunn hja lands- 
rættinum gav ikki Den 
Danske Bank viðhald.

.Vlen aðrenn malið kann 
viðgerast víðari. skal hæg 
stirættur helst eisim taka 
støðu til, um Grenborg-fra- 
greiðingin skal strikast 
sum provskjal

Privatisering á veg
Figgingargrunnunn, og 
harvið landsstynð, eigur 
sum kunnugt næmm allan 
partupemngin i Førova 
Banka

Landsstynð og danska 
stjornin søgdu í felagsfra- 
greiðing fra november 
1995. at í longdini eijpr 
gmnnunn ikki at eiga 
bunkan

Frafarna nevndin gjørdi í 
hesum sambandi sini til- 
mæh. Kin privaUsenng av 
bankiuium er meir enn 
sunnlik.

Men enn er so einki hent. 
Ti tað er i evstu løtu ein 
poliliskur spumingur, um 
bankin skal aflur a pnvat- 
ar hendur.

Og haðani er einki avger- 
andi frætt enn.

Føroyingar
ogtey
stóru
í gjár legði Atlantic IVtroleum saman við 
The Faroes Patnership. Føroyska felagið 
verður ikki beinleiðis lagt saman við 
teimum íýra, sum higartil hava myndað 
samtakið. Talan er um eitt nevnt samstarv 
innan oljuvinnu í Føroyum

Hesi eru feløgini, sum Atlantiic Petroleum 
hevur tikið upp samstarv við:

Am erada Fless Lim ited er bretska dótturfelagið hjá 
Amerada Hess Corporaion, sum er skrásett í USA. 
Amerada Hess er eitt altjoða olju og gass felag við 
áhugamálum innan leiting, framleiðslu, raffinering og 
marketing. Felagið er triðstørsti operatørur í bretska 
Norðsjónum og hevur verið sera virkið seinastu árini.

LASMO North Sea PLC er partur av bretska 
felagnum I.ASMO Plc. Felagið er virkið innan olju og 
gassframleiðslu í Stórabretlandi og Indoncsia og við 
áhugamálurn í Norðurafrika og Venezuela. 
Samanumtikið hevur felagið áhugamál í 13 londum og 
er operatørur í átta av hesum.

Norsk Hydro A.S. er størsta børsnoteraða felag í 
Noregi við umleið 33.000 star\rsfólkum. Felagið er 
virkið innan tøðframleiðslu, petrokemi, 
aluminiumsframleiðslu, laksaaling og sjálvandi olju- 
og gassframleiðslu. Høv’uðsframleiðslan av olju og 
gassi er á norskum øki og eisini í Egyptalandi, 
Vesturafrika. Mið- og Fjareystri og Sovjet. Felagið 
distribuerear eisini bensin og olju í Noregi, Svøríki og 
Danmark.

Dansk Olie- og  Gasproduktion A/S or partur av 
Dansk Olie og Naturgs, sum danski staturin eigur.

Umframt ut framleiða olju og gass er felagið sera 
virkið við sølu og distributión av gassi í rørskipanum 
til Svøríkis og Týsklands og við utflutningini av o|ju 
eisini i rørskipanum til Norðureuropa. Dansk Olie og 
tlasproduktion hevur luttikið í øllum umførum við 
leiting eftir olju og gassi í Danmark siðani 1984. 
Felagið er eisini virkið í Gronlandi við olju- og 
gassleiting.
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Løgm álarádid arbeiðir 
við ábyrgd føroysku 
fjølmiðla
Tað tekur tíð at fáa 
serføroysku ynskini 
upp á pláss. Tí dregur 
tað ut at fáa 
fjølmiðlaábyrgdarlógi 
na at virka fyri 
Føroyar. Tídin, sum 
føroyingar hava bíðað, 
er tó fyri lítid at rokna 
móti tíðini danir hava 
bíðað eftir okkum

Ingi Ka s m i ’sskn

iAigmálurnðið arbeiðir við 
at broyta lógina um ábyrgd 
fjølmiðla, so hon kann 
setast í gildi fyri Føroyar.

Hetta framgongur í svar- 
inum, sum Frank Jensen 
hevur givið Ola Breck- 
mann, fólkatingsmanni.

Oli Breckmann setti 30. 
november 1998 løgmálar 
áðharranum ein fyrispum- 
ing í eini roynd at skunda 
undir at fáa fjølmiðla- 
ábvrgdarlógina i gildi.

í fyrispurninginum vísti 
Óli Breckmann á, at long 
tið var gingin, síðani løg- 
tingið samtykti lógina.

Ti vildi hann hava at 
vita, na*r danska stjornin 
var til reiðar at lata fjol- 
miðlaábyrgdarlógina kom i 
gildi í Føroyum.

Drálaðu sjálvir
í svarinum til ó la  Breck- 
mann gongur fram, at um 
tað tekur langa tið hjá

*
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Frank Jensen hevur 
g ivið  Ola Brevkmann, 
fólkatingsinanni svar

donsku stjornini, so gekk 
uppaflur tyngri hjá 
føroyingum at svara.

Ltgmálaráðið spurdi 
nevnliga longu i 1992 
landsstýrið, um tað var 
sinnað at seta eina tjol- 
miðlaábyrgdarlóg i verk við 
kongaligari fyriskipan.

Men ikki fyrr enn i juh 
1997 hevði landsstýrið 
greitt malið, og søgdu rikis 
uinboðnum, at login skuldi 
setast i verk í Føroyum

Men føroyingar vildu ha 
va ávísar brov'tingar i mun 
til donsku skipanina.

Eitt nú er føroyska ynsk- 
ið, at staturin skal rínda 
útreiðslurnar til eina ser 
føroyska fjølmiðlanevnd.

I Danmark rinda fjøl 
miðlamii sjalvir hesar 
utreiðslur Hetta føroyska 
serynski er grundað við, at 
Qølmiðlarnir i Føroyum 
hava tungar fíggjariigar 
byrðar at dragast við.

Haraflurat vilja førov 
ingar hava ein annan bygn 
að og aðra samanseting av 
Qølnnðlanevndim, enn 
danska fjølmiðlaábyrgd-ar 
login asetir.

Frank Jenaen sigur. at 
løgmálaraðtð i lotuni um- 
hugsar, hvørjir møguleikar 
eru fyri at ganga føroysku 
ynskjunum a møti, og 
hvørjar broytingar so eru 
neyðugar at gera i konga 
ligu fyriskipanini.

Haraflurat kemur, sigur 
Frank Jensen, at gildis- 
knman av fjolmiðlaabyrgd- 
arlogini hongtir saman við 
eini broyting i reglunum 
um fritøku hjá joumalist- 
um at vitna.

Eitt uppkast verður sent 
landsstyrinum hesum við- 
vtkjandi innan tveir teir 
næstu mánaðimar, sigur 
Frank Jensen í svarinum.

Svarið noktandi
Oli Brecknuinn segði við 
Útvarp Førova i gjar, at 
hann er nøgdur við svarið 
frá Frank Jensen Tað visir, 
at gongd er a malinum og 
ein tiðarfesting er sett, 
sigur hann.

Oli Breckmann setti 
millum annað spurningin 
fyn at skunda undir nær- 
vørpini

Fyrr enn fjolnuðlaabyrg 
darlogin er komin í gildi. 
kunnu nevniliga eingin 
endalig loyvi gevast at 
senda

Galdantli lóg um abyrgd 
fjolmiðla. sum stavar frá 
1938. fevnir ikki um utvarp 
og sjónvarp.

Tað merkir, at eingin 
hevur ta objektivu abvrgd- 
ina av tí, sum sent verður 
gjøgnum luftina

Galdandi eru ti bara van- 
ligar revsirættarligar 
abyrgdarreglur á hesum 
oki

Login um tjølmiðlar fevn- 
ír sostatt bara um prent- 
aðu miðlamar.

í galdandi fjølmiðlalog er 
ábyrgdin fyri tað, sum 
kemur á prent, i høvuðs- 
heitum hja blaðstjoranum.

Sambært uppskotinum 
um nýggja fjølmiðlaábyrg- 
darlog. skal setta fjøl- 
miðlanevndin eitt nu taka 
støðu til mál, har ivi er um, 
hvørt okkurt er almanna- 
kunngiort i andsøgn við 
góðan pressusið.


