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Nú skal tad verða
Sáttmálamir á al- 
mcnna arbeiðsmark- 
naðinum ganga út 
sunnukvøldið, og sun- 
nudagin verður ein av- 
gerandi fundur millum 
Starvsmannafelagið og 
fíggj a rmálastýrið

Randi Jacobskn

Hósdagin og aflur í gjár 
hevði Starvsmannafelagið 
samráðingar við figgjar- 
málastýrið um nýggjan 
sáttmála.

Aflaná samráðingarfun-

din seinasta leygardag læt 
Gunnleivur Dalsgarð, for- 
maður í Starvsmunna- 
felagnum ikki so væl at, 
men nú stendur betur til.

-  Báðir partar høvdu 
fyrireikað seg vtel til 
fundimar í hesi vikuni. og 
nú er nógv áhugavert 
komið fram, sigur Gunn- 
leivur.

Sunnudagin fer felagið 
aflur til samráðingur, og 
so fæst at siggja. um tað 
eydnast at gera nýggja 
sattmala. áðrenn tann 
gamli gongur út

(̂ K onfjivm atión ,
Halt konfirmatiónina heima - ntatin lært tú úr Perluni.'Ynskir tú at halda eina góða konfirmation fyri hami tínum, so her tað væl til at halda liana 

alt ov nógv um matin. Heimið er tað staðið. har hugnin hoyrir heima. Tú ringir hara til Perluna og híleggur eftir hesi matskrá og tu

FORR m  iR
Asparges s u p pa
við flute

Klár suppa
við kjøt- og mjøl- 
hollutn og flute

Kækjuhland
við flute og smøri

HØVI DSR FTTIR
Fleskasteik við reyðkáli. agurkusalati, hvítum og 
hrúnkaðum eplum og sós

lleilstokt oksasteik \ið grønmeti, agurkusalati. 
súltutoyi, hvítunt eplum og hrúnarí siis

lleilstokt oksasháryggur við rómastúvaðum 
eplum, salati og reyðvínssits

Lunbasteik við reyðkáli. agurkusalati. súltutoyi, 
hvítum og hnínkaðum eplttm og sós
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Landskassin  a ftu r eitt stórt gu llegg  frá  Føroya B an ka
Vid einum avlopi í 
fjør upp á heili 360 
mió. kr. hevur Føroya 
Banki seinastu trý 
árini havt eitt 
samlað avlop, 
sum liggur oman- 
fyri eina milliard 
krónur

Eu G itteskn

Ikki kann sigast annað 
enn, at Føroya Banki hevur 
verið ein goð íløga fyri 
landskassan

Nú árið i Qør er uppgjørt, 
vísir tað seg, at hcili 360 
millliónir krónur vóru til 
avlops.

Sostatt er avlopið bert 12 
millionir minni enn i 1997.

Meira enn helmingurín 
av avlopinum ella 202 mió. 
kr. stava frá alturførdum 
bu rt u r leggingu m.

Hetta er peningur, sum 
áður er s£»ttur av til at 
standa ímóti møguligum 
tapi, men batnaða biiskap- 
argondin í føroyska samfel 
agnum hevur havt við sær, 
at bankin stigvíst inntøku 
íørir upphanldirnar aftur.

Seinastu trý árini hevur 
bankin tilsamans afturført

648 mió. kr. netto, og svarar 
hetta til 63 prosent av 
samlaða avlopinum aðrenn 
skatt.

Landskasin fa*r 
m eginpart in
Vit kunnu so spyrja, hvar

hesar góðu 360 mió. kr 
fara, sun\ hankin hevur 
havt i avlopi i Ijør.

Kvrst vera 53 mio. kr 
settar av til skatt, og siðan 
verða 175 miú. kr latnar 
partaeigarunúm, sum 
nærum lært er Figgingar- 
grunnnurin.

Meginparturin av hesum 
pengum endar i landskass- 
anum. nu*ðan eitt sløð av 
skattinum fer til kommun- 
urnar.

Eftir av avJopinum eru 
132 inió. kr. sum verða 
si'ttar i grunn undir egm- 
ognini hjá hankanum.

F'yri nøkrum árum 
síðani hingu myrku 
skyggini y v ir  Føroya 
Hanka, men so hetnaði 
aftur og  seinastu try 
árini hevur bankin 
tilsamans havt eina 
m illiard og 27 m illion ir 
krónur í avtopi.

M>-nd Kalmar

Etlir hetta verður sam-l 
aði eginpeningurin hja 
bankanum heilar 961 mio. 
kr.. og í grundini eigur 
landskassin eisini hesar 
pengarnar.

Tá gamli F'øroya Banki 
og Sjóvinnubankin vóru 
samanlagdir i 1993, var 
eginognin 279 mió. kr., og 
sostatt er eginognin økt við 
682 mió. kr hesi fimm 
árini.

1,3 mia. í avlopi 
eftir 5 árum
Men tað av avlopinum 
seinastu timm árini, sum 
ikki er farið oman a egin- 
ognina hja bankanum, er 
antin utlutað til parta-eig- 
ararnar ella goldið i skatti.

Samlaða avlopið sein- 
astu fimm arini. tvs. síðan 
samanleggingina i 1993, 
hevur verið 1.269 mió. kr.

Av hesum eru tilsamans 
110 mió. kr. goldnar í 
skatti. meðan partaeigar- 
armr tilsamans hava fíngið 
478 mio. kr. utlutaðar.

236 mió. kr. í 
inntokum
Hyggja vit næm at raks- 
trinum l\já bankanum i 
fjør. kann sigast, at netto 
rentu- og kostnaðarinntøk- 
umar voru 236 milliónir, 
sum var a leið tað sama 
sum arið fyri.

Virðisjavnan var 16 mio. 
mioti minus 16 mió. kr árið 
fyri. Aðrar vanligar inntøk- 
ur øktust úr 9 upp i 17 mio. 
kr.

Telja vit so saman er 
urslitið av fíggjarpostum 
heili 269 mio. kr og er hetta 
42 nno. kr betri enn arið 
fyri. Vøksturin svarar til 18 
prosent.

Útreiðsluvøkstur
Men so koma útreiðslur 
bankans, íroknað vanligar 
rakstrarligar avskrivingar. 
Hesar voru 126 mio. kr og 
eru sostatt uktar við 6 mio. 
kr. i inun til arið fvn Men 
hetta skal stggjast i 
Ijosinum av. at bankin

skerdi arliga kostnaðin við 
49 mio. kr fra 1995 til 
1997

Grundgevingin fvri økta 
kostnaðin i fjør er ikki 
øktar lønarutreiðslur. Ilin 
vegin eru utreiðslurnar til 
lønir lækkaðar vid 3,3 pro- 
sentum. Vøktsurin stavar 
hinvegin fra eini øking i 
rakstrar- og fyrisitingarút- 
reiðslum upp a l ó prosent. 
Hetta er øking i edv- ut- 
reiðslum og vanligum rak 
strarligum avskrivingum

Taka vit urslitið av fíggj 
arpostum upp a 269 min. 
trekkja kostnaðin upp a 
126 mio. fra, leggja aft- 
urførdar burturleggingar 
upp a 222 mio. afturat og 
trekkja 5 mio. í virdis- 
javning av kapitalahuga 
málum frá. koma vit fram 
til urslitið upp a 360 mio. 
kr.

Ymisk lyklatol
l ’m fíggjarstøðuna kunnu 
vit siga, at hon javnvigar 
við 4 437mio. kr. tvs. 614 
mió. kr hægri enn i 1994.

Samlaðu útlamni eru 
2.534 mio. kr meðan saml 
aðu innlanmi eru 3.138 
mio. kr. Utlánim eru so- 
statt 81 prosent av sam- 
laðu innlánunum. I Ivkla- 
løluni verður hetta ropt ut 
lansprosent.

Siðani 1994 eru utlamni 
økt við 611 mió. kr. svar- 
andi til 32 prosent. meðan 
innlanini eru minkaði við 
122 mió. kr. svurandi til 4 
prosent. Sanilaða brovting- 
in er sostatt 733 mio. kr

Av lyklatølum kunrui vit 
at enda nevna. at 
grundraksturin gevur tva-r 
kronur fyri hvørja kronu 
bankin hevur i utreiðslum.

Urslitió upp a 360 mió kr 
svarar til 43 prosent av 
samlaðu eginognmi hja 
hankanum árið fvri «828

Solvensprosentið er 34,4. 
Hetla merkir, at eginpen- 
ingurin upp a 961 mio. kr 
er 34 prosent av ikki vig- 
aðum ognuin bunkans og 
tølum sum ikki eru tikin 
við i javnan 197 mio. kr 
voru ikki vid i juvnanunt i 
fjør.

Kapitalutlutmgin upp a
175 mio. kr. svarar til 57 
prosent av arsúrslitinum 
eftir skatt 1307 mio. >.

Talið av starvsfólkum. 
umroknað til túlla tið var 
við arslok í Ijør 201 tolk ella 
64 tierri enn i 1994.

Sigast skal. at alt bvggir 
a upplýsingar sum vit hava 
íingið frá Førova Banka

Væntandi verður rokn 
skapurin tøkur etlir 
aðalfrindin tann 26. nuirs i

Vilja hava evnisdag um oljuna

Oljum álaráðharrin Kyóun Klttoi «>g landsstýrið 
eru í lotuni í ferð  v ið  at leggja eitt gu lbgg  i 
logtingið. Kolvetnisskattalogin, sum skal tryggja 
Foroy uni skattir fyri nógvar hundraðtals millónir, 
um oljan verður funnin. er til v idgerðar, m«>n fle iri 
logtingslim ii fílast á, at m álið e r  ov tekniskt og 
eigu r at verða lýst betri

Ordaskiflið á tingið 
hósdagin um eina 
føroyska oljulóg, bar 
brá av, at evnið er 
sera tekniskt og ikki 
so lætt at gjøgnum- 
skoða. Hetta viðmerk- 
tu millum annað ting- 
menn hjá Javnaðar- 
flokkinum, og tveir 
teirra sóknaðust eftir 
einum kunningardegi 
um evnið

Leif Laadai. ________

Sjálvt um flestu tingmenn 
vóru samdur um, at upp- 
skotið til eina føroyska kol- 
vetnisskattalog. sum hevdi 
fyrstu viðgerd i løgting-in- 
um hósdagin, var væl úr 
hondum greitt, so vóru 
røddir frammi tim, at ein ti- 
lík lóg var somikið tydn- 
ingarmikil og so mikið 
teknisk, at ein evnisdagur 
ella kunnmghardagur atti 
at verið hildin.

Hans Pauli Strøm frá 
Javnaðarfíokkinum minti 
á, at malið um nytt vakt- 
arskip og málið um nýtt 
sandoyarskip var lýst á 
hendan hátt. Hann segði, 
at ein kunnandi fundur um 
eina kolvetnislóg fýri Før- 
oyar var meira neyðugur 
enn ein tílíkur var fyri tey 
bæði skipabyggimálini. 
Partamaðurin hjá Hans 
Pauia Strøm, Viihelm Jo- 
hannesen, tók undir við 
hesum, og hann soknaðist 
eftir einum møguleika at 
fáa greiðu á teimum 
teknisku frágreiðingum, 
sum eru tengdar at teimum 
•>bert<- 12 greinunum 1 log- 
aruppskotinum. Vilhelm 
Johannesen royndi ikki at 
krupa uttan um og segði 
bart út, at viðmerkingar-

nar til uppskotið i summ 
um førum vóru alt «>v 
ogreiðar fyri leiklblkið í 
tinginum.

Málið fer nú í nevnd, og 
allir flokkar hava lovað at 
geva ti eina góða og p<>- 
sitiva viðgerð. Unt nakar 
oljulógarkunningardagur 
verður settur á skranna, er 
ikki avgjørt enn, men tað 
kann hugsast, at hetta 
verður neyðugt, tí allir 
røðararnir hosdagin vóru 
samdir um, at hetta mál 
eigur at fáa eina ógvuliga 
nágreiniliga viðgerð.

S o tT u liga  lá g i r
Eflir eitt sindur av virr- 
varr, trein oljumálarað- 
harrin á logtingsins røð- 
arapall. Eyðun Elttør var 
tikin fram um fíggjarmá- 
laráðharran, sum eflir 
røttum átti tørn, men hesin 
var ikki til staðar í

salinum, tá ið rópt var eflir 
honum.

Eyðun Klttør greiddi frá, 
at oUuprisurin i løtuni var 
søguliga lagur, og ti var tað 
neyðugt hjá íøroyingum at 
visa teimurn utlendsku IV- 
ritøkum, sum hava ahuga i 
eini komandi oljuvinnu her 
á landi, at føroyingar tóku 
vinnuna i álvara, eisini 
meðan prísimir voru lagir

Oljumalaraðharrin 
greiddi frá, at «>ljuprisir 
svinga rættiliga n«igv, og 
lætnleiðis framleiðsla við 
Føroyar la eitt sindur fram- 
mi í tiðini. Ti kundi prís- 
legan saktans verða ein 
heilt onnur. tá ið gongd 
kom á við Føroyar.

Annita á Friðriksmørk 
ivaðist eitt sindur i øllum 
hesum prátinum um 
oljuprísir og orsøkir til. at 
hann var s«> lagur i løtuni. 
Tí spurdi hon Eyðun Elttør,

um hann kundi greiða hen- 
ni fra orsøkini til teir lagu 
prtsirnar Eyðun Elttør 
greiddi frá, at uljugoymsl- 
urnar a heimsmarknaðin- 
um voru storar t løtuni, 
men hann legði samstun- 
dis dent a. at hann ikki 
hevði nakað boð uppá, nær 
prisirnir fóru at hækka.

Oljumálaráðharrin var 
kortini hjartskygdur og 
segði eitt sindur speiskst, 
at hann væntaði, at pris- 
irnir fbru at hækka so 
skjótt suni ein ein loysn var 
funnin a marknaðartræt- 
uni millum Føroyar og 
Bretland.

Áhugin  enn stórur
Fleiri av tingmonnunum, 
sum toku orðið hósdagin, 
ivaðust eitt sindur í, um 
oljufyritøkurnar hava 
nakran áhuga í Føroyum, 
so leingi prirnir em so 
mikið lágir, sum teir eru í 
lotuni. Elttør greiddi frá, at 
oljufeløgini altíð høvdu 
áhuga i at ogna sær goym- 
slur til framtíðarvirksemi 
Við teimum søguligu olju- 
prisunum koma fvritøk- 
urnar kanska ikki leypandi 
á leystum, men oljumála- 
raðharrin hevði ikki fingið 
ta fatan, at áhugin var 
minkaður.

Samstundis, sum Elttør 
greiddi fra, at fyritøkurnar 
enn eru áhugaðar í oljuni 
við Føroyar, so tosaði hann 
um minkingina, sum var 
hend innan ahugan fýri 
sieppa at forkanna. í 1997 
gav landsstýrið 10 loyvi í 
sambandi við oljuforkann- 
ingar við Føroyar. í 1998 
vorðu fiinm loyvi latin, og í 
ár eru tvey. Hetta nytist 
ikki at verða eitt tekin urn, 
at oljufyritøkurnar hava 
mist ahugan fyri olju við 
Føroyar, men hetta er t 
hvussu so er gongdin.

H E I M U R I N  B ÍÐ A R  E F T IR  T Æ R

TELD U K O YR IK O R T
- lykilin til framtíðaryrkic)!

Hvat cr eitt teldukoyríkorti*
Tclđukoy rikortið cr citt prógv fr ri, 
at tu htvur grundleggjandi forleika 
i kunningartokni og tddunytslu

Uppskot til u-ldumhugving
l ppskot til skciðroð. ið gcr tcg 
føran fyri at taka citt 
tcldukoyrikort

Føroya Handilsskuli hjoðar tær 
altjoða góðkenda uthugving. ið 
trvggjar tær ncyðuga lorlcikan

Vælúthúnir lærarar við 10-15 ara 
undirvisingarroyndunt tryggja. at 
allir luttakararnir standa 
royndirnar.

Skei«l
( ■rundskcHV i u-kl 
W indows OS 
Vo.rdO-
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Krav í framtíAini
I framtiðini fara fvritokur at krcvja 
at starvsfolkini hava citt 
tcldukoyrikort fyn at tryggja 
stoðið a tclilukunnlcikanum i 
fyritøkuni.

lclduskcið um alLar Føroyar
Sunt nakað nytt kunnu vit í ar. unt- 
framt i Torshavn, bjoða tclduskcið 
a hcsum støðum: Ivanthsdalur. 
Sorvagur, Tvoroyri ogVágur

Ring í dag «>g vit scnda fegin skeiDlaUlara við flciri uppiýsingum  «>g skciðætlan

SKEIÐTÆNASTA HANDILSSKULANS
Utbúgving, cftir- og vnVariuthngv ing a Loroya Handilsskúla
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