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Vandin í>tí rentuhækking merkja marknaðimar
Siðani amerikanski 
tjoðbankin fasthelt 
rentuna seinasta tysdag. 
ha'kkaði lansbra'va- 
marknaðurin nakað. 
men er siðani aftur 
fallin. Enska pundið 
hevur verið sera sterkt 
seinastu tiðina.

fíongdin hesn seinastu vikuna 
hevur ha\t við sær. at 10-ara 
danska statslanshrævið - 60 
st.lán 2009 - kl 12tgjár 
kostadi 102.12 moti 102,65 
fyri viku siðan 2-ara 
statslanshrævið - 4‘ < Stgh 
2tKH - koetaði 90.76 moti 99.88 
t\-n viku siðan Tað førovska 
lansbrævið - nrr FRL 1999 - 
kostaði 100.25. sunt svarar til 
ema effektiva rentu a 3.32*7.

Enskt pund

M H F M T

Sum v.vmaJV hækkaði 
amerikaitskt tjtx'hjmkm íkki 
leiðandi rentuna a fundi 5 
oktober sum uskil enn er 
5.25‘'< Tað. sum marknaðar- 
luttjikamir to logdu til merkis 
var. at tjoðbankin hro\tti 
hugburð til rentuna scleiáts at 
skilia. at koma lyklatolim 
framhaldandi at vtsa vokstur. 
er stomr vandi f>Ti. at rentan 
verður hækkað

Orsokrn til at rentan ikki varð 
brovtt a nentufundinum 5 
oktober. er at vokstunn í 
buskapmum er so mikið 
storur. at lomr og pnsir ikki 
eru undir so storum trysti. 
sum annars varð hildtð 
Eftirspummgurm mnanlands 
er to oktur. ems og arbeiðs- 
loysið er mmkað. og er vandi 
ti f>TÍ mflationshækkmg í 
nærmastu framtid.

Tjoðbankm bro>tti ti askoðan 
td rentugongdina. og verða 
buskaparligu lyklatolim ur 
USA tiskil fylgd sera ne.vvt 
av marknaðarluttakarunum.

Hetta hevur merkt. at htil 
handil er a hetmligu 
lansbrævamarknaðunum. 
ti luttakaramir >tiskja eina 
meira gretða abending um, 
um rentan í USA verður 
hækkad a næsta rentufundi 
15. november.

Enska pundid
Enska pundið hevur seinastu 
ttðma verið rættiliga sterkt 
mótvegis đonsku kronum I 
hesi vikum koma tol. sum 
væntandi ftira at \*tsa 
lækkandi arbeiðslo>-si og 
harav hækkandi lonir. Hetta 
fer moguhga eismi at vtsa seg 
sum ein hækking í mflaUoruiu 
Tt er væntandi. at enski 
tjoðbankin fer at hækka 
rentuna fyrst í november 
manað Enska pundið kundi 
i giar a nuddegi ke>-past f>n 
1151.76 moti 1148.57 f>n 
viku siðani

Am erikanski do llarin
.Amerikanski dollarin er 
styrknaður motvegns evruni. 
eftir at hollanski 
tjoðbankastjorin segði. at land 
hansara hevði tor\ a eman 
rentuhækkmg. Hetta varð av 
marknaðmum tulkað sum at 
osemja er i evropeiska 
tjoðbankanum um 
rent uasetmgina. Amerikanski 
dollarin kundi t gjar a middegi 
keypast f>ri 697.21 moti 
694.75 fyri \*iku siðani
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Norsk króna
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Am erikanskur dollari
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Evra
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Japanskur yen

P en in gsunarkn adarrentu r. D K K  (C IB O R )
l£  okt. 99 5. o k t 99 IS okt. 9S

Duk .’Im ’ 2.75‘tsj 4.25‘r
1 mana<\ 3.10T-I 3,10'*j 4.94't
3 mAnadir 3.55‘»! 3.50<tj 4.95'V

3.7s‘« 4.91'«
brvnlt hin 9 apnl 1999
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Føroysk  olju feløg  
avtalaðu  p rís im a r
Kappingarraðid er 
komið til ta niður- 
stoðu. at foroysku 
oljufelogini Shell og 
Statoil aseta bind- 
;mdi solupnsir Hetta 
er ímoti kappingar- 
logim. og ti er alagt 
felogunum faa hetta 1 
rættlag Foroya Shell 
he\*ur ktert avgerðtna

Inúi R asmi ><k.n

Kappmgarritðið he\ar gjort 
oljufeloguu Fero\ .1 Sht-il <:g 
Statoil Forovar \ .ut \nð. ,it 
bmd.mdi a\*talur um soiu- 
pnsir íkki mugu gerast 
Hetta er urshtið av t < kann- 
mg. sum Kappingarraðið 
setti 1 verk íjuni 1 ár

Kappmgarraðið hevur 
kannað fomyska n .trknað- 
in fyn soíu a\ oljuur 
drattum Bert t\ eir mnflyt- 
arar eru. og n>ta hesi tt iog 
egui soiustoð og óh*-ftar 
forhandlarar til smas*' . av 
oljuunirattunum

Kiippingarraðið ne\-ur 
serliga kannað h\u*su 
fntt \ íð.msoluhðið k.mn 
aseta pnsim ar I grem 14 5 
kappingarlogmi stenđur

ne\tuliga. at fmtokur ikki 
mugu avtala mmstapnsir 
\tð vnðansolu. uttan so at 
Kappmgarraðið hevur gi\ 
ið lo\-\t til tesa 

Kappingarraðið er kom- 
ið til ta mðurstaðu at 

ljufelogmi aseta bindam 
\ iðansolupnsir f>Ti tær 
sto«'ir. sum íeloguu ikki 
sjah eiga ella reka- upp-

lysir Terji Sigurðsson full- 
trui a Rippmgarsknvstov- 
um Hetta merkir. at hand- 
larrur eru bundnir at selja 
hensm og diesel 1 smasoiu. 
fyn pnsir sum eru asettir 
av ojjufelogunum 

Kappmgarraðið hevur u 
avgjon at aleggja oljufel- 
ogunum Foroya Shell og 
Statoil Foroyar at steðga

verandi mannagongd 
Samstundis skuldu felog- 
mi rnnan 30 september 
sanna mótvegis Kappmg- 
arraðnum. at oheftu solu- 
stoðunum stendur fritt at 
aseta smasolupnsimar á 
oljuurdrattum 

Foro\ a Shell he\*ur kært 
avgerðma hja Kappmgar- 
raðnum

Viðtøkur og samtyktir 
í stríð við 
kappingarlógina
Stendur tad til 
Kappingaráðið. so 
skal øllum standa í 
boði at fáa sær eitt 
discount-koyrikort. 
Ráðið he\*ur ne\miliga 
ogilda samtvktina hjá 
korilærarunum um 
at halda felags prísir 
f \ T Í  frálæruna

E U  GtTTESEN_____________

At nakað er bíligt nriist 
ikki at merkja tað sama 
sum. at tað er vánaligt.

Hetta tykist at vera boð- 
skapurin hjá Kappingar- 
ráðnum mótvegis Kovri- 
lærarafelagnum.

Ráðið er nevniliga eftir 
kanningar í alt summar 
komið fi-am til. at sam- 
tvktimar hjá felagnum um 
felags frálæruprisir eru í 
stríð vid andan og áset- 
ingamar í kappingarlógini.

Prísim ir frá seinasta 
aðalfundi hjá felagnum vó- 
ru lýstir í Dimmalætting 
tann 14. august í ár.

Sambært lýsingini var 
prísurin 2.500 fyn ástoði og 
bokur. 350 kr. pr. ko>ritíma 
á 45 min. og 700 kr. fyri 
myrkakovring.

Við stoði 1 hesum prisum 
og einum næmingatali upp 
a 800 hevur kappingaraðið 
mett seg til ein arligan 
umsetmng upp a millum 6 
og 7 mió. kr. arliga.

I løtuni em  19 goðkendir 
koyrilærarar 1 Foro.vum. 
harav teir fyra ikki er limir 
1 koynlærarafelagnum.

I skrivi til kappingaraðið 
hevur felagið framfort. at 
lim irn ir bjoda tænasturnar 
fyri tann pris, id teir semjast 
um a arsadalfundi felag- 
sins

Harumframt siga vidtok- 
umar hja felagnunt. at lim- 
irn ir skulu fylgja ollum log- 
um, reglum og sattmalum 
felagsms." og § 7. nr. 3 "lim- 
irn ir mugu ikki gera ser- 
hgar prisai talur nð  næm- 
mgar ella aðrar".

1 § 8. nr. 2 1 viðtokunum 
verður asett. at ’brot a regl- 
una um serligar prisavtal- 
ur lerður sekta l ið bot fra 
kr. 100 til 500,- alt eftir hvat 
stjonun asetur

Hoast kovnlæraramir 
ivaleyst hava gjort hesar 
samtyktir í eim goðari 
meuung. so ma asannast. at 
hetta gongur beint imoti

andanum í kappingarlógini, 
sum kom í gildi 6. juni 1997.

Lógin hevur nevniliga til 
endamál at okja um kapp- 
ingina millum vinnurek- 
andí f>ri harvið at ávirka 
prisstoðió niðureftir

Raðið hevur fingið upp- 
lýst fra einum koyriskiila. 
at hesin varð kovrdur ur 
felagnum <>ri at hava lyst 
við pnsum fyn koynkort

uppa stutta tið.
Hoast avgerðin er fra 

1996. tvs. aðrenn kappinga- 
rlógin fekk gildi. so \ar 
avgerðin lika ologlig ta suni 
nú. ti fraboðanarskylda 1 
samband \nð a\*talur var 
eisini 1 logini um pnseftirlit.

Kappingarraðið setti sær 
longu tiðliga 1 summar f>ri 
at kanna marknaðin f>ri 
ko>ri<Talæru 1 Foroyuin. og

tað er sum liður í hesum  
arlieiði. at alt nú er komið 
undan kavi um ologligu 
prísásetingamar og sam- 
tyktirnar

Kappingaráðið fer tó ikki 
at geva felagnum lx>t. men 
fer við samraðingunum at 
ro>Tia at fáa viðurskiftini í 
rættlag. so at tey eru i 
samsvari við kappingar- 
logina.

Fýra gódar grundir fyri 
at økja um kappingina
Kappingarraðið gevur 
fyra goðar grundir í \ t í  
hvi viðtokumar hja 
Foroya Koynlærara- 
felag um felags pnsir 
em skaðiligar fyri 
kappingina

E n  G l t t e s e n _____________

Foroya Koyrilærarafelag 
he\*ur alagt hmum smum 
at kreyja eins pnsir fyn 
koynfralæru í Foro\-um 

Nlen henda avgerð hovar 
ikki kappmgarradnum. íð 
nú er fanó 1 samraðmgar 
rið felagið um at faa sam- 
tyktimar settar ur gildi 

Sambært tiðmdaskn\i 
fra raðnum em tað f>Ta 
goóar grundir fyn at ogilda 
samtyktimar 

Tann fyrsta er gjord út 
fra emum effektiritetasjón- 
armiði

Ráðið kemur til. at fast 
asettir pnsir gera íkki 
framleiðsluna effektivan i 
vrnnurn. har talið av út- 
bjoðarum er avmarkað 

T\ortunmoti metir raðið. 
at tann emstaki wnnurek- 
andi best sjálwir er forur

f>ri at meta um hvor rætti 
pnsurrn er f>Ti tænastu- 
\eitingina

Raðið \rsir harumframt á 
at tað eru goóskutrewaðar 
hmdrmgar til vinnugrein- 
ma

Neyóugt er \rð lo\-\i hra 
landss t \ rm u m. sambært
grem 19 a. 1 feróslulógmi.

Hetta loyvið er tre\-tað av 
awsum forleika og útbúgv- 
ing. íð er em borgan Kt i 
goóskum og forleikanum 
hja ko\-nskulanum

Kappingarráðið \rsir til. 
at ein friari pnsasetmg 1 
stom mun \t1 verða við til 
at lona teimum. ið veita 
ema goða tænastu 

Felagið \il vera rið at 
eins pnsir tr> ggja eins veit- 
mg og goðsku 

Men her visir raðið til. at 
hvorki astoði ella royndir 
hava vist em samanhang 
millum ems pnsasetmg og 
hoga goðsku

Hmvegm ril raðið vera 
rió. at nuverandi skipan 
lo.wir minni effektivum fv- 
ntokum at verja seg og 
yrirliva, uttan at skulu 
tilpassa seg atferðina hja 
kappingameytum 

Hetta íkki gott 1 longdini.

ti felags pnsasetingin 
minkar um incitamentið til 
at gera munagoðar goðsku- 
veiungar og hindrar harvið 
optimala n>tslu av bæði 
menmskjaligum og bu- 
skaparligum tilfongi 

Hmvegm ril ein fnan 
pnsaseting okja um val- 
moguleikamar hja brukar- 
unum. wðfora lægri pnsir 
og meiri hugflog. sigur 
raðið millum annað 

Tó er tað lítið sannhkt. at 
nakar ril fara niðurum 
veruliga kostnaðin 1 longri 
tiðarskeið.

Men skuldi tað kortini 
komið f>Ti. hevur Kapp- 
mgarraðið heimildir til at 
viðgera tann spumingin 
eftir kappingarlogini 

Næsta meginreglan við- 
vikur spuminginum. um 
brukanmir faa lut 1 okta 
effektivitetinum.

Her svarar kappingar- 
ráðið at pnsir asettir 1 felag 
fyri koyriffálæru ikki hava 
rið sær nakran ektan 
effektiritet. og ti kunnu 
brukaramir ikki faa lut 1 
nokmm oktum effektivi- 
teti.

Triðja meginreglan er 
riðvikjandi um tað verður

varðveitt eitt nunstamark 
av kapping millum part- 
arnar.

Tað em  oiva tleiri baro- 
metur, ið gera seg galdandi 
1 sambandi við kappingina 
m il lu 111 koyrisku 1 amar.
men prúurin vil verða mill- 
um tað mest tyðandi, slær 
kappingaraðið tast.

Fjorða og seinasta meg- 
inreglan er lutfalsinegin- 
ivglan.

Tiuin hatturm. ið verður 
nýttur, ma íkki gera oneyð- 
uga stort inntriv i kapp- 
ingina.

Viðgerðin av undanfamu 
meginreglum visir, at pnsir 
fastsettir 1 felagsskapi íkki 
bera við s<er Ix'tri og Inligar 
veitingar til hmkaramar 
og vil veija teir. ið 
ikki megna at t'ylgja við.

1 utjaðaramun vil tnogu- 
liga verða ein avisur l'yri- 
inunur við festum pnsum, 
men to metur raðið at 
gjognuniskygni a foroyska 
niarknaðniuin er so stort. 
at viuidin fyri misnytslu er 
avmarkaður.

Sostatt Ix'iuiir alt a. at fn 
kapping hereftir verður uin 
prisiniar 1'yri koyrifralæru 
i Foroyum.


