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Oljuvinnanereinkreppa
Tá ið føroyingar fara
undir at bora ellir
olju, kann samfelagið
koma í eina eins stóra
kreppu, og landið var
í frá 1989 til 1994.
Hetta stendur at lesa
í Caragata-álitinum,
sum tó eisini vísir á
nakrar møguleikar
at byrgja upp fyri,
so kreppan ikki
verður ov stór
L kik i a a d a l _______________

So løgið tað ijóðar, kann
oljuvinnan hava við s«*r, at
eitt samfelag, sum fer
unđir hesa vinnu, kann
koma t eina búskaparliga
kreppu.
1
Caragata-álitinum
stendur, at finna føroyingar
olju, sum loysir seg at
útvinna, so kann oljuvinnan gerast ein enn
størri búskaparligur hvøkkur, enn búskaparkreppan
1989 til 1994 var - tó tað er
hinvegin.

A lt e n d a r í
o lju v in n u n i
Kreppan, sum álitið tosar
um, er eitt slag av vælferðarkreppu. Tað, sum
hendir er, at framleiðslan
htekkar, og han ið hækkar

vælferðarstigið. Hetta hevur við sær, at fólk fara at
hava meiri pening um hendi, og tað hevur síðani við
sær, at privata nýtslan
hækkar. Tá ið privata
nýtslan hækkar, økist eftir
spurningurin eftir arbeiðsmegi, og vantandi arbeiðsmegin fa*r so lønimar at
hækka. Inftatiónin kemur
so krúpandi við fullari ferð.
C'aragata-álitið mælir til,
at almenni oljupeningurin
skal í grunn, men ein
partur av yvirskotinum hjá
tí einkulta skal eisini sparast upp. Alitið tosar um eitt
slag tvungnari uppsparing
- tfi ikki av sama slagi, sum
føroyingar upplivdu tað í
80-árunum,
men
eina
uppsparing, sum stendur i
navninum hjá tí einkulta
løntakaranum og á konto í
einum privatum stovni.
Alitið tosar eisini um, at
oljuvinnan fer at draga
stórar partar av allari arbeiðsmegini til sín, serliga
innan
skipasmiðjur
og
handverksfyritøkur. Hetta
hevur við sær, at havbúnaðurin ikki fær eins goð
livikor, og hann hevur í
dag. Álitið sigur tó, at
havbúnaðurin hevði megnað at hildið núverandi
framleiðslistigi uppi. men
heldur ikki meira.

H v ø r skuldi trúð ti,
at e in s tór otjuvinna
við F ø ro y a r kann
g erast e itt slag av
kreppu, sum e r eins
rám andi og
húskaparkreppan var
tað fyrst í ÍHI-arunum

A lt v e rd u r d ý ra ri

I alitinum stendur to eitt
sindur um, hvussu føroy-

sum fara undir at útvinna
olju, koma i hetta slag av
kreppu ella fáa ein støm
búskaparligan
hvøkk
sum tað stendur i alitinum. Ein av høvuðsorsøkunum til, at samfelagið
verður dvrari at reka er. at
yvirskotið á teimum leypandi
postunum
verður
mmni. Orsøktn til, at yvir
skotið á hesum postum
verður minni. tá ið føroyingar fara undir at útvinna
olju, er tann, at dýr oljuframleiðslutol og nvtsluvørur høvdu hækkað innftutningin almikið Bvtisfallið hevði versnað, og
kappingarfønð hja øðrum
vinnum enn oljum hevði
versnað. Serliga fiskivinnan hevði minkað. ti hon
hevði havt ringt við at
ftngið fólk og fígging

- Norðurlendska
samstarvinum tørvar
eina saltvatnsinnspræning ávegis inn í
eitt nýtt ártusund. Eg
haldi, at ht)n má koma
úr útnorði. Soleiðis
segði Høgni Hoydal,
landsstýrismaður við
norðurlandamálum, á
norðurlandaráðsfundi
í Stokkhólmi

Hogni Hoydal mælti
til ein a n ýggja dim ensjón i norðurlandasam starvinum ,
tá hann h evði o r ð ið
a noróurlandaráðsfundinum , sum e r
í Stnkkholm i um
dagam ar
Mynd. Kalmar

nærumhv*ørvissam.-tar\ið.
l Tmframt at fevna um
baltisku londini, Knssland,
Arktis og Barentsøkið eigur nærumhvørvið eisini at
fevna um nærumhv ørvið í
útnorði
Hetland,
Orknoyggjar,
Hebridumar,
Skotland og økini við
kanadisku vesturstrondina
New Foundland, Nova Scotia og Nunavut.

I nc; i R a s m u s s e n _________

Aítur nýggj
læknahøli

S ty rk ir støðuna

og norðurlendsku virðini at seta tað í eitt glasskáp til
framsýningar.

Høgni Hoydal minti í
hesum sambandi á føroyska uppskotið at viðka

Føroyski norðurlandaraðharrin heldur seg siggja
fleiri orsøkir til tes> at
viðka samstarvið.
Norðurlandasamstarvið
eigur at taka støði í ollum
Norðurlondum. Eitt viðkað
samstarv,
sum
nsini
strekkir seg vestui
og
suðureflir fer at styrkj i um

norðurlendsku støðuna í
heiniinum.
lligartil hevur norðurlendska
nærumhvørvissamstarvið
verið
álíkt
menningarhjalp. Tað kann
vera neyðugt. segði Høgni
Hoydal Men tað kann
eisini konservera norðurlendsku virðini. Næmmhvørvissamstarvið ma eisini hava sum utgangsstøði
at læra um ukkara egnu
nærumhvørvi, helt hann
Reint umhvørvi og burðardygd
er
høvuðsavbjóðingin
frameftir,
og
norðurlond hava víst seg
sum undangongulond á tí
økinum.
- Fyri tondim i útnorði,
sum liva beinleiðis av havsins tilfeingi, er tað alneyðugt at draga nærumhvørvið i stora Atlantshavinum upp i samstarvið.
Havumhvørvið kann ikki
verjast og ein burðardygg
menning er óhugsandi, um
geislavirkni burturkast og
tungmálmur verða leidd á
sjógv av okkara grannum,
segði Høgni Hoydal.

E S b jó d a r av
Danmark hevur frameftir
formansskapin í Norðurlandaráðnum. Tað hevur

sett norðurlendsku væl
ferðarskipaninar sum høv
uðsevni.
- Tað er væl raðfest. Her
liggur ein avbjóðing í næsta arhundrað. í hesari
avbjóðing haldi eg,
it
skandinavisku
londim
kunnu læra av royndunum
hjá okkum i útnorði, segði
Høgni Hoydal.
ES verður eisini ein stor
avbjóðing hjá Norðurlondum frameflir - bæði hja li
malondunum,
og
ikki
minst teimum. sum standa
uttanfyri.
Høgni Hoydal visti i hesum samanhangi a, at hja
londunum uttan limaskap
hevur tað týdning, at norðurlendska samstarvið eisini kann brukast til at forða
fyri, at ES útilokar møguleikarnar hja smásam-feløgum, ið eru bundin av nát
túrutilfeinginum.
- Fyri okkum hevur tað
týdning, at ES sameiningin
ikki merkir, at arbeiðsmarknaðar-,
umhvørvisog
vælferðarpolitikkurm
verður stýrdur í f>Tsta lagi
av ES-londum og í øðrum
lagi av norðurlendskum
londum og norðurlendsk
um samstarvi, segði Høgni
Hoydal.

Ein htil manaður er gingin. siðan tveir kommunulæknar ftuttu mn i nýggj læknahøli i Havn, og nu
standa nyggj læknahøli aftur a dagsskranni fvri
byráðsfunđ i Havn.
Bvraðið ásannar. at kummunan er vaksin so nogv.
at tørvur er a at faa tann mggjunda komniunu
læknan.
Tveir kommunulæknar vóru í husinum hja
Havnar Sjukrakassa i Magnus Heinasonargøtu. og
annar teirra flutti i nyggj høli í Gundadali. Skulu hol
ini i sjukrakassabvgmnginum framvvir verða læknahøli, nni stor umvæling gerast. og Ivfta setast upp
Tað arbeiðið er alt mett at kosta 1,5 nuo. kronur
Tað heldur sosiala nc*vnd íkki loysa seg. og hon
mælir til at siga leigumalið í sjukrakassanum upp og
bygKia nyggj høli til tveir læknar. l'msitiiigin i bvráðnum. ein mmmluti i sosialu nevnd, Elin Lindenskov og Ingi Mohr, og kommunulæknamir mæla
til, at hesi nyggju hølini i Cundadah eisini, men ein
minniJuti í sosialu nevnd. Katrin Dahl, mælir til at
byggja i vesturbynum
Figgjamevndin hevur somu støðu sum umsitingin
og tey
Vlalið kemur fyri a byráðsfundi i kvøld.

Skannarin fyri
býráðið

Ingi Mohr, býráðslimur i Havn, gevst ikki so. Hoast
bvraðsformaðurin og fíggjamevndini í kommununi
hava sagt, ;it tað er ein landsuppgava at utgeva
Landssjúkrahusinum ein skannara, so hevur lngi
Mohr kravt hetta malið fyri býráðið.
Landssjukrahusið hevur skannaran, sum bruktur
verður til at skanna beinagrindina fvri avkalkmg, til
leigu, og ta t*in vvirlækni á Landssjúkrahusinum
trein fram i sjónvarpinum fyri einum mánaði siðan
og harmaðist um, at neyðugt var at senda skannaran
av landinum atlur, ti sjukrahusið ikki hevði rað at
gjalda fvri hann, var Ingi Mohr kvikur og søkti
figgj a rnevndi na um at gjalda ta*r 500.000 kronurnar,
sum skaimann kostar.
Tað hevur annars verið frammi, at innsavning fer
fram til frama fvri hesum skannara.

Føroyar skulu hava fullan limaskap
Til vit hava fxngið
fullveldi, luttaka vit
undir givnum fortreytum. O g tað er
óheppið, um
sjálvstýrandi londini
bert skulu hava ein
felags stýrislim í
framtíðar norðurlenskum samstarvi,
heldur Signar á
Brúnni
iNC.l RASMUSSEN

Tað er sera gott, at sjálvstýrandi londini luttaka á
jøvnum føti í framtíðar
norðurlenska samstarvinum innan mentan, og at
londini fáa fullgoða umIxiðan
í norðurlendsku
stovnunum. Men skipanin
við, at tey trý sjálvstýrandi
londini hava ein felags
stýrislim er ikki nøktandi.
Tað segði Signar á
Brúnni, landsstýrismaður

tngiii kunnu fyrireika seg
tll C‘ll i i oljuvinnu, sum ikki
fønr landið hc■ilt ut a vtntu
íigg|;irtrominti Ein tórmligur kapitalmarknaður í
Føro'vum og priv atuering
av i iim*nnuiiii virkflønti er
tydningarmikið,
verður
sagl. men hetta er íkki mig
mikið Álitið sigur, at lørovingar mugu ansa ellir, at
møguliga uppgongdin i búskapinum saman við oljuvinnuni ikki fer it tiirkoma
ti styrki og fjøltattan, sum
skapað er. Altso mugu teir
almennu olju|>engamir enda a rætta stað og tað er
ikki i lummanum hja tí
einkulta igjøgnum skattaog avgjaldsla-ttan Eitt slag
av búskapargrunni ma
stovnast. Hesin skal seta
vinningin av oljuni i aftur
fralandavumuna og gera
iløgur uttanlands Hetta er
nevðugt fyri at tvnbyrgja
intlation. Alitið ma*lir eisini til. at føroyska kronan
framhaldandi eigur at fýlg
ja teirn donsku ella verða
tengd at evruni. At enda
visir Caragata-álitið a. at
skattatiltøk møguliga attu
at verið sett i verk, sum
kundu eggjað til privatar
døgur i fyritøkum Eisini
kundi partar av oljuinn
tøkunum verið settir i fyn
tøkur sum partapeningur.

Loysnin
Tað hevur víst seg. at lond.

N o rð n rlo n d u m tø rv a r nýggj m ál

Høgni Hoydal fegnast um
stóra takið, sum hrøðratjóðirnar í útnorði hava
tikið hetta síðsta tíggjuáraskeiðið, har stórar remhingar hava merkt heimin
kring okkum.
Men sæð miðskeiðis úr
Norðuratlantshavinum
heldur hann seg eisini
síggja, at tey norðurlendsku virðini krevja nógv
meiri fyri at fýlgja við inn í
eitt nýtt ártusund.
Vit siggja, at tey nogvu
herðaklappini og okkara
innanhvsis rós av norðurlendsku dygdini, hevur
lyndi til at konservera
norðurlendska samstarvið
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við undirvísingar- og mentamálum, í sínari framløgu
á Norðurlandaráðsfund-inuin í Stokkhólnii týsdagin.
Ein a*tlan er løgd fyri
norðurlendskan mentanarpolitikk um ártúsundáraskiftið. Hetta hevur stóran
týdning fyri sjálvstýrandi
londini, vísti Signar á
Brúnni á.
Men hann helt tað ikki
samsvara við ætlanina, at
sjálvstýrandi londini b«>rt
skulu hava ein felags
stýrislim.
- Eg skal niinna á, at tað
í strategi-skjalinum verður
ført fram, at tað h«*vur týdning, at tey smærru londini
luttaka og søkja sær styrk í
norðurlendska mentan-arsamstarvinum. Tey umIxiða mentanarligu munir
nar, sum er\i millum hornasteinamar i siðbundna
og
modemaða
norðurlendska samleikanum. Tað
verður enntá sagt, at uttan
virkna leiklutin hjá sjálvstýrandi
londunum, er
norðurlandasamstarvið

S ign a r á Hrúnni talaði sak .sjálvstýrandi landa innan m«*ntan á N orðurlandaráðsfundinum í Stokkhólm i
meinaleyst, s«*gði Signar á
Brúnni.

Tá Signar á Brúnni hevði
orðið nýtti hann eisini høvi

at takka fyri, at peningur
verður settur av í ár 2000

til viðlíkahald av norðurlandahusunum.
- Teirra týdningur fyri
norðurlandasamstarv'ið
kann
ikki
vvirmetast.
Norðurlandahúsið í Føroyum er framsýn-ingargluggi Norðurlanda í Kør
oyum. Men harafturat er
tað eisini ein týdningarmikil flciðgátt, har føroysk
list, bókmentir, sjónleikur
og tonleikur verður sýndur
hinum norðanlondunum til
gU*ði og gagns fyri allar
partar, segði Signar á
Brúnni.
Hann minti á, at Føroyar
standa fyri stcirum broytingum
ríkisrættarlign.
tlongur eflir ætlan, verða
Føroyar land við fullveldi
um stutta tíð.
- Tá verður ein heilt
nýggj stcxia fyri okkara
norðurlencfska samstarvi.
Men til tað hendir, luttaka
vit undir verandi viðurskiflum, segði Signar á
Brúnni
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Ilevur tú eina
góða
Dnnmalætting hcvur tleiri hcinnlclarfcilk kring landic'l, sum fcgin taka
imoti tipsum fra lcsamnum. Hcvur tu
cina gcx\i sogu, sum onnur áttu at
tingið kunnlcika til? Hcvur tu hugsanir um okkurt. sum atti at komið
fram'f Ella crt tu sjalv(ur) í fcrc) við
okkurt spcnnandi?
So hcvur tu mogulcika at vcnda tær til citt
av hcimildartolkum okkara.Tcv cru hcsi
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