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Ov linar treytir til oljufeløgini
Føroyar eiga at gera
klárt til eitt alment
oljufelag longu nú. Vit
eiga eisini at seta
oljufeløgunum nógv
harðari treytir, um vit
skulu fáa nakað
burturúr einari
komandi oljuvinnu.
Tað heldur Edmund
Joensen, sum umsat
oljumál í síðstu
samgongu
I nc . i R a s m i 's s k n _______

Oljudreymarnir fóru av
álvara at seta sín dám á
Føroyar undir sídstu landsstýrissamgongu.
Tá sat Edmund Joensen,
fyrrverandi løgmaður, á
oljumálunum. Men sambandsformaðurin er einki
serliga væl foreintur við
trevtirnar til oljufeløgini,
sum Eyðun Elttør, landsstýrismaður við oljumálum, hevur lagt fyri tingið.
- Krøvini til oljufeløgini
eru ov linar, og vit fáa ov
lítið burturúr, sigur Ed-

mund Joensen. Tað er nú
vit hava møguleikan at seta feløgunum røttu treytir-

T r y g g ja alm en t
Serliga vónsvikin er fyrrverandi oljumálaráðharrin
um, at ongar ítøkiligar ætlanir eru um eitt alment føroyskt oljufelag ella møguleikar fyri einum slíkum.
- Undanfama landsstýrið arbeiddi við møguleikanum fyri einum almennum
oljufelag og setti kanning i
verk, sum skuldi lýsa málið. Niðurstøðan var greið:
Tað eru fleiri fýrimunir enn
vansar við einum almennum oljufelag, sigur Edmund Joensen.
Hóast hann ikki heldur,
at eitt alment oljufelag
skuldi verið sett á stovn,
áðrenn nøkur olja er funnin, so metir Edmund Joensen, at vit áttu at tryggja
okkum rættin at gera eitt
oljufelag, so skjótt nakað
kemur úr undirgrundini.
- V it áttu at kravt, at
útlendsku oljufeløgini leita
fyri egna rokning og samstundis
tryggja
okkum

Fólkatingið
sett í
trongstødu
Fólkatingið kann
ikki samtykkja
sáttmálan um
minniluta- og
landspartamál, uttan
at føroyskt verdur
umfatað av
sáttmálanum. Tað
stendur í sjálvum
sáttmálanum. Men
Óli Breckmann,
fólkatingsmaður,
mælir eins og
landsstýrið frá, at
sáttmálin verður
samtyktur
U n i A k u k _________________

Danska stjómin er komin
í eina trupla støðu. Fólkatingið fær ikki samtykt
sáttmálan um veiju av
minniluta- og landspartamálum, so leingi landsstýrið noktar fyri, at
føroyskt verður umfatað
av sáttmálanum.
Uppskotið
um
at
samtykkja sáttmálan er
lagt fyri Fólkatingið og
verður viðgjørt mikudagin. Men nú landsstýrið
hevur boðað frá, at Føroyar skulu ikki setast í
bás sum landspartur, er
líkt til, at málið dregur út.
Danmark hevur í Evroparáðnum bundið seg til
at veija øll minniluta- og
landspartamál í ríkinum.
I sáttmálanum stendur,
at landið skal virða og
veija málini, og tilskilað
verður eisini, at onki mál
skal útihýsast.
Sjeynda grein sigur, at
londini i Evropa binda seg
til «at fjem e enhver uretmæssig sondring, udelukkelse, begrænsning eller
præference, der har relation til bmgen a f et regionalt sprog eller mindretalssprog, og som har til
hensigt at forhindre eller
tm e sprogets fortsatte
bm g eller udvikling. *
Hetta skuldi verið greið
tala. Men vilja føroyingar
ikki, at føroyskt verður
umfatað av sáttmálanum,
brýtur Danmark sáttmál-

Edm und .Joensen sigur,
at vit áttu at tryggja
okkum rættin at gera
eitt oljufelag, so skjótt
nakað kem ur úr
un dirgrundini

um. har helđur einki basult
er. Tað virkar bakvent, at
føn>yingar skulu seta alment oljufelag a stovn, tá
vit fara inn á basaltið, sigur
FJdmund Joensen.

rætt at koma við sum líkastillaður partur, so skjótt
olja verður funnin, sigur
Edmund Joensen.
Edmund Joensen leggur
dent á, at tilfeingið er føroyskt, og at virðini eru best
tryggjað á føroyskum hondum við einum almennum
oljufelag. Samstundis hevur tað týdning at sita við
borðið hjá teimum stóru
oljufeløgunum longu frá
byrjan, so tann neyðuga
vitanin verður tryggjað og
kann førast yvir til fyrisitingina.
Landsstýrismaðurin umber seg við, at tað ber til at
seta á stovn eitt alment
oljufelag, tá næsta útbjóðingarrunda fer av bakkastokki.
- Tá er ov seint, sigur
Edmund Joensen. Vit bjóða
besta økið út nú. Størstu
sannlíkindini eru at finna
olju á landsynningshornin-

Edmund Joensen er heldur
ikki serliga mjúkur at struka, tá taian fellur inn á
skattingina av útlendsku
oljufeløgunum.
Við logini hava føroyingar eisini tryggjað sær ov
lítlan part av oljukøkuni,
um olja verður funnin,
heldur hann. Oljufeløgini
skulu rinda tvey prosent í
framleiðslugjaldi og 27 prosent i partafelagsskatti.
- Oljufeløgini eru kend
fýri at duga at flyta yvirskotið, so tey sleppa undan
at rinda skatt. So vera bert
tvey prosent av brutto eftir,
og tað er ógvuliga lítiðlátið,
sigur Edmund Joensen.
Lógaruppskotið um at
seta treytir við oljuleiting
og -framleiðslu er farið i
vinnunevndina. har Alfred
Olsen fer at føra sjónarmiðini hjá Sambandsflokk
inum fram.
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ALS fær nýggjan stjóra
Elisabeth O. Gaardbo
verdur nýggjur stjóri á
Arbeidsloysisskipanini
I n c i R a s m i sskn

ElLsafieth ( )scarsdottir ( jaaidb»> tekur við starvinum sum
stjori á Arbeiðslovsisskipanini fra l januar ár 2000.
Hetta er greitt, eftir at
stýrið fvri Arbeiðsloysisskipanina hevur viðgjørt
innkomnu umsóknirnar.
Lýst var eflir nýggjum

stjóra til Arbeiðeloysisskipanina i november mánað,
eftir at Allan Skaalum
segði seg úr starvinum.
Allan Skaalum hevur verið
stjori i tvey ar á AI>S og
verður nu stjóri á grafisku
fyritøkuni Repro-Z.
Elisabeth O. Oaardbo er
33 ara gomul og busitandi i
Hoyvík. Hon er uppvaksin
undir Gøtueiði, er gift og
eigur eina dóttur.
Elisabeth (). Gaardbo er
útbúgvin siviløkonomur a
HimdiLshiLskukmum i Keyp-
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an. Og tað fer Evroparáðið neyvan at góðtaka.
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F in n a loysn
í roynd og vem er málið
eitt sindur rangvørgt.
Talan er um ein sáttmála,
sum vil meira ella minni
hóttum málum í Evropa
væl. Men landsstýrið vil
ikki hava spjaldrið landspartur fest á Føroyar og
undrast eisini á, at stjómin hevur ikki spurt seg
fyri, áðrenn sáttmálin
skuldi samtykkjast.
I donsku umsitingini
em tey farin at arbeiða
við eini loysn á málinum.
Ein semingsloysn, sum
hevur verið havd á lofli,
er, at føroyskt í sáttmálanum verður staðfest
sum høvuðsmálið í Føroyum. Men tað er tað longu í
heimastýrislógini.
Høgni Hoydal, landsstýrismaður við sjálvstýrismálum, hevur sagt, at
tað er umráðandi ikki at
seta Føroyar í bás sum
landspart, tí føroyingar
uppfata ikki Føroyar sum
ein landspart.
Oli Breckmenn, fólkatingsmaður, hevur nú
eisini alment boðað frá, at
tað er óheppið, um sátt:
málin verður samtyktur. í
brævi til danska uttanríkisráðharran,
Niels
Helveg Petersen, sigur
hann, at onki kjak hevur
verið um spumingin f
Føroyum, og hann mælir
tí frá, at Fólkatingið
skundar sær at avgreiða
málið.
Jóannes
Eidesgaard,
hitt føroyska fólkatingsumboðið, hevur við fjølmiðlamar sagt, at føroyskt skal ikki umfatast
av sáttmálanum, tí føroyskt er eitt sjálvstøðugt
mál.

Ein nøs brotnaði
Leygarkvøldið var almennur dansur í bygdarhúsinum í Miðvági, og tá dansurin var við at enda út móti
morgni, komu tveir ungir menn til ilnar.
Politiið veit ikki, hvat teir keglaðust um, men tað
endaði við, at annar skailaði hin, sum av stoytinum
breyt nøsina.
Tann, sum skallaði er skuldsettur fyri harðskap
Hin fekk ráðini at fara til lækna.

mimnahavn. Hon hev'ði stiirvast sum gnmnskixLtn i tvey
ar hja Grannskoðarafelagnum Rasmussen & Weihe, U>
hon i 1990 fór i sturv hja
Arl>eiðsl( ivsisski pan im.
I 1997 btøiv hon deildarleiðan
;i
Tryggingardeildini hja /\1-S. og arið
eftir bleiv hon eisini deildarleiðan a Avisingardeildini. Eftir innanhvsis bygnaðarbroytingar fekk hon i
oktober harum fram t leiðsluiibyrgdina fyrt fiskavirkisskipanini.
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