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Orð jan
Myndir kaltnar

Teir tríggir IMF-ararnir á fundi í Tingnesi
saman við løgmanni og
landssstýrismonnum

A tli D am . Iggm aður:

IMF-frágreiðing kann fáa

stórantýdning
fyri okkum
Ein avgerandi spurningur fyri eina enđurreisingarætlan fyri føroyska samfelagið er møguleikin at skaffa fígging. Tí vil
ein frágreiðing frá einum stovni sum
IMF, sum viðger truplu støðu okkara,
verða einfyrimunur fyri møguleilcarnar
atfáafígging íframtíðini sigur Atli
Dam, løgmaður, nú landsstýrið hevur
havt sínfyrsta fund við umboðfyri
altjóða gjaldoyragrunnin IMF.
Løgmaður heldur tað er sera positivt, at vit nú kunnu fáa búskaparliga
ráðgeving frá fremmandum serfrøðingum. Og hann leggur dent á, at talan
er um ráðgeving, sum skal brúkast av
'andsstýrinum og donskum myndugleikim .
Tey trý umboðini fyri
IMF høvdu í gjár fund við
landsstýrið. Fundir vera
alla hesa vikuna og so fara
útlendingarnir tii Danmarkar al tosa við umboð
fyri donsku sljómina. Síðani fara teir víðari til
Washington at arbeiða við
tilfarinum og koma so aftur til Føroya í januar.

Áhugaverdur
Atli Dam, løgmaður sigur
í eini viðmerking til henda
fyrsta fundin við IMF-aramar, at fundurin varð áhugaverdur. Teir grciddu

frá síni arbeiðsætlan bæði
uppá slytri og longri sikL
Teir vilja virka sum ráðgevarar hjá landsstýrinum
og vilja helst eisini hava
eitt ávíst samband við
donsku stjómina.
-Men, leggur løgmaður
altrat, -tann ætlan, sum
skal gerast verður gjørd
saman við okkara egnu
búskaparfrøðingum og
síðani vcrður hon løgd
fyri landsstýrið, sum
annaðhvørt tekur hana til
sín ella fær hana broytta solciðis at tað vcrður
landsstýrið, sum scndir

IMF-ararnir Birgir Árnason, Kye-Sik-Lee og Erik Clifton á veg út í Tinganes gjáramorgunin saman við umboðum
fyri Búskaparráðið
eitt sokallað búskaparligt
memorandum til donsku
stjómina til sína tíð.

Ráðgevar
Atli Dam leggur aflrat, at
tað verður ikki IMF, sum
kemur at leggja navn til
hetta men landsstýrið.
Tær endaligu samráðingamar um viðurskiftini og
hetta 500 mill. lánið verður so millum stjómina og
landsstýrið.
-Sum teir hava sagt í
pressuni og sum eg havi
sagt frá byrjan, so koma
IMF-ararnir at vera ráðgevarar fyrst og fremst.
U ppá fy risp u rn in g
hvørja viðmerking hann
hevur til vanligu fatanina
av IMF, um at teirra
umboð verða scndi til eilt
nú menningarlond til at
krcvja og gjøgnumtrumfa
stórar skcrjingar í eitt nú tí

sosiala trygdametinum ol.
sigur Atli Dam:
-Tað var nettup losað
um, hvussu týdningarmikið tað er, at ein hevur eitt
gott sosialt trygdarnel
kemur ein inn í størri
trupulleikar av skerjingum
ella av fíggjarpolitikkinum. Hetta vita vit er
longu hent. Arbeiðsloysið
er nógv vaksið. Tá er tað
sera umráðandi, at ein
kann leggja ein politikk til
rætis, sum miðjar móli at
bøta um á tí sosialu
síðuni, hjá tcimum, sum
verða vcikast fyri. Hetta
havi eg varugan av, al leir
hava góða fatan fyri.

Ráðgeving og
fíggingarmøguieikar
-Nú hevur Jógvan Sundstein nevnt, al talan er
eisini um ein fíggingarstovn, og at hetta kann

koma okkum til góðar í
síðsta enda. Hvørja viðmerking hevur tú til tað?
-Vit kunnu sjálvandi
ikki beinleiðis læna pengar frá IMF, u' vit eru ikki
limir har. So víu eg havi
skilt læna teir mest til
limalond. Hinvegin cr tað
greitt, og tað eru teir
greiðir yvir, at ein øgiliga
lýdningarmikil spumingur
í sambandi við eina tílíka
endurreisingaræ tlan er
fíggi ngarmøgulc ikam ir.
Tað er greitt, uttan mun
til hvaðani vit skulu ella
kunnu læna pcngar, so má
ein munandi partur av
viðgcrðini snúgva seg um
fíggingarmøgulcikamar
hcsi komandi árini. So tað
bcr als ikki til at siga, at
nú cr cingin møguleiki at
læna longur. Tað ncyðuga
virkscmið má fíggjast .
-Men er tað tá so, at ein

frágreiðing fr á IMF í
síðsta enda kann vera okkum at gagni í royndunum
atfáafígging?
-Tað rokni eg avgjørt
við, at hon kemur at gera
og uuan mun til, hvussu
hon kemur at síggja út.
Bara hetta at tað kcmur at
fyriliggja eina slík frágreiðing, sum viðger
truplu støðu okkara, er ein
fyrim unur fyri okkum.
Støðan nú, har ein líkasum
bíðar, er tann, at proppur
er komin í nógvar av teimum kanalunum ein fær
fígging frá, og leir proppamir fara al lætta sær á, tá
hetta arbciðið er komið
nakað væl áleiðis

Einki viðfremmanda
umsiting at gera
-So tú scer toð sum nakað
Fram hald a baksiðuni

