Nr. 2 5 - 4 . FEBRUAR 1995

tíd in d a b la d id

v ið m e r k in g

Undirgrundin á veg am ó ti
Múnadagin hitiasi tvcir polnivkir lciAarar i Kc>pmannahavn
Annar
cr
hrctski ultanri\i\ráAharrin
Douglas Hurd Hin cr Fmroya legmaAur Idm und
Jocnscn.
SamriAingar hava vcriA i
mong ár um undirgrundarmarloA millum Føroyar og
B rctbnd. .Hcsi scinastu ár
ini hc\ ur ÁmiOlafvson vcrið samráAingarlciAan. <»g
v * | hcvur gmgist á tann
hátt. at taA hcvur ikki vcnA
so langt imillum fundirnar
sum Irammanundan. og
hóast alt er cisim stytri ímillum partamar nu

um U>ndcnn400ljorAingar
Tá skulu strandaiondini
sjálvi scmjast um bcstu og
rímiligastu loysn. Tí samráðast føroyingar/damr við
brctar um markið.
Havrætlarkonvcntiónin
áscúr cisim. at cin altjoAa
dómstólur í havrællarmálum skal skipast. og hann
skal hava sæti í Hamborg.
TaA cr hcsin dómstólur,
sum fcr at virka I. aug.
næsta ár. Tvs. at bíða vit til
ta líA, kunnu vit vclja. antin
m áliðskal fara til H aagclla
Hamborgar.
Um tað yvirhøvur skal
lcggjast fyri ein altjóða
domslól.

L ø gm an sferóir

Á tiAindunum i IjølmiAlun
um skilti cg. al uttanrikisráAhanamir og løgmaAur
skuldu vcra cinsamallir á
fundi. Ongin cmKctismaAur og ongin scrfroAingur
skuldi víð.
Hcua dámdi m x r línA.
scrliga havandi i huga taA
úrslit. sum spurdist burtur
úr 6. oktobcr 1992. tá cin
løgmaAur og cm varaløg
maAur cinsamallir samráddust við donsku sljómma um framtíA Føroya utlan
nakrar cmbartismannasamráAingar fmmmanundan og
uttan nakra scrkøna hjálp
undu’ Ungmgunum.
Tí sctu cg fram uppskol til
sam tyktará tingi um .at løgmaAur skuldi trc> ta sx r. at
umboA
fyri
føroysku/
donsku samráðingamcvnd
ina skuldi vcra viA á lundinum
Undir I . viAgcrA tysdagin
kom fram, at løgmaAur
verður tkki hcilt cinsamallur. Tvcir cmbæusm cnn Mogcns Holm Pcdcrscn.
scrkønur i føroyskum viAurskiflum í uttanrikisráA
num. og Trygvi Johanscn á
ViAskiflastovum í Kcypmannahavn - skulavið
Ik k i nog g o tt

LøgmaAur var fomcrmaAur
um hctut uppskot Hann
scgAi, at ungmcnn spxldu
sær við hcsum álvarsmáli,
LøgtingiA skuldi ikki lcg&ja
honum lagá.ogatlcirbáA tr
skuldu •bcrt- lcggja síni
poliusku sjónarmið fram.
John Pctcrscn úr Fólkaflokkinum var fullsamdur
við m x r í u, at fundurin áui
at vcnA bctur fynrcikaður.
Jóanncs
Eidcsgaard,

N evnd , a tk v e ð a

varaløgmaAur, var mcstsum samdur cisini. Hann
hclt, al hóast leir báðir cmbxtism cnnim r, sum skulu
við. cru dugnaligir lil tcy
størv, tcir røkja, er umboðamn ikki nóg góð.
Hann visú, eins og eg. á.
at onkur við scrligum kunnlcika til undirgrundamiáliA
átu at vcrið við. Var taA ikki
onkur frá samráAingarnc vndini. so átú tað al verið
onkur i landsumsitingim,
har fólk finsl. sum cr scra
vx l inni í hcsum máli.
Undir a ltjo ð a dóm ?

1 yvirskriftim havicgncvnt.
at undirgrundarrnálið cr á
cinum vegamóti. Tað er
ikki bcrt løgmansfundunn
mánadagin. sum fær mcg at
halda hetta.
Fyri løgungsvaliA sló
onkur núvcrantli samgongurnaAur ncvan í borðið
og segði. at spumingurin
um markið skuldi avgrciðast alt fyn citt. Fcksl ikki
scmja bcinanvegin. skuldi
málið lcggjast f> ri altjóða
dómstólin i Haag
Sum kctta upp úr høvda-

-------------------------------------- -

Til íslendingavina
porrablótið verður 11. febr kl. 19.30 í
felagsholunum á Sosialinum, Argjavegi 26. Argjum. leygarkvøldið 11.
febr. kl. 19.30
Kostnaður er 200 pr. mann.

Njál, tlf. 19194
Erna, tlf. 16896

_________________ ____________________/

trog kom so danski forsætisráðham n hcrfyri og boðaði frá. at cr ongin scmja
fingin innan árslok, skal
máliA leggjast fyri hcnda
dómstól. Onki varA sagt
um. hvør hcvði givið honum hcimild til at taka hcsa
avgjørdu støðu
M ciningamar cru ymiskar um spumingin at lcggja
máliA fyri altjóða dómstólin. Tað cr ógjørligt frammanundan at siga. hvussu
dóm unn vcrður. Og harafturat cr tað cin spumingur.
um vit íøroy ingar y virhøvur
kunnu góðtaka. at nakar al
tjóða dómstólur skal avgcra. um vit hava ræ u clla
ikki ræu lil okkara lívsgrundarlag.
H a v r * tta r k o n v e n tio n in

EiU annaA er so. at frá 1.
aug. 1996 vcrða tvcir alijóða dómstólar at velja ímillum. Tað er ncvmliga
solciðis, at hóast lond fluttu
fiskimarkið út á 200 Ijórðingar fyn 18 árum siðani.
kom altjóða havræuarkonvcnúómn, sum lógfcstir
hctta mark, ikki í gildi fyrr
cnn 16. novembcr 1994. Tá
høvdu 50 lond ranfiscrað
sátimáian, sum cr minstamark fyri, at hann kann
koma í gildi.
Danmark - og harvið Føroyar - hava ikki ralifiscrað
konvcntiónina. sum tryggjar okkum alijtWa lógfcstan
rx tt lil fiskimark og undirgrundarmark úl á 2(X) fjórðingar. har nóg rúmsátl
(minst 400 IjtSrðingar) cr
millum londini.
Tívcm ásctir konvcntiónin ikki. hvussu markið
skal vcra. har styui cr mill-
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og F ó lk a flo k k u r
Uppskotið um. at scrfrøAingur skuldi vcra við løgmanni á fundmum, fór í
ncvnd. og Hclcna Dam á
N cystabøbarsum formaður
so skjóu í bandi, at áliuð
varð lagl fram longu hósdagin. BcrtJógvan Durhuus
tók undir við uppskotinum.
Mcirilutin vísu á, at samráðingamcvndin og løgrnaður hava í felag fyrircikað lalupunkuni hjá løgmanni, at talan cr um ein
óformligan fund. og at samráðingamar millum cmbætismcnn siðani skulu
halda fram.
Marknaðamcvndin hcvur staðfcst, at taA verður ikki
vikið frá kravinum um cina
nnAlinjuloysn.
So mikið, so frægt. Við
uppskotinum fmgust so
hcsar upplýsingar á borðið
Tað, sum fellur mær fyn
bróstið. er lann sløða. sum
andstøðan á úngi tók. MiAflokkurin, sum er umboðaður av u' ultra rcaktionera
Tordi Niclascn og supersosialtsúnum Jenisi av
Rana. gekk sum vant imóu
cmum uppskou frá Tjóðvcldisflokkinum.
Fól ka flok smaðun n
Bjami Djurholm lók ikki
somu støðu sum panamaðunn John Pctcrsen hcvði
ukið, ið jú lók undir við
málinum úl 1. viðgerð.
Hann fór fyrst í part við
samgongum, síðam Tjóðvcidisflokkinum og so aflur
við samgonguni - sama dag.
Hcr hclt hann scg ikki ul ta
vanligu fólkafloksfilosol i
ina um, at í minsta lagi eiu
samdøgur skal ganga ímillum. at flokkurin skifúr
støðu.
í tinginum vóru sostau
bcrt 6 alkvøður fyri. Tær
fýra hjá Tjóðveldisflokkinum og tær báðar hjá Krisuliga Fólkaflokkinum. Tað
skal hann ciga uvkk fyrí.
Vu føroyingar krossa
fingrar og biðja cfur. at teir
báðir politisku lciðararmr á
fundinum
mánadagin
•bcrt« fara at lcggja smi
politisku sjónarmið fram.
Finnbogi ísakson

In n la tin g a rfre is t
til uppgerð av
fíggjarognaravgjaldi
og rentuavgjaldi
Sambært logtingslóg nr. 192 frá 10. desember 1993 um rentuavgjald og fíggjarognaravgjald eru øll, sum h.ava fulla
skattskyldu og sum hava skattligan
heimstaó í Føroyum, avgjaldsskyldu
av ognarvtnningi avogn mmstandandi í
útlendskum peningastovnum og av
virðisbrøvum teirra
Fyri at kunnagera upp rentuavgjald av
ognarvmningi og fíggjarognaravgjald
av virðisbrøvum skal Toll- og Skattstovan f rá tí avgjaldsskylduga hava eitt
yvirlit, sum greitt vísir inniogn og rentutilsknving í útlendskum penmgastovnum. og eitt yvirlit, sum vísir virðisbrævaognina.
Til hetta endamál hevur Toll- og Skattstovan gjort skjøl til uppgerð av ogn
innistandandi í útlendskum peningastovnum og til uppgerð av virðisbrøvum.
Skjølini liggja frammi á ollum peningastovnum og á posthúsunum. Eisini
kunnu avgjaldsskyldug fáa skjølini við
at venda sæ rtil Toll- og Skattstovuna í
tí oki, tey hava bústað
Uppjgerðirnarskulu veraToll- og Skattstovuni í hendi í seinasta lagi 15.

februar 1995.
Toll- og Skattstova Føroya
Stýrið

FRfl FELAGNUMTÚRSHAVN

Á rsaðalfun du r
Arsaðalfundunn hjá Felagnum Tórshavn verður sunnudagin 26. februar kl.
15.00 á Landsbókasavninum.
Uppskot til lógarbroytingar og onnur
mál, ið ynskjast viðgjord á aðalfundinu,
skulu vera nevndini í hendi í seinasta
lagi hósdagin 16. februar.
Dagsskrá fyri ársaðalfundin verður
send limum felagsins í brævi samb.
grein 4 í viðtøkum felagsins.

Nevndin
Felagtð Tórshavn virkar tyn at rmósavna og geva út upp
lysingar um Tórshavn og virHsemió i bynum baeói til borg
ararnar og vrtiandi Felagifi virHar tyri at skapa áhuga tyn
Havnrni baefii i Føroyum og uttanlands at stufila handli
idnað mentan og annars at virHa tyn. at býurin gerst
áhugaverdur fyn øll
Til atutinna hetta reHur felagift Kunmngarstovuna á Vagl
mum Umtramt at veita upplýsrngar og ráfi 61 borgaramar
og tremmandafólH er uppgavan hjá Kunnmgarstovum ersrni at skipa tyn útgávu av byarkortum taldarum og ofirum
tófart M a gevur Kunningarstovan ut taidaran Havnartift
mdi har y virlit er yvir Qltok i bynum
Einstaklmgar virHi og telog Hunnu gerastlimir og nyggir
limir kunnu tekna seg á afialfundinum ella á Kunrongar
stovum á Vaglmum flt 15788
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