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Norðurlendskur
ALS-fundur í Havn

Talan er b*rði um gaman <>g álvara. tá oljufelág hituist H tr t r tad hittin»>riku)i jarðfrøðm gurin hjá Statoil. Vidar
Larstn. sum he\ ur fortalt 'tin a g ó tk i" uruhr tetmum annars álvarsligu furuiunum herfxn. H tr t r tad samtakifl
Atlantu Margtn (Jroup sum h tvu r tund við oljuráðltgittngam tvnd og -fy nuttnii M \n d kalmar

I dvsgunum 2V og 30. mai er
fclags norðurlendskur ar
beiðsloy sistry ggingartund
ur í Føroyum Hctta er fundur. ið vcnVir f y riskipaður av
einum bólki. sum cr mann
aður við einum fólki úr
hvørjum mwðurlandi og er
skipaður og lutvfs fíggjaður
cftir rcglum settar av norðurlandaráðnum
Fundurin vcrður hildin
annaðbvørt ár uppá skift
millum londini Føroyareru
r.rttiliga nýggjar í hcsum
samskifti og er hctta fyrstu
fcrð. vit skipa fyri
Fndamálið við slikum
fundi er m a at samskifta
um arbeiðsloysistrygging
arspurningar
mótvegis
norðurlendskum arheiðsmarknaðarpolitikki.
at
kunna hvønn annan um
tryggingarskipanirnar
i
teimum yinisku londunum.
at fylgja við í broytmgum
og royndum hjá hvørtum

øðrum og annars samstarva
um menning av arbeiðs
loy sistryggmgarskipanum
Til fundin i Føroyum cru
cinir 75 luttakarar og høvuðsinnihaldið hcsaferð er
m a ein kanning. sum
svenski professarm Walter
Korpi hevur gjørt og sum
viðger spurningin -Dag
pcngcsystem cmcs mdflyd
clsc pá arbcjdsm arkcdct og
arbcjdsmarkedspolit iken «
Harafturat verða snum
ingar um svart arbeiðt og
cftirlit við útgjaldinum viðgjørdir
T tlanm er til endans a
fundinum at gcra cina felags mðursikvVi um. hvussu
londini møguliga kunnu
samstarva um loysn á hesum trupullcikum
Ávisingardcildin hjá Ar
bciðsloysskipanin saman
við ncvndmi undir norður
landaráðnum skipar fyri
tundinum i Føroyum

Oljufólkini á Debesartrød úr at gera:

Fruktagóðir fundir
við fleiri oljufeløg
Nógv \irkiem iflhcvur scmavtu đagamar venð t gamla
bvgninginum á Dehesar
NtrtfcV har Lamlvbókasavmð
fyrT helt til. L’mframt at
oljufynsitmg. JarMrofttsdetldm og DGU. Føroya
Deitd eru flutt mn í bygn
ingin. so hava venA nógvtr
funđir har Oljuráðlegging
amevndin hevur havt fund.
har støðan er gjørd upp Síðani hevur ncvndin eisini
havt fundtr við flein oljufeløg. sum hava vitjaó
Feløgini. sum vitjaA hava

og tosaó við oljuráðleggmgamevnd eru stóra oljusamtakið Atlantic Margin
G roup við Statoil. Mi>bil
Oil og Enterpnse Oil. taðer
am enkanska fclagið Amerada Hess. sum hcv ur skipað seg i ein samlaksbólk
saman við Norsk Hydo.
danska Dong og enska
Lasmo Siðani hev ur amenkanska felagið Chevron
eisini vitjað
Martin Heinesen. leiðan á
OljufynsiUngini sigur við
Sosialin. at talan hevur ver-

ið um kunnandi fundir við
oljufeløgmi. og heldur
hann. at hetta hava venð
sera fruktagóðir fundir
S ø ta t p u m ln g ø r

-Vit hava høvi at grciða
teimum frá okkara arbeiði.
og hvussu gongst. og fcløgmi hava so møguleika at
siga sína hugsan og annars
al svara uppá spumingar
sigur hann Hann váttar. at
flcirt onnur oljufeløg hava
biðið um fund. men vil ikki
upplýsa, hvørji hcsi feløg

T ttr tr u flu ttir í “nýggj " hølt tt. %amla landsbókasavntð á D tb ts a n rø ð H tr visir
ja rð frø ó in g u n n H trt Ziska /ttðaranum á oljufyristtinnint Martm t H e tn tstn og
letðaranum av oljuráðtegxingam evndtni. Á m a Olafsson nvRXju arbeiflstøðina. sum
nvtiga er komin til landið Mvnd kalmar

eru.
Sv sialunn hcvur annars
frztt. it flem av stjórunum i
BP kom ahenda vcgin fyrst i
juni mánað Helst fara tey at
tosa við oljufynsitingina
M amn Hemescn heldur
sjálvur. at tað er sera umráðandi at hava cina dialog
við oljufeløgini. sum hava
áhuga fyn føroyska økinum Fyn tey hcvur tað eisini nógv at siga al vita. hvat
vit arbeiða við og hvussu
tiðarztlanin annars er fyn
víðan kannmgum og arhciðinum við lógarkarminum og tí fyrsta lisensumfarmum
í samhandi við innan
hýsis fundirnar so hcvði
styringsbólkur hjá DGU
fund um citt nú FøroyarRock
A ll-verkztlanina
Her varð frágreiðing løgd
fram um arbeiðið higartil
Hcnda vcrkztlanin snýr seg
um at kanna og útvega s z r
ulfar um jarðfrøðiligu viðurskiftmi á økinum sunnan
fyn Føroyar - uttan fyn 200
fjórðingar Føroyar gera
krav upp á eitt stórt øki og
verður roynt at savna so
nógv jarðfrøðiligt próv
tilfar sum gjørligt. sum skal
vísa. at alt økið sunnan fyrt
er framhald av føroyska
landgrunninum
Høvuðsmaðunn i hesum
arbeiði cr Regin Waagstein.
jarðfrøðingur
Tað varð eisini tosað um
komandi samraðingar um
markið við Bretland Fund
ur verður í Havn 13 og 14
juni.
ja n

Sygjti Elektrtm stjónn

Elektron
nýggjan
stjóra
Frá I. august skal Niels Chr. Nolsøe
úr Klaksvík røkja stjórastarvið i
Elektron
Partafclagið
Elektron
hevur fingið nyggjan
stjóra Nevndin hcvur
samtykt at scta hin 37 ára
gamla N ielsC hr Nolsøe
úr Klaksvik. f stjórastarvið frá I august at
rokna
Nicls Chr Nolsøc er
civilvcrkfrøðingur. og
tók i 1986 prógv sum
clektroverkfrøðingur á

Danmarkar
Tekniska
Háskúla Hann er i løtum
í starvið sum seniorkonulcntur hjá Peter
Matthiescn A/S í Kcypmannahavn. og hcvur
áður viarvast hjá Det
Danskc Stálvalscvzrk
A/S
tór.-

