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Arni ()lafsony um marknaósemjuna við bretar:

Ein grá oljuleíð er
eingin patentloysn
Hon inniheldur eisini nógvar trupulleikar, so objektivt sæð er taó best vifl einum
greiflum marki m illum londini sigurformaflurin íføroysku samráflingamevndini, sum
fer til London 21. september at samráflst vifl bretar um markifl
spurdu hann um henda tfóin
hevur venð til fánýtis. nú
eingin lovsn cr funnin ’
-Soleingi tvcir partar sita
vió
samráóingarhorðió.
kanst tú ikki siga. at taó
hcvur veriA cin fiasko
Hvat hcvur Ámi Olafson
at siga til uppskotió hjá
cinum skotskum ráógcvarafelag til cina fynhilsloysn á ósemjum viA eini
gráan lciA
Tað cr ikkí nakaó tú
blankt kann visa aftur. tí
háAir partar eru hugaóir
fyn. at okkun vcróur gjørt
Mcn motparturin hevur
flcm feróir sagt. at gott stik
gcvur
góóar
grannar
Ohjektivt er tað cisim tað
bcsta
Ámi Olafson sigur. at
slfkt sum graar oljulciðir cr
roynt aórastaóm mcn taó cr
skeivt at ímynda sær. at
hctta cr nøkur løtt palcntloysn Taó innihcldur cisim
trupullcikar

Fundunn millum Føroyar
og Danmark tvVumcgin og
Brctland hinumcgin um
markiOmilium londmicr nú
áscttur al vera 21. scp
temhcr í London 1 hesum
samhandi hcvur formað
unn í ncvndini. Ámi Olaf
sonhavt tund \i<Møgmann
Ámi Olafson vil cinki
stga um. hval politiski
mvndugleikin í Føroyum
hcldur um gongdina ella
hvat hann ynslur av ncvndini til komandi samráðingar.
Tú hevur áJur sagl. at
okkurt skal hrrula i hesum
ármum. soleiflts al vit
kunnu siggja IjósiA i eruta
num á tunnellini ?
-Tað kann ein so sjálvandi framvegis vóna
Árni Otafson hcldur ikki.
at taó stcndur í hotni í hcsum samráótngum. hóast
cinki úrslit fyriliggur
Uppá fyrispuming hvat
hann hcvur at siga til úttalilsim hjá løgmanm f
Sosialinum eftir seinasla
fundin í Føroyum. har hann
vfsti á. at hrctar fáa ikki em
ein tumma av landssynningshominum av føroyska
landgrunninum sigur Ámi
Olafson, at taó cru politikaramir. sum hestcmma
linjuna
Hatta úttahlsi stcndur
løgmaóur so aftanfyri. og
eg kann ikki vcra ósamdur
vifl honum í tí

Ámi Olafson hevur siiió
sum formaóur i føroyskdonsku
samráóingar
ncvndini ihálvttnójaár Vit

V lrk a r Ikkl nOg vmt

Andrcas Pcterscn sigur. at
skipanm vcgna arixriðs
loysi, við støði í pcnsións
upphæddini. ikki hevur vtrkað so v zl. scrliga tá talan
cr um yngn fólk clla cinsamallar mammur Júst hesin
hólkur hcvur stórar tmpullcikar við al svara hvørjum
sltt
- Tað stcndur f samgonguskjalinum at forsorg
arlógin skal cndurskoðast í
ár Tákanningincrav, vcrður mctt. um vit skulu fara
altur til upprunaligu skipa
nina
Spumingurtn cr. um tað

vfsir tó ikki aftur. at teir
hava slfka ráðgeving

ikki at útiloka nú heldur cnn
fyrr.
-Nú hevur tú sitið við
hesum máh sum letðan í
góð tvey ár Heldur tú tað
fara at nanga ems nógv ár.
áðrenn vit fá a eina Utysn ?
-Nú ha va vit venð ígjøgnum tcir flestu problemstillingamar, so tað skuldi ikki
verið orsøk til at hrúkt so
nógv mcira av u'ð.
Ámi Olafson sigur annars. cin samráðing er meinmgslcys. um ikki háðir
partar slaka nakað Harí
liggur frá føroyskan síðu. at
ein er villugur at slaka
nakað f mun til ta føroysku
útgávuna av fiskimarkinum.
Henda útgáva gongur
longur cystur cnn tann hjá
hrctum
Vit spurdu Áma Olafson.
hvussu gongur við spuminginum um Rockall og alt
tað stóra økið sunnan fy n '
Hann sigur. at tað málið
fynhils er parkerað úti á
siðulinjum
sum minni
hastandi.
Tað hevur venð frammi.
at føroyska samráðingamcvndm átti at Fingið s z r
scrkøna útlendska ráðgcving
Ámi Olafson sigur. at
hetta cr ikki nakað. sum tcir
hava rcklamcrað við. Hann
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Vit hava spurt formanmn í
føroysku oljuráðlcggingamevndim. hvat hann hcldur um útlalilsið hjá formanmnum í Ráðgevandi
Nevndini, Enk Bonnerup
um. at tað fara at ganga f
minsta lagi I0 ár. áðrenn
Føroyar fara at fáa nakað
húskaparliga hurtur úr eim
komandi oljuvinnu.
-Tað cr trupult at seta
nakað áramál á. men eg
trúgvi, at tað skal ganga scra
vzl. um tað skal koma
nakað. sum munar. áðrcnn
lOár
Ámi Olafson cr annars
nøgdur við áhugan frá
útlendskum
oljufcløgum
fyn føroyska økinum
Hann fer nzstu dagam ar
at vcra við á stóru aitjóða
oljuráðstevnuni f Aberdeen.
jan
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- og vit skriva
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S k a l ta k a t a tift
ta A m á t a k a

Vit spurdu Árna Olafson
um tað cr umráðandi fvri
komandi undirgrundarlóg
og fyrsta uthjóóingarum
fanð. at ein loysn vcrður í
marknatrætum
-Tað cr klárt. at tað hcvði
gjøn taðm eiraeinfalt at lula
út loyvi. um markið varð
upp á pláss til ta tíð Men
kanst tú ikki tað. so verður
tú hara noyddur til at iiva
við tí avmarkingini
Eru vit ntern Haaft nú
ennfsrr?
-TaA er ein møguleiki.
sum alla tfðina lúrir f
hakgrundim Tað tori eg

Fo rm aftur i m ø ira
• n n t v a y ár

fáa hjálp vcgna sjuku. hjúnarskilnað o a . so er tørvsmctingin framcftir galdan
dl
( staðin fyri tørvsmctning
varð hjálpin til arbciðsley s
sctt Ul 12$ pst. av pcnsións
upphzddini. umframt fskoyti fyn hvøn harnið
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cr rx u at skilja nnllum arhciðsloysi og aðra hjálp. og
um em tørvsmctmg ikki
skal gerast f øllum førum.
sigur Andrcas Pctcrscn
N o g m lk iA

í ijør vóru 35 mió. krónur
avsettar á ffggjarlógini til
forsorgarhjálp Hcsin pcningur hevur hildið v zl Tað
kcmst cinamest av at tiðin i
ALS varð longd
- Nú skulu vit kanna.
hvussu nógv tað kostar at
hroyta forsorgarlógma aftur Talan vcrður um meirútrciðslur. og vit vita. at
partur av tcimum. sum dctta
ur Arbciðsloystsskipanim
fara undir forsorgarlógina.
mcn vcm enn so øll. sigur
Andrcas Pctcrscn
Dagny
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Tí er Sherwood
RV-6030R
besta keypið

★ t íð a r r it
★ r e k la m u r
★ v ø r u r o y n d ir

Samanber við hini slogini:

til øli húski
í Suóurstreymi!
B o ð tæ n a s to n
Tlf. 1 9 7 8 2

Framtaksgrunnurin
Y v iri v ið S t r o n đ 2
P o s t s m o g a 3157
110 T ó r s h a v n

T e le fo n
T e le fa x

I S

15966
19139

• Ektad Dolby ProLogic surround
mottakari
• Einasti í prisflokkinum við fimm
oheftum effektforsterkarum
• 2x139 W stereo útgangseffekt í 4 ohm
• 3x100 W + 2x33 W surround utgangseffekt í 4 ohm
• Klárt 11-tal fyri prisin
•Vekt 13 kg.
• Fjarstyring við klokku m
Kostnaður..................... D l v v y /

L M - h a n d ilin
r 2 - Tlf. 11220 - Boks 3100

