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Ú tkast til O ljiilóg g á v ii:

Til hoyring hjá
oljufeløgum og
m yndugleikum
-Hetta er vanlig mannagongd og at skilja sumframhald av tí dialogi, sum er
millum serfrøðingar hjá Oljuráðleggingamevnd og oljufeløgunum. 1 síðsta
enda verða tað tó føroysku politikaramir, sum gera av, hvussu lóggávan skal
síggja út sigur Ám i Olafsson, formaður í Oljuráðleggingarnevndini, sum
heldur, at tað nú fer at nærkast tí at fáa lógaruppskotið undir land
J an M i ller

A rbeiiW uppá at gera eina
oljuloggávu tyn Foroyar er
nu komið so m ikið varl áleiðis. at eitt útkast er sent
oljufelpgum . myndugleikum oø.
Talan cr ikki um alla lóggávuna sum so m en bert
karmin um eina slíka lóggávu. Hesa seinastu tiðina
hava Jørgen N ørgaard og
H erólvur Joensen burturav
arbeitt við hcsum útkastinum og h a .a teir siðani
verið í sambandi við b.xði
my ndugleikar og oljuteløg
Ámi Olafsson. formaður
i OljuratMeggingarnevndim
váttar fyri Sosialinum . at
útkastið er fa n ð út nl hoyring tvs al aðrir kunnu gera
sínar viðmerkmgar L'tkastið hevur til deils verið uppi
at venda á einum oljujundiskum sem inan í Noregi og
deils er lað sent til hoyring
hjá teim um oljufeløgum. ið
O lju rá ð le g g in g a rn e v n d m
heyur samskifti við.
Á m i O lafsson sigur. at
cndam álið við at senda tað
ut til hoyring er at táa eina
altemativa løgfrøðiliga metmg.
Einki lø gid

l'p p á fynspum ing um tað
er n rtt at koyra eitt útkast

til cina log, sum m.a skal
vcrja okkara áhugam ál. nl
hoyring hjá m ótpartinum
sigur Ámi Olafss«»n. at einki
løgið er í hesum.
-Vit tosa eisini við oljuteløgm i um oljuskatt. og
hetta er tí. at tey hava skil
fyri lí. Tey hava serfrøðingar í tí. Tey arbeiða eisini
í so nogv um ymiskum londum. at teirra løgtrøifingar
duga at gera ym sar samanbcrandi analysur Teir
kenna nógv aftur frá einum
landi til annað og kunnu
siga. at í einum landi hevur
verið roynt at gera so og so,
og tað hevði so tcir fyrimunir og teir vansar við s;rr
Men er tuð ikki varuli
fyri. a t hetla setir okkum í
enui verri støðu motvegis
oljufeløgunum, tá vit skulu
gera avtalu við te y ?
-Nei avgyørt ikki. Vit hava
á ongan hátt pliktað okkum
til at tylgja teim um viðm erkingum. sum tey koma
við. O nkrar av teirra viðm erkingum kunnu vera
klókar. aiVar heilt burturvið
Og aðrar kunnu vera eitt
tekm um cgináhugamál og
cinki annað Tað má cin so
duga at solda frá.
Arni O latsson sigur, at
hetta tcir gera er vanlig
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m annagongd og er at skilja
meira >um framhald av tí
dialogi. sum er millum sertrøðingar á økinum tvs í
O ljuráðleggingarncyndim
og í oljufeløgunum l síðsta
enda vera tað politikararnir.
sum gera av. hvat skal
galda.
Ik k i raøtt a t la ta
tin g u m u tk a s t

Nú føroyskir politikarar
hava spurt. um tað ikki ber
til at fáa oljulóggávuna
lagda fyri tingið i bitum
spurdu vit form annin í
O ljuraðleggingarnev ndini.
um tað var eitt hugskot at
latið teimum umrødda út- H erólvur Joensen.
kast eisini!
løKfrøðinKur á
í hesum sam bandi spvr OljufynsitinKini ok hm ur í
Árni Olafsson. um tað er ()ljurátðle KKtnKa rn e \ ndm i
vanlig m annagongd at lata Hann hevur saman við
útkast til lógír niðan í ting- Jørgen \ø r y a a r d tikið seer
ið!
av arheiðinum við at Kera
-Eg haldi tingið hevði eina kolvetnislÓK f y n Førv en ð sera lornerm að. um oyar
landssty rið kom i tingið við
einum útkasli til lógaruppskot.
við 100*5f vissu. at hatta útHann vísir annars á. at
kastið. sum er sent oljuhctta er als ikki tað lidna
feløgunum. verður ikki tað
logaruppskotið. mcn bara
cndaliga logaruppskotið
nakrar skitsur og klxddur
Tað hcvði v enð óhoyrt at Alcina í viðgerðint, sum
var í Oljuráðleggingarlalið slíkt til tingmenn nú
ncvndini scinast. komu
Árni O lalsson heldur ta<>
fleiri góð hugskot fram um
bara ler at skapa ørkymlan.
broytingar
•iin eitt úlkast til oljulógÁmi Olafsson váttar anngávu nú verður almannaars fyri blaðnum, al tað nú
kunngjørt -Eg kann siga
ler at nxrkast at fáa lógaruppskotið undir land
Hann lcggur áherðslu á.
at umrvHJda útkastið. sum cr
fanð út til hoynng er ein
ram m uloggáva. Politikkurin vcrður ikki tastlagdur
fyrr cnn í loyvistreytunum
nl tað fyrsta útbjnðingarumfarið Tvs. til citt seinni
umfar verður kanska ein
annar politikkur galdandi.
alt elfir hvussu stcrkl ein
Forstikm á Utkastinum til
hcldur seg standa á tcimum
oljulóggávu. Talan e r um
vmsu tasunum
.. P arliam entan Bitl on
H ydnnarhon Á ctivites" Ijøgtingslóff um kolvetnisV a n lig m an nagon gd
Ein av (eimum. sum ncvur
virksemi, sum er i 45
arbcilt einam cst við uppKreinum. sum snÚKv se^
um ult fr á loyvi til havskolinum lil kolvctnislóggávu cr Hcrolvur Joensen
iihúnað ok til um vøn i

Hann vil trcyðugt gcra
viðmerkingar til inálið nú.
ti taian er :kki um eitt liðugt
tilm xli.
Vit hav a lalið eitl úlkasl
u( til onnui at gera viðmcrkingar til sum ein partur av
ctnum lakligum arbciði fyn
á hcnda hátt at kvalitctstjekka tað vit longu hava
gjørt. Tað cr sent út til oljufeløg. ymisk akadcm isk
um hvørvi. løgfrøðingur.
prolessarar og scrkønar í
oljulóggávu. H etta cr so
cisini vanlig mannagongd i
londunum rundan um okkum. har oljuvmna lekur scg
upp
Hcrivlvur leggur dcnl á. al
hcr er hert lalan um sjáivan
lógarkarm m Við hesum
verður ikki kolvetnispolitikkunn fastlagdur Tað vil
vera upp til landsstýrið at
gera itøkiligar uthjivfingarircytim ar fvri hvørt út
bjóði ngarum far
Hann visir annars altur.
at nakar vandi skaJ vcra fyri,
at vit kom aat vera vem lyn.
tn oljufeløgini fáa at vita.
hvat lógtn fcr at innihalda

Árni Olafsson. fo m u tð u r i
( )ljuráðleKKtnKa m e \ ndim
-E k kann vrjfti við lOfíÁk
vissu, a t hetta útkastið,
sion er sent oljufeíøgunum. verður ikki tað
rrulaliKa lÓKaruppskotið

Tað vcrður kanska heldur
tvønurim*»ti
-Vit slúka ikki øllum rátt.
sum oljuleløgini koma við.
Sjálvandi hava vit grundfestar meiningar um. hvat
vit vitja leggja dent á í sam
handi við loyvini, sum
skulu gevast.
Herólvur Joenscn sigur, al
tað er uppgávan hjá (Xjuráðleggingarnevndini
al
koma við tilm xlum til
politikararnar av ym>um
sløgum. og lá mugu teir vita
rx ltilig a vist. at tcir ikki
skjota langt yvir inálið
Skjola vit yvir málið, so
koma ongar umsókmr inn
Hinvegin skulu vit jú ikki
hcldur skjóta langt undir
m álið. tf tá letur tú útlcndskum oljufcløgum ein
part av profíttinum , sum

O r ð a s k ifti u m
k o t v e t iis p ofctik k

Jønten SørKoant. løKjrøðo iK iir á da m ka ..Miljø- i >k
Energim inisteriet" <>y
hm ur i Oijmróðleggingam evndini. sum hevur
eina høvuðsdh\ ixdina av
arheiðinum uppa eina
fønrvska oljulÓKKávu

Tíðindablaðið Sosialurin
fcr í seinni bløðum at
greina út og táa \ iðmcrk
ingar til komandi kolvct
nispolitikkin og harí uppskot til kolvctmslóg. Vit
hava gjøri sam røður við
Jørgen N ørgaard írá
danska orkumalar.iðnuin
og Faruk Kassim . sum
var við til at hyggja upp
norsku oljulóggávuna og
sum eisini Kevur gingið
tøfqym guin til handa i
ymsum spurningum
A nnars skal tað vera
vón okkara. at lesararm r
lala við scg kom a i ti
kom andi orðaskittinuin
um fram líðar føroyska
kolvctm spolitikkin
Oll viðkomandi sjonar
m ið verða tikin upp í
I blaðnurn Vinarhga lalið
I okkum tey á diski. um
I hella er gjørligl Si rcglur
» atVasiaiVri i hlaðnum
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okkara samiclag nálúrliga
hcvur ræii (II.
All hclla cr lí cin li»>ur í
al finna rælla siøAiA - røttu
javnvágina
Hcrólvur Jocnscn vísir á,
al alt lað tcir gera cr partur
av articiAinum í samhandi
við cina kolvctnisloggavu
fyh Føroyar
Santtarva

-Eg vcil v zl. at fólk kanska
skilja oljufcløgim sum
okkara motpart. og li halda
lafl vera løgió ai lata
tcimum útkasl til oljulóg
Sjálvandi hava vit ymisk
áhugamál Helta vila icir. og
hetta vita vit Mcn vit skulu
jú samstarva Skulu vit
hyggja upp cina oljuvinnu.
so cr laó oljufcløgini vit
skulu samslarva við Tcy
vita cisini, ai tcy skulu has a
citl langtíAar sam spxl vid
fømyskar myndugleikar. og
ti vilja tcy eisini i síni
ráógeving vcra hæói rcalistisk og scriøs.
Hcrolv ur sigur scg longu
hava saró onkrar vnVncrkingar frá oljufeløgum . og
hcsar ganga uppá tckniskar
og juridiskar spumingar.
um vuVirskifti kundu vcrið
skipað vvVvisi ol.
Hcrólvur Jocnscn hcldur
sum Ámi Olafsson la<> vera
skcivt nú al lata politikarar
hcr hcima fáa innlil i slikt
úlkast. ti lalan cr sum sagl
um lcysar skiLsur og mctingar Tað cr cingin. sum
sigur. al hctla cr tað cndaliga uppskotið. sum landsstýn ð l*r. Og tað cr so
hcldur ikki vist. al slikt
uppskot cr laó sama suin
i.i<> sum landssty n ð lcggur
fyn løgtingið
G jørt s to rt
k a n m n g a ra rb e ið i

Sosialunn skilir annais ai
ia<> i uppskotmuin til oljuloggávu vcrður ásclt. al taó
i loyvunum til oljulcløg skal
slanda. hvussu nogv arhcuV
skal liggja hcr í landinum
ol.
Vit Irarlta annars. at Oljuráðlcggingarncv ndin hcvur
gjørt citi rxltiliga umlcvnandi kanningararhciði i
sambandi við komandi kolvclm slóggávuna og ix r
tylgilógir. sum hava samhand við trcyiir ol Viijað
hcvur vcrið í tlciri londum
cill nú i Noregi. Danmark
og Brcllandi Etsini hava
nógvir ráðgevar verið knýltir al arhciðinum
M illum lcv lólk. sum
láast við tilræltalcggingina
av lóggávum vcrður mcit.
at tað cr ov tiðliga longu nú
al táa citt almcnt orðaskifti
um all lógarvcrkið Hclla
cigur al kom aí samhandi
við ta viðgcrð. sum vcrðu<
á lingi um ikki so langa lið.
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F ram tiM n o lja n !
Mcn hvar hcldur (iomar. al
at hugsa. um markna«>unn
lann størsia avhj«'W>ingin hjá
cr n«)g slorur til. at tú kansi
tramtíðar
iryggingim liggur
klippa upp cin marknað
á løroyska marknaiVnum i
uppá 45.000 ihúgvar upp í
framtiðini.
llciri partar
Trygging cr cins og
Um so cr, at tað verður
hankavirkscmi cin spcgilsfritt spa-l og úllendskar
mynd av øðrum virkscmi í
lyritøkur kunnu tryggja í
landinum Er lað solciAis,
Føroyum sscr lú so ein
al føroyingar cru so hcpnir
vanda i ti. al lyriløkurnar lá
ein
dag. um cin kann kalla
hcrt tara at tryggja tað. sum
lað so. at horunn rakar citt
lcimum lystir, meðan lað
oljuhcrandi lag, so vcrflur
undir monopolstøðuni hcvnógv broytt. Tá skulu lcknur venð citt krav nl tryggast tryggingar av cinum
ingina. at hon skuldi trvggja
slag.
sum ikki hcvur vcrið
ah>
hcr áður Og tá skal cin laka
-Tart er grcill Hctla sarr
støðu til. um tryggingin skal
lú allasiaðni, at scra slór
plascrasl hcinlciðis i ui
tryggingarfcløg á marknlandinum clla um hon skal
aðum. sum liggja ultan fyri
plascrast i cinum tøroyskteirra egnu hcimamarknum fclag. solciðis at taið cr
aðir. cru mcst áhugað i
tað løroyska fdagið, sum
tcimum hcstu kundunum
cndurtryggjar
tvs tcimum við størst risiGomard vísir á. at hoast
ko. harafturímóti cru hilacin trygging verður í Førog hcimatrygging ikki tað
oyum. so m crk irtað jú ikki.
cin lcggur scg cftir
al risikoin vcrður horin
Bcrnhard (Jomard hcldur
I005f í Føroyum Tað er
annars. at ta«> cr cilt Iramallið solcnVs. al Iryggmgstig. al lað nú í Føroyum
arlcløg inugu cndurlryggja.
vcrður loyvi ai kappasl um
solciðis at tcy ikki k«wna
trygging Hann hcldur tað
fyn nsa\j«>kkum
cisini vcra klokt at fáa
nakrar royndir. átVcnn cin
gcr av. urn loyvt skal vera
útlcndskum kapilali al vcra
við í kappingini i Føroyum
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FOTOKAPPING
TEM A: M ÍN BESTA M Y N D
SMS Foto og Sosialurin fara
nú undir fotokappingina:
"Mín besta mynd"
Soleiðis luttekur tú:
• Tú sendir bkkum eina
mynd, ið tær dámar væl.
• Tú ert eisini vælkomin at
senda nøkur orð við um
myndina, nær hon er tikin, í
sambandi við hvat o.t..

Vinningar:
Allar myndimar, sum koma í
blaðið fáa ókeypis Kodak
Royal First Class framkalling
og fotoalbum.
Vilt tú hava mvndina aftur

so send okkum ein frankeraðan
konvolutt við navni og bústaði
saman við myndini.
Myndin kann t.d. vera av bøm um ,
, 1i. i n /i m

/m í ' r i i

v f /* I si c / t m r /

TØKK
Hjartaliga takka vil øllum tetmum. ið sýndu
samkenslu tá id okkara kæri
JÓ GVAN SO RKNSKN
MAareiði

doydi og vard jardatHir. Tokk til kirkjulænarar. sangarar og bcrarar. Takk fyri blómur
og kransar, og tøkk til tykkum oll. sum
fylgdu honum til hansara seinasta hvíldarslaó her á fold.
Katha. Sigrid. Solveig og Mam>

® " ® ***^

Teir

u m tó k tu ke tlarn ir
v

eru á goymslu
Bæði du pu ltir
og e in k u ltir
Skuiu tygum hava nyggjan
keM. so tosið við okkum
og fáið eitt gott tifcoð
Vit hava serkønt tofc, ið geva
eina skjóta og góða tænastu

1■
Neg. nr. 16A 12DES96 SMS F0T0 sjálvandi

Eisini baksidun ú okkuru myndum er góð. Vit seta dato og
negativ-nr. ú baksíduna ú myndunum. Lætt og einfalt, tú tú
bíleggur onkra mynd, sum er framkallad hjú okkum.

Send mvndirnar til:

FOTOKAPPING
Postboks 1057 • FR-1 lOTórshavn

- Alt tlltar tll hitaverh og
man'tat fæst hjá okkum

M A R IA POULSE 3N & Co
Smyrilsvegur 8 - TH 12000

í samstarvi við

SMS FOTO

