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Anti-trust lóg fer at
forða oljuvinnuni at
arbeiða í Føroyum
Hon fer at geva íløgu-hugaðum útlendingum tað fatan, at vit
eru ein banantjód sum taó ikki er rádiligt at gera íløgur í
Á

ki

B e r t h o l d s f .n

- Ein anti - trust lóg cr eilt
ógvuliga prtmilivt tiltak
- Solcii'is arhcióa p«»litikar.it ikki nú á dttgum Nú
cru nógvir a«Vir <>g hctri
mátar at foróa fyn al ávi'sar
lyntøkur fáa ov sK'irt vald.
Kcldur í landsuniMtingini
í halda Iftið um ællanina al
seta í vcrk cina anti - trust
lóg fyn at stcdga Føroya
Fiskav irking. ti laó kann
gcrast uppá aórar. nógv
hetn. og mciri framkomnir
mátar
Tær siga. at Anti - trust
lógir var naka<\ sum varó
hrúkt ymsa staóni fyrr í líóim fyn al foróa cinsiøkum
fvntøkum at fáa ov stórt
vald at scta prísir. sum tað
hóvaói tcimuni
K iiu lasla dom i t$ hcUl

anti - trust lógin. sum í famu
old varó sctt í gildi fyri at at
forrta Rockcfcllcr al scta
oljuprísimar í US A cftir sínum cgna høvdi.
- Tá virkaAt lógin nøkunlunda. Mcn halia høvdu

Á ki B e r t h o l d s e n

- Hctta er so illa umhugsað. tað er so illa orðað og
óvissan er so stór. at tað
vildi vcnð fullkomiliga ábyrgdarlcyst at vcrið við til
nakað slfkt
Størsti andstøðuflokkurin. javnaðarflokkurín. hevur
gjørt støðuna upp um x tlanina hjá pørtum i samgonguni at lcggja cina antitrust lóg fyrt tingið fyn at
stcðga Eramtaksætlanim
viðvíkjandi Fiskavirking
- Og niðurstøðan hjá
flokkinum cr púra greið:
Tað hcvði vcrið hcilt áhyrgdarlcyst at tikið lut í
hcsum, sigur lorm aður
Hoksins. Joanncs Eidcsgaard.
Hcsi boðini fingu talsmcnn fyn tann partin i samgonguni. sum vil Fiskavirking til Ifvs, á fundi i gjáramorgunin
Fyri a*Vu fcrð nú rundanum vikuskiftið kallaðu
umhođ fyri teir fýra samgonguflokkarnar andstøðuni til fundar í gjáramorgunin at kunna teir um xtlaðu anti-trust lógma.
Hesufcrð komu fundarNxlini í g<Klari tið og flokkarnir høvdu lingið uppskotið til anti - trust lógina
Irammanundan. so teir fingu høvi at scta scg inn i málið

amcnkanarar ikki gjon umaftur nú á døgum. ti nú hava
politikararnir nógv m em
framkomin amfxKt at arbcióa vuV
- Hitt cr ov primilivt. fyri
at siga taó hart út. tí solcióis
arhcióa politikarar ikki f
framkomnum landi nú á
dogum. sigur kclda okkara
í umsitingini.
í hcsi øldini cru hara cinstøk dømi um. at anti - trusl
lógir cru iM>gv hrúktar
R ingt te k n

Kclua okkara sigur. al scta
vit eina anti - trust log i gildi
í Føroyum cr taó citl ringt
tckn al scnda út i hcim
- Taó gcvur útlcndingum
taó fatan. at vit cru rætt og
slætl cin hanantji'id og hctta
cr ikki fremur ikki áhugan
fyn at frcmja iløgur i Føroyum - hcldur ikki f oljuvinnuni.

- Taó cr cingin loyna. at
ætlaóa anti - trust lógin er
vcnd ímóti eini einstakari
fynløku.
- Og taó cr cin hætuslig

áðrcnn fundin
Javnaðarflokkurin. Miðflokkunn og KrF møttu á
fundi Tjó<Hcldisflokkurin
møtti ikki Hann møtti heldur ikki á fyrra fundinum
friggjadagin. tá i Krf og
VmF v<>ru á fundi við fýr
lingamar úr samgonguni
- Nú Javnaðarflokkunn
hcvur avhoð cr tað grcitt. at
tveir leir størstu andstøðullokkamir ikki fara at hjálpa
hesin partinum i andstixVim
hurturúr knípuni. tf Tjóðvcldisflokkurin hevur cisim
tikið grciða støðu ímóti
Hinvcgin er støðan hjá
smáu flokkunum ógrcið.

gongd. Tf taó fortelur umhciminum. at hvørja fcrit
føroyskir
mynduglcikar
vcróa ósamdir vió ema ávfsa fyritøku. so koma teir
cftir hcnni vió lógini ihondini. um taó so skal vera vió
afutrv irkandi kraft.
Ti kann ætlaóa anti - trust
lógin vcróa cin munandi
hági lyri cin* komandi oljuvinnu i Føroyum
- Eg haldi. at útlcndskir
ikggjarar. ikki hara i fiskivinnuni mcn cisini alla aór
asiaóm. fara at hugsa scg
mciri cnn cinafcró um. áór
cnnn tcir lcggja nakaó mun
andi av pcngum i citt land.
har tcir kunnu vænta at fáa
cina lóg slongda i høvdió.
hvørja fcró tcir koma at
traóka onkran á txm ar.
- Taó frcmur ikki álitió á
rættartrygdina í Føroyum
og lað virki og fyntøkur Tf
rættartrygd hava øll krav
uppá. um talan so er um
eina stóra fyritøku
- Eru vit hangin fyri. al
onkur skal yvirtaka alt vinn
uliv i Føroyum. her tað til

- Seta vit (Ftlaiiu anli- trust lágina i gildi. geva vit teimum tafl fatan. at hvørja ferfl, tey
konui ut traiVai onkran á tærnar. fá a tey hara eina lóg slongda í høvdió Og tafl frem ur
ikki iløguhugin, tí r<rttartr\gd leggja tey dent á, siga keldur i landsumsitingini
at foróa tí aórar vegir.
Kelda okkara er eisini
sannførd um. at anti - trust
lógm fcr hcldur ikki al virka
cftir wtlan
- Ein lóg. sum cr so ítøkilig. sum ætlaða anti - trust
lógm vcrður. cr ikki trupul
at gjøgnumgalað. Tað cru
royndimar. vit hava av slíkum lógum
H eldur kap pin garlog

Kclda okkara ncldur. at
tað hevði verið nógv betri

at sctt cina lóg um kapping
f gildi í Føroyum.
Hvørki oljufeløg. clla
onnur fcløg. himprast við
at gcra fløgur ieinum landi.
sum hcvur kappingarlóg.
umcnn hon kann verða
strong. tí tað cru tcy von við
og tey kcnna reglarnar.
- Ein lóg um kapping
fevnir ikki bara um monopol og liknandi Hon fcvnir
um alla kappmg y virhøvur
- Tvs, at hon skal forða
fyrí. at ávísar fyrítøkur fáa

so stórt. ósakligt vald á
ymsum økjum . at
tær
mcgna at halda prísinum
niðri til skaða fyri viðskiftafólk. Icvcrandørar og vinnulfvið annars.
- Ein slík lóg hyggir á
nógvar metingar og kanningar og ikki ítøkilig tøl og
prosentir.
- Útffá cim heildarmcting. vcrður so ein niðurstøða g|ørd. So kann tað henda.
at fyntøkan fær boð um at
broyta eitt og annað.

Jaynaðarflokkurin hjálpir ikki samgonguni:

A b y rg d a rle ys t

Tad hev5i verid
ábyrgdarleyst at
verið við til slikt

J<»anncs Eidcsgaard sigur.
at cndamálið við fundinum
var al vita. um samgongan
kundi lcggja uppskotið fyri
tingið, saman við samgongum.
- Til tað var svanð frá
Javnaðarflokkinum stutt og
greitt nci. sigur floksformaðurin
- Vit hava eisini boðað
frá. al vildu hcldur ikki taka
undir við uppskotinum. sum
tað cr orðað.
- Vit halda, at uppskotið
cr so illa umhugsað. tað hcr
so nógv vandamál i sær, at
tað hcvði vcrið heilt ábyrgdarlcyst at lova scg burtur.
sigur hann.

Jóanncs Eidesgaard sigur, al
hcnda avgcrð cr tikin útfrá
sakligum grundgcvingum
cftir at hava lisið málið
- Fiskiflotin skal hýtast
upp, so at ein partur skal
koma undir avmarkingar,
mcn ikki hin Tað cr hcldur
ikki umhugsa. hvørja ávirkan hetta fær, hvørki á Fiskavirking. clla á hini virkini.
- Og tað cr heldur ikki
umhugsa. hvørja ávirkan
hctta fx r á prisin
- Vit kunnu ikki taka undir við cinum málið. har avlciðingarnar cru so óvissar
Mcn J<>anncs Eidesgaard
viðgongur, at lað cr cisini

av politiskum orsøkum. at
Javnaðarflokkurin ikki vil
taka undir við málinum
- Tað cr vcruleiki, at sam
gongan cr rúkandi ósamd i
hesum máli Og tað er ikki
vanligt. at andstøðan hrúkar
scg sjálva al lappa cina
skinklandi samgongu aftur
- Tað er hcldur ikki mciri
cnn citt hálvt ár siðani at
Javnaðarflokkurin gjørdi
upp við samgonguna so tað
er ov nógv kravt av okkum.
at vit nú skulu hrúkast at
kitta holim i hcnm aftur við
cftir at hón sjálv hcvur ligið
sjóvarfallið av sær í ókukkumát.

Joannes Eidesgaard sigur. at
samgongan hevur ncvniliga
havt allar møgulcikar at
loysa málið, fyrr og at tosað
við andstøðuna. áðrenn alt
nú skal hcnda i hráskundi.
- Hetta hcvur ligið í luftini í næstan eitt ár. Samgongan kundi havt gjørt vart
við scg áðrcnn støðan hleiv
átrokandi. Mcn støðan er
hcldt tann. at tann ráðhamn.
sum varar av Framlaksgrunninum. sjálvur løgmaður. ikki hcvur vitað. hvat
hann hcvur politiska undirtøku fyn Var talan um vanligan landssiýrísm ann. var
misálil langt síðani rcist f-

móti honum. Tað mátti vcrið ótolandi. at havt ein løgmann. sum hevur eggjað til
eina loysn. cingin tckur
undir við. Tf eg kann ikki
hugsa m x r annað cnn at
løgmaður hevur fylgt við,
hvat Fram taksgrunnunn
hcvur gjørt og hcvur givið
honum fatan av. at alt var i
lagið. politiskt. T í hevur
Eram taksgrunnurin uttan
iva arhcitt í góðari trúgv.
Ikki tyrrcnn xtlanin hevur
tikið skap og alt cr grcitt.
vakna sam gongum enn ur
dvala - og tað cr altso i
seinna lagi, sigur Jóannes
Eidcsgaard

