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Oddagrein
VIT hava nú sett hol á eitt nýtt ár - eitt ár vcið stórum
avbjóðingum bæði á sjógvi og á landi - og í undir
grundini Yit stríðast f>ri at vinna rætt okkarayvirallan
okkara undirgrund. og vit eru við at leggja lunnar undir
eina moguliga kom andi oljuvinnu. Hóast tú í mongum
kann læra av royndunum hjá oðrum . so eru tað royndir
og vitan í tlnum egna umhvørvi. ið skulu vera karmurin
og innihaldið í einum nýggjum útviklingi Tað eru bert
vit sjálvi. sum kunnu siga og gera av. hvussu menningin
skal vera. hóast vit verða ávirkað av gongdini og avgerðunum aðrastaðni.
EIN tann størsta avbjóðingin í søgu okkara er ein komandi oljuwinna. Tað eru tey. sum i ovfarakæti síggja
fyri sæ r gull og grønar skógir. Og tað eru tey, sum seta
u p p ræðum yndir. har oljan tekur okkum av fótum.
í blaðnum í gjár var sam røða við grønlendska landsstýTÍsformannin. Eisini h an n n em ur við hesar spurningar H ann heldur tað er skeivt at gera tingini til antin
ella - tað eigur at verða bæði og.Hvat siga so okkara
egnu um kom andi útviklingin á oljuokinum! Logmaður og form aðurin í O ljuráðleggingarnevndini eru
sam dir við løgtinginum um. at vit skulu hava eina oljuvinnu, m en teir m æla til varsemi. Partur av vinnuni
heldur tað ganga ov seint og mælir til at skunda undir
útviklingin. Og í dag endurgeva vit so ein búskaparfrøðing. sum meira teknar up p eina ræ ðum ynd av
Foroyum sum fram tíðar oljuland H ann byggir hetta
á, at samfelagið er so lítið og viðbrekið, eitt nú hava vit
ikki egnan vaJuta til at kunna mótvirka óhepnum avleiðingum í einum vvirupphitaðum búskapi Hann
avarar eisini móti avleiðingunum fýri lonargongd. set
húsaprísir osfr. og at vit enda aftur í BO-unum og
kanska tað. sum er tíggju ferðir verri - um sam a slag
av politikarum skulu b estem m a yvir oljupengunum .
AT øll hesi sjónarm ið koma fram nú - ja í so góðari tíð.
áðrenn nøkur olja sum heild er funnin, er tekin um, at
vit hava eitt sunt samfelag hóast alt, tí n en u p eitt opið
og breitt orðaskifti er avgerandi fýri. hvussu okkara
samfelag best kann laga seg til h enda útvikling - uttan
at tað skal missa seg sjálvt b u rtu r í einum dansi um
gullkálvin.
LATIÐ okkum brúka m yndina hjá grønlendska lands
stýrisform anninum um at tað skal ikki vera antin ella
m en bæði og - longu í orðaskiftinum. Hetta er týdningarmikið, tí hvørki svartskyggjararnir ella teir yvirpositivu eiga at vera við yvitlutan. Vit hava bnik fyrí
nakað frá báðum - spurningurin er bert at kunna stýra
hesum. N ettup stvring er tí lyklaorðið í fram tíðar orðaskiftinum og tilrættaleggingini av hesi vinnu. Men
sannast má, at tað er ikki við góðum tannabiti, at tú
leggur til brots, n' ikki kann sigast, at stýringin hevur
verið góð. tá torvur var á tí ella at sam starvið var gott.
tá brúk var fyri tí. Tað er tl greitt. at vit standa við
nokrum fundam entalum trupulleikum longu nú, áðren n spakin verður settur í Og tað eru teir vit nú m ugu
til at sldfta orð um. Tí er fyrilesturin hjá H erman Oskar
syni eitt gott íkast til hetta neyðuga tjak. Og n ettu p tí
gera vit eisini nógv b u rtu r úr honum í dag og fara at
fylgja h o num upp. lúst uppfylgingin er eisini at m eta
sum sjálvt blóðrenslið i tí dem okratisku prosessini.
EFTIR okkara tykki hevði tað verið ræ tt nú at umhugsað eina víðkaða oljuráðleggingarnevnd ella eina
aðra nevnd. ið um fram t at arbeiða við tekniskum uppgávum, eisini viðger aðrar spurningar í samfelagnum
so sum m entan, livihátt. lívsvirði osfr. Latið okkum
her gera nakað, sum aðrir ikki hava gjort. Latið okkum
lata dyrnar up p fyri fleiri av hesum liðum í samfelagnum , soleiðis at tilrættaleggingin av eini komandi
oljuvinnu tá fer at verða m yndað av øðrum enn bert
serfrøðingum innan tæ r ymsu vísinda- ella fakdisi
plinirnar. )a hví ikki ein Trónda Patursson, ein lens
Paula H einesen ella eina Odvør Johansen. eina Joan
Ziskason. eín H erm an O skarson osfr. - fyri bert at
nøkur, ið eru við til at m ynđa samfelagið. Latið okkum
fáa alf samfelagið u p p í tjakið
S O S Ía lu r ín
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Ræ ttleiding til
Útvarp Føroya
Ta eg verði cndurgivin í útvarpinum fyri at hava sagt,
at tað var ctngin altcrnativ
fígging lil »Framtaksgrunnin«. Hctta cr at vcnda tí.
sum eg scgði fullkomuliga
á høvdið. Eg nngdi inn til
útvarpið og spurdi. um cg
ikki kundi fáa hctta rættað
um kvøldið Mcn tað vísti
scg at vera scra omoguligt.
tí tað sum kom um kvøldtð
var litið frxgari
Tað, sum eg legði stó ran
d ent á. var at F ram tak sg ru n n u rin hevði forkom ið
allari alte rn a tiv a ri figging
við sínar lovsn sam an við
»Førova Banka« av Føroya »F isk a v irk in g « . Tcy
virkir, sum cru uttanfyri
Fiskavirking. koma nú at
stríðacitt vijnlcyst stríð. Tað
vil siga, at tcy skulu konkunera \ ið almcnnan pcning.
Hctta cru 70-árim og 80árini umattur. Sigast má. at

teír. sum hildu Framtaksgrunnin vcra cina kær
kom na loysn, hava cinki
Ixrt av 80-árunum. Stilciðis
sum hcsin grunnur hevur
virkað higartil. hevur hann
vcrið citt haft um hcinini á
teimum. sum kundu hugsað
sær at gjort iløgur í fønvyska
fiskivmnu. Harafturat forðar grunnurin trcmmandum
kapitali at gcra ílogur i Føroyum.
Hettar cr ein snildur máti
frá donsku stjómini at niðurbinda føroyskt vipnulív
uppá H crafturat fortaldi
Edmund Jocnscn løgmaður.
at nú høvdu v it fingið hcimastýrí aftur. og hclvtin av
hcsum 2(K) m illiónunum
vóru cin forcring frá døn
um. Men vcrulcikin er hcill
cin annar. í viðtøkunum lyri
grunnin, sum cru á donskum stcndur:
Kapital:

$ 3. Instituttcts grundkapital udgør 2 mio. sum indhctalcs kontant mcd I mio
kr. frá henholdsvis dcn
danskc regcring og fra færøsk sidc lán til instiluttct
pá hver 99 mio.kr Láncnc
er rcntc- og avdragsfri i 10
ár cftcr stiftclscn jf. dog §

Tað stcivlur í viðmcrking
unum i uppskotinum trá
landsstýrinum , at lánini
skulu alturgjaldast ár 2004
So cg vznti. al hctta fcr at
roynast okkum tøroyingum
cin dýr gáva. Hcrafturat
kcmur solciðis sum grunnurin arbciðir. so sýgur hann
mcrgin úr øllum kappingaríøri i Føroyum
Ut Irá hcsi sam fønng atkvøddi cg ikki fyri »Framtaksgrunninum - 22. dcs.
1994 Tað vóru 26 lyri av
32 tingm onnum l'm cg
minnist rætt. so scg<>i Svern
Hanscn, at avtalan við Føroya Fiskavirking var undirskrivað 22 dcs 1996 Tcir
sum atkvøddu kunnu takka
sær sjálvum fyrí støðuna í
dag.
Heini (). H einesen,
løgtingsm aður

II.

Spurningar sum Framtaksgrunnurin ikki svarar
I vikuni hevur Fram taksgrunnurin scnt út eitt tíðmdaskrív, sum skal vera citt
aftursvar til tað orðaskifti.
sum hevur verið um grunnin seinastu tiðina Niðurstøðan hjá Framtaksgrunninum er í stuttum. at »uttan
mun til hvat onnur siga so
hava vit rætt«. O g tað verður als ikki nortið við tey
tyðandi ivamál, sum eru
komin undan kavi í hesum
orðaskifti.
Men tólkið í Føroyum, og
leir politikarar sum umb<x>a
tað kunnu ikki finna seg í,
at tað ikki skal kunna hera
til at fáa grundgcvingarnar
avgerðina um at bjarga
Fiskavirking.
Nøkur av teimum málum.
har almcnningurin má hava
krav uppá nærrí frágreiðing
eru:
Ivam ál nr. 1: Sam m etingin sum v a r ein villleiðing.
I tíðindaskrivinum undan
jólum varð, inetir Framtaksgrunnurin, at úrslitið hjá
Føroya Fiskavirking var
munundi belrí »cnn sundurliðaðu llskivinnuni á landi
undan Føroya Fiskavirking«. »Prógvið« fyri hesum
er ein sammeting av roknskapinum hja Fiskavirking
fyri 1995 við roknskapirnar
hja sainlaðu tlakavirkjunum
lyri I9KK Tann sum hevur

mmstu hylling á hesum viðurskiftum vcit, at ein slik
sam m eting cr púra einki
vcrd. Hctta hava sovæl cg
sum Kjartan Hoydal víst á í
hløðunum. Hcr skal bcrt
verða cndurtikið citt dømt:
í útrokningini av hallinum
hjá virkjunum í I9KK verður
innroknað studningurín úr
ráfiskagrunninum. sum als
ikki ávirkaði roknskaparúrslitið hjá virkjunum Mcn í
uppgcrðini yvir hvussu
»væl« tað hcvur gingist hjá
Fiskavirking í 1995 verður
als ikki likin hædd fyri tí
studningi. sum cr beinleiðis
latin til Fiskavirking fyri
inntluttan físk. Hctta gcvur
cin skeivlcika í sammetingini uppá langt omanfyrí 100
mill. kr
Hoast hesi okkara sjónarm iðeru væl undirbygd hevur Framtaksgrunnurin valt
at látast sum um tey als ikki
eru sett Iram.
Ivam ál nr. 2: llv ø r
gjørdi k a n n in g a rn a r?
I t í fyrra tíðindaskrivinum
verður sagt. al »drúgvar
kanningar av útlendskum
og føroyskum sctrø<>ingum
vísa. al tað cr ncyðugt við
samskipan av virkjunum .
skal lønandi vinna fáas hurlurúr« Hetla Ijt'xTar jú sera
prolessionelt. Og al nýttu
scrlrøðingarnir eru »útlendskir« skuldi givið trygd

fyri. at eingin ivi var um
hahilitctin hjá ráðgcvarunum hja Framtaksgrunninum
A tí fundi sum samgongutmgmcnn høvdu við Framtaksgrunmn fekst upplysast.
at talan var um triggjar
kannmgar Ein var løroysk,
mcn formaðurin noktaði at

upplýsa hvør ið stóð fyri
hcsi kanning. O nnur av
tcim um »útlcndsku« vóru
gjørdar av Finansicnngsinstituttct for Industri og
Hándværk. O g hin var gjørd
av grannskoðaratyritøkum
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Bítskciparfrødingur

ivasamurføroyska oljuævintýrið:

Væl hugsandi at vit
fáa 1-5 milliard um
árið burturúr oljuni
Eg vænti ikki, at okkara politiska skipan er nóg sterk og professionell til vit klára at stýra
oljupengunum skilagott. Spurningurin er. um oljan verdursama vanlukka fvri okkum, sum hon
erfvri Meksiko, sigur Hermann Oskarsson, húskasparfrodingur

Blokkstuðulin,
oljupengar og
fíggjarligt árin
Mikudagin hclt Hermann Oskarsson, búskaparfrøðingur á hagstovuni. almennan
fyrilestur á Fiskirannsóknarstovuni í røðini
um ..broyttu Føroyar".
Fyrilesturin var um árinið á búskapin av
ríkisstuðlinum, og um. tær metingar, hann
gjørdi sær av, hvat árin ein møgulig oljuvinnna kundi fáa á búskapin.
Vit hava í blaðnum í dag tikin táttin um
oljuvinnuna upp.
Men í blaðnum týsdagin fara vit at gera
meiri burturúr. M.a. fara vit at greiða frá,
hvørja ávirkan Hermann Oskarsson heldur
at ríkisstuðulin hevur á føroyska búskapin.

una
Hann scgði. at Oljuframlciðslan sjálv og tx r framlciðslur av vørurn og txnastum sum hanga uppi við
hcnni. fara at krevja nógvar
bcinlciðis resursir - arbciðsfólk og kapital.
- Mcn haraftrat er vxntandi. at aðrar avlciddar umlcggingar av vinnustmkturinum fara at hcnda av tí at
inntøkunurn hjá tcim um .
sum har arbeiða. broytast.
og av ti at hroytingar hcnda
i inntøkunum hjá Landskassanum.
- Mcn í sjálvum s x r er
broytingin í vinnusamansctingini - av at irljuvinna tekur
seg upp - ikki av ti ringa.
- Ø kir hon um samanløgdu vxlferðina i landinum hcvði alt annað enn cin
umlegging verið skcivt. tí
frcmsla m álið hjá framlciðsluni í cinum landi cr
vxlsaktans at nøkta tann
eftirspurningin. sum forbrúkann gcr vart við, scgði
Hcrmann O skarsson
N ey ð u g t vió Kanning

- Vit sÍRflJU í dag. hvussu ringt taO er at kom aftur á hetnl eftir nøkur ar viO ov nóftvum virksemt. TaO verOur hvaOna
verri at kt/ma aftur á heint eftir at venO undtr ótálmaOari ávirkan av eini oljuvinnu. Er influttonm htnmtalhøg t/g
lønarlagiO somuleiflis. nyttar einki at kasta snørtfl aftur tá iO t/ljun er uppt. sigur Hermann Oskarsst/n. huskaparfrøOtn^ur
Á

ki

B erth o ld sen

- Eg kann væl hugsa naer,
at, tekur oljuvinnan seg upp
undir Føroyum. koma inntøkumar hjá lanđskassanum
at liggja imillum 1-5 milliard um án ð av oljuavgjaldið. alt eftir, hvussu nógv
verður framleitt og alt cftir,
hvussu nógv prosent avgjaldið verður
- Men eg v zn ti ikki, at
okkara politiska skipan er
nóg sterk og professionell
til at hon fer at klára at umsita oljuinntøkurnar við
skili.
B ú s k a p a rfr ø ð in g u rin .
Hermann Oskarsson er raettiliga ivasamur um Føroyar
sum oljutjóð.
Hann reisir spurningin
um ikki vandi er fyn, at oljuvmnan verðurein líka vanlukka fyri okkum, sum hon
er blivin fyn Meksiko.
- Tað ringasta sum kann

hcnda er. al søgan fer at
endurtaka seg: at sama politiska óskil fer at halda
fram. at politikarir aftur fara
at sty ra skeivt u' teir einki
yvirlit hava yvir búskaparligu gongdina.
- Vit síggja í dag, hvussu
ringt tað er at koma aftur á
beint eftir nøkur ár við ov
stórum virksemi.
- Tað verður hvaðna verri
at koma aftur á beint eftir
at vit eitt áramál hava venð
undir ótálmaðan áv irkan av
oljuvinnuni. sigur Hermann
Oskarsson.
- Til at stýra inntøkunum
av oljuvinnuni krevst ein
politisk disiplin. sum vit
hava vfst tey síðstu 15-20
ánni. at vit yvirhøvur ikki
hava.
- Vit hava ikki eina politiska skipan, sum er nóg
sterk til at hon kann trumfa
loysnir ígjøgnum
Hermann Oskarsson vísti

t.d. á. hvussu strilti tað
hcvur gingið í nógv ár. bara
at rcgulcra fiskiskapin.
- Og vit vita, hvussu lað
var við øllum almennu iløgunum í áttatiárunum. Tað
var eingin. sum mutaði ímóti.
Hann segði, at emaferð
verður oljuævintýrið liðugt.
- Hava vit tá eina himmalhøga inflatión, og eitt
himmalhøgt lønarlag. nyttar
einki at kasta snøri aftur,
sum hann tók til.
Hann nevndi t.d. at tá ið
oljuvinnan tók seg upp í
Noregi, blivu norskir búskaparfrøðingar so rxddir
fyri avleiðingunum, at teir
m xltu beinleiðis til at geva
oljuna hurtur fyri einki.
- Eitt annað er so tað. at
norðmenn hava verið ótrúliga disiplineraðir og hava
klárað at hiidið inflatiónina
óvanliga lága og fíngið

lálma nýtsluni Tað kcmst
av, at teir hava latið oljupengamir standa uttanlands
Hermann Oskarsson cisini.at hetta var cinasta
gongda leið í Føroyum, at
lata oljupengarnar slanda
ultanlands og at scta teir í
pappír við óendaligum avkasti
Tað er heilt avgerandi, at
hesin spum ingunn verður
tikin upp. so at ikki alt fer
at snúgva scg um al leita
eftir projcklum at seta oljuvinningin f.
- Men hann helt ikki. at
hetta var eitt óloysiligt mál.
men hann helt, at pohtikarar
góvu hesum alt ov lítlan ans
K re v ja nogv

Tað var í einum fyrilestri
á Fiskirannsóknarstovum
mikukvøldið. at Hcrmann
Oskarsson kom við hesum
mctingunum um oljuvinn-

Hermann O skarsson segði.
at tað c r neyðugt at gera
forsagnir um fram tiðina,
hóast tað er sera trupult
- Sjálvandi veit eg líka
lítið sum nakar annar um
nøkur oljuvinna cr vxntandi
í Føroyum.
- M en tá vit tosa um
framtiðarvám m ar fyn føroyska búskapin er ein ki>mandi oljuvinna cin trúhgur
møgulciki
- Men ikki hava vit gjørt
nógv fyri at lýsa ta ávirkan.
sum metast kann al tað fer
al hava á búskapin
- M øgulcikarnir fyn
hvussu nógv olja cr. hvussu
nógv hon gevur av s x r lil
Landskassan. hvussu útvinningin vcrður løgd til
rx ttis , hvussu nógv okkara
egna vinnulív vcrður uppií
og so framvcgis, - tað eru
spurningar vit ikki kunnu
svara uppá.
Men vit kunnu meta um,
hvørja ávirkan oljuvinnan
fx r út frá eini gongd, vit
kunnu hugsa okkum til
- Um so vcrður. at oljufcløgini seta á at bora. og

tað vísir seg at »>lja cr. og
um so verður at Landið upp
á onkran máta fx r oljuavgjald. og um so verður at
oljuvinnan við Føroyar cr
ájavnt produktiv viðtað hon
cr n x rhcndis. og um so
verður. al føroym gar í stóran mun cru við í oljuvinnuni
bcinlciðis sum arbeiðskraft
og í hjávinnum- hvørji árin
fx r tað so á búskapin.’
Hcrmann Oskarsson helt.
at hcnda spurm ngin átti
Landið at kannað gjølla
og kannað hann almcnt.
- Tað er sjálvandi rx tt.
at ein partur av ti sum Olju
fyrisitingin fx st við ikki
kann vcrða almannakunnugt
- Mcn spurningin um
hvørji arin mntøkur av oljuvinnuni fáa á búskapin. cr
m cira cnn cin tckm skur
spurningur Tí oljan í undir
grundim cr - sum fiskurin í
havinum - ein ogn. sum vit
øll hava rxttín til ágóðan av
og cin ogn. sum vit umsitu
vegna okkum sjálvi og allar
cftirkom arar
- Okkum nýtist valla at
biða til sjálv úts inningin av
olju fer i gongd, áðrcnn árinini á búskapin fara al
merkjast.
- V xntast kann. at longu
í fyrstu iilriggingartiðini fcr
ávirkamn av \ irkscmmum
at ávirka búskapin tann vcgin, at inntøkur hjá cinstakl
ingum og fyntøkum fara at
vcrða m crktar av virkseminum.

- O g ikki minni. at forvxntnm gunn um stórar inntøkur fara at mcrkja atferðina bxði hjáeinstaklingum .
fyritøkum og tcirri politiku
skipanini.
Tvinnandl árin

á

b u s k a p in

Hcrmann oskarsson sigur.
at rxltulig oljuvinna í Føroyum kann hugsast at fáa
tv innandi árin á búskapin
- I.andið fx r oljuavgjald.
sum fer i Landskxssan
- Vinnulig orka verður
løgd í oljuvinnuna
Tað fyrra - oljuavgjaldið
- kcnna vit til ávirkanm aav
- Tí citt oljuavgjald. sum
endar i landskassanum. cr
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- Tað fnxRiista. vit gera. verður lumska slett ikki ta ia oljupengam ar heim. men lata teir standa uttanlands í pappirum.
sum f(eva eitt óend/ihgt avkust. heldur Hermann Oskarsson. búskaparfrtdinnur
ikki nógv annaólcióis cnn
danski rfkisstuóulin
- Støddina á oljuavgjaldinum kenna vit ikki. mcn
hugsandi c r al taó verður
líka stórt sum n'kisstuAulin.
sum kanska fcllir hurtur.
- Mcn nljuavgjaldió kann
saktans eisim blíva sto m
cnn ríkissiuóulin. og harav
fáa mcira ógv usligar avlcióingar.
- Tað vil siga. at skatlatrv stió i Føroyum kann fara
niður á størtió frá 7()'unum
og KO'unum. at txnastustørtió hjá tí almcnna vcr<>ur
hctri cnn í dag og at ráó
verOa aftur til almcnnar iløgur í stíl vi<> vallyftim frá
tcimum syngjandi áltatiárunum
- Taó scinnu ávirkanma
av føroyskari luttøku í oljuvinnuni. kcnna vit ikki so
nógv til Har fara ótvað at
vcrða gjørdar iløgur og
nýggj arheiðspláss. sum
gcva lønir. v x l omanfyri
tað. sum vit kcnna úr øðrum
vinnum
- Mcn vit kcnna kanska
kortini nakaðtil hcsaávirkanina. um vit samanhcra
hana við ávirkamna av tí
stóra virkscmmum í áttatiárunum
- Tað vcrða ikki hara
talan um arbeiðspláss í
sjálvari oljuvinnum og
vinnum. sum hanga uppii
- Mcn cisini í lcimum
vardu
vmnugrcinunum .
sum tara at uppliva cin øktancttirspurning sum stcndst
av inntøkunum ( oljuvinnuni
- Vardar vinnur cru pnvatar og almcnnar føroyskar
vinnur. sum ikki kappast við
innfluttar vørur. t d tryggingar. sakførarar. bygging
hamaansmg. skular o.s.fr.
1-5 m illia rd u m ariO
Hcrmann Oskarsstm sigur,
at at tað cr nngt at mcta um.
hvhussu stór landskassans
inntøka av otjuavgjaldmum
vcrður
Hann scgði. at hann vitsti
cinki tckniski um oijuhoring at siga. so kanska for
hann heilt skcivur.

Mcn sum hann hcvði
spurt seg fyri, so cr cin
hugsandi støíld ácinan oljukcldu - ella atgongda nøgdin hjá ctnum horipalli - t.d.
V I) miljómr tunnur
Av hcsum fcr kanska 1/3
til sam laðar heinlciðis
kostnaðir til lciting. mcnning og sjálva útvinningma
- Avlopið. 200 miljónir
tunnur cru so at hýta millum
oljufyritøkuna og Landið
- Fáa vit eitt nú 5 0 Í av
vinninginum i oljuavgjald.
so cru 100 miljónir tunnur
landskassans panur
- Við cinum oljuprísi
uppá 20 dollarar fyn tunnuna cr landskassasinntøkan
2 miljardirdollarar. clla umlcið 10 miljómr krónur
- Er útvinningstiðm 15 ár.
og vit hýta framlciðsluna
javnt yvir øll ánni. so verður inntøkan cinar 750 milltónir krónur um árið, frá
cinum øki
- Sum cg skilji. kann inntøkan hlíva eitt hvørt lal. su
mcr støm cnn hctta.
Hcrmann Oskarsson sigur. at hcndan inntøkan cinsamøll er i stødd víð allan
hiokkin
- Vcr*>ur inntøkan 2 fcrðir
tx r 750 m iljónim ar - 1.5
mifliard - cr hon líka so stór
sum øll skattainntøkan i
IW 6
- Hesi tølini vita vú onki
um. sum nú cr. Men við
hesum í høvdmum kunnu
vit saktans hugsa okkum al
avgjaldsinntøka lændskassans kann koma at liggja
millum I og 5 miliardir um
án , alt cftir hvussu nógv
olja vcrður horað. og alt cftir hvussu stórt avgjaldsproscntið vcrður
Hann hclt tiskil. al samanumtikið hava vit citl ávist
grundarlag til at mcta um
húskaparligu av lciðingarnar
av cini komandi oljuvinnu
- Vcrður nljuavgjaldið
umlcið lika slórt sum rikisstuðulin. lara vit lcy komandi árini al kunna figgja
citt Inrhrúk av smnu stødd
sum higartil - so lcingi olja
cr.
Oklu vinnumøgulcikarnir fara at gcva møgulcika

til at arheiði vcrður til flcstu
okkara - og nakað vxl aftrat
- «>g harvið at økja um framlciðsluna
S tó rt trý s t

Hcrmann O skarsson ivaðist tó ikki í. at trupullcikar cisini fara at stinga
segupp.
- Trýstið á lønarlagið og
kostnaðarstigið sum heild.
fcr at vera harðari enn vit
higartil hava sæð
- Barði tað hatnaða gjaldførið hjá landskassananum
og tann hxkkandi aktivitcturin i privatu vinnuni fara
at lcggja so hart trýst á
marknaðimar. so at produktivitctunn i útllutningsvinnuni ikki fer at klára at
fylgja við.
- Avlciðingin verður. at
útflutningsvinnan. og tacr
vørur. vit gcra sjálvi. men
sum kappast við innfluttar
vørur. fara at hava ilt við at
slcppa av við framlciðsluna.
- Rcntahilitclunn í teimum vinnunum verður so
undirgravaður. at vandi er
fyn at ta-r fara heilt fara fyri
hakka
FlsRivlniUMt løgd
lam in?

- Spumingurin. sum stendur til okkara. er i fyrsta lagi.
um vit kunnu mcta um hvar
ið trupulleikar stinga seg
upp við tí kunnlcika vit
hava til. hvussu húskapur
okkara virkar.
- í øðrum lagi cr spurningunn um vit cru so sjálvsøkin og ótolin. at vit hara
lata standa til. clla vit skulu
taka nøkur stig til at forða
tcimum ohcpnu avlciðingunum
- Og i tnðja lagi cr spumingurin. hvat ið vit kunnu
gcra
- Fitt cr. at mynduglcikar
og vmnufólk hava úr at gcra
við at fynreika scg til at taka
ímóti tcimum vxntaðu positivu ármunum av oljuvinnuni.
Mcn hvørja ávirkan hon
lær á samlaðu húskaparligu
gongdina. tað hcvur vallað
vcrið likið upp á tungu cnn.
i ær hon hcsa ávirkan á

vinnustrukturin?
- Fer oljuvinnan at lcggja
alla fiskivinnuna lam na.’
- Hvat hendir við innlcndska prís- og lønarstiginum? Kann hon hliva sama
vanlukka fyn okkum. sum
hon hcvur verið fyri Mexiko?. spurdi Hcrmann Oskarsson
M erVja t a ó lo n g u
Hermann Oskarrson hcldur.
at tað kann gott vcra. at vit
longu cru farin at mcrkja

avlciðingarnar av oljuvinnuni
- Tað er nógv sum týður
uppá. at fólk eru farin at
rokna hækkaðar prisir og
tnntøkurav oljuvinnum upp
i sínar figgjarligu ætlanir.
segði hann.
Hann nevndi t.d., at húsaprísimir cru farnir rættiliga
fítt upp. uttan at tað vcruliga
cr nakað fíggjarligt grundarlag at hóma undir tí.
- Tí hoasl flciri fólk em
komin í arbeiði, lønarinntøkurnar cru hiidnar uppat
at falla og cru kvinkaðar
uppeftir aftur. og fólkastrcymurin av landinum er
stcðgaður - so eru allso ikki
so nógv onnur Ijóspunkt at
hóma. at tað kann hcgrunda
cin vøkstur í húsaprisunum
í so stóran. sum vit nú hava
upplivað hann.
- Tað kundi komið av tí.
at seljaram ir drála inntil
olju-inflatiónin hyrjar, og at
kcyparamir cru meira hugdjarvir tá um prísin ræður.
tí teir vænta sær betri inntøkugrundarlag seinri.
- Fólk flest eru mcira
figgjarliga rationell cnn vit
mangan geva okkum far
um.
- Politiska skpanin cr ikki
minni mcrkt av einum
fíggjarligum rationalitcti.
- At landskassin kann
vænta sær storar inntøkur av
oljuavgjaldinum. kann saktans longu nú fara at ávirka
avgcðirnar i polilikki hæði í bý- og hygdaráðum
og i landspolitikki.
- Tað ringasta. sum henda
kann. cr at sama poliliska
oskil. manglandi yvirlit yvir
huskapargongdina og harav

slðring á skciva kós - skal
fara at cndurtaka seg.
- Longu sum cr. sæst at
rcntahiliteturin í útflutningsvinnuni c r so hart
kroystur. at torført c r at láa
invcstorar at lcggja pening
av týdningi i vinnuna.
- Fer so oljuvinnan at
økja um inntøkum ar og
draga fólk úr konkurrcrandi
vinnunum annars. so koma
okkara traditioncllu vinnur
í vanda fyri at doyggja út.
- Vit siggja í dag. hvussu
torført tað er al koma aftur
á kós eftir at vit hava havt
nøkur ár við ov stórum
virksmei og einari flúgvandi innlcndskari inflatión
- Tað verður hvaðna verri
at koma aftur á heint. eftir
at vit hava verið undir
ótálmaðari ávirkan av eini
oljuvinnu i eitt áramál,
scgði Hcrmann Oskarsson.
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NÓSA CUP 97
HB bjóðar øllum gentum og
dreingjum at gera lið til kapping
í fótbólti í høllini á Hálsi í
døgunum 1.-2.februar 1997
R e g lu r o .a .

A ld u r s b ó lk a r :

Á hvørjum liði eru fimm leikarar í
deildunum gentur. dreingir og unglingar eru tó bert týra leikarar Loyvt
er at hava ein eykaleikara

1 Smápiltar (tøddir 87-86)
2 Piltar (foddir 85-86)
3. Smádreingir (fødchr 83-84)
4 Dreingir (føddir 81 -82)
5 Ungimgar (føddtr 78-79-80)
6 G entur 10-12 (føddar 85-86)
7. Sm ágentur (føddar 83-84)
8 Gentur (føddar 80-81-82)

Tað kostar 150,- kr tyn hvørt liðið at
luttaka Otl liðtnt skulu hava eitt rættiligt fótbóltsnavn.
Føroya Banki. ið stuðiar kappmgim.
letur hetðursmerki til trý tey bestu liðini í hvørjum aldursbólki

Tilm elding fer fram á hesum skúlum
Kommunuskulin
Venjmgarskulin
Hoyvíkar Skuli
Argja skuli
Eysturskulin
Sankta Frans Skuli

Sólbjørn Mortenen
Jákup Joensen
Eđvard Nielsen
Krisjan Chhstiansen
Pæ tur C lem entsen
Óli M ortensen

16157
15002
10541
17026
15616
15026

ella hjá venjarum i hollini á Hálsi

Havnar Bóltfelag

