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Árni Olafsson. formadur í O ljuráðleggingam evndini:

Landsstýrið ikki
fingið tilmæli um
alment oljufelag
-Tað er týdningarmikid at síggja oljupolitikkin sum ein pakka, og har er
eitt alment oljufelag so hert eitt av
elementunum. Oljuráðleggingarnevndin arbeiðir við málinum men
hevur ikki latið landsstýrinum nakað
tilmæli enn sigur formaðurin í Oljuráðleggingamevndini

nú?
-Tað e r hann sjálvandi til
eina og hvørja tíð ham yvir
politiskt Eg cri mcira
kløkkur yvir málhrúkið í
gremini. men sjálvandi er
tað í lagi. at tað politiska
valdið vil vísa á, at hetta er
nakað. sum tað gongur inn
fyn
Ein pak k i

Formaðurin í Oljuráðleggingamevndim hcldur tað
vera týdningarm ikið at
siggja allan oljupolitikkin
sum ein pakka. og eitt alment oljufelag er so eitt

Ikki fcern enn fim m núverandi og f \ rrverandi lønmenn vóru við á Oljuráðstevnuni
l/m fram t Edmund Joensen of> Paula Ellefsen. á myndini. vóru eisini Atli Dam. Jógvan
Sundstein of> Marita Petersen á oljuráðstevnuni i Norðurlandahúsinum.Mynd jan
clement bæði í tí vinnu
ptilitiskaparunum av pakk
anum og í tí skattapolitiska
partinum.
Keldur. sum Sosialurin
hevur tosað við. halda. at
tað kann vera citt sindur óheppið av løgmanni longu
nú at draga eitt einstakt mál

tram ur ti arheiði. sum Olju
ráðleggingarncvndin situr
og arheiðir við Tað kann
minka um frælsi hjá nevndini at meta um fyrimunir og
vansar í einum máli. áðrenn
ncvndin skal koma við sinum endaliga tilmæli í málinum Helta er so heldur

ikki i samsvar við rikna
politikkin higartil. har
landsstýrið skal hiða eftir
einum samlatfum tilmæli frá
O ljuráðleggingam cvndm i.
áðrenn ítøkilig politisk stig
verða likin á ávisum økjum

Starv: Tekniskur leiðari til Strandfaraskip Landsins
Við hesum verður søkt eftir tekniskum leiðara nl icknisku
deild á Slrandfaraskipum Landsins
teknteku <Mld

Høvuðsuppgávan hjá tcknisku deild. sum er ein stipsdeild.
er at veita leiðsiuni í fyntøkunt cina úrslitagóða tekmska
fynsiting. herundir samskipa. viðlikahalda og mcnna
lekmsku stýnngina hjá fyntøkuni Aðrar høvuðsuppgavur
eni
> Tryggja ein sløðugan rakstur av skipum. akførum o ø
> Seta upp viðlikahaldsmannagongdir og viðlikahaldsællanir
> Hava eftirlit við skipunum. herundir samslars við Skipaeftirlit. klassa. skipasmiðjur. verkstøðog myndugleikar
> ( iera Xtlanir um Størri viðlikahjldsarheiðir og doking

> Høvaeftirik viðog ttýra verkstøðum og gi>>mslum

J an M l l l e r
Fdmund Joensen. løgmaður
he\u r samhart Dimmalætting í gjár t'ingið undirtøku
frá samgongufeløgum sínum fyri at seta eina nevnd
at kanna. hvussueitt alment
føroyskt oljufelag skal
virka. Breið semja er f
landsstyrmum. og hetta
serður gjørt eftir tilmæli frá
O ljuráðleggingarnev ndini
sigur løgmaður v ið hlaðið
Sosialunn hevur spurt
formannm í O ljuráðleggingarnev ndim. Arna Olafsson, hvussu tað ber til. at
nevndin longu nú. áiVenn
hon hevur lagt nakað tilmæli fram i samhandi við
ailan framtiðar kolvetnispolitikkin. kemur við tílmæli um eitt einstakt mál'
Einki t il m a li enn

Arni Olafsson: -Eg kann
vátta. at nevndin arhciðir
við spurnmginum um eitt
oljufelag. eins og tað verður
arheitt við so nógvum øðrum spurmngin. men nevndm er ikki liðug við hetta
arheiðið. og hevur tí heldur
ikki latið landsstýrinum
nakað tilmæli
Arm O lafsson sigur. at

Á m i Olafsson. form aflur i
OljurtuMef’HÍnf’arnevndmi
her við panlehorðið á
oljuráðstevnuni i Norðu rlandah úsinum
ncvndin fer sjálvandi. tá
hon kemur við cinum tilmæli til landsstyrið. at
síggja tey einstøku elementim sum eina heild
Nevndin hevur arheitt við
spurninginum
um
eitt
alment oljufelag út frá sím
egnu meting av. at hetta mál
longu er politiskt viðkomandi og áhugavert. I
hesum sambandi hevur hon
eisini kunnað løgmann um
sítt arbeiði og hevur fregnast eftir at vita. um hetta er
politiskt áhugavert at arbeiða við.
-Tað taki eg so uðindini
í Dimmalætting sum eina
ábendmg um. at tað er.
Árni Olafsson heldur tað
er óheppið, um greinin í
Dimmulætting skal skiljast
sum. at Oijuráðleggingarncvndin hevur latið landsstýrinum eitt tilmæli í málinum, tí enn er málið hara á
einum arbei(V>pappíri
-Men er tú hilsin av at
sinffja løxmann nú taka
máhð í egnar hendur og
fara til sínar sanif’onf’u
limir við einum tilnutli um
a tfa ra undir kanningar

■ G e n svirlil vvir anlegg ng uthunað til styringar og rokfl
skaparcndamál

’ Gera ysirlit ssir rrunnmgar og onnur starsstolk til nstslu i
samhandi við teknisk fynsitmgarliga ráðlegging og siyring
: Uppgávur og ábyrgd hjá tekniska leiðaranum
lariðaraunngásur

> Daglig fynsitingarlig ábyrgd js uppgásunum hjá dcildini
> Eylgja uppgasum og málsetningum nø fyn dcildina
> Esriskipa deilJina eltir lekmsk i osringartorsinum
> Fremja ráðlegging. tyriskipan. raðtesting. samskipan og
eftirlit í samhandi viðtekmsku stýnngina
> U-ypandi meia um viðlíkahaldslørvin á anleggum og ulhún
aði
> lynskipa SL-rk.trlanir i samhandi suy størn hroylingar
innanfyn tekniska økið
> Iryggja undirvísing og takliga menning a\ slarsstólkunum
á dciidini
> Tryggja undirvísing og upplysing um irygd á skipum.
akførum o ø
>

•

:■ ulhunaður er ,it ioss.i uppgas ur' u

lakligar høvuðsuppgávur tsiuii- ella langfreistaðar(
> lyrireika keyp og sølu av anleggum og utbúnaði
• Innheinla nlhoð um s iðlikahaldsarheiðir
> Iýri sijorunum og deildarleiðarum leggja Iram mánaðar
ligar frágreiðingar um teknisk viðurskifti. virkserru og
arilanir

I

’ Gera fíggjar- og íiøguællan innanfyri tekniska økið
> Viðmæla slarvssetamr innanfyn tekniska økið
’ Tekniski lciðann er designeraður personur innan ISM-tcitifísenngina
>Gera uppgávu- og starvslýsingar á deildini
Talan er um eitt lciðarastarv við siorum og spcnnandi
avhjððmgum. I e upphyggja tcknisku lynsinngina Irá
grundim av og sum skapar gin'ar møguleikar fvri al menna
cin sum lciðara
1FfteM tekw v

> Verkfrøðingur ella lilsvarandi hægn útbúgving
> Arheiða sjálvviøðugt og hava læll við at samstarva
> Kunnleiki og royndir viðvikjandi rakslri as skipum (hclst
við royndum sum yvirmaður umlxnð)
■ Kunnleiki og royndir i at hruka tekstssiðgcrð. rokniark og
dátahasur
■(ííSð cvni al orða scg hæði skrivltgj og munnhgj á føroyskum og enskum
> Kunnleiki og royndir viðvíkjandi arheiðshátli á skipasmiði
um og verkstøðum
> Kunnleiki nl lógarkrøs innanfyn raksiur as lcrðamanna
skipum
| Søtenøf- oq tenørtrøytfr

Starvið verður setl samhært sáttmála rrullum høroya
Landsstsri og Verkfrøðingatelagið clla avsarandi yrkis
felag
i Umøóknlr

Lmsokmr við avntum av progvum. ummælum. CV og
tilvísingum skulu scndast til
Reidar Sónfjall, stjóri
Strandfaraskip Ixtndsins
V v iri við Ntrond •! - Boks KK
F R -1 10 I orshavn

og skulu vera fyntøkum f hcndi í seinasta lagi 24 mars
1997
Næm upplýsingar um starvið kunnu fáast við ai vcnda sær

Høvuðsuppgávan hjá tyniøkuni er ai lúka landsins tørs á innanlanda fótka- og farmaflutningi F-ynløkan kann harafturat taka lut i
uttanlanda folka og farmaflutningi Kluiningunn av ferðafolki setir vtór krøv um teknivka trygd og vtðlikahald i samhandt vtð raksiunn av
skipum. akførum o ø Viðmerkjasl kann al krøvini fra mynduglcikunum um ickniska trygd á fcrðamannaskipum gerasi alsamt støm . og ti
cr cisiru neyðugt al fynskipa og nllaga hy gnaðin i fynløkuni cfnr hcsum krøvum
Arliga rakvtrarætlanin javnvigar við yvir 100 nuó kr Strandfcrðslan hcvur eftir føroyskum viðurskiftum nógv fólk i starvi (um ieið 170 fullnðarstørv l og uppgav umar hjá lyniøkuni fevna um alt landið
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