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Løgmaflur setti evnisdagar um olju:

T in g m e n n e ig a
a t g e ra sæ r
s tó r a n ó m a k
-við viðgerðini av komandi uppskotinum til eina
kolvetnislóggávu segði Edmund Joensen, løgmaður m.a.,
tá hann setti evnisdagamar um olju og oljuvinnu, sum
verða fyriskipaðir fyri løgtingsmonnum og landsstýrismonnum í Havn í hesum døgum
- Ætlanin við tiltakinum er
fyrst og fremst at iata Oljuráðleggingamevnd og -fynsiting fáa høvi at greiða frá
hesum verki. og at svara
møguligum spumingum frá
teimum. ið her eru komin
saman
Tit hava nú havt góðar
tríggjar vikur til at kunna
tykkum við innihalđið i hesi
dnigvu frágreiðing
Tí
rokna vit við. at tað fer at
bera vxl til at fáa nakað vxl
hurtur ú rhesum høvi.
Politikkararm r fáa her
høv i at fáa frágreiðingina
næ m útgreinaða av teimum. ið hava sknvað hana.
og at seta teimum spumingar
Flestu eru væl samd um.
at oljuvinnan kann gerast
ein sera týðandi spumingur
fyn lað føroyska samfelagið
Vit politikkarar kunnu við
avgerðum okkara í hesum
máli koma at gera samfelagnum stórt gagn ella stóran
skaða.
T í er tað sera umráðandi
og altavgerandi. at vit politikkarar leggja eitt gott

støði undir ein komandi
oljupolitikk. Tað gera vit
fyrst og fremst við at samtykkjaeina hóskandi lóg um
kolvetmsvinnu. Og síðan
við at allar tær storu avgerðir. ið takast skulu, tá ið lógin
er komin í gildi. verða
hygdar á haldgott støði
segði løgmaður og helt
fram:
G ru n d a rla g

Tá ið løgttngið í 1993 pan
víst við at gera pnnsippsamtykt um at fara undir fynreikingar til oljuleiling.
partvís við at samtykkja
lógina um forkanningar.
legði tingið dent á, at vit
skuldu fara varliga fram og
tryggja okkum haldgotl
gmndartag so hvørt.
Landsstýrið
tilnevndi
eina víðkaða Oljuráðleggingamcvnd og setti í tøttum
lilknýti til Jarðfrøðissav mð
á stovn Oljufynsiting. ið frá
1. apríl í ár er deild í Vinnumálastýnnum
O lju ráðleggingarnevndin
hevur nú lagt sítt verk fyn
okkum pohtikkarum ætlað

sum grundarlag undir politiska stoðutakan
Tað her og nu mest polit
iska ítøkiliga í frágreiðingini er uppkastið til eitt
møguligt uppskot til løglingslóg um kolvetmsvinnu.
Sum landsstýrism aður
við áhyrgd av oljumálum
x tli eg mær skjótt al taka
støðu til helta lógaruppkast,
so tað. við møguligum
hroytingum. kann verða
lagt fyri landsstýrið til politiska støðutakan.
Síðan er at leggja lógaruppskot fyri løgtingið Tá
ið hugsað verður um.
hvussu stórt uppskotiðer. og
hvønn týdning tað kann fáa.
rokni eg við. at tingið fer at
gera sær stóran ómak við
síni viðgerð av tí segði Edmund Joensen og helt fram
- Tað er greitt. at í tí samhandinum
verða bæði
landsstýrið. umsitingin og
nevndin til taks fyn løgtingið til at svara spurningum
og greiða gjøllan frá leimum hugsanum. ið liggja aftanfyri uppskotið
Umframt at viðmerkingarnar til lógaruppskotið eru
meira umfatandi cnn vanligt. er lógaruppskotið í frágreiðingim sett inn í eitt
hreiðari fakligt høpi í hesi
frágreiðing cru eisim íløkiligar upplýsingar og ítøkilig
ráðgeving.
viðvikjandi
nógvum av teimum politisku og umsitingarligu avgcrðum. ið tað kann koma
upp á tal at taka við hcimild
í lógim. tá ið hon er samtykt.
Kom andi
u tb jo d in g a ru m fø r

Edmund Joensen. løgmaflur setir evnisdagam ar

Tað. sum nú stendur eftir at
gera. er fyrst og fremst at
evna tilfar viðvíkjandi einum komandi fyrsta útbjóðingarumfari. og í hcsum
samhandi eisini at leggja
seinastu hond á eitt uppkast
til eitt uppskot til løgtingslóg um kolvetnisskatt.
Nær hetta útbjóðingarumfar verður. og hvørji havhotnsøki. tað fer at umfata,
er enn ógjørlig: at siga. Av
flein orsøkum. Ein er, at vit
alla tfðina fáa nýggja og
áhugaverda vitan um undirgrundina. Ein onnur er. at
vit mugu fáa eina ávísa avkláring av marknamálinum.
áðrenn vit fáa tikið avgerð
um økið. ið útbjóðast skal.

Og samhært teimum sakkønu dugir ikki at áseta
trcytimar. fyrrenn vit vita
við vtssu. hvat øki. vit tala
um.
Men fynbils hava vit nóg
mikið at takast við við at

seta okkum inn f uppkastið
til kolvetnislóg við viðmerkingum og ogna okkum
nakað av tf vitan um oljuviðurskifti. ið stendur okkum í hoði f frágreiðingmi
Við hcsum orðum fari eg

at hjóða tykkum at vera
vælkomin til hcsar evnisdagarnar
Við hcsum orðum cru
evnisdagarnir eisini settir

Løgmaður ætlar ikki at skunda oljulóg ígjøgnum:

-E g h a v i lo v a ð
tin g in u m t a t í ð
sum e r n eyð u g
J an M l l le r
-Hetta er ikki eitt mál. sum
skal skundast igjøgnum Eg
havi lovað tinginum ta tið.
sum er neyðugt fyri at
viðgera hetta málið v c l og
virðiliga
Sigur Edmund Joensen.
løgmaiður í sambandi við. at
cvm sdagar fyri løgtingsmonnum. landsstýnsmonnum og embætisfólki verða
hildnir í hcsum døgum um
frágreiðingma hjá Oljuráð
leggingarncvndini um olju
og oljuvinnu.
l.øgmaður sigur við Sosialin. al hann tekur tað sum
givið, at allir tingmcnn og
landsstýrismenn verða við
á skciðinum. sum er á Hotel
Føroyum mánadag og lýsdag. Hann verður sera vónsvikin. um ikki allir møta
til evnirsdagamar.
Sjálvur fer hann al bíða
við at siga sfna hugsan um
innihaldið í frágreiðmgini
lil eftir hesar evnisdagamar
Hann lorir heldur ikki at
lova nakran ávísan dag. tá
eitt uppskot til oljulóggávu
verður lagt fyri tingið.
Tað eru so eisini onnur
viðurskifu. sum er medvirkandi til, hvussu skjótt citt
lógaruppskot kann fáa frá
hondini Løgmaður nevnir
í hcsum samhandi marknatrætuna við bretar
Teir. sum fara at greiða
frá innihaldinum í oljufrágreiðingini eru m.a. Arni
Olafsson, formaður í Oljur á ð lc g g in g a r n e v n d in i

A m i Olafssnn. form aAur (
Oljurái'ile/iKin^amrvndini
Hann fer í høvuðshcitum at
grciða frá ymsu pørtunum í
frágrciðingini og tfðarætlan
og eisini leiklutinum hjá
politikarum og umsilingarliga partinum.
Hcrálvur Joensen fer at
hava framiøgu av lógaruppskotinum. og Martin Hein
esen og Jørgen N ørgaard
fara at tosa um jarðfrøði og
oljuvánir. komandi úthjóðingarumfar. øki. modclloyvi
o.a.
Týsdagin fer Magni Arge
at tosa um føroyskt oljufelag og flutningdoftvegis.
Arni J æ n se n um eftirspurningin frá oijuídnað-

inum og tøroysk veitingarúthoð. Henning Jacohscn
um stovnsctan og vøruflutning og at føra kolvctm til
lands. Arni Olafsson um
møguliga tiltøk at fremja
arbciði og vcilingar og
Karin Toftegaard um úthúgving í samhandi við
oljuvinnu
Sfðani fara Ámi Olafsson
og Klaus Rasmussen at tosa
um samfelagsligu avleiðingarnar av emi oljuvinnu
og oljuskatting. Alex Buvik
og Torlciv Hoydal fara at
tosa um trygd. arbciðsumhvørvi og tilbúgving og al
cnda fcr Ame Poulsen at
tosa um fiskivmnu og altng.
Arne Nørrevang um umhvørvi og Ámt Olafsson um
aðra ávirkan
Báðar
cvm sdagarnar
verður cisini pallhorðsorðaskifti
Ein útlendskur gestafyn
lcsari verður eisini við á
evnisdøgunum Tað er ein
av oddamonnunum í stóra
oljufclagnum
Phillip>
Petroleum. Knud Ám
Hann hevur dnigvar royndir
í oljuvinnuni og hevur sum
ein tann fyrsti útlcndski
oljufrøðingurin lisið alla
frágrciðtngina hjá Oljuráð
leggingarnevndim Knud
Ám starvast dagliga á høv
uðsskrívstovuni hjá Phillips
f Bartlcsville f Oklahoma i
USA.

