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Jó a n n e s  Etdesf>aard - Tafl e r  e f tir  o k k a ra  m etin g  ikkt rcettvist. a t  ú to yg g ja fó lk  sku lu  
y a l d a  m e m  fy r i  fe r fla -  o g  fa m u if lu tm n y  e n n  vit su m  b ú g va  á  m eg in la n d tn u n t

Løgtingið:

Útoyggjarnar fáa 
nú stuðul til 
farmaflutning
I  komandi ári verður møguligt hjá útoyggjafólki a t søkja  
um stuðul til farm agja ld  av eitt nú olju, soleiðis a t tey ikki 
skulu gjalda m eir enn tey sum búgva á m eginlandinum.

SVEINIJR PoiJLSEN

Herfyn legði Javnaðar- 
flokkurin uppskot fyri Løg- 
tingiO utn siu<Vil til útoyggj 
arnar. til farma og ferða- 
tVilkaflutnmg Uppskotift 
varrt samtykt við aðru 
v nlgeri' mánadagin fyn jol. 
og eitt smdur broytt. við 
tnðju viðgerð leygardagin 
Nu er stuðulin nesmliga 
ikki markaður til Svínoy. 
Fugloy. Mykines og Skúv- 
oy. men til fasthúgvandi í 
útjaðaraokinuin

Jóannes Fidesgaard sigur 
i eini v iðmerking. at xtlanin 
við uppskotinum cr at ut- 
likna tann meirkostnað fast- 
húgvandi á útoyggjunum 
hava fyn at koma i samhand 
við hovuðssamferðslu- 
kerv ið

- Veruleikin er tann. at tað 
kostar meir hjá einutn 
svinoyingi at koma til 
Havnar. ti hann skal fyrst 
sigla túnn inn til Hvanna- 
sunds. og tað er hcnda 
meirkostnað vit vilja 
úllikna

- Marknaðarhúskapurin 
er soieiðis háttaður. at lað 
er hrúkarin sum skal gjald- 
a. men vit halda ikki at tað 
er rxtt. at útoyggjafólkið 
skal vera vcrri fyri at ferð-

ast. enn vit sum húgva á 
fastlandinum. sigur Jóannes 
Eidesgaard

- Tað sama ger seg gald 
andi tá vit tosa um farma 
tlutmng Eitt nú kostar oljan 
30 oyru meir í Skúvoy enn 
hon ger i Havn og tað er 
eftir okkara mcting ikki 
rxttvist

Partur av langtiðar- 
ætlan Javnarflohsins
Hvor skal umsita skipanina 
og hvussu umsitingin skal 
skipast, er ikki greitt enn 
Meginparturin av ollurn 
flutningi fer við Strandtara 
skipum l.arxlsins og allur 
lerðafólkallutningur cisini 
Men tað verður ein trey t. at 
viðkomandi skal vcra 
fasthúgvandi i utjaðara- 
okinum

- Fyri okkum hevur tað 
tkki so stóran tydning. uin 
skipanin keniur i gildi fyrst 
í komandi ári ella eitt sindur 
scinni. Løgtingið hevur av- 
gjørt al fara undir hesa 
stuðulsskipan. og tað hcvur 
fyri okkum tann størsta 
týdmngin

Jóannes Fidesgaard legg- 
ur dent á. al hetta uppskoti 
er knýtt at upplegginum um 
utjaðaraokim sum var við- 
gjort á scmasta landsfundi-

num hjá Javnaðarflokki 
num Her var lagt upp lil 
miðvist at høta um viður- 
skiftini hjá útoyggjunum 

-Hesin parturin av landi 
num ktárar ikki at styrkja 
seg sjálvan og tí er neyðugt. 
at teir fáa tað hjálp tcimum 
tørvar. Hetta er nakað 
Jav naðarflokkurin xtlar sxr 
at arhciða við t framtíðini 

Jóanncs Fidesgaard nev- 
nir her eisini lað xtlan um 
kommunusamslarv sum 
Javnaðarflokkunn leggur 
upp til. Henda xtlan sam- 
svarar ikki við tað uppskot 
sum landstyrismaðurin i 
kommunumálum. Filif 
Samuelsen arheiðir við, 
men Jóannes Fidcsgaard 
ivast ikki i. at uppskot 
Javnaðarlloksins cr rxttar 
leið

Okkara uppskot lcggur 
upp til. at kommunurnar 
verða tvingaðar inn í eitt 
samsiarv heldur enn i eina 
samanlcgging. Tá sam- 
starvið hevur koyrt í eina 
tið. ivist eg ikki i, at fleiri 
av kommununum síggja tað 
nátturliga í at leggja saman. 
Tá kemur samanleggingin 
av egnum vilja, og cg ivist 
ikki i. at tað gevur eitt hetn 
úrslit cnn tvang.

Til húsið...
Ú T H U R Ð A R

Ein Roð u th u rð  sk jl lúka nogv kruv 
H on skal haida k u k la  oft o tx x tn u m  |$estum  uti. og  

sam stunUis vera mnt>|oðanUi V* hava hana 
V'it hava uthurO ar i nog v u m  ym iskum  sm óum

- tá  talan e r um tað  allar b e s ta
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Løgmaður setir út í kortið

num er arhciðssetnmgurin 
hjá nevndtni tann sami. \um 
O lju ráð leg g in g arn ev  nd 
Landsstýrisins í frágreið- 
ingini ..Fyrircikingar til 
oljuleiting" rnxlir til. i síni 
mðursløðu viðvikjandi ein- 
um føroyskum landsolju- 
felag.

Limirnir í ncvndini eru: 
Ami Poulscn. vinnumála- 
stjóri, Marjun Hanusar- 
đóttir. løgmanssijt'tri. Bjami 
Olsen. stjóri á Hagstovu 
Føroya. Malan Johannesen, 
fulltrúi og Jógvan Ellefscn. 
advokatur

Ame Poulscn er valdur til 
formann i nevndini.

Fyrireikar nú 
landsoljufelag
Løgmaður. sum umsitur 
oljumál. tók heint fyri jói 
eitt nýtt stig í oljupolitikk 
inum Hann hcvur sett cina 
nevnd, hvørs arheiðssetn- 
ingur er at greiða og koma 
við tilmxlum um, hvussu 
eút føroyskt landsoljulelag 
eigur at verða sktpað við 
atliti at ognarviðurskiftum. 
stýring. handilsligum og 
samfelagsligum stcvnumið- 
um og lcikparti tcss í sam- 
handi við ta politisku og 
umsitingarligu skipanmaog 
lað privata vmnulivið 

Samhart einum tíðinda- 
sknvi frá vinnumálastýri-


