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NAP letur tvær skrivstovur upp í dag
Herfyri varð felagid North Atlantic Provider stovnað, og 
í dag letur veitingarfelagid upp skrivstovu i Vágshotni í 
Havn og í  kommunuskrivstovuni í Sandavági. Suni á Dal- 
bø er settur stjóri, og hann vónar ikki at einans útlendsk- 
ar jyritøkur skulu veita tænastur um føroyskan keikant

Ó l a v u r  i B eiti

Feløg og havnir gera seg nu 
klár til at taka ímóli tí stóra 
oljuxvintyrinuni. og ikkí 
sort av virksemi er longu 
byrjaó i lanđinum til tess at 
vera búgvin. tá teir fyrstu 
dropamir verða pumpaðtr 
ur havd' pmum.

Herfyri varð nvtt felag 
stov nað, North Atlantie Pro- 
vider. og um hetta veiting- 
arfelag. sigur stjórin Suni á 
Dalbo. at partafelagið er 
samansett av útlendskum 
fyritøkum. við neyðugum 
»know how* innan veiting- 
ar til frálanduvinnuna. og 
føroyskum fyritøkum. ið

síggja N.A.PtNorth Atlant- 
ic Provider) sum sín møgu- 
leika fyri beinleiðis at koma 
sær uppí vinnuna.

S keivt vid klausuli
Og um nýggju oljulóggáv- 
una sigur stjorin, at uttan 
neyðug tiltøk, sum gera 
okkum til reiðar at veita

Lntmu nú úðrenn nøkitr olju erfarin at renna úr førnysku undir\>rundmi erufleiri veil- 
ingarfeløg stovnae). Tað seinasta skotii> ú stammuni er NAP. sum hevur ha-iii fønryskar 
og útiendskar eigarar tSavnsmynd)

tænastu og veitingar til eitt 
komandi frálandavirksemi 
við Føroyar, er tað mein- 
ingsleyst at hava við í eini 
oljulóggávu, at alt virksemi 
skal um føroyska havn og 
flogvøll.

-  Vónandi cr tað ikki 
meiningin viðhesum »klau- 
suli« at einans útlcndskar 
fvritøkur skulu veita tæn- 
astur um føroyskan kcikant, 
sigur Suni á Dalbø.

Konsulentuppgavur
Viðvíkjandi spumínginum. 
hvørjar ætlamr eru við hes- 
um nýggja felagnum, sigur 
stjórin í NAP, at okkara 
virksemi verður til ein og 
hvørja tíð tengt at í hvørjari 
»fasu« av oljuvinnutil- 
gongdini v ið eru í.

-  Nú beinanvegin (t.e. 
áðrenn I . útbjóðingarum- 
far) verður dentur lagdur á 
uppgávur, sum í tali eru rím- 
uliga nógvar, men i stødd

ikki so umfatandi; hesar 
koma ofta at verða beinleið- 
is konsulentuppgávir, og 
nevnir Suni á Dalbø, smærri 
uppgávur fyri føroysk virki, 
stovnar og einstaklingar, 
smærri uppgávur fyri út- 
lendskar fyritøkur og olju- 
feløg og eitt sindur av um- 
boðan og fyrisiting.

A lternativ
Spurdur um hetta virksemi 
hjá NAP ikki er tað sama 
sum aðrar ætlanir eru. t. d. 
á Drelnesi, sigur Suni á Dal- 
bø, at tað verður neyðugt 
við eini rímuligan nøgd av 
bæði veilingum og tænast- 
um. áðrenn tað økonomiskt 
gevur meining at snakka um 
ein (ella fleiri!) beinleiðis 
supplybasar í Føroyum, 
hetta vilja vit fara í holt við 
so hvørt og í mun til stað- 
festan tørv.

-  Hinvegin vóna vit, at 
oljufeløgini síggja okkum

sum eitt beinleiðis altemativ 
til projcktini omanfyrí, men 
við tí (fyri)mum at vit eru 
tilreiðar nú beinavegin.

-  Men vit vóna somuleið- 
is, at føroyingar yvirhøvur 
harafturat síggja okkum 
sum eitt møguligt amboð til 
at koma í gongd við virk- 
semi, ið longu nú er inter- 
essant fyri føroyskt vinn- 
ulív.

Og at enda sigur stjórin í 
NAP, Suni á Dalbø, tá 
spurningurin snýr seg um 
vónimar í sambandi við før- 
oysku oljuvinnuna. at taðer 
eingin ivi um, hvør hon er.

-  Eg vóni at vit føroying- 
ar kunnu bera so í bandi, at 
oljuvinnan kemur føroysk- 
um førlcika (know-how), 
føroyskum vinnulívið og 
Føroya fólki at gagni á ein 
hátt. sum førir við sær, at 
Føroyar verða eitt rfkari 
land í tíðini framy vir - hetta 
bæði so og so.

Best rokta bygd 1997
CUit tmA G>»»>

Tórshavn 
-° Oyrargpgv

NAP skal hava tvcer skrivstovur, harav onnur teirra skal verða íSandavági. Hon fer at 
halda til ikommunuskrivstovuni

Grannskoðarafelagið 30 ár
Tann 1. oktober 1958fór Carl Vilhelm Weihe undir egið 
grannskoðaravirki í  Tórshavn

Ta fyrstu tiðina helt virkið 
til í leigaðum hølum i Før- 
oya Banka, mcn skjótt 
gjørdist ov trongligt har. og 
í 1976 vórðu husini i Niels 
Winthersgøtu 3 keyps. Á 10 
ára degnum í 1978 var 
slarvsfólkatalið komið upp 
á 12, og lað vaks støiðugt. 
so fyrrapartin í 80-unurn 
vórðu eini hús keypt afturat. 
har nøkur av slarvsfóikun- 
um hildu 111. í februar 
mánaði í 1976 varð flult í 
nýbygd hølir á Glaðs- 
heyggi. og í dag starvast 22 
fólk i fclagnum 

Tann I. okt. 1976 varð 
virkið skipað sum partafel- 
ag við navninum Grann- 
skoðarafelagið Carl Vil- 
hclm Weihe. Tá Klaus 
Rasmussen i 1993 gjørdisl 
meocigari í felagnum. varð 
navnið broytt til Grann- 
skoðaralelagið Rasmusscn 
& Weihe ('arl ViHtelm 
Weihe doyði brádliga á 
sumri í 1995

Síðani 1990 hevur Grann- 
skoðarafelagið verið við í 
altjóða samarbeiði við 
grannskoðanarfyritøkur utt- 
anfyri Føroyar í I990bleiv 
felagið limur í Interconti- 
nental Accounting Associ- 
ates (IAA), ið er eitt sam- 
arbeiði millum smá og mið- 
alstór grannskoðanarfeløg í 
nógvum londum Við al- 
Ijoða samarheiði verður ein 
førur fyri at veita kundum. 
sum arbeiða tvørtur um 
landamørk. belri tænastu 
Feløgini hava eisini eftirlit 
við hvørjum øðrum og 
kanna dygdina av tí arbeiði. 
sum gjørt vcrður.

Sum lið i cinum miðvís- 
um arbeiði at bøta um dygd 
og kappingarføri valdi 
(irannskixtaralclagið i 1994 
at taka upp samvinnu við 
cina av teimum størstu 
grannskiH^anarlyriløkunum 
í hciminum. C«H*pers & Ly- 
brand. sum vit hava eina 
assosicringsavtalu við.

Hetta er eitt samarbeið, ið 
Grannskoðarafelagið hevur 
havt gagn av, og sum m.a 
gevur okkum møguleika at 

fáa know-how. taka lut í 
skeiðum og at ráðføra okk- 
um við teirra serfrøðingar 
innan grannskoðan, skatt, 
roknskap og vinnulógir. 
Sum vera man hava vit ser- 
liga havt nógv samstarv við 
Ccxipers & Lybrand í Dan- 
mark.

Nú hevur Coopers og Ly- 
brand lagt saman við eina 
aðra stóra grannskoðanar- 
Ivritøku Price Waterhouse. 
Henda samanlcgging. sum 
varð kunngjørd í fjør, er 
gjøgnumførd í 1998.

Tann nýggi felagsskapur- 
in hevur lingið navmð 
PncewalerhouseCiHipers og 
er størsta grannskoðanar- 
lyritøka iheumnum slendur 
ast lesa í tíðindabrævinum 
Irá Rasmusscn & Weihe.

/ gjar voru l,ðm triati úr siðani Carl Vilhelm Weilu fór undir egið graimskoðaraviikið 
i Havn Høhskrøvint voru tkki so stór t hvrjaiiiiii. nteii i fehruar /9óY> varð flutt i nv- 
hygd hølir a (ilaðshevggi. Mvndin er Iikm av heiinasiðioii hja Rasmussen og Weilie. 
suin jt lagtð t itiu i dag


