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Realurin fyri fjórðu ferð
Lcmdsstýrið hevnr áður tríggjar ferðir lagt fyri tingið uppskot um at yvir- 
taka realkreditstovnin. Hetta var gjørt í 1989, 1992 og í fjør, men allar tríggj- 
ar ferðirnar fullu málini hurtur

Realurin heldur til, har Fossbankmin fyrr var

Ó lavur í B eiti

Uppskolini vóru sctl Iram 
eftir áhcitan frá forsætis- 
málaráðnum. og síðani 
nevndu mál fullu hurtur, 
hevur forsætismálaráðið við 
jøvnum millumbilum scnt 
landstýrinum somu áhcitan, 
upplýsti fíggjarmálaráð- 
hamn, Karstcn Hanscn.

-  Tí hcvur landsstýrið 
samtykt at leggja fyri ling- 
ið lógaruppskot um at »Fær- 
øernes Rcalkrcditinstitut« 
gerst føroyskur burturav.

-  Landsstýrið hevur valt 
at gcra minst møguligar 
hroytingar í mun til verandi 
lóg. Men tá havt verður í 
huga. at stórt sæð ongar 
hroytingar eru gjørdar í 
donsku fólkatingslógim, 
sum cr lóg nr. 60 frá 12. 
mars 1955, verður neyðugt 
við ávt'sum ábøtum.

B roytingar
Karsten Hansen, fíggjar- 
málaráðham. sum legði 
uppskotið fram mikudagin. 
nevndi í viðmerkingunum 
nakrar broytingar sum ætl- 
anin eru at fremja.

-  Stovnurin fær møgu- 
leika at víðka sítt útláns- 
virksemi frá áður bert at 
kunna veita lán til fiskiskip, 
nú eisini til flótandi eindir 
og før í frálandsvinnu og 
fiskaaling og lánihámark- 
ið hevur verið 50% av 
metingarvirðinum. Lánsu'ð- 
in lOár viðmøguleika und- 
ir serligum umstøðum at 
leingja til 15 ár.

Og landsstýrið skjýtur 
upp. at møguleikar vera

bæði við einum I . og 2. 
veðrætti. At lánihámarkið 
fyri 1. veðrætt verður 
hækkað til 60% av mcting- 
arvirðinum, um bert verð- 
ur veitt I. veðrættarlán. Há- 
markið fyri 2. veðrætti 
verður 70% av metingar- 
virðinum, men 80% um 
lánt verður við síðustillað- 
um 2. vcðrætti saman við 
láni frá øðrum lánslovni.

-  Og lánstíðin vcrður upp 
til 15 ár við møguleika fyri 
umlcgging undir serligum 
umstøðum til 20 ár, segði 
fíggjarmálaráðharrin. tá 
uppskotið varð lagt fram.

-  Vantandi møguleikar 
fyri at útvega figging svar- 
andi til 2. vcðrætt frá út- 
lendskum lánstovnum og 
avmarkaðu møguleikarnir 
hjá øðrum føroyskum fígg- 
ingarstovnum. hava mink- 
að møguleikamar hjá real- 
kreditstovninum at med- 
virka til eina rfmuliga fígg- 
ing í neyðugu endumýgg- 
ingini av fiskitlotanum.

Ikk i nýggjan stovn
Realkreditstovnurin hevur 
boðað landsstýrinum frá. at 
umboðsráðið fleiri ferðir 
seinastu árini hevur heitt á 
stjómina hjá stovninum um 
at medvirka til, at møgu- 
leikar verða skaptir fyri 
einum heilt nýggjum 2. veð- 
rættarstovni, ella at stovn- 
urin avsetir ein part av eg- 
inognini til útlán frá eini 
serligari 2. veðrættardeild.

-  Ein kanning av møgu- 
lcikunum fyri at gera cin 
nýggjan stovn við luttøku 
av øðrum føroyskum fíggj-

arstovnum hevur víst, at 
undirtøka ikki var fyri hes- 
um. Stjómin í realkredit- 
stovninum mælir tí lands- 
stýrinum til, at møguleikar 
vera skaptir í nýggja lógar- 
karminum fyri øktum láni- 
virksemi, soleiðis at tann 
passiva eginognin kemur 
føroyskari vinnu til góðar.

-  Danski staturín hevur 
veitt trygd í samband við út-

gávu av lánsbrøvum. Eftir 
avtaluni millum donsku 
stjóminaog Føroya Lands- 
stýri tann 10. juni 1998 
standa nevndu trygdir við, 
til tærganga út eftir sínum 
egna innihaldi.

-  Mett verður ikki. at lóg- 
in fær fíggjarligar avleið- 
ingar fyri landskassan, 
segði fíggjarmálaráðharrin 
at enda í uppskotinum.

Nógv virksemi í Sørvági

Trongt við bryggjuna í  Sørvági: Nú í nakrar dagar hava estiskir og russiskir trolarar umskipa frystun svartkjaft og 
fiskamjøl íSørvági. Frysti svartkjafturin veráur umskipaáur ifarmaskip, sum skalføru tey 1600 tonsini til Afriku, og tey 
200 umsini av fiskamjøli verða landai) í hingjur til enska marknaáin. Tai) eru Skipafelagid, sum umbodur russisku 
trolararnar og farmaskipii), og Atlantic Purtners, sum umboáar estisku tmlaramar, ið skipa fyri hesi umskipmg ifelag. 
Annars taka tmlaranir eisini proviant og ai)ra úlgeri) umbori), og saman vii) luiipeninginum, er hetta gott ikast til 
vinnulivið í Vágunt.

O lja e r 
ik k i nokk
Tað gongur ikki gott í  Noregi - 
stjórnin fe r  kanska at strika ein 
frídag
Tann norski búskapurin 
er íkki sum hann hevur 
verið og norska stómin 
utnhugsar nú £t strika ein 
frídag við lóg fyri at fáa 
eina støm tjóðar-fram 
leiðslu. Stjómin roknar 
við, at ein eyka arbeiðs- 
dagur vil økja framleiðsl- 
una við cinum hálvum 
prosenti, sum svarar til 
tvær milliardir krónir.

Tann norska stjómin 
hevur ikki tikið endaliga 
støðu til, um frídagurin 
sum møguliga skal burt- 
ur, verður annar hvíti- 
sunnudagur eiia tann so- 
kallaði Gro-đagunn, sum 
kom í 1982. Ta var rokn- 
að við, at Gro-dagunn 
varð byrjanin uppá ta 
fimtu frívikuna. Men 
man kom aldri longur og 
nú vil man stríka dagin.

Noregi hevur ffamm- 
anunđan bert fýra frívik- 
ur um ánð. meðan grann- 
aiondini hava Fimm, so 
uppskotið bleiv ikki væl 
móttikið av Norsk LO. 
Harafturímóti eru ar- 
beiðsgevaramir glaðir 
fyri uppskotið. Teir vilja 
helst hava, at tað verður 
Kristi Himmalferðardag. 
tf hann liggur mitt f vik-

uni og merkir, at produkt 
iviteturin eisini er minni 
dagin eftir.

Men her koma tey 
»gejstlige < uppí kjakið 
og ávara tmóti at stnka 
annan hvftusunnudag. 
Men bispunn í Borg, Per 
Hoviand, sigur sam- 
stundis, at kirkjugangar- 
amir sjálvir hava verið 
við lil at minka týdningin 
av øðrum hvitusunnu- 
degi, 6' so fá fara f kirkju 
henda dag

Higartil hevur kjakið 
um at strika ein frídag 
bert verið í fjølmiðlun- 
um. Stjórnin leggur 
fíggjarlógaruppskotið  
fram mánadagín. so fáa 
vit at síggja, um uppskot- 
iðeisirú verður veruleiki.

So olja er ikki nokk - 
og tað er heldur ikki nokk 
at vera uttan fyri ES - nú 
tann oljuríka tjóðin Nor- 
egi leggur tílík uppskot 
fram. I Europa er tað ein- 
ans Belgia, sum hevur 
fæm  frídagar enn Nor- 
egi.

Kelda: Europæisk Ar- 
bejdsmarkedsnvt. nr. 16. 
1998

Seks ferðslu- 
óhapp í Havn
Tað er ikki hvønn dag, at so nógv 
ferðsluóhapp henda í høvuðsstað- 
num, sum tað gjørdu fríggjadagin. 
Seks óhapp, men eingin álvarslig- 
ur fólkaskaði var
S VEINUR T RÓNDARSON

Vanliga eru ikki so nógv 
ferðsluóhapp »á skránní« 
í Havn. Flestu óhappini 
henda tá halkan kemur - 
ofta er tað fyrsta dagin tá 
frostið setur seg á veg- 
irnar

Mcn tað cr cynd aj 
siga, at vit havahavt vetr- 
arvegur seinastu dagar- 
nar. Veðurgudarnir hava 
verið bæði bliðtr og týðir 
i fleiri dagar og dagurin f 
gjár og sunnudagurin við 
vóru vælsignaðir

Tí kom tað eitt sindur 
óvart á løgregluna f 
Havn, al tað vóru so nógv 
óhapp í høvuðsstaðnum 
fríggjadagin.

Seks vóru óhappini í 
talið, men fólkaskaði var 
tíbetur eingin.

Ógvusligasta ferðslu- 
óhappi fríggjadagin var a 
horrinum Fælsið/Landa- 
vegurin, har ein bilur og 
eitt prutl rendu saman 

Ein bilur var á  veg efúr 
Landavcgnum og bllfør- 
arin var ikki varugur við 
prutli og kovrdi U' út á 
vegm. Tá hann gjørdist 
varugur vjð prutli var ov 
seinl og so brast.

Hóast førarin á prutl- 
inum fekk sær ein túr í- 
gjognum luftina. so fekk 
hann bert smavegis løslir 

Sjukrabilur kom á 
staðið og tók mannin við 
á sjúkrahúsið, men hann 
varð útskri vaður stutt eft- 
ir.

Bilførarin verður á- 
kærdur fyri al hava brotið 
treytaleysu víkiskylduna


