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Løgmaður um gongdina í marknatrætuni við bretar:

K o n s t r u k t iv a r
k o n t a k t i r

K  -

Frá fundinum í Uttanlandsnevndini í vikuni. Mynd Jens K. Vang

J an M úller

Marknatrætan var til við- 
gerðar í Uttanlandsnevndini 
í vikuni. Løgmaður hevði 
biðið um fund við nevndina 
fyri at kunna hana um 
gongdina í hesum stóra og 
við tíðini ikki sørt trupla 
álvarsmáli. Á fundinum var 
eisini Ámi Olafsson, leiðari 
f føroysku samráðingar- 
nevndini umframt Martin 
Heinesen, leiðari á Jarð- 
frøðissavninum og Herólv- 
ur Joensen, leiðarí á Olju- 
fyrísitingini og báðir limir 
í nevndini, sum hevur sam- 
ráðst við bretar um markið. 
Tað er bert góður mánaði 
síðani, at fundur var í Uttan- 
landsnevndini um sama 
mál.

Bæði løgmaður og for- 
maðurín í Uttanlandsnevnd- 
ini eru sera vamir við at siga 
nakað frá fundinum. Her-

geir Nielsen, formaður í 
nevndini sigur, at roynt 
verður at „sondera økið“. - 
Tað er gongd í málinum. A1 
tann tíð vit verða kunnaðir, 
so hendir okkurt, men ein 
endalig niðurstøða er so ikki 
gjørd sigur Hergeir Nielsen. 
Sjálvur hómar hann møgu- 
leikan fyri eini loysn. men 
henda kann eisini fara f 
vaskið gongur tað skeiva 
vegin. Uttanlandsnevndin 
fer at hava fund mánadagin 
at taka støðu til málið og 
sfðani kunna landsstýríð um 
hana.

Sosialurín skilur, at bæði 
landsstýrið og Uttanlands- 
nevnd royna at draga eina 
línu í hesum máli.

Anftnn Kallsberg, løg- 
maður sigur, at nevndin 
hevur fingið eitt upprit um 
støðuna. -Her er sum so 
einki nýtt, men vit halda 
fram. Vit hava havt kon-

struktivar kontaktir.
Løgmaður segði annars 

við útvarpið í gjár, at hann 
vónaði, at ein loysn á 
marknatrætuni er nærrí nú, 
enn hon hevur verið. -Tá 
gongd er í máiinum, vóni 
eg sjálvandi at partamir 
nærkast.

f løtuni umhugsar lands- 
stýrið, hvønn vilja bretar 
hava til at finna eina loysn. 
Og um nøkur loysn er f 
eygsjón, er ríngt at svara 
uppá sigur løgmaður við út- 
varpið. Eingin fundur er 
avtalaður millum samráð- 
ingarpartamar. Arbeitt verð- 
ur við at fáa ein fund í lag 
millum Anfínn Kalssberg, 
løgmann, danska forsætis- 
ráðharran og bretska for- 
sætisráðharan. Nær tann 
fundurin verður er ikki av- 
gjørt enn sigur løgmaður 
við útvarpið.

Lim irnir í Starvs- 
m annafelagnum  
eftirløn aravta lu

J an M úller

Stavsmannafelagið og 
Føroya Lívstrygging hava 
gjørt av at gera eina eftir- 
lønara vtalu fyri teir umleið 
1250 limirnar f Starvs- 
mannafeiagnum. Við hesi 
avtalu hevur Starvsmann- 
afelagið iagt lunnar undir 
framtfðar arbeiðsmarkn- 
aðareftirlønina, hjá Ifmum 
sínum.

Eftirlønaravtala tekur 
hædd fyn, at tann einstaki 
iimur fær møguleika at

byggja upp eina nøktandi 
persónliga eftirlønarskip- 
an, eins og henda skipan, 
f ávfsan mun, er við til at 
bøta um vansan við stuttu 
inngjaldingartfðini hjá 
teimum eldru limunum.

Eftirlønara vtalan byggir 
á trfggjar høvuðstættir, ið 
staðfestir í eini høvuðs- 
avtalu: 1. eftiriønaigrunn- 
ur, 2. persónlig eftirlønar- 
skipan og samstarvsavtala.

Samlaða gjaldið, ið 
verður inngoldið til hesa 
skipan, verður býtt í tveir

partar. Tann eini parturin 
verður inngoldin tii eftir- 
lønargrunnin, ið umsitur 
samlagstrygigng og f- 
skoytiseftiriøn. Hin part- 
urin fer til eina persónliga 
eftirlønarskipan. Fram tl 
II. januar 99 fer alt inn- 
gjaldið í grunnin. Tann 1. 
januar 99 hækkar eftiriøn- 
argjaldkð til 5,5%. Tá 
verða 2,5% sett í grunnin 
og 3% verða inngoidin á 
persónligu eftirlønina.

Georg Eystan Á við nýggju snotuligu barrina í  Skáanum
Myad: Jem Kristun V.ng

Skáin letur upp 
og bjóðar dygd
f dag kiokkan 14 ietur 

Skáin f míðbýnum f Havn 
uppaftur. Tað hevur verið 
stongt í einar trfggjar vik- 
ur. Handverkarar hava 
snøggað og broyu hølim. 
soleiðis at her nú verður 
meira pent og nossiigt. 
Matstovan er nútímans- 
gjørd, og er ætianin at gera 
Skáan til eitt hugnaligt og

gott matstað hjá fólki, sum 
ynskir at fara út at eta. 
Umframt Skáan er eisini 
Pizzaria og Hoilywood f 
bygninginum, sum í fram- 
tíðini fer at verða umbygd- 
ur og nútímansgjørdur til 
at ganga dagsins krøvum 
til kvalitet á møtt. Ætlanin 
cr eisini at hava gistingar- 
møguleikar á økinum.

Dagligur leiðari er Georg 
Eystan Á. sum heidur. at 
teir kunnu bjóða fólki eitt 
hugnaligt og fríðaiigt 
umhvørvi.. Teir hava júst 
fíngið skonkiloyvið iongt 
til ár 2002.Á myndini Ge- 
org framman fyrí nýggju 
og snotuligu bamna.

Jógvan Arge greió ir frá .tá  ú tróðurín  so sm átt tók  seg u p p  aftur í Føroyingahavn- 
ini. og  tá  ræ ttilig ferð kom  á m cnn inar í Ravns S tótoy í fim tiárunum  Ú rtøkan 
var v iðhvørt heilt góð, m en  stundum  gekk av skríðuni.

Jóg\an Arge

Føroyska sjóm ansm issiónin tók  í tría tiárunum  stigið at byggja fiskim onnum  citt 
sjóm ansheim  ú ti í Føroyingahavnini, sum  Alffed P etcrsen  stóð  fyn  tev  fyrstu  ár- 
ini. Tcir nýggju føroysku tro laram ir fóru av álvara til G røniands eftir hcims-

bardagan og førdu  mangan 
góðan  fongin hcim .

Saman við no rðm onnum  og 
danskarum  fór Grønlands- 
felagið m iðskeiðis í fim tiárun- 
um  undir at útbyggja Norda- 
far i Føroyingahavnini til e itt 
fjølbroytt og fram kom ið virki.

Bókin e r  prýdd við eini rúgvu 
av m yndum  ú r samtiðini. sum 
siga sina greiðu  søgu um  tey 
viðurskifti, sum  virkað varð 
und ir í G rønlandi um hetta  
m undið


