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Nýggjársrøða løgmans

Anftnn Kallshen;. Iøt>tmuidur hevtir hiltM sími fvrstu løgmausrMtt
M>nd: lins Kristian \unj>

Góðu landsmcnn.

Aftur 'tendur nvtt ár fyri 
durum. ta»' seinasta í hesi 
oldim. Ikki bert eítt ár verð- 
ur lagt aftur um hak. men 
eitt nisund-áraskeid naerkast 
endanum.

Hesi tusundánni hav a for- 
o\ mgar búleikast í For- 
»>y um. alt sídani \ iT>ingamir 
leitadu higar. settu búgv. 
'kipadu samfelagið og hildu 
ting á Ttnganesi.

Setningur landssty risins
Eins og norronu forfedrar- 
mr búsettust her sum fraelst 
fólk er setningur landsstýr- 
isins við túsundáralok at 
endurreisa samfelagiý sum 
eina frælsa tjóð.

Et'tir logtingsvalið í vár 
gjordist greitt. at fólkið 
\ aldi henda setning sum sín.

Tann 15. mai varð nýtt 
landsstýri skipað millum 
Fólkaflokkin. Tjóðveldis- 
tlokkin og Sjálv stýrisflokk- 
in. og hevur samgongu- 
skjalið sum hovuðssetning 
fullveldi fyri Føroyar inn í 
næstu old.

Hetta eru stórmál at seta 
vær sum land og fólk. Stórar 
av bjtSðingar liggja í hesum 
setningi. og nógv ar fyrireik- 
ingar skulu gerast. búskap- 
arliga. stjómarliga og pol- 
itisltt.

Landsstýrið hevur sett 
'æ r fyri at fara undir sam- 
ráðingar við donsku stjóm- 
ina næsta heyst um ríkis- 
rættarligu viðurskifti For- 
oya. Ætlanin er at gera ein 
sattmála um skipað sam- 
'tarv landanna millum.

At fyrireika hesa ætlan 
em ein sáttmálanev nd. ein 
búskapamevnd og ein fyri- 
'itingarbólkur sett at gera 
djúptøknar kanningar um 
hesi \ iðurskiftí. sum verða 
stoðið undir tí politisku v ið- 
eerðini og fólkaatkvo»\uni í 
ar 2000.

Fyrst í nýggja árinum 
v erður ein grundlógamev nd
sett at gera álit um eina for-

oyska grundlóg. Gmndlóg- 
in verður somuleiðis logd 
fyri Foroya fólk til fólka- 
atkvøðu.

Hetta skal verða ein skip- 
að tilgongd. har Foroya fólk 
verður kunnað út í æsir um 
hetta mál. samstundis sum 
tað verður Føtroya fólk. ið 
tekur ta endaligu av gerðina 
um foroyskt fullveldi.

Kúskapargongdin
Við árslok er v anligt at gera 
upp fyri fama árið. hvussu 
skarst og hvorji útlitini em 
fyri næsta ár.

Fyrst í juni mánaði varð 
avtala gjørd millum lands- 
stýrið og donsku stjómina 
um skuldar- og endurgjalds- 
spurningin um bankamálið.

í høvuðsheitum ásetir av - 
talan eitt endurgjald fyri 
bankamálið uppá 900 
mió.kr. og eitt fast afturgjald 
av uttanlandsskuldini uppá 
323 mió.kr. árliga í 20 ár 
við fastari rentu uppá 59e.

Stjómarligt frælsi og bú- 
skaparligt frælsi eru tengd 
hv ør at oðrum. Við hesi av - 
talu sum grundarlagi eru 
týdningarmiklar búskapar- 
ligar fortreytir lagđar í eina 
fasta legu næstu árini. og 
stoðið er lagt undir búskap- 
arligari og politiskari ný- 
hugsan.

Loksins sær út til. at vit 
em við at koma uppundan 
aftur búskaparliga.

Vit hav a fyn stuttum fmg- 
ið tvær búskaparfrágreið- 
ingar. eina føroyska og eina 
danska. og v ísa báðar á gtíð 
búskapariig úrslit.

Handilsjavnin gevur 
framvegis av lop. góðar 4(K) 
mió.kr. í ár. Utflutningsvirð- 
ið vaks meira enn innflutn- 
ingsvirðið.

Gjaldsjav nin er beinleiðis 
áv irkaður av hesum bata, og 
rentuútreiðslumar minkaðu. 
Gjaldsjav naavlopið verður 
væntandi omanfyri milli- 
ardina við árslok.

Nettouttanlandsskuldin 
verður væntandi knappliga 
null við árslok. Nettotalið

kemst í hovuðsheitum av 
eini almennari og privatari 
bruttoskuld tppá einar 8.5 
mia.kr. til útheimin viðeini 
tilsvarandi bruttoogn hjá 
peningastov num. trygging- 
arfelogum. tí almenna og tí 
privatu í útheiminum.

Landskassin hevur havt 
avlop seinastu tvey árint 
uppá tilsamans 550 tnill.kr.. 
og ætlaða av lopið í 1999 er 
250 milliónir. Av hesum 
skulu avdráttimir til danska 
statin 120 mió.kr. gjaldast 
eins og neyðugt er at seta 
av til óvæntaðar útreiðslur 
at standa ímóti við.

Framgongdin í búskapi- 
num seinastu árini fer møg- 
uliga at halda fram. Men tað 
er tó ein ávísur vandi fyri, 
at vit kunnu fáa eitt minni 
fall í v irkseminum næsta ár. 
Tað er tí neyðugt at styrkja 
búskapin og verða væl fyri- 
reikað til búskaparlig bak- 
køst.

Vinna
Gkta v irksemið á sjógv i og 
landi sæst aftur í hagtølu- 
num. Longjaldingamar eru 
øktar 10% í ár mótvegis í 
fjør. sum svarar til støðið í 
1990. Serliga er vøksturin 
stórur í ftskivinnuni. ali- 
vinnuni og byggiv innuni.

Júst hesar vinnur hava 
ført v ið sær. at fleiri føroy- 
ingar sleppa aftur til arbeið- 
is og aðrir flyta heimaftur. 
Fólkatalið oktist 348 fólk. 
sum svarar til knapt 45.000 
íbúgvar við árslok.

Arbeiðsloysið er komið 
niður á 7%. sum er ein stór 
lækking eftir fáum árum. 
men talið er enn ov stórt.

Arbeitt verður við at økja 
um útbúgvingarmøguleik- 
amar fyri m.a. at forða fyri 
varandi arbeiðsloysi.

Nýggju lógirnar um út- 
búgvingar innan tøkni. yrk- 
isskúlar og yrkisútbúgv- 
ingar eru ein týðandi liður í 
at tilbúgva fólkið til ar- 
beiðsmarknaðin til tess at 
fylgja tøkniligu samsktftis: 
menningini.

Vtnnuskúlarnir verða 
mentir til nýggjar avbjóð- 
ingar. sum m.a. verða nevð- 
ugar fy ri at menna forleikan 
hjá føroysku arbeiðsmegini 
í oljuvinnuni.

Sum ein liður í fyrireik- 
ingini til eina oljuvinnu er 
ætlanin at leggja kolvetnis- 
skattalógina fyri logtingið 
til viðgerðar í januar mán- 
aði. og uppskotið til fyrsta 
útbjóðingarumfarið verður 
lagt fram aftaná ólavsøku.

Hóast oljuvinnan kann 
gerast eitt gott íkast til før- 
oyska vinnulívið. verður 
fiskivinnan tó verandi okk- 
ara høvuðsvinna.

Fiskivinnan sum heild 
hevur aftur hav t eitt gott ár 
og hevur hildið sær á sama 
høga støði sum undanfarin 
ár.

Veiðan undir Føroyum 
øktist 9% seinasta árið. 
Hýsa, upsi og gulllaksureru 
økt munandi, men toskur, 
svartkalvi og kongafiskur 
eru harafturímóti minkað

Rakstrarúrslitið í veiði- 
liðinum gjørdist betri enn 
undanfarin ár. Veiðivirðið 
hækkaði meir enn økingin í 
veiðinøgdini. og avreíðing- 
arvirðið øktist 30%, sum 
fyrst og fremst stendst av 
hægri fiskaprísum.

Fiskiflotin hevur verið 
førur fvri at gjalda hvørjum 
sítt, men ikki nóg mikið til 
at gera íløgur.

Eitt betri kappingarføri og 
broyttu reglurnar um at 
virka ein størri part av fisk- 
inum í Føroyum hava ført 
við sær, at økti útflutning- 
urin av virkaðum ftski og 
samsvarandi minkaði út- 
tlutningurin av óvirkaðum 
fiski saman við prísvøkstri- 
num á heimsmarknaðinum 
hava økt um útflutnings- 
virðið góð 10%.

Fyri fyrstu ferð í mong ár 
kann fiskiídnaðurin vænt- 
andi svara hvørjum sítt, 
men ikki nóg mikið til at 
endumýggja vinnutólini.

Høgu fiskaprísimir og 
lága rentustøðið í løtuni eru

vinnufremjandi ávirkanir úr 
útheiminum. men tær eru
óstivðugar, og vit hava onga 
ávirkan á. hvønn veg tær 
bera.

Vínnupolitikkur okkara 
eigur at vera langskygdur 
og byggja á varandi for- 
treytir fyri kappingarførið. 
sum er tengt at marknaðar- 
korunum hjá tí privata og 
berievnunum hjá tí al- 
menna. og tí hava tálmanin 
av lønarvokstrinum og al- 
mennum sløðulsskipanum 
alstóran týdning.

Ein sjálvberandi búskap- 
ur krevur lonsemi í vinnuni. 
Tað støðuga lonarlagið sein- 
astu árini hevur borið í sær 
betri kappingartøri og fleiri 
arbeiðspláss.

Vit eiga tí at vísa varsemi 
og ikki okja um rakstrar- 
útreiðslurnar. tí storri var- 
semi í beinleiðis útreiðslum 
gevur úrtoku aðrastaðni í 
samfelagnum, sum tølini 
greitt \ ísa.

Innanlandsviðurskifti
Tær nógvu lønarútgjalding- 
arnar síggjast eisini aftur í 
ínntøkunum hjá komrn- 
unum. sum í ár hava fmgið 
væl meira av skattainntøk- 
um. enn fíggjarætlanirnar 
vístu.

Konmiunurnar hava tí 
verið førar fyri at goldið 
eyka niður av skuldini í ár. 
Tó eru nakrar kommunur. 
sum hava so stóra skuld. at 
ein skuldarlætti er nevðug- 
ur.

Landsstýrið arbeiðir sam- 
an við kotnmunum við at 
finna eina loysn á hesuin 
álvarsmáli og vónandi verð- 
ur komið á mál fyrst í 
komandi ári. Eisini fígging- 
in hjá kommunum eftir ár 
2000 verður viðgjørd og á- 
sett.

Kommunuálitið verður 
lagt til tingsins viðgerð í 
januar og út frá tí orðaskift- 
inum verður kommunu- 
bygnaðurin í framtíðini 
stungin út í kortið við tí í 
hyggju at flyta uppgávur frá 
landi til kommunur. soleiðis 
at avgerð og fíggjariig á- 
byrgd liggja so nær borgar- 
anum sum gjørligt.

Hetta er ikki minst neyð- 
ugt, tá talan er um almann- 
amál, har støða skal takast 
til persónlig viðurskifti í 
hvørjum einstøkum føri.

Pensjónsviðurskiftini hjá 
teimum eldru eru ikki nøkt- 
andi. Tí hevur samgongan 
sett sær fyri at betra hesi 
v iðurskifti við eini broyting 
í pensjónsskipanini sum 
heild.

\  iðurskiftini við útheimin
Neyðugt er, at mørkini við 
grannar okkara verða form- 
liga skipað. Eitt av okkara 
týdningarmestu uttanlands- 
ntálum er markið millum 
Føroya og Bretlands. Ó- 
formligar samrøður fara 
fram partanna millum. og 
mangt bendir á. at partarnir 
koma fram til eina semju í 
komandi ári.

Ein av grundarsteinunum 
undir tí føroysku vælferðini 
er samhandilin við útheim- 
in.

Tað eydnaðist at gera 
grundleggjandi broytingar í 
sáttmálanum við ES, soleið- 
is at umleið 97% av okkara 
samhandli við ES hava ong-

ar handilsligar forðingar.
Samstarvið við útheimin 

fer at økjast. Samstarvið við 
F.FTA og ES verður tikið 
politiskt upp til máls næsta 
ár grundað á álitið um sam- 
ráðingar við Europeiska 
Samveldið eins og handils- 
sattmálur verða gjordir við 
aðrar partar av heiminum.

Altj«V);igerðin fer at seta 
upp aftur størri krøv til Før- 
oyar í komandi tíðum. tí 
verður neyðugt at Føroyar 
verða við í teimum avbjóð- 
ingum. ið bvlgjast úti í 
heimi og gerast meiri v irkin 
í heimssamfelagnum.

Sínámilliun v iðurskifti
Takkað verið flytførínum 
funnu føroyingar sær aðrar 
vinnumøguleikar. tá mogu- 
leikarnir heima vórðu 
skerdir.

Gll tit. ið á ein ella annan 
hátt v óru \ ið til at bera 
byrðarnar gjøgnum tær 
tungu tíðimar. soleiðis at v it 
kundu náa ley úrslit. vit 
hava lagt á borðið í kvøld. 
eiga eina stóra tøkk uppi- 
ln>rna.

Trupulleikum sleppa vit 
ikki undan. men at vinna á 
teimum. tað gev ur styrki og 
áræði ;it halda fram. Tann 
stvrkin. ið hevur borið før- 
oyingum uppi í oldir. er 
styrkin frá tí Almáttuga.

Føroya fólk kennir til 
\ anlukkur á sjónum, og enn 
í dag henda slíkir sorgar- 
leikir.

í hesi løtu ieitar hugur 
okkara í samkenslu til øll 
tey. sum hava verið fyri 
missi í fama ári, og hugur 
okkara leitar eisini inn á 
Strendur, har einkjur. systk- 
in. foreldur og børn stríðast 
við stóra sorg eftir feigdar- 
boðini í vár um. at øll mann- 
ingin á “Sjóborgini" varð 
farin undir Føroyum.

Hetta rakar tey avvarð- 
andi meint. og er ein smeit- 
ur fyri bygdartólkið og okk- 
um øll sum fólk. Harrin 
styrki tykkum gjøgnum 
hesa sváru tíð.

Góðu landsmenn.
Vit standa við eitt vegamót 
í søgu landsins. Týdningar- 
miklar avgerðir skulu tak- 
ast. har hvør einstakur før- 
oyingur eigur sín avgerandi 
lut.

Tað skal sterkur ryggur til 
at bera góðar dagar. sigur 
gamalt orðatak. Lat okkum 
halda fast um ta framgongd. 
vit við strevi hava vunnið 
okkum - eitt búskaparúrslit, 
sum ikki má gleppa okkum 
av hondum.

Standa vit saman, tað veri 
seg persónliga ella samfel- 
agsliga, megna vit at náa tey 
máj. vit hava sett okkum.

Árið 1998 royndist væl, 
og eg fari at bera Føroya 
fólki eina stóra tøkk fyri 
virkisfýsni farna árið. Eg 
ivist onga løtu í, at vit eisini 
í komandi tíðum við ágrýtni 
taka við teimum avbjóðing- 
um, ið liggja fyri framman.

Vit stíga nú inn í seinasta 
árið áðrenn túsundáraskift- 
ið, og hvør ger sínar tankar 
i sínum stilla sinni.

Vegna Føroya landsstýri 
fari at enda at ynskja øllum 
Føroya fólki á sjógvi og 
landi eitt av Harranum sign-


