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Edmund Joensen og kleyvarskapur í marknamálinum
Hoasi hann tók unđir við um miðlinjumark. Tað. sum
av tuluni. og beinleiðis reyp- Edmund Joensen gjordi var
ar av. at hava fingið 96%
bara at venda bakið til bretar
av urslitinum til vega. so og ais einki vilja.
roynir formaður sambandsEftir at nýtt landsstýri tók
tloksins Edmund Joensen við varð av gjorda støðan hjá
kortini at fýlast á og at foroyingum lann. at vit
grugga hetta álvarsmal við vildu rokka eini samráðingat seta niður á oll hini. sum arloysn by gda á miðlinjuhava tikið undir við somu pnnsippið. Tað er m.a. hetta
bietin sipar til. tá hann sigur.
semju.
Nu ta Edmund Jvvensen at vit hava vist støðufcsti.
enn einaferð fer í blvx'ini og
Layden sipar neyvan til
roynir at tváa sínar hendur samraðingartaktikkin hjá
kann hetta illa standa ósv ar- Edmund Joensen. sum jú
að. Nu er tað so. at samráð- mest var at sita hendur í
ingartólkini og politikarar- favn og einki gera.
Tað. sum er áhugaveri í
nir hava tagnarskyldu og
kunnu ti heldur ikki verja hesi samroðu. og sum EJ
seg moti hesum eftir minum ikki nertir við.eru úttalilsini
tykki sera órættvísu og hjá Layden um royndina at
lognu álopurn. At umroða fáa málið uppá hægsta poltað arbeiðið. sum onnur itiska stig. Har sigur hann:
hava gjort í hesum máli oll -Eg dugi ikki at síggja.
hesi árini. fv ri kleyvarskap hvussu foroyingar hovdu
um somu tið. sum man kunnað fingið eina betri
sjalv ur hev ur verið partur av av talu. Vit vori>u heldur ikki
malinum. er hvorki somiligt samdir í hasum. tí fólk á
ella senost.
hægsta politiska stoði
Undirritaði verður eisini kunnu ongantið vita nóg
lagdur undir óreiðiligan tið- mikið um smálutimar.
índaílutning. havaroyntat
Hoffnummarið hjá Edfiska áví s úttalilsi frarn. mund Jixmsen. beint aðrenn
Sjalvur havi eg eftir fori- skeið hansara varð útrunnið.
muni fylgt við i hesum var knappliga at fáa eitt
máli nærum oll árini og lýst glæsiligt úrslit við at fara
lað frá fleiri síðum. Tað hev - uppá hægsta politiska plan.
ur v erið sera torfort at koma Tað vísir Anthony Layden
nl kjamuna. tí samráðing- sunt sagt blankt aftur. Hetta
amar hava verið í tninaði
ignorerar Edniund Joensen.
Men tað hevur so kortini tá hann velur at brúka Aneydnast at táa eina heild- thony Layden i Sosialinum
army nd til vega.
sum sítt sannleiksvitni.
Edmund Joensen mis- Hetta er neyvan einum
brúkar og manipulerar við fyrrv. logmanni verdugt.
samroðu míni við fyrrverOg tá Edmund Joensen
andi bretska limin í samráð- nú ger so nógv burtur úr
ingamevndini. Antony Lay- hesum at fáa málið uppá
den. Tá hesin sigur. at hægsta politiska stoði. hvi
hovdu foroy ingar ikki verið tók hann tá ikki av innbjóðso avgjordir. so hovdu vit ingini at vitja Bretland á
ikki fingið tað okið. sum vit sinni fyri at forklára bretfingu. og Edmund Joensen skunt politikarum á hogum
einsamallur tekur sær æruna stoði stoðu okkara’ Vít
av hesum. er hetta ikki rætt. minnast eisini fundin millMær vitandi hevur alt tað um Edniund Joensen og
politiska baklandið alla tíð- Douglas Hurd. uttanriTisina tikið undir við kravinum ráðharra. Sambart telags

pressuskrivi teirra vórðu teir
rorandi samdir um ikki at
fara til Haag. men at lata
embætismenninar samráðst
víðari.
Edmund Joensen roynir
síðani at manipulera við úttalilsunum hjá Layden um
at fara til Haag. Tað Lay den
sigur er. at bretar mettu tað
vera betri við eini samráðingarloysn nú heldur enn
at skula bíða fleiri ár i Haag.
Tá Anthony Layden. sum
Edmund Joensen sipar til.
tosar um miðlinjuna. so er
tað sjálvandi ikki til okkara
útlegging av henni men til
ta bretsku útleggingina av
miðtinjuni. Tvs. at tann politiska avgerðin hjá bretum
hevur verið at góðtaka
teirra miðlinju heldur enn
at fara til Haag eftir teirra
sterku vón at fáa meira enn
sína egnu miðlinju.
Hóast vit foroyingar
mettu okkum hava eina
góða sak í Haag. so er tað
kortini eingin trygd fyri
veruliga at fáa eitt úrsíit.
sum bara likist tí vit fingu
v ið semjuni. Tí hevði tað
heldur ikkí hjá okkum verið
nokur lott avgerð at lagt
málið inn fyri Haag. Eg
ivist onga løtu í. at var Ed
mund Joensen. løgmaður og
trumfaði ígjognum at fáa
málið uppa hægsta politiska
stig. og tað ikki gav eitt
nøktandi úrslit fyri báðar
partar. so varð málið endað
í Haag. og tá hovdu vit umframt óvissuna um úrslitið
og v issuna um kostnaðin.
helst eisini verið noydd at
útsett alla oljuleiting í eini
fimm ár.
Eđmund Joensen manipulerar eisini við veruleikanum. tá hann greitt sigur
fyrst í samroðu v ið Dimmalættingogsoafturnúí seinastu viðmerking síni. (eftir
sjálvur at hava tikið undir
v ið avtaluni): ..at tað er júst
í Grásonuni og í tí okinum.

sum føroyingar hav a latið
bretum. at storst tjansur er
at raka olju og gass". Eg
veit ikki, hvorjum serfrøðingum hann hevur hesi
tíðindi. tí mær vitandi. og
hetta váttaði okkara egni
leiðari av Jarðfrøðissavninum. Martin Heinesen, eisini a tíðindafundi í Tinganesi mánadgin 10. ntai. so
er gráa økið. sum bretar
hava fingið ikki meira áhugavert enn tey okini. vit
hava fingið, eru tað. Jarðfrøðingarnir siga. at tað
finnast áhugaverd oki báðumegin fram við miðlinjuni.
Eg haldi eisini tað er ódámligt. tá fy rrverandi logniaður við sínum eftirrationaliseringum og manipulatiónum rovnir at niðurgera
tey fakfólk. sum hava verið
við í samráðingunum. Her
hugsi eg m.a. uin Martin
Heinesen, Herálv Joensen.
Árna Olafsson og Halgir W
Poulsen. Tað skerst ikki
burtur. at tá Edmund Joensen í grein síni. sum er
prentað her í blaðnum í dae.
brúkar orðið KLEYVARSKAPUR íkki minni enn
tríggjar ferðir um tað arbeiðið, sum hesir persónamir m.a. hava lagt rygg til.
so er hann langt langt úti
Tað er sum uin. at Edmund Joensen við hesum
roynir at leggja ábyrgdina
frá sær. Sum eg havi skilt
hevur samráðingamevndin
frá fyrsta degi gjort 100%
greitt y virfyri politikarunum. at ein og hvor kompromiloysn inniber í hesum
forinum. at man gevur frá
sær oki. sum potentielt
kunnu verða áhugaverd.
Um man ikki hev ur nerv ar til tað. so skal man antin
leggja frá sær ella skjóta
spumingin inn fyri Haag.
við teimum av leiðingunum
hetta kann hava við sær og
v ið tí vón. at so sita kanska
aðrir politikarar við ábyrgd-

ini tann dag dómur feliur
kanska um fimm ár.
Hetta er tað. sum Edmund
Joensen misbrúkar. Taktikkurin hjá honum er at seta
fram insinuatiónir - gitingar
- við tí vón. at tær verða
hangandi eftir í luftini. tí
onnur kenna seg at hava
moralskar skyldur. sum
forða teimum í at svara nóg
neyvt aftur. Og skuldi tað
verið so heppið. at bretar
gera ein fund í Gráu sonuni.
áðrenn vit finna olju. og
hetta hendir uppundir eitt
løgtingsvaJ, ja so er tað ein
funnin fressur hjá sambandspolitikaranum Edmund Joensen at gera sær
dælt av tí til ta tið.
Edmund Joensen veit. og
tað v ita øll. sum hava fylgt
gongdini. at við teimum
royndum. sum bretar longu
hava gjort á egnum oki .so
kann tað ganga skjótt. til ein
fundur verður gjordur
bretsku megin markið. og
kanska í Gráu sonuni. Taktikkurin hjá ELJ er tí nú at
vísa ónogdina við avtaluna
nú. so at hann til komandi
val. tá bretar møguliga hava
rakt við olju í Gráa økinum.
kann siga: hvat segði eg!
Nú tá Edmund Joensen er
so næsadjarvur at tengja
orðið kleyvarskap til politikarar. samráðingarfólk og
eisini undirritaða f síni
skriving, so kundi verið áhugavert at sett honum
nakrar spumingar:
EJ letst nú sum um einasta økið vit hava stríðst um
\ ið bretar er Grásonan. Eitt
er at vit reint ideologiskt
hava sagt. at vit vilja ikki
samráðast um annað enn
grásonurnar. Merkir tað. at
Edmund Joensen ikki hevur verið varugur við. at bretar í samráðingunum kravdu
so nógv annað enn grásonuna. og at teir. um talan
bleiv um eitt sakarmál.
høvdu sett fram krøv, sum

Jun Mtiller. hlaðstjóri
gingu langt langt upp um
grásonuna?
Kann Edmund Joensen
svara. hx ussu nógv føroyingar ho\du slakað frá okkara miðlinju. tá hann tók \ ið
sum logmaður og hvussu
nógv varð slakað, tá Ednumd fór frá sum løgmaður.
og hvussu nógv er slakað
undir Anfinn Kallsberg?
Soleiðis sumeg havi skilt
málið. var einki slakað.
áðrenn Edmund Joensen tók
við sum løgmaður. Meðan
Marita Petersen sat sum
logmaður høvdu bretar
slakað frá sínum fyrsta upprunaliga kravi. ið rakk langt
inn á føroyska landgrunnin.
Tað var hetta kra\. sum táverandi danski uttanrfkisráðharrin sipaði til, tá hann
fanst harðliga at bretum. tí
teirra krav var so \ íttgangandi. at tú kundi standa á
Akrabergi og spýta í bret-

s*

M arknaavtalan eina ferð enn
Tað var ein fegin og vælhýrđur bretskur ráðharri.
sum var á vitjan í sambandi
við undirskrivingina av
marknaavtaluni. Og tað
hcvði bretski ráðharrin alla
orsøk til at vera. Allir foroy ingar vóru blíðir og tíðir.
og tað skulu vit sjálvandi
eisini vera. Bretar hava
einki skeivt gjørt. teir hava
roynt at sæta sær. og tað
eydnaðist framúr \æl.
Aðrenn bretski ráðharrin
kom. hø\ du føroyskir samgongumenn kappast um i
fjølmiðlunum at rósa hvøijum øðrum fyri hetta framúr
góða úrslit. hóast bretar
hovdu vunnið á okkum við
85/15 David he\ði vunnið
á Goliath. segði Tjóðveldisflokkurin o.s.fr. o.s.fr.

R æ ð a s t fy ri H aag

Fyri at ká\a út yvir kley\arskapin. royndu teir at fullv ísa hvonn annan og føroyingar allar um. at hovdu teir
ikki slept ølium endum og
slakað fyri bretum. so hevði
málið longu verið lagt fyri
dómstólin í Haag. Hetta er,
sum eg havi sagt fyrr. tað
reina tvætl.
Seinasta leygardag hevði
Sosialurin eina samrøðu við
ein av oddamonnunum í
bretsku samráðingamevndini øll árini (arbeiddi fleiri
ár á bretsku sendistovuni í
Keypmannahavn. Seinastu
tíðina he\ur hann verið á
hogum støði í uttanríkisráðnum í Lonđon. til hann
nýliga varð settur sum ambassadorur í Marokko) Anthony Layden.

Sosialurin royndi av ollum alvi at fáa bretan til at
viðganga, at vandi varfyri,
at málið endaði í Haag. men
bretin var fullkomuliga
ósamdur.
Hann vísti á. at ein búskaparlig kanning fyri fleiri
árum síðani hevði víst, at
tað var meira lonandi at fáa
eina miðiinjuloysn, enn at
bíða í fleiri ár eftir einari
avgerð frá Haag. Bretar
ha\ a sostatt fyri fleiri árum
síðani tikið ta stoðu. at teir
ikki fóru til Haag. Hesi
somu árini hava tjóðveldismenn. javnaðarmenn og
fólkafloksmenn gingið kjølbeintir av bleytum maga av
berari ræðslu fyri at bretar
drógu okkum til Haag.

S t ø ð u f e s t ið

Anthony Layden segði eisini: »Hovdu tit ikki verið so
avgjerdir. hovdu tit kanska
ikki fingið tað økið. sum tit
í dag hava flngið i avtaluni.
Hovdu tit harhinvegin verið
minni avgjørđir. so hovdu
tit kunna fingið eina loysn
fyrr«.
Og tá Anthony Layden
tosar um støðufesti. er tað
av góðum grundum neyvan
tjóðveldismenn. javnaðarmenn ella fólkafloksmenn.
hann hugsar um.
Bretin sigur júst tað sama.
sum Sambandsflokkurin
hevur ført fram øll árini. Og
um hendan samgongan helt
fram við sama støðufesti.
sum undanfama samgonga.
hvodu vit møguliga bíða
nakrar mánaðar afturat. men

høvdu mist nógv minni av
okkara parti av gráu leiðini.
sum menn meta vera eitt
serliga oljurikt oki.
S k riftin a veg g inu m

Formaðurin í uttanlandsnevndini. Hergeir Nelsen.
he\ ur sæð skriftina á vegginum. og roynir í sínum lag
at burturforklára kleyvarskapin við at fara eftir
manninum. helđur enn bóltinum.
Tær nógvu mótsigandi
framløgur og greinar frá
Javnaðarflokkinum í Sosialinum vísa týðuliga. at Ijósið eisini er gingið upp fyri
teimum.
Skriftin er so klán. at alt
bendir á. at sjálvt Bjarni
Djurholm úr Fólkaflokkinum nú hevur skilt hvat mál-

ið veruliga snúði seg um.
Eitt er. at menn blíva
bangnir. sleppa endanum og
lata frá sær ríkidomi, sum
allir føroyingar eiga.
Nógv meira syrgiligt og
ómansligt er tað. at teir við
onkisigandi reypi royna at
káva út yvir sín egna kley varskap.
Kdmund Joensen
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skan sjógv. Um somu tíó
helt Marita fast um niiðlinjuprinsippið. Her var
eingin slingur í valsinum.
Og tað kundi verið áhugavert at ftngið Edmund
JtKMtsen at svara. hvussu
langt niður í Grásonuna
bretar vóru komnir. tá Edmund fór frá?
Míni notat frá drúgvum
researcharbeiði øll hesi árini benda á. at Edmund Joensen var fyrsti løgmaður
at slaka í marknamálinum.
Av teimum tilsamans 85%
av grásonuni, sum alt íalt
em slakað. man luturin hjá
Anftnn Kallsberg neyvan
svara til meira ein fimting.
Tá er lætt at rokna út. hvat
Edmund hevur slakað.
Og fyri at venda aftur til
myndina hjá sama Edmund Joensen í bløðunum
nú um dagarnar. tá hann
samanber úrslitið av
marknatrætuni við teir
dystir føroyingar hava tapt
5-0 og kortini verið
sigurssælir. so má tað hava
staðið 4-0. tá liðskiparin
bráddliga rýmdi av vøllinum.
Men stuttafturtil
møguleikan. Moguleikin
fyri at fara til Haag hevur
verið har alla tíðina. Ein
kann so siga. at jú meira
tú bjóðar einum mótparti
tess minni verður áhugi
hansara at fara til Haag. Tí
tá vil hann bráddliga hava
nakað at missa við al fara
til Haag. Vildi Edmund
vera heilt "støðufastur" .
so skuldi hann ongantíð
havt givið ein tumma. og
so kundi hann verið 110*T
vísur í at fingið eitt sakarmál. Tá kunđu bretar vera
vfsir í, at teir høvdu einki
at missa.
Hetta markið. sum nú er
avtalað. gevur bretsku síðuni so mikið. at teir nú føla
tað so, at teir kanska hava
nakað at missa við eitt sakarmál. Tað kundi jú verið,
at dómstólurin td. fann
uppá at býta grásonuna í
helvt.
Føroyingar vildu einki
lata norðan fyri bretsku
miðlinjuna. tí man metti.
at man hevði ein rímuligan
tjans f Haag at fáa nakað.
sum líktist tí bretsku miðlinjuni ella nakað betri.
Allar hasar nyansumar
blæsir Edmund uppá og vil
nú við afturvirkandi kraft
gera marknastríðið til eitt
stíð um grásonuna eina.
Fiskarímessiga er tað helst
so. Og her hava vit júst
fingið eina loysn, sum
báðir partar eru fegnari
um, enn um hon t.d. varð
býtt í helvt.
Edmund Joensen hevur
oftani fleiri heitt á sínar
starvsfelagar og tjóðina
um at standa saman í hesum álvarsmáli. og tað hava
øll tikið undir við honum
í. Tí kenst tað so hugstoytt
at hava havt ein løgmann.
sum aftaná at hann hevur
havt ábyrgdina av málinum í hálvt fjóðra ár og
ikki fingið loyst tað. er so
súrur um. at tað hevur
eydnast hansara eftirmonnum at loysa málið
uppá ein máta, sum føroyingar yvirhøvur eru nøgdir
við.
Jan Miiller. blaðstjóri
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A LS á trem ur við peningi
Árið 1998 hevur í mangar
mátar verið gott fyri føroyska
samfelagið. Virksemið hevur
verið siórt við góðum fiskiskapi og góðum fiskaprísum.
Bæði almennu og prívatu
lonarútgjaldingamar
eru
hækkaðar munandi í mun til
í 1997. Økta virksemið og
betraðu fíggjarligu \ iður
skiftini \ virhøvur síggjast aftur í arbeiðsloysishagtølunum. sum aftur vísa minkandi arbeiðsloysi í mun til
árið fyri. Hetta hevur givið
A rb eíð slo y sissk ip an in i
møguleika at leggja orku í at
mennast. soleiðis at fíggjarligu viðurskiftini og umsitingin betrast og hvfla á tryggari grundalagi. enn fyri 2-3
árum síðan.
Stim bran av eginognini

Skipanin er í ferð \ ið at uppbyggja eina eginogn. Hetta
er neyðugt. fyri at skipanin
skal ha\ a nakað at stiinda ímóti við. um arbeiðsloysið
aftur fer at vaksa. Fyri ikki
so nógvum ánim síðan var
Arbeiðsloysisskipanin um at
fara av knóranum. av tí at hon
hevði ov lítlaeginogn. Tá var
a\ leiðingin. at skipanin fekk
tilført gjaldføri. partvís sum
gávu, partvís sum lán. Har
afturat varð inngjaldsloftið
avtikið. og sum steinur oman
á byrðu fyri tey, sum sóu
skattin hækka. lønina lækka
og arbeiðsloysið vaksa. varð
inngjaldið til Arbeiðsloysisskipanina hækkað.
Við alsamt betraða gjaldførínum hjá skipanini er nú
høvi at uppbvggja eitt gjaldføri. ið skal tryggja skipanina inóti at vera noydd at taka
tflík óheppin stig. um samfelagsgongdin vendur. Tá
henda eginogn er fingin til
\ega. verður farið undir at
leggja skipanina Ul rættis, soleiðis at hon hevur eina
fíggjarliga javnvág, sum ikki
inniber at ein øking av gjaldførinum út yvir. hvat lønarhækkingar ella inllatión annars ger neyðuga.
Fram til várið 1998 hevur
gjaldfønð hjá skipanini verið sett sum innlán í føroyskar peningastovnar. Tá varð
farið at hyggja at øðrum
møguleikum fyri at gera eina
trygga íløgu. sum santstundis
kann tryggja skipanini eitt
rímuligt avkast. Avgjørt varð
at seta part av gjaldførínum í
lánsbrøv. Við ársenda var
kursvirðið av lánsbrøvunum
76.1 mió. kr.
Inngjøld

AL.S-gjaldið var í 1998
2.25%. Hetta er nakað lægri
enn inngjalđsprosentið var í
1997. tá tað fyrra hálvár var
2,75 % og seinna hálvár var
2,50% av lønarútgjaldingunum frá ávikavist løntakarum
og arbeiðsgevarum. í 1998
vóru inngjoldini til skipanina
175.1 mió. kr. í mun úl 195,2
mió. kr. í 1997. Hetta er ein
minking uppá 20,1 mió.
krónur.
Stýrið hevur við kunngerð
avgjøn. at inngjaldsprosentið
við gildi frá I. januar 1999
skal vera 2 %. Hetta er tað
sama. sum gjaldið \ar. tá
skipanin byijaði í 1992.

Útgjøld

Miðal talið av móttakarum a\
arbeiðsloysisstuðli varí 1998
1.888. Hesi býttu seg upp í
1.050, ið fingu stuðul eftir
vanligu skipanini. og 838. ið
fmgu stuðul eftir fiskavirkisskipanini. Hettaerein minking uppá omanfyri 15 % í
mun til í 1997. tá tølini vóru
ávikavist 1.298 og 964.
Samlaða útgjaldið a\ arbeiðsloysisstuðli og stuðli til
førleikagevandi tiltøk var í
1998 96,0 mió. krónur. Upphæddin fyri 1997 var 17,8
mió. krónur størri. nevniliga
113.8 mió. kronur.

fíggjarpostum neyvan gerst
munandi betur í 1999 enn í
1998.
Stýrið he\ ur umrøtt spumingin. um rætt er at innafturføra loftið fyri inngjalding av
ALS-gjaldi frá løntakamm.
somuleiðis sum stýricf hevur
umrøtt møguleikan fyri at
hækka útgjaldsprosentið.
Væntandi verða hesir spumingar tiknir upp aftur í 1999.
sigur AL,S í tíðindaskrívi.

Allan Skxialuin. sijóri á
Arbeiósloysisskipanini

A rsu rslit

Rakstrarúrsliúð fyri 1998 \ ar
71.1 mió. krónur. Hetta erein
vøkstur uppá 4.7 mió. krónur
í mun til í 1997. tá úrslitið
var 66,4 mió. krónur.
Høvuðsorsøkimar til betraða úrslitiðeru tvinnar. Onnur er. at útreiðslumar til lønir
og kostnaðurin av at reka
Arbeiðsloysisskipanina em
minkaðar við 2.6 mió. krónum. Hetta er gjørt samstundis
sum tænastan mótvegis teim
arbeiðsle>su og arbeiðsge\amm er hetrað við \ íðkaðum
telefon- og avgreiðslutíðum
og regluligari samskifti við
tev arbeiðsleysu. Hin er. at
hoast rentustøðið hevur verið
lækkandi í 1998. hava avkastið av gjaldførinum og
lægri rentuútreiðslur viðført.
at úrslitið av fíggjarpostum
erøkt við 5.1 mió. krónum i
ntun til í 1997.
Útlitini fyri 1999
ALS-gjaldiðer lækkað til frá
1999 aftur at vera 2 % frá
ávikavist løntakamm og arbeiðsgevamm. ella við eini
12% ímun til í 1998
Hciast lonarhækkingar em
a\ talaðar á arbeiðsmarknacV
inum. verður ikki roknað \ ið
einum vøkstri í lønarúlgjaldingunum uppá 12 %. sum
vildi móts\ arað lækkingini í
ALS-gjaldinum. Lækkingin
í inngjaldsprosentinum fer tí
\ æntandi at føra við sær eina
ávísa minking í inntøkunum
hjá Aibeiðsloysisskipanini.
Seinastu 2-3 árini hevur
verið ført fram. at framburðurin í vinnuvirkseminum
h\ flur á ótryggum gmndalag.
Orsøkimar úl. at samfelagsbúskapurin hevur tað ncígv
betur nú. em at fmna í náttúrugivnum viðurskiftum og
betraðum marknaðarprísum.
sum vit hava sera lítla á\ irkan
á. Hóast hesar útsagnir em
ikki tekin urn. at virksemið í
1999 verður minni enn í
1998. Væntað verður tí ikki
at arbeiðsloysið fer at \ aksa
- kanska verður arbeiðsloysið heldur eitt vet minni enn í
1998.
Úrslitið av fíggjarpostum
var gott í 1998.1 1999 verða
rentuútreiðslumar av láninum. sum Arbeiðsloysisskipanin hevur hjá Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunninum.
minni enn í 1998. Harafturat
verður gjaldførið. sum skipanin fær inntokur av, betur.
Men rentustøðið lækkar alsamt. og fer hetta at hava við
sær.
at
úrslitið
av

ÁRSRO KN SKAPUR
hjá A r b c i ð s l o y s i s s k i p a n i n i
(1 OOOkr)
RAKSTRARROKNSKAPUR

1998

1997

Inngjøld............................................................ .........
Úggjøld v.m...................................................... .........
Tekniskt úrslit............................................... .........

175.097
95.965
79.132

195.187
113.819
81.368

Lønir v.m.......................................................... .........
Kostnaðir.......................................................... .........
Útreiðslur ialt ............................................. .........

5.649
6.134
11.784

7.499
6.875
14.374

Úrslit áðrenn avskrivingar..........................

67.349

66.994

Avskrivingar..................................................... .........

-1.010

-534

Úrslit áðrenn fíggjarpostar.........................
Figgjarinntøkur............................................... ...........
Fíggjarútreiðslur............................................. ...........

66.339
6.213
-1.413

66.459
3.470
-3.788

4.800

-317

Úrslit av vanligum rakstri......................................
Serligar inntøkur/útreiðslur............................ ..........

71.139
4

66.142
277

Rakstrarúrslit.............................................. ...........

71.142

66.419

1.028

611

Figgjarpostar, netto.....................................

FÍGGJARSTØÐA PR. 31. DESEMBER
Aktiv
Støðisfæ ialt................................................ ...........

385
Tiðaravmarkingar og forutgoldið.................. ...........
2.963
Skuldarar .
........................................ ...........
76.087
Lánsbrøv........................................................ ...........
92.959
Tøkur peningur............................................. ...........
.......... 172.394
Umferðarfæ íalt

390
9.554
0
101.782
111.725

Aktiv íalt....................................................... ........... 173.422

112.337

Passiv
„
93.840
Stovnsfæ........................................................,
26.020
At flyta til komandi ár.................................... ...........
119.860
Eginogn íalt.................................................

93.840
-45.122
48.718

30.000

30.000

2.347
1.730
537

5.142
1.588
524

Avsetingar iatt............................................
Skyldugur arbeiðsioysisstuðul..................... ............
Ognarar
.................................. ...........
Tíðaravmarkingar.......................................... ............
Lán.Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnurin...............

18.947

26.364

Skuld íalt..................................................... ............

23.561

33.619

173.d22

112.337

Psssiv ialt

ALShevur til endamáls at veita hggiarltgan studul út aroetás
teys; at vitka lyri btttum møguletkum h/a arbeiðsleysum at táa
arbeiði og at umsita arbeiðsavísing tyn leroyska arbeiðsmarknaðin Á ALS starvast i letum 23 tólk Virksemið h/a ALS
er i hevuðsheitum logarasett Ovastu leiðsluna hevur styrið lyn
ALS. sum - etbr blmæli frá arbeiðsgevara- og lentakarafeløg
unum á arbeiðsmarknaðinum - verður valtav Feroya Lanđsstýn
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