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Eyðun Elttør, landsstýrismaður um nýggja oljumálastýrið:

Veldugt framstig
-Tað er sera umráðandi, at vit umsita oljumálini undir
einum og sama karmi, og hevur hetta sera stóran týdning, nú vit skulu til at fyrireika fyrstu útbjóðingina sigur
landsstýrismaðurin
J an M O l l e r

-Eg haldi tað er ótrúliga
gott. at oljumálini hava
fingið sítt egna aðalstýri, og
sambart nýggju stýrisskipanini er tað eisini rætt. at
hvør landsstýrismaður hevur sína egna umsiting. tí
landsstýrismaðurin hevur
fulla áhyrgd fyri sínum
málsøki sigur Eyðun Elttør.
landsstýrismaður í olju- og
umhvørvismáliim í eini viðmerking til tíðindini í
Sosialinum í gjár um. at
landsstýrið hevur gjørt av
at seta á stovn eitt aðalstýri
aftrat, sum burturav skal
taka sær av oljumálum.
Eyðun Elttør sigur, at
hann frá byrjan av hevur
gjørt vart við hetta í Tinganesi. Hann brúkar myndina
við unga brúðarparinum.

sum at byrja við býr hjá
verforeldrunum, men sum
tíðin líðir og uppgávumar
vaksa hava hesi brúk fyri at
fáa síni egnu hús. -Soleiðis
føli eg tað nú vit seta eitt
oljumálastýri á stovn. Tað
er sum at seta føtur undir
egið borð - í hesum føri við
síni egnu umsiting og sinum
egna fólki.
Ey ðun Elttør vísir á, at tað
higartil hevur verið talan
um forkanningar. Nú verður
farið undir eitt nýtt skeið,
har vit fyrst skulu bjóða út.
og síðani verður farið at
leita. -Um nakað spyrst
burtur úr vita vit ikki. men
mong tekin eru til, at føroyska økið er áhugavert. Eg
haldi tí. at tað er rætt at vera
fyrivarin heldur enn eftirsnarin tvs. at taka avleiðingamar av vaksandi virk-

seminum longu nú. Og
skuldi tað víst seg. at
oljuvirksemið við tíðini ikki
gerst tað. sum vit vóna. so
mugu vit laga umsitingina
til tann nýggja veruleikan.
Landsstýrismaðurin sigur
víðari. at tá Oljufyrisitingin
varð sett á stovn í 1993 var
tað alla tiðina ætlanin. at
hon skuldi átaka sær fleiri
og fleiri uppgávur. meðan
leikluturin hjá Oljuráðleggingarnevndini skuldi avmarkast.
-Eg síggi tað sum eitt
veldugt framstig. at vit fáa
okkara egna stýri og kunnu
arbeiða út frá tí.
Uppá fyrispuming hvat
eitt nýtt aðalstýri fer at kosta
meira enn núverandi skipan
sigur Eyðun Elttør. at vit í
fyrstu syftu ikki tosa um
nógvar nýggjar útreiðslur.
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Nakað annað er - og tað er
uttan mun til um tú hevur
eina oljumáladeild ella eitt
oljumálastýri - at brúk er
fyri fleiri ressursum til at
fyrireika 1. útbjóðing.
-Hetta er jú nakað heilt
nýtt fyri okkum føroyingar.
og nettup tí henda 1. útbjóðingin er so týdningarmikil mugu vit eisini hava
neyðugu ressursimar til at
fáa hana so góða sum tilber.
Eyðun Elttør veit ikki,
hvat hetta arbeiðið fer at
kosta men nakað verður tað
so til. Ein partur av arbeiðinum fer at verða gjørd-

ur av ráðgevum. í hesum
sambandi vísir landsstýrismaðurín eisini á tær uppgávur. sum skulu gerast f
kjalarvørrinum á havumhvprvislógini.
I dag húsast Oljumáladeildin og landsstýrismaðurin í gróthúsbygninginum
á Debesartrøð. Har er gott
at vera sigur landsstýrismaðurin men leggur samtíðis dent á, at við teimum
mongu nýggju uppgávunum. sum liggja fyri
framman. so verður tørvur
á meiri plássi, og tí verður
tað eisini í løtuni hugt eftir
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øðrum bygningum.
Tað hevur fyrr verið
nevnt. at oljuumsitingin
kanska átti at ligið uttan fyri
Havnina t.d. í Suðuroynni
Landsstýrismaðurin lekur
ikkí undir við hesum sjónarmiði. Hann heldur tað er
rættast at hava hana liggjandi í Havnini. Sjálvurskal
hann sum landsstýrismaður
verða tætt knýttur at landsstýrinum umframt sjálvarí
umsitingini. og ma. tf helđur
hann ikki tað ber til at flyta
Ul onnur pláss í landinum
við hesum sjeynda aðalstýrinum.
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R a ð fe sta olju hogt
Jan M uller
-Eg eri samdur við løgmann. at oljan sum málsøki
eigur at uppprioriterast. og
at vit úteftir geva tað signal,
at vit raðfesta oljuna sum
mál sera høgt sigur Jóannes
Eidesgaard. formaður javnaðarfloksins til avgerðina
hjá landsstýrinum at stovnseta eitt nýtt aðalstýri. Hann
heldur oljuvinnuna vera so
serstaka. at hon eigur at
verða óheft av øðrum. Men
um hetta skal vera í einum

nýggjum aðalstýri ella undir
aðrari skipan hevur hann
ikki nakra viðmerking til.
Hann staðfestir bert. at tað
er ynskið hjá landsstýrinum
at fáa eitt nýtt stýri.
Hann vísir tó á, at javnaðarflokkurin hevur ongantíð verið heitur fyri skipanini við aðalstýrum. Longu í
1996 ávaraði javnaðarflokkurin harðliga móti tí
nýggja bygnaðinum.
tí
hann kom at kosta okkum
alt ov nógv. Og trupulleikin
í dag er tann. at vit hava

tlngið eina nógv dýrari umsiting, men sum ikki virkar
betri.
-Við hesi avgerðini má
fólkaflokkurin gera sær
greitt. at hann við avgerðini
at stovna enn eitt stýri er
medvirkandi til at dýrka almenna umsiting.
Jóannes Eidesgaard heldur annars, at vit áttu at kannað. um ikki nýggja oljumálastýrið kann liggja í
Suðuroynni.

Edmund Joensen, fyrrverandi løgmaður um oljumálastýrið:
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Púra óneyðugt
Jan M uller
-Tað er púra óneyðugt at
skipa eitt nýtt aðalstýri til
oljumálini. Avgerðin vísir
mest ein veikleika hjá sitandi løgmanni sigur Edmund Joensen, fyrrverandi
løgmaður og nú formaður
sambandsfloksins í eini viðmerking til avgerðina at
skipa eitt oljumálastýri.
Hann vísir á, at avgerðin er
væl prísurin fyri, at fólkaflokkurin keypti sjálvstýrisflokkin í síni tíð.
-Vit sóu jú til samráðingamar, at sjál vstýrisflokkurin
við tveimum eykavaldum
fekk tveir landsstýrismenn,
og tað er væl tí, at tað er
gjørd ein innanhýsis avtala
millum sjálvstýrisflokkin
og fólkaflokkin um eitt nýtt
aðalstýri eisini. Føroya fólk
hevur longu goldið fyri ein
landsstýrismann ov nógv,
og nú skal tað gjalda fyri at

fáa eitt aðalstýri aftrat eisini.
Edmund Joensen sigur, at
undanfama landsstýrið tók
hædd fyri hesum við at seta
á stovn eitt vinnumálastýri.
har oljumálini eisini skuldu
leggjast. eftir at løgmaður
hevði umsitið tey. -Oljumálið varð uppprioriterað so
høgt tað kundi vera, og
vinnumálastýrið varð eisini
gjørt til at kunna handfara
eina professionella oljuvinnu.
Edmund Joensen vísir
eisini á, at ein orsøkin til at
hava oljuna sum eina sjálvstøðuga deild inni í Vinnumálastýrinum var nettup
hetta við, at hon tá ikki
skuldina liggja ov nær tí
politisku skipanini. Við hesum varð eisini skapt eitt
ávíst trúvirði.
-Nú verður tað øvugta
galdandi, og oljan kemur at
liggja beint undir landsstýr-

ismanninum. Eg eri vt'sur
í, at tað hevði verið betri at
havt oljuna í vinnumálastýrinum. Nú spjaða vit ístaðin
vinnuna. Edmund Joensen
vísir á, at vinnumálastýrið
var primert gjørt uppá vinnuna og har eisini oljuvinnuna.
Fyrrv. løgmaður sigur
annars. at vit í dag kunnu
staðfesta. at alt, sum henda
samgongan hevur sagt um.
at almenna umsitingin ikki
skal vera ov stór, er gjørt til
skammar av henni sjálvari.
Umsitingin veksur við rúkandi ferð, og útreiðslumar
verða hareftir.
Formaður
sambandsfloksins vísir eisini á. at alt
lønarlagið sum heild er
nógv økt, og tað skal ikki
undra hann. um einar 200
mill. em komnar aftrat í útreiðslum til komandi fíggjarlóg. Tað væntaða yvirskotið er tí longu útholað.
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