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Tilmæli um
alment oljufelag
Tilmæli um stovnan av føroyskum oljufelag er handað landsstýrismanninum í
oljumálum
J ákup M ork

Landsstvrismadurin í oljumalum. Eydun Elttor, hevur
fyri stuttum móttikid ein álit
um skipan av einum almennum foroyskum oljufelag.
Alitid er úrslit av arbeiði
hjá nevnd. sum táverandi
logmaður. Edmund Joensen. setti í 1997. ArbeuV,setningurin hjá nevndim
varð at »greiða og koma við
ulmadum um. hvussu eitt
foroy skt landsoljufelag eigur at verða skipað við atliti
at ognarviðurskiftum, styring. handilsligum og samfelagsligum stevnumiðum
og leikparti tess í samhandi
við politisku og umsitingarligu skipanina og privata
foroyska vinnulívið.
Endamálið við hesum
var. at nev ndin skuldi koma
við einum tilmæli um.
hvussu hitt foroyska samfelagið kann fáa sum mest
burturúr. bæði peningaiiga
og menningarliga. við
stovnan av einum føroyskum oljufelag. Nevndin hevur sostatt ikki tikið støðu til,
um eitt tflíkt felag skal
stovnast. men einans um.
hvussu hetta verður gjørt á
skilabesta hátt.
Skipanin við at lata eitt
alment oljufelag taka sær av
hesum áhugamálum. hevur
verið nýtt í fleiri førum í
londunum uttan um okkum.
Felog sum Dong og Statoil
eru bæði ogn hjá statinum í

viðkomandi landi, og hava
hesi feløg tryggjað, at staturin alla tíðina hevur kunnað havt fingunn á pulsinum
viðvíkjandi gongdini í vinnuni.
S to v n a p a r ta fe la g

Nev ndin er komin til ta niðurstøðu, at skilabesta loysnin er, at sett verður á stovn
eitt alment partafelag. Orsokimar til at henda loysn
verður mett at vera hin skilabesta em fleiri. M.a. avmarkar hetta moguleikan
hjá eigarunum (landinum)
at áv irka dagliga rakstur felagsins. Verður talan ikki um
partafelag men ístaðin um
eina landsfyritøku. kann
roknast við at politiski
mvndugleikin hevur storri
moguleika fyri at ávirka
dagliga rakstur felagsins.
Eisini ger partafelagsformurin tað lættari hjá eigarunum at samanbera rasktur felagsins við onnur líknandi feløg, við tað, at roknskapir og annað verða sett
upp eftir somu roknskaparreglum.
Harumframt verður mett.
at partafelagsformurin er
væl egnaður. við tað at hetta
í stóran mun kann verða við
til at tryggja, at fyritøkan
verður rikin eftir handilsligum grundreglum.
Vansar eru tó sjálvandi
eisini við hesari loysnini við
tað. at við einum privatum
partafelag kann neyvan
tryggjast luttoka í ollum

loyvum, sum verða givin í.
s. v. útbjóðingina av føroysku undirgrundini. Harmframt kann tað t ávísum førum henda. at eitt partafelag
noyðist at taka avgerðir.
sum eru grundaðar á handilsligt grundarlag. heldur
enn á atlit til samfelagslig
áhugamál.
U p p sk o tið er k lá r t

Sainan við tilmælinum og
niðurstoðunum í hesum.
hevur landsstyrismaðurin
fingið handað eitt uppskot
um. hvussu eitt føroyskt
oljufelag eigur at verða
skipað.
Nevndin skýtur sum
nevnt upp. at sett verður á
stovn eitt alment partafelag.
Felagnum skal áleggjast
skyldur um at lata myndugleikunum tær upplýsingar, sum eru neyðugar.
Eisini ínniheldur tilmælið
uppskot til løgtingslóg í
hesum sambandi og uppskot til viðtøkur hjá einum
møguligum almennum paitafelag.
K an n f a r a b a ð a v e g ir

At enda hevur nevndin sett
upp nøkur dømi. sum vísa
hvørjum úrslitum roknast
kann við undir ymsum fortreytum. Undir teintum fortreytum, sum settar eru upp,
kann úrslitið fyri landskassan fara báðar vegir.
Vil væl til og olja verður
funnin skjótt, kann landskassin sambært útrokning-

unum fáa eitt yvirskot upp
á yvir 3 mia.kr. Hinveign
kann sjálvsagt eisini henda.
at úrslitið gevur hall. Eftir
teimum fortreytum, sum
nevndin hevur arbeitt við,
verður hallið í mesta lagi
500 mió.kr.
S to ð a s k a l t a k a s t

I lotuni kannar landsstýrismaðurin í oljumálum, hvørt
tað er ráðiligt við almennari
luttoku í einari komandi oljuvinnu.
Við tað at fyrsta útbjóðingarumfarið verður fyrireikað í løtuni, er eisini
týdningarmikið at fáa
greiðu á føroyska luttøkupartinum í hesum.
Lanđsstýrismaðurin sigur, at hann vónar at kunna
leggja fram upppskot um
útbjiK>ingarlóg, áðrenn november mánaður er hálvrunnin, og at hann í hesum
sambandi ætlar sær at taka
stoðu til. hvørt mælast skal
til ella frá almennari luttøku
í oljuvinnuni.
í nevndini vóru Arne
Poulsen, Marjun Hanusardóttir, Bjarni Olsen og
Jógvan E. Ellefsen. Malan
Johansen var eisini við í arbeiðinum. men hon fór úr
nevndini í juli mánaði seinasta ár. Skrivari hjá nevndini hevur verið Petur Joensen.
Eyðun Elltør, Uind.sstýrismaður í oljumúlum

Læ ttur lovsongur
Nýggja fløgan hjá M alini Zxichariassen var lø g d fra m fy ri ■ ■
kexparar í 3 'aranum í SMS í gjár. Fløgan hálovar Guði
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og frelsuni, og gleðin er grundarsteinurin í hjartaliga
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Malin Zachariassen gav í
gjár út fløgu. á tremur við
lættum lovsongi. gmndfestur í tninna á Guð. Grundarlagið í tekstinum er vælkent. Brot sum. »heilagur
ert TÚ...TÚ dripin var...O. vit
tilbiðja Teg...eg elski
Hann .vit rópa Jesus...vit
lyfta hendur upp...Eg vil
vera Tín . Guð. nem við
meg nú...Tú gav Títt lív...«.
vísa á eina óspilta. fulla og
treytaleysa trúgv. ið vísir
seg í skaldsligum góðvami.
sum kortini prógvar. at trúvirði yrkjarans er hitt
hægsta. Orðiní eru meint av
fullum hjarta.
Við hvønn tekstin, er
skrivað ein stutt søga um
uppruna og orsøk til, at

yrkjarin varð hugkveiktur til
at seta seg við penninum.
Malin. sum sjálv hevur
smíðað løg og tekstir. er 26
ára gomul og ættað úr Svoríki. Familjan tlutti til Føroya t 1988, og síðani hevur
Malin búð í Føroyum. Malin skilmarkar sjálv hugtakið. lovsong.
- Lovsongur er at strekkja
seg upp ímóti Guði. standa
í hansara kærleika. kenna
dýr hansara ímóti sær og
takka Honum fyrí tað. hann
hevur gjørt fyri okkum. sigur hon. og Ijóðar eins fró.
sum andlitsbrá hennara
bendir á.
Nú Guð verður takkaður
so dyggiliga í fløguni, loy vír Malin sær eisini at takka
teimum fólkum, sum hava
stuðlað henni í útgávuni.

Serliga manninum, Jan
Zachariassen. verður borðin
ein stór tøkk fyri at hava
verði grundstuðul undir útgávuni. eins og Jákupi
Zachariassen verður takkað
fyri studionýtslu. Óli Poulsen. ið hevur ljóðblandað.
verður eisini róstur fyri avrikið. Tónleikurin á fløguni
er lættur og eyðskildur.
kanska bleytur poppur. ið
ikki minst verðu hildin uppi
av góðu ljóðgóðskuni.
Malin Zachariassen var
longu frelst um 9 ára aldur.
og nú er hon knýtt at samkomunu Filadclfia. Hennara
vón er, at tekstimir á fløguni
eru annað enn bert orð.
- Eg vóni, at fólk ikki
haida tað vera tað bera reyp,
men heldur taka fløguna
sum eina gávu, ið fólk

kanska eisini kunnu brúka
til tess at møta Guði, og
Lyfta seg sjálvi upp við, tá

tey em í sálarkreppu, sigur
vónríka og glaða songkvinnan.

Jan og Maliti Zachariasen
lovprísa Harranum

