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Heine O Heinesen, form. í Vinnunevnd:

M iðjar m óti
b reið ari sem ju
Vidgerdin í Vmnunevndini av I.
útbjóding byrjar 4. januar
Jan M

ú LLER

Vinnunevnd Logtingsins
hevur havt úr at gera hesar
seinastu vikumar við fleiri
stonnalum Ti hava ikki enn
verið stundir tii at vidgeru
uppskotið tii 1. utbjóðing til
oljuleiting. Men tormaðurin
t nevndini. Heine O. Heinesen er kortini bjartskygdur
og heldur. at teir nokk skulu
klára at avgreiða tnálið i
januar sum atlað. -Vit fara
at hava 1. fundin um málið
tysdagin 4. januar. og eg
rokni ikki við, at vit fara at
bruka meira enn eina viku
til viðgerðina í nevndini sigur Heine O Heinesen. Hann
vónar at kunna leggja málið
fyri tingið umleið 10. eila
11. januar. Men um so er.
at I. tingfundurin ikki
verður fyrr enn eina viku
eftir tað. so verður málið at
bíða til tá.
Formaðurin í Vinnunevndini heldur. at teir
kunnu avgreiða tnálið við 3.
viðgerð í tinginum seinnapartin av januar, soleiðis at
útbjóðmgin kann verða latin
upp alment endan av januar.
Heine O Heinesen ætlar
at kalla inn til fund í Vinnunevndini tey fólkini. sum
hava verið við til at fyrireika
uppskotið. Moguliga verða
eisini onnur innkallað. um
tað verður neyðugt. Sjálvur
heldur hann ikki, at torvur
er á so dnígvari nevndarviðgerð. tí málið er so greitt
sett upp og væl fyrireikað.
Haraftrat kemur at sjálv
rammulógin longu er komin
í gildi.
Men hvat sigur formaðurin i Vinnunevndini so til
tey sjónarmið. sum komu
fram undir orðaskiftinum á
tingi. og har ikki allir tingmenn eru á einum máli við
landsstýrið'?
-Sjálvandi skulu tingmenn hava loyvi til at koma
við sínum sjónarmiðum.
men eg haldi ikki talan er
um so stórar ósemjur. at vit
ikki kortini kunnu finna til
eina breiða semju. Sjálvur
vóni eg. at vit kunnu fáa
eins breiða semju í hesum
málinum sum tá vit samtyktu rammulógina og onnur oljumál.
A lm en t o lju fe la g

Heíne O Heinesen er greiður yvir. at spumingurin um
alment oljufelag kann koma
at skapa roring í Vinnunevndini, ikki minst nú eisini Sambandsflokkurin er
vorðin so heitur fyri hesum
máli. men hann vísirkortini
á. at landsstýrið er samt um
hetta málíð. -Samgongan er
samd um ikki at taka eitt
alment oljufelag við nú.
Hvat viðvíkur royalty,
partafelagsskatti og serskatti. so verða neyvan
gjørdar broytingar í tí heldur stendur tað upp til sam-

gonguna.
U tg e rð a rh a v n in !

So er tað ..problembamið"
oljuútgerðarhavnin. Tað
málið hevur Heine O Heinesen ikki hug til at gera stórvegis tleiri viðmerkingar til
nú. Hann vónar ikki. at tað
skal seta kílar restina av
málinum og seinka eina
møguliga útbjóðing.
Hann dylur ikki fyri. at
tað er hansara persónliga
meining. at tað vildi verið
rætt at lagt eina oljuútgerðarhavn í Suðuroynni, har
torvur er á virksemi skal
oyggin ikki doyggja út. og Frá fundinum rnillum (Mjumálastýrið og umboð fyri Agip. Her í hølunum hjá Advokatfelagnum yviri við Strond. har
eisim tí hann m.a. ber ótta føroyska deildin hjá italska oljufelagnum heldur til. Vinstrumef’in umboð fyri føwysku oljumyndugleikamar og
fyri tí yvirapphiting í set- høgrumegin AGIP-fólkini. Við borðenda innast Jógvan Ellefsen, advoktur og uttast Ingi Højgaand, advokatur og
húsaprísum. lonum ol. um filialleiðari hjá Agip Fømyar. Mynd Jens K. Vítng
oljuvirksemið verður savnað í hovuðsstaðnum. Har er
jú longu so nógv virksemi
frammanundan av ymsum
slag. Hann vísir á. at vit
longu nú síggja tekin til. at
fólk em farin at spekulera í
sethúsum. nú ein oljuvinna
num yvir við Strond, har og við stovna deildir í Før- at lata upp deild í Føroyum
Ja n M ú lle r
stendur í durunum.
nýggja deildin hjá Agip oyum metir oljumálaráð- kann tað takast sum eitt
Hinvegin viðgongur tingNú
um
dagamar
vitjaðu
hevur skrivstovu.
harrin eisiní sum eitt gott tekin um, at hetta stóra og
maðurin. at ein skal ikki
umboð
fyri
stóra
italska
Ingi Højgaard. filialleið- tekin um. at vit eru á rættari kenda italska oljufelagið er
vera professari fyri at
síggja. at besta økið at oljuíelagið Agip í Føroyum, ari hjá Agip er nøgdur við leið við komandi útbjóðing. komið fyri at blíva.
Tað hevur ikki eydnast
Llppskotið til 1. útbjóðing
leggja eina oljuútgerðar- teirra millum Ennio S. fundin. -Hetta var ein sera
Sgan/ella. sum stendur á áhugaverdur fundur fyri okkum at fáa eina viðmerk- liggur í løtuni í Vinnuhavn er á Skálafjorðinum.
Hann heldur tað annars odda fyri leiting og fram- Agip og uttan iva eisini fyri ing frá Agip til fundin í nevndini hjá løgtinginum.
vera sera óheppið, um ein leiðslu í Norðsjónum og okkara oljumyndugleikar. Havn. Men blaðið skilur. at Nevndin hevur eisini havt
Vit frngu nógv burtur úr.
italska oljufelagið hevur fleiri onnur stór mál til viðflokkur einsamallur leggur Amerika.
Undir vitjanini hittu italEyðun Elttør, landsstýris- Føroyar við í sínum fram- gerðar og tí stendur oljuuppskot fyri tingið um. hvar
ein oljuútgerðarhavn skal iumennininir umboð fyri maður. sum hetta seinasta tíðar leitiætlanum, tó at málið líkasum og bíðar.
liggja. tí tá verður málið føroyskar oljumyndugleik- árið hevur brúkt nógva tíð endalig avgerð ikki verður Men Eyðun Elttør ivast ikki
gjort politiskt. Heldur eiga ar. teirra millum Eyðun til at tosa við umboð fyri tikin fyrr enn útbjóðingin í, at tíðarætlanin fer at halda
flokkamir at tosa saman fyri Elttør. landsstýrísmann. ymisk oljufeløg var eisini letur upp. -Vit eru varisliga soleiðis, at útbjóðingin letur
at finna eina felags loysn. - Herálv Joensen, oljumála- nøgdur við fundin. Hann bjartskygdir segði Franco upp í januar og endaligu
Vit mugu gera alt fyri at stjóra og Martin Heinesen. heldur tað vera gott, at stór Polo. sum stendur á txlda loy vini verða latin í sutnmar
sleppa undan at skula at- leiðara á Jarðfrøðissavnin- oljufeløg sum Agip vísa fyri kanningunum í for- ella í seinasta lagi í august.
Foroyunt áhuga, nú tað oyskum øki. tá vit prátaðu
kvøða í hesum máli. tí tá um.
Fundurin varð hildin í nærkast 1. útbjóðing. At út- við hann nakað herfyri.
kann tað jú henda, at málið
Nú felagið hevur gjørt av
fellur. og hvat er tá vunnið holunum hjá Advokatfelag- lendsku oljufeløgini so við
hjá teimum. sum ynskja útgerðarhavnina í Suðuroynni
spyr hann!
Sosialurin skilur annars.
at tað er komin áheitan úr
Suðuroynni á flokkamar um
at seta seg í samband við
landsstýrið um málið.
Floksformenninir fara tí
helst ein av komandi døgunum at hava fund fyri at
finna eitt felags stev.

A gip ko m ið fy ri a t v e rð a

B re ió a s a m ju

Formaðurin í Vinnunevndini sigur annars. at tað
sjálvandi stendur limunum
frítt at koma við broytingaruppskotum til 1. útbjóðing. sum hon nú liggur á
borðinum. men hann ber
ótta fyri, at tað kann koma
at longja viðgerðina óneyðugt. Betur er at tosa seg
til rættis í nevndini heldur
hann. -Tað verður so mín
uppgáva at finna eina so
breiða semju sum gjørligt,
og eg fari at gera alt eg eri
mentur til tess. Hann leggur
tó aftrat. at hann ætlar sær
ikki at ganga ímóti landsstýrinum í hesum máli.
Eyðun Elttør. landsstýrismaður hittir varaforsetan í Agip fyri leiting í Norðsjónum og Amerika, Ennio Sgunzella

