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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Í gjár hevði landsstýrismaðurin í lógarmálum Høgni
Hoydal fund við danska ráðharran sum hevur
útlendingamál um hendi. Endamálið við fundinum
var at vita, um tað ber til at yvirtaka útlendingaøkið
ella partar av tí. Sum skilst hevur tað eydnast landsstýrismanninum at fáa grønt ljós fyri eini slíkari
yvirtøku umframt flóttafólkaøkið. Sambart útvarpinum í gjár skal setast ein sokallað skjót mannagongd í verk, tá tað snýr seg um at fáa arbeiðs- og
uppihaldsloyvi til Føroya. Síðani skal arbeiðsbólkur
setast at fyrireika lóggávu, tá tað snýr seg um
arbeiðs- og uppihaldsloyvi og spurningin við at
umsita, hvørji flóttafólk skulu koma til landið og
ikki. Málið skal yvirtakast seinast í hesum árinum.
Hóast tað í tí stóra høpinum er eitt lítið mál, so má
tað sigast at verða skilagott, at Landsstýrið er sinnað
at yvirtaka eitt nú umsitingina av arbeiðsloyvum
fyri útlendingar, ið koma til Føroya.
Man hevur lært av teimum samskiftistrupulleikum,
ið hava verið og ikki minst tann tíð, tað hevur tikið,
at umsitið slík mál. Alt hevur verið viðgjørt tvær
ferðir áðrenn við tað, at Landsstýrið hevur viðgjørt
umsóknina fyri síðani at skula sent hana niður til
Danmarkar.
Yvirtøkan av einum slíkum máli átti ikki at skapt
økta umsiting, tí Landsstýrið avgreiðir eftir øllum at
døma øll mál sum er, og neyvan er nakar flokkur, ið
ikki heldur vil hava slík arbeiðsloyvi avgreidd í
Føroyum. Føroya Landsstýri hevur til eina og hvørja
tíð betri føling við tørvinum hjá borgarum og
vinnulívi í Føroyum, enn eitt avgreiðslukontór niðri
í Danmark.
Vit hava so eisini sæð, hvussu tung og óliðilig
skipanin kann vera við arbeiðsloyvum. Her hugsa
vit m.a. um oljuleitingina á landgrunninum í fjør. Tá
skuldu eftir røttum allar umsóknirnar til Danmarkar
at viðgerðast, áðrenn loyvi kundi gevast. Og skuldi
tann reglan haldast, so hevði als ikki verið nøkur
boring í fjør. Tí fleiri mánaðir ganga at fáa svar úr
Danmark. Tí varð einasta leiðin tá at geva
undantaksloyvi el. Nettupp hetta er eitt gott dømi
um, hvussu skilagott tað er, at viðgerðin av umsóknum um arbeiðsloyvi fer fram heima í Føroyum
og onga aðrastaðni.
Hettar átti at verið eitt mál, ið kundi verið yvirtikið
í tí stilla, uttan stórvegis hóvasták og staðfestingar.
Umsitingin hevur sum skilst víst í verki, at hon er
væl før fyri at avgreiða slík mál sum er. Men her er
so eitt mál, sum landsstýrið hevur megnað at fáa
avgreitt, og er tað neyvan í andsøgn við tann
yvirtøkupolitikk, sum eisini partar av andstøðuni
standa fyri.
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Barnagarð til landssjúkrahúsið!
Aftursvar til Jógvan við Keldu
Annita á
Fríðriksmørk
løgtingskvinna

Jógvan við Keldu løgtingsmaður hevur sett mær
nakrar áhugaverdar spurningar, um málið viðvíkjandi barnagarðinum til
landssjúkrahúsið.
Spurningarnir, sum vóru
9 í tali, stóðu í bløðunum
mikudagin.
Tað, sum hevur týdning í
hesum sambandi er at
skilja, hví barnagarðurin til
landssjúkrahúsið er í serligari støðu, og hví hann eigur
at verða viðgjørdur fyri
seg, eftir at barnagarðsøkið
er lagt út til kommunurnar
at røkja.
Barnagarðurin er eitt
mál fyri seg, og skal loysast serstakt.
Landsstýrismaðurin arbeiðir við eini prinsipiellari
loysn, sum skal verða langsiktað og sum kann nýtast
sum fyrimynd, um líknandi
tørvur skuldi víst seg
aðrastaðni.
Vísir seg tørvur á barnagørðum aðrastaðni, sum
eru opnir døgnið runt, er
onki til hindurs fyri, at
spurningurin aftur verður
tikin upp til tað tíð. Reaktiónirnar sum hava verið at
sæð og hoyrt ímóti ætlanini

hjá samgonguni um at
byggja barnagarð til landssjúkrahúsið, hava m.a.
gingið út uppá, at "fær
Havnin, so skulu vit eisini
hava".
Slíkt er óseriøsit. Ynskir
onkur okkurt, má orsøkin
verða onnur enn, tí "at
Havnin fær". Har má verða
fingin til vega ein tørvsmeting, sum lýsir støðuna,
og svarar uppá spurningar,
sum t.d. um trupulleikin
við at fáa læknar og sjúkrasystrar og onnur at søkja
størv á staðnum er orsakað
av manglandi barnaansing.
-At barnagarðsøkið er lagt
út til kommunurnar at røkja
er eisini orsøkin til, at
landsstýrismaðurin er í
samráðingum við Tórshavnar Kommunu (hereftir
TK) um eina loysn á hesum
máli, við tí fyri eyga, at TK
eisini átekur sær sína
ábyrgd.

Frá almennari politiskari
síðu er rætt at miðja eftir so
góðum kørmum sum
møguligt, soleiðis, at tænastan á Landssjúkrahúsinum kann verða á einum
dygdargóðum støði fyri alt
Føroya fólk. Men so harfrá
og at krevja, at TK skal
átaka 100 % ábyrgd av
einum barnagarði, sum vit
politiskt ynskja skal verða
opin 24 tímar um døgnið,
kann ikki verða rætt.
Kjak um peningarenslið
millum valdømini
Jógvan við Keldu vísir á
munin millum skattainntøkur og almenn/privat
størv í ávíkavist TK og
øðrum kommunum, og
setir soleiðis hesar upp
ímóti hvørjum øðrum. Vit
eiga hinvegin at minnast til,
at hvør av øðrum liva má.
Og soleiðis er tað óansæð,
hvør tú ert, ella hvaðani tú
ert, ella hvørja kommuna
talan er um. Og soleiðis er
tað eisini óansæð um einum dámar betur almenn
størv ella privat. Í einum
samfelagið sum okkara er
alneyðugt við øllum góðum
kreftum, almennum sum
privatum, óansæð um hesar
búleikast í Havnini ella
aðrastaðni í landinum.
Og so kann eg leggja tað
afturat, at hóast spurt

verður um munin millum
Havnina og onnur øki, og
um sambandið teirra millum, so verður neyvan í
nøkrum
blaðgreinum
møguligt at geva eina
sakliga lýsing, hvørki av
peningarenslinum millum
valdømini, ei heldur av
støðuni í hvørjum valdømi
sær.
Lat okkum heldur síggja
samfelagið út frá tí sjónarvinkli, at hóast ósemjur og
stríð, so liva øll øki í landinum av hvørjum øðrum og
hava gagn av hvørjum
øðrum; og allir tættir á
arbeiðsmarknaðinum liva
somuleiðis av hvørjum
øðrum og hava gagn av
hvørjum øðrum. Soleiðis
eru spælireglurnar í okkara
lítla men fjølbroytta samfelag.
Latum okkum so at enda
standa saman og stuðlað
landsstýrismanninum hjá
okkum í hesum máli. Hann
roynir hóast alt at fáa eina
skilagóða og langsiktaða
loysn á málinum. Hann er
farin til verka og dregur
hvørki valdømisstríð ella
partapolitikk inn í málið!

Nú manglaði barnagarðurin á LS
Jónfinn Olsen
Form. í UfM

Tað hoyrist nú, at tað skal
verða møguleiki at útbúgva
kommunulæknar í Føroyum. Í fylgið ÚF aftrar
onkur seg við at søkja, sum
møguliga hevur áhuga at
koma henda vegin, tí
møguleiki er ikki fyri at fáa
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børnini ansaði.
Í stevnuskrá Miðfloksins
undir heilsumál stk. 1,
stendur soleiðis: »Øllum
borgarum landsins eigur
tilboð um góða heilsu- og
sjúkrarøkt at standa í boði«.
Men útbyggja vit ikki økið,
og fáa støðuga tilgongd av
útbúnum fólkið til hetta
økið, eisini við víðari útbúgving fyri eyga, so kann

tað verða skjótt, at onki
tilboð á hesum økið er til
borgaran í Føroyum.
Men Miðflokkurin vil
arbeiða fyri at góð heilsuog sjúkrarøktar tilboð
standa borgarum okkara í
boði við væl útbúnum
fólkið, um tú gevur honum
møguleika til tess.
Sigast kann at ein barnagarður til Landssjúkrahúsið

hevði bøtt munandi um
hetta. Tí er tað av so stórum
týdningi, at íløga verður
játtað til henda barnagarð.
Miðflokkurin tín rødd á
løgtingið.
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Týsdagsblaðið
Mikudagsblaðið
Hósdagsblaðið
Fríggjadagsblaðið
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Mán.kl. 10
Týs. kl. 10
Mik. kl. 10
Hós. kl. 10
Frí. kl. 10

Blaðið verður prentað
mánadag-fríggjadag klokkan 1400

Stødd:
Ein heil síða í Sosialinum er 254 mm breið og 346 mm í hædd. Breiddin á
einum teigi er 39mm og rúmið millum teigarnar er 4mm.

Frí. kl. 15
Mán. kl. 15
Týs. kl. 15
Mik. kl. 15
Hós. kl. 15

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Størri lýsingar, sum nógv arbeiði stendst av, mugu vera inni í góðari tíð og
áðrenn ásettu freistir.
Framíhjápláss má umbiðjast í góðari tíð.

Innsent tilfar
Fult navn skal vera undir innsendum tilfari. Innsendar greinar, har blaðleiðslan ikki er kunnað um bústað og telefonnummar, verða ikki settar í blaðið.
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Skilagóðar yvirtøkur

