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Foreldragjaldið stendur helst við
Hóast børnini ikki verða ansað á stovnum í hesum døgum, so letur tað ikki til, at
foreldur fara at sleppa undan
at rinda fyri ansingina. Í øllum førum ikki í Tórshavnar
og Klaksvíkar kommunu

Verkfallið hjá arbeiðarunum hevur millum annað ført við
sær, at dagstovnar eru
stongdir, tí teir ikki
verða vaskaðir. Hetta
hevur fingið ein
spurning, um foreldur eiga at rinda
fult gjald, nú børnini
ikki verða ansað, at
stinga seg upp

Mynd: Tilvildarlig mynd

BARNAANSING/VERKFALL
Solby A. Eliasen
Nú hevur verkfallið hjá
arbeiðarunum vart í næstan
tvær vikur. Og dagstovnar,
barnagarðar og skúlar hava
verið stongdir í nakrar
dagar. Tað er ikki nakað,
sum týðir upp á, at endin av
verkfallinum er nær, og tí
eru foreldur farin at seta
spurnartekin við, um tey nú
eiga at gjalda fyri barnaansingina, sum tey hava
mist. Tá pedagogarnir vóru
í verkfalli fyri nøkrum árum síðani, rindaðu foreldur
í Tórshavnar kommunu ikki
fult fyri barnaansingina,
men tað er ikki nakað, sum
beinleiðis týður uppá, at tað
verður soleiðis hesuferð.
Sosialurin hevur tosað
við Tórshavnar og Klaksvíkar kommunu. Frá báð-

um kommununum verður
sagt, at spurningurin hevur
verið uppi og vent, men
ongin endalig støða er tikin. Somuleiðis siga báðar
kommunurnar, at sáttmálin
sigur, at foreldur rinda 30
% og kommunan 70 %, og
tað er útgangstøðið í báðum
kommununum.
– Verkfall ella ikki, so
eiga foreldur at rinda 30 %
av barnaansingini í kommununi, sigur borgarstjórin í
Havn, Jan Christiansen, tá

hann verður spurdur, um
Tórshavnar kommuna hevur ætlanir um at lata foreldur sleppa frá at rinda gjaldið, nú børnini ikki verða
ansað á stovni, meðan
verkfall er.
Jan Christiansen sigur, at
kommunan ikki er liðug at
tosa málið ígjøgnum enn,
men útgangsstøðið hjá
teimum er, at sáttmálin sigur, at kommunan rindar 70
% og foreldrini 30 %.
– Um børnini eru á stovn-

inum ella ikki, so kostar tað
kommununi næstan tað
sama at reka stovnarnar, og
kommunan kann ikki gera
við, at tað er verkfall, sigur
borgarstjórin. Hann leggur
afturat, at hann tó skilir
væl, at foreldur kanska seta
spurnartekin við um, tey nú
eiga at rinda fyri eina
tænastu, sum tey ikki hava
fingið í eina tíð nú.
– Eg skilji eitt og hvørt
menniskja, sum roynir at
spara nøkur oyru, men hetta

Verkfallið kann raka oljuboring
Útgerðarhavnin í
Runavík er eisini
fevnd av verkfallinum. Verður tað ikki
liðugt í næstu viku
kann koma at standa
á at lata vørur og tænastur til oljuleiting
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OLJULEITING OG
VERKFALL
Jan Müller
Enn eru góðar tríggjar vikur til Agip fer at bora á
landgrunninum.
Men
stendur verkfallið við leingi
aftrat kann tað fáa avleiðingar fyri føroysku luttøkuna í hesi boring og møguliga fyri sjálva boringina
eisini. Hjá Atlantic Supply
Base í Runavík eru tey farin at gera klárt til at veita
vørur og tænastur til boringina, sum er ásett at byrja
15. juni. Lasse Borðoy,
stjóri sigur, at tey hava ikki
hugsað so nógv um verkfallið, tí man metir, at tað
helst endar væl innan
boringin skal byrja. Men
hann viðgongur, at dregur
ov langt út, tvs. er eingin
loysn funnin í næstu viku,

so kann hetta koma at
skapa stórar trupulleikar og
nógv arbeiðspláss og milliónir av umsetingi standa
uppá spæl.
Útgerðarhavnin í Runavík skal lata tilfarið, sum
skal brúkast umborð á boriskipinum Belford Dolphin,
sum ætlandi kemur til Føroya fyrst í juni. Talan er um
borimóru, borirør oma. Har
er so eisini ymiskt at gera
klárt á økinum men fáa tey
einki gjørt vegna verkfall.
Verður verkfallið ikki av
so kann koma uppá tal hjá
borifelagnum at søkja um
undantaksloyvi at taka útgerðina úr skotskari havn.
Spurningurin er so hvat
Oljumálaráðið sigur til tað,
tí tað stendur í lóggávuni,
at feløgini skulu brúka føroyskar vørur og tænastur.
Sjálvur
heldur
Lasse
Borðoy, at tað verður
ómetaliga óheppið, um
Oljumálaráðið skuldi farið
og givið oljufelagnum loyvi
at brúka Aberdeen sum
útgerðarhavn. Tá heldur
hann tað hevði verið rættari
at útsett boringina nakað.
– Tað má ikki henda, at
oljufeløgini fáa loyvi til at
starta upp í Aberdeen, tí so
koma tey als ikki henda

vegin. Men hann heldur
ikki tað kemur so langt, tí
roknast má við, at
verkfallið fer ikki at vara so
leingi, at tað veruliga fer at
darva boringini og arbeiðinum kring hana. Herálvur
Joensen á Oljumálaráðnum
sigur, at teir als ikki hava
nomið við henda spurningin og hevur hann tí onga
viðmerking til, um teir fara

at góðtaka eina umsókn um
undantaksloyvi ella heita á
oljufeløg um at útseta boring til eitt verkfall er av.

Lasse Borðoy, stjóri vónar
ikki, at arbeiðið vegna
verkfallið endar í Aberdeen

verkfallið rakar okkum øll,
og er tað nakar, sum ynskir
tað at verða yvirstaðið, so
er tað kommunan, sigur Jan
Christiansen. Hann veit
ikki at siga, nær Tórshavnar
kommuna fer at taka endaliga støðu til spurningin um
foreldragjaldið.
Jancy B. Klein, leiðari á
sosialu deild í Klaksvíkar
kommunu, sigur somuleiðis, at kommunan hevur tosað um henda spurningin,
men heldur ikki har er

nøkur endalig støða tikin.
– Og tað verður so heldur
ikki henda umsitingin, sum
tekur avgerðina. Tað ger
tann politiski myndugleikin, sigur hon.
Heilsumyndugleikar hava
vitjað stovnarnar í Klaksvík
og hava mælt til, at starvsfólkini á stovnunum fara
heim, tí har ikki er vaskað
so longi nú.
Jancy B. Klein sigur, at tá
pedagogverkfallið var, tá
rindaðu foreldrini í Klaksvíkar kommunu fult gjald,
hóast tey ikki fingu børnini
ansað. Men tá so sáttmálin
at enda varð undirskrivaður, varð gjørt av, at foreldrini ikki skuldu rinda fyri
lønarhækkanina hjá pedagogonum við afturvirkandi
kraft. So á tann hátt fingu
tey tá ein heldur tilvildarligan avsláttur.
Jancy veit ikki um nakað
dømi, har foreldur hava
vent sær til kommuna og
spurt, um tey skulu gjalda
fyri ansingina, meðan verkfallið er.

