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Gloymdu oljuna í samgonguskjalinum
Oljleiting ella oljuvinna eru als ikki
nevnd í samgonguskjalinum. Hetta
merkir tó ikki, at
landsstýrið fer at
raðfesta oljuna lægri.
– Vit fara at leggja
eins stóran dent á
oljumálið sum tað
undanfarna landsstýrið gjørdi sigur
Bjarni Djurholm,
landsstýrismaður

Bjarni Djurholm,
landssstýrismaður ætlar sær
at raðfesta oljumálið høgt í
Vinnumálaráðnum

ímóti ætlar landsstýrismaðurin sær at leggja stóra
áherðslu á júst henda partin
av vinnumálunum. Hann
ásannar eisini, at hóast
leitingin higartil ikki hevur
givið tey úrslit, sum vit
kanska høvdu vónað og sett
nøsina upp eftir, so er hetta
ein vinnulig tilgongd, sum
krevur av okkum, at vit
hava tol og at vit arbeiða
miðvíst víðari. Landsstýrið
fer at leggja eins stóran
dent á hetta málið sum tað
undanfarna hevur gjørt
leggur hann aftrat.
Bjarni Djurholm vitjaði í
Oljumálaráðnum fríggjadagin og prátaði við starvsfólkið. Tá varð avrátt, at
fólkini har halda fram við
at fyrireika tað komandi útbjóðingartilfarið. Landsstýrismaðurin ætlar sær
niðan aftur í Oljumálaráðið
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– Tað er helst eitt mistak, at
oljan als ikki verður nevnd
í
samgonguskjalinum.
Hetta má vera ein gloymska
sigur Bjarni Djurholm,
landsstýrismaður, sum eftir
skipanina av nýggja landsstýrinum hevur fingið
oljumálini at umsita.
Oljuleiting ella oljuvinna
verður nevniliga als ikki
nevnt í samgonguskjalinum. Hetta mistakið ella
gloymskan merkir tó ikki,
at oljumálið fær lægri raðfesting í Tinganesi, tvørtur-

í hesi vikuni. Bróðurparturin av økjunum, sum Oljumálaráðið umsitur, fellur
nevniliga til Vinnumálaráðið.
Tað er avgjørt, at Bjarni
Djurholm skal umsita oljumálið, Jarðfrøðissavnið og
orkuna. Hini økini, sum
hava verið umsitin av fyrrverandi landsstýrismanninum í oljumálum, eitt nú
umhvørvi og økismenning,
verða í framtíðini umsitin
av Jógvan við Keldu, landsstýrismanni í innlendismálum.
Sjálvur er Bjarni Djurholm sera fegin um at
kunna umsita olju, Jarðfrøðissavn og orkuna, tí
hann heldur hetta vera eina
sera spennandi avbjóðing.
Eitt tað fyrsta hann fer
undir er at gera sær tankar
um, hvussu vit kunnu
menna alternativa orku í
Føroyum.
Hvussu verður so við
aðalstjóranum í Oljumálaráðnum, nú ráðið verður
lagt niður og uppgávurnar
lagdar út á tvey onnur ráð!
Bjarni Djurholm: – Tað er
als ikki tikin støða til tann
spurningin enn.

Dollarin viknaði aftur
Farna vika varð serliga merkt av,
at virðisbrævamarknaðirnir, bíðaðu eftir týdningarmiklu mánaðarligu arbeiðsmarknaðarfrágreiðingini úr USA; farna fríggjadag.
Frágreiðingin gjørdist aftur hesuferð eitt vónbrot, hóast hon vísti
størstu hækkingina í 3 ár, ella at
112.000 arbeiðspláss vóru sett á
stovn í januar. Avleiðingin varð,
at dollarin viknaði munandi og at
lánsbrævarentur hækkaðu heilt
fitt. Partabrøv stóðu seg kortini
væl farna fríggjadag. Orsøkin er,
at heldur vánaliga arbeiðsmarknaðarfrágreiðingin fyribils útsetti
eina amerikanska rentuhækking
nakrar mánaðir, og hetta hóvaði
partabrøvum.
Frá G7 fundinum frættist, at
londini endurtóku ábreiðsluna av
asiatisku londunum, viðvíkjandi
teirra gjaldoyrapolitikki. Dollarin er viknaður eftir fundin, og
kan hugsandi vikna meira. G7
fundurin hevur ikki ávirkað virðisbrævamarknaðirnar munandi

enn, men væntast kann, at fundurin fer at seta dám á bæði gjaldoyra- og lánsbrævamarknaðirnar
hesa vikuna.
Amerikanski tjóðbankastjórin
Alan Greenspan heldur røðu
fríggjadagin. Um Greenspan
verður bjartskygdur um amerikanska búskapin, kann ávirkanin
frá arbeiðsmarknaðarfrágreiðingin, verða løgd afturum, og
renturnar kunnu tí hækka aftur.
Samanumtikið, kann vikan tí
gerast sera óstøðug. Greenspan
fær seinast orðið hesa vikuna,
men áðrenn røðuna fara renturnar at fáa tað trupult at hækka
munandi. Røðan kann gerast
høvuðshendingin hesa vikuna
Roknskapirnir kunngjørdir í
farnu viku gjørdust sum heild
bjartir. Nevnast kann at Novo
Nordisk, Volvo, Danske Bank og
Ericsson høvdu góð tíðindir at
bera. Hinvegin kunngjørdi Cisco
vánalig tíðindir; hetta fekk
Nasdaq at lækka heili 2,8%
mikudagin.
Mánamorgunin
kunngjørdi svenska telefyritøkan

Tele2, ið er næststørsta telefelagið í Svøríki, ein roknskap, ið
vísti hækkandi avlop og sølu.
Men av tí at m.a. skiftisavlopið er
undir trýsti, førdi roknskapurin
við sær vinningsstaðfesting.
Mánamorgunun fall Tele2 útvið

7%, men seinasta árið og er Tele2
tó hækkað 77%. Hesa vikuna
kunngerða annars m.a. Philips,
TeliaSonera, Electrolux og Dell.
Í løtuni sýnast partabrævamarknaðirnir at sveiggja ótengdir at hinum marknaðunum. Fall-

andi renturnar kunnu tó føra við
sær, at partabrævamarknaðirnir
standa seg væl, hóast vónbrotið á
amerikanska arbeiðsmarknaðinum. Partabrøvini hava sanlíkt
eina góða viku fyri framman.
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