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tilboðini givin. Tá so av
góðum grundum loyvi
verður givið til eina seinking og steðgur kemur í, so
er vandi fyri, at ekspertisan
hvørvur. -Vit høvdu eitt felag, sum beyð seg fram og tá
steðgur kemur í, bara ein
boring í tvey ár, tá kanst tú
ikki behalda fólkið og bara
bíða, til tað einaferð byrjar
aftur. Tað er sera óheppið,
at stígur kemur í, men eg
vóni ikki, at man ikki hevur mist royndirnar. Við

hesum sipaði hann til alt
tað, sum er lagt í at byggja
upp útgerðarhavnina í
Runavík.
Kári Højgaard helt tó
sjálvur, at føroyingar í síni
servisering hava klárað seg
væl og hava verið góðir
samstarvspartnarar. Hann
metti tað vera sera týdningarmikið, at føroyingar
kunnu vinna sær førleika,
soleiðis at vit kunnu kappast á jøvnum føti. Hann
spurdi í hesum sambandi,

hví man ikki kann hava
nógv fóðringsrør liggjandi í
Føroyum, soleiðis, at vit
eisini á jøvnum føti kunnu
kappast um serviseringina
beint hinumegin markið, tí
vit liggja nógva tímar nærri
feltunum enn t.d. Aberdeen
í Skotlandi. Sum er so eru
føroyskar fyritøkur
ov
veikar til at hava liggjandi
nógv á goymslu.
Annars helt tað vera
rætt, at alt tilfar og útbúnaður til oljuboringar verður
flutt um føroyskan kaikant,
so vit vita, hvat tað er, sum
fer út á pallarnar, ið bora. Í
tí sambandi spurdi Poul
Michelsen, tingmaður, hvar
slammið frá boringunum
endar. Hann helt, at tað
skuldi inn til lands, men
visti einki um, at nakað
slikt var komið í land í Føroyum.

Kári Højgaard helt annars fyri, at tað er sera týðandi, at vit fáa staðfest,
hvussu møguligur oljupeningur skal brúkast. Tað er
ikki bara sum at vinna í
happadráttinum.Vit vita, at
her er kolvetni, og tað hevur verið gitt, at tað møguliga kann vinnast í rakstrarverdum nøgdum. Men tað
kemur at seta stór krøv til
politikararnar, soleiðis at
peningurin ikki avlagar
samfelagið.

Framsøgumaðurin hjá
Sjálvstýrisflokkinum var
sera nøgdur við arbeiðið
sum oljumyndugleikarnir
hava gjørt. -Tað hevur verið
fyrimyndarligt, og eg vóni
fyri tað føroyska samfelagið, at vit fara at finna olju,
og at vit duga at umsita tað,
sum oljan fer at geva, skynsamiliga.

Neyvari reglur fyri pengum til førleikamenning
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John Johannessen, tingmaður úr Javnaðarflokkinum
setti undir viðgerðini av 2. útbjóðing eitt spurnartekin
við pengarnar, sum oljufeløgini lata til ymsar verkætlanir og helt fyri, at tað kundi ikki vera beint at senda
fólk á golfskeið fyri hesar pengar. -Hvør førleikamenning tað er fyri føroyska samfelagið, loyvi eg mær
at ivast í segði hann og spurdi, um tað ikki eiga at setast neyvari reglur fyri pengarnar til førleikamenning.
Eisini Bill Justinussen, úr Miðflokkinum helt fyri, at
møguliga eiga pengar til førleikamenning frá oljufeløgunum meira at oyramerkjast til.ávís viðurskifti.
Annika Olsen úr Fólkaflokkinum var so avgjørt ikki
samd við teimum í tí og vísti á, at pengar til førleikamenning vóru bruktir til bæði útbúgving og gransking
og høvdu harvið havt stóran týdning fyri føroyska
samfelagið.

Ein rentuhækking komin nærri
Í farnu viku vórðu fleiri búskapartøl kunngjørd sum
stiðjaðu sterku arbeiðsmarknaðarfrágreiðingina
fyrr í mánaðinum. Smásølan í USA øktist meiri enn
væntað, færri søktu um
framhaldandi arbeiðsloysisstuðul, samstundis sum
prísvøksturin í USA vaks.
Bæði brúkaraálitið og
vinnuálitið gjørdust hægri
enn væntað. Hetta fekk
donsku 2 og 10-ára lánsbrævarenturnar at hækka
við ávíkavist 0,06 og
0,04%-stig. Hinvegin lækkaði prísurin á partabrøvum.
Partabrøv hækka vanliga
av góðum búskapartølum,
men óttin fyri hækkandi
rentum og einum sterkari
dollara, sum í farnu viku
kostaði 6,22 DKK, og á
hægsta stigi síðan byrjanini
av des. 2003, fekk partabrøvini at falla í prísi.
Prísurin á partabrøvunum

í finsku telefyritøkan
Nokia fall heili 28,5%, í
tveimum umførum, tvær
tær seinastu vikurnar úr
17,35 til 12,4. Fyrstu fer í
páskavikuni, tá kunngjørt
varð, at inntøkan í fyrsta
ársfjórðingi óvæntað var
fallin. Siðan farnu viku, tá
leiðslan metti, at úrslitið
fyri annan ársfjórðing fór at
vera vánaligari enn áður
mett.
Í eini samrøðu fríggjadagin segði stjórin í Nokia,
at orsøkin til ringa úrslitið
kemst av, at teir ikki hava
megnað at vunnið tey 40%
av marknaðinum sum ætlað. Fyritøkan er framvegis
fíggjarliga sterk og heldur
framvegis fast um settu
málini, sum stjórin væntar
verða rokkin í fjórða ársfjórðingi.
Fyri at tryggja framhaldandi búskaparvøkstur í
USA, er tað umráðandi at

komandi arbeiðsmarknaðarfrágreiðingin eisini kann
ávísa, at nýggj arbeiðspláss
verða stovnsett. Um ikki,
kann hugsast, at ivi aftur
verður sáddur um dygdina í
amerikanska
búskaparvøkstrinum. Men við
rentugongdini í farnu viku,

eru sannlíkindini fyri, at
tjóðbankin setur rentuna
upp fyrr enn áður væntað,
vorðin størri. Mikudagin
fer amerikanski tjóðbankastjórin, Alan Greenspan at
halda røðu. Røðan hjá
Greenspan fer væntandi at
fáa eina størri ávirkan á

lánsbrævamarknaðin og
fram til mikudagin fer
marknaðurin harumframt at
vera merktur av forvæntningum til røðuna.
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Kári Højgaard úr Sjálvstýrisflokkinum helt oljuvinnuna hava havt positiva
ávirkan og vísti á, at undan
1. útbjóðing snúði orðaskifti seg um, at ein oljuvinna fór at avlaga føroyska
samfelagið, og vit fóru at
missa tamarhaldið á tí,
fiskivinnan fór at verða
afturútsigld, nýggja vinnan
fór at vera kappingaravlagandi osfr. Hetta hevur tó
ikki verið so og tað er at
gleðast um helt tingmaðurin fyri.
-Fýra boringar eru gjørdar. Kolvetni er staðfest. Tað
er gleðiligt, at tað eru oljufeløg, sum hava áhuga at
halda fram her. Tá man
skal gjalda kanska sjey
ferðir so nógv fyri at fáa
oljuna upp í Norðuratlantshavi sum í Arabisku Emeradunum, so er sjálvsagt, at
onkur metir væl um støðuna, áðrenn borað verður,
og kanningarnar verða
gjørdar so nágreiniliga sum
gjørligt. At áhugi kortini
enn er fyri økinum skulu vit
frøðast um.
Kári Højgaard metti tað
vera sera óheppið, um
virksemið steðgar og vísti
til, at man hevði 8 boringar
tilrættalagdar fyri eitt ávíst
tíðarskeið, og út frá tí blivu

Kári Højgaard, tingmaður
helt fyri, at vit eiga at frøðast
um, at áhugi er fyri
Føroyaøkinum, nú so mong
onnur øki eru meira
attraktiv
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