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Í hesum døgum hevur Orku- og 
Umhvørviksnevnd Norðurlandaráðsins hildið sín 
regluliga summarfund í Føroyum. Nevndin hevur 
vitjað kring landið og havt fundir við politikarar, 
embætisfólk, granskarar og onnur. 

Undir vitjanini hava umboð fyri almennar 
stovnar hildið fyrilestrar fyri limunum í nevndini, 
teirra millum Bogi Hansen, sum hevur tosað 
um klimabroytingar, Sigurd í Jákupsstovu, 
um oljuleiting við Føroyar og orku annars og 
Pál Weihe, sum greiddi frá kanningunum av 
tungmetallum í grind og spiki. 

Í tíðindaskrivi sigur Norðurlandaráðsins 
umhvørvisnevnd, at  Norðurlond hava góðar 
fyritreytir fyri at vera slóðarar í stríðnum móti 
veðurlagsbroytingunum. Veðurlagsfundurin 
hjá ST í Keypmannahavn ár 2009 er eitt 
frágerðargott høvi fyri einum sterkum 
norðurlendskum verðurlagssamarbeiði. Eisini 
sjálvstýrandi økini, Føroyar, Grønland og Áland, 
eiga at vera virkin og blanda seg upp í hetta mál. 

Tað er gott, at vit í Føroyum eiga serfrøðingar 
og granskarar, sum kunnu gera seg galdandi 
innan umrøddu øki.  Vit hava so sanniliga eisini 
eina ábyrgd at vera við í felags stríðnum móti 
dálking og fyri varandi orku. Bogi Hansen, sum 
fekk Norðurlandaráðsins umhvørvisprís í 2006, 
er ein góður ambassadørur fyri Føroyar, tá tað 
um hesi álvarsmál ræður. Hann hevur verið 
ótroyttiligur at minna politikararnar á teirra 
ábyrgd. Við ganskingini hjá Boga Hansen, Pál 
Weihe og øðrum geva lítlu Føroyar eisini sítt 
íkast til altjóða samfelagið. Júst í hesum døgum 
er stór grein í viðurkenda amerikanska blaðnum 
Washington Post um nettupp granskingarúrslitini 
hjá Boga Hansen av eitt nú ávirkanini, sum 
upphitingin hevur á Golfstreymin. 

Umhvørvisnevndin hjá Norðurlandaráðnum 
staðfestir undir Føroyavitjan síni, at 
koltvíiltuútlátið pr. íbúgva í Føroyum er millum 
tey hægstu í verðini. Um Norðurlond skulu 
vera eitt slóðara-øki, eiga øll Norðurlond og 
øki at stremba eftir strangari útlátskrøvum, 
sigur framsøgufólkið hjá umhvørvisnevndini, 
stórtingslimurin Asmund Kristoffersen. Bogi 
Hansen vísir á, at føroyska útlátið er ein stórur 
trupulleiki, og at tað er púra ábyrgdarleyst, at 
Føroyar ikki hava góðkent Kyoto-sáttmálan. 
Latið okkum øll royna at ávirka okkara 
politikarar og minna teir á hesa ábyrgd mótvegis 
umhvørvinum.

Kykmyndir:
Alvin Ellebye Andersen alvin@sosialurin.fo

Sosialurin í Norðoyggjum:
Nólsoyar Pálsgøta 1, 700 Klaksvík
tel. 458686 fax 458687
epost: klaksvik@sosialurin.fo

Sosialurin í Suðuroy:
tel. 375364 fax 375464
tel. 228814
epost: aki@sosialurin.fo

epost: dagfinn@sosialurin.fo

!!! Haldarar
sum ikki hava fingið blaðið, kunnu
ringja til 341818 og boða frá,
leygardag tó frá kl. 11.0013.00

Uppseting/prent:
Uppseting: Sosialurin
Prent: Prentmiðstøðin
Útgevari:
Sp/f Sosialurin
Avgreiðsla: 
Mán.frí. 816
Tórsgøta 1, 100 Tórshavn
Tel. 341800, Fax  341801
Postadressa:
Postboks 76, 110 Tórshavn
E-mail:
post@sosialurin.fo
lysing@sosialurin.fo
lysingartorg@sosialurin.fo
varp@sosialurin.fo

Blaðið verður prentað 
mánadagfríggjadag klokkan 1330

- í Vinnuvitan hósdagin 
14. juni

Viðvíkjandi viðmerking 
Vinnuvitans í oddagrein 
14. juni 2007: at almenna 
KT-fyrisitingin skal 
"uppfinna tann djúpa 
borðiskan av nýggjum" er 
hetta at siga: Fimm 
frágreiðingar hava verið 
gjørdar í samband við 
stovnsetan av KT-
fyrisitingini:

"Upprit um KT-bygnaðin 

hjá landsfyrisitingini", 28. 
oktober 2003, KT-forum

"Frágreiðing um felags 
KT-bygnað", 28. januar 
2005, KT-forum

"Frágreiðing um felags 
KT-bygnað - fyrimunir og 
vansar", 21. mars 2005, 
KT-forum

"Teknisk analyse af 
outsourcing muligheder", 
19. august 2005, Azlan 
Scandinavia/CCIE #5205

"IT-infrastruktur Drifts- 
og økonomianalyse", 21. 
august 2005, Globeteam A/
S, Gentofte

Samlaða niðurstøðan er, 
at eitt avmarkað alment 
monopol á teimum økjum, 
sum tað ikki ber til at 
skifta útbjóðara, uttan at 

serstakliga stórar 
(órealistiskar) útreiðslur 
verða avhildnar, kobla 
saman við selektivari 
outsourcing av eftirverandi 
uppgávunum, sum við 
fyrimun kunna bjóðast út, 
er betri enn eitt privat 
monopol, sum hevði verið 
tað mest køvandi fyri 
kappingina á og 
menninginga av føroysku 
KT-heimamarknaðurin. 
Serliga kann vísast á 
kapitul 8-11 av 
frágreiðingina hjá Azlan, 
og stykki 4.7 í Globeteam 
frágreiðingina hesum 
viðvíkjandi.

Niðurstøðan og tilmælini 
eru eitt avmarkað alment 
monopol á teimun 

íløgumessiga tyngstu 
økjunum kopla saman við 
selektiv outsourcing á 
hinum økjunum, til tess at 
menna og økja kappingina 
í føroyska KT-
marknaðurin, til frægasta 
frama fyri tað almenna 
sovæl sum KT-
marknaðurin í Føroyum.

Svar til oddagrein

sum privatpersonur

MANIjEH ModI

Vikublaðið er eitt gott 
blað. Onkur hevur sagt við 
meg, at tað er besta blað í 
Føroyum. Tað kunna vit so 
stuttleika okkum við at 
kjakast um. Men nú, eg siti 
og lesi blaðið frá 19. juni í 
2007, raki eg við eina 
grein við yvirskriftini:

SSP Samstarv verður nú 
skipað í Føroyum, sum eg 
má gera eina viðmerking 
til - eisini tí, at blaðið 
verður ókeypis borið inn í 
hvørt hús í landinum, og 
tað er stórbært.

Í greinini verður sagt, at 
miðað verður eftir at fáa 
sett ítøkiligar fyriskipanir í 
verk, so at eitt skipað SSP 
samstarv kann byrja á 
heysti í 2007.

SSP samstarv stendur 

fyri samstarvi millum 
skúlamyndugleikar, sosial-
ar myndugleikar og politi-
myndugleikar. Upplýst 
verður í greinini, at tað eru 
landsstýrismenn og fútin, 
sum ætla at seta hetta sam-
starvið í verk í Føroyum í 
heyst.

Hetta er gott og neyðugt 
tiltak í samfelagi okkara. 
Men eg undrist á, hví sagt 
verður í greinini, at hetta 
samstarvið kann byrja í 
heyst.

Longu áðrenn eg gavst 
sum skúlapsykologur á 
gomlu Landsskúlafyrisit-
ingini seinast í 1989, hevði 
eitt slíkt SSP samstarv 
verið veruleiki í Føroyum í 
fleiri ár, og har kom nógv 
gott burturúr. Vit kendu 
hetta samarbeiðið úr 
danska samfelagnum tá.

Tað var politikommis-
serur Suni Vinther, sum 
stóð á odda at stovna hetta 
samstarvið. Hetta var einki 

felag, men eitt veruligt 
samstarv við fundum um 
ávís evni og mál, sum 
høvdu tikið seg upp í sam-
felagnum, og sum hesir 
tríggir myndugleikarnir 
best kundu loysa í felag 
ella hvør kundi styðja 
annan í tí, sum átti at 
verðið gjørt.

Vit høvdu nógvar góðar 
og gagnligar fundir. Oftast 
vóru viðurskifti í Havn 
viðgjørd, men mál av bygd 
vóru eisini viðgjørd. Á 
fundunum vóru altíð 
umboð fyri politi, komm-
unu, (barnavernd og skúla-
stjóri) og Landsskúlafyri-
siting. Tað vóru ikki 
landsstýrismenn og fúti, 
sum nú fara at samstarva - 
sum sagt verður frá í grein-
ini - men fólk, sum høvdu 
»fingurin á pulsinum«, og 
sum vildu og kundu loysa 
trupulleikarnar við mild-
um, áðrenn tey vóru loyst 
av landsstýrismonnum og 

fúta. - Slík mál verða altíð 
best loyst »á dekkinum«, 
áðrenn »skiparin koyrir 
rútin niður«.

Eg vil vinarliga mæla 
Vikublaðnum til eisini at 
framvega sær nakrar upp-
lýsingar frá Suna Vinther, 
fyrrverandi politikommis-
seri, um hvussu SSP sam-
starvið tók seg upp og fór 
fram fyri meiri enn 20 
árum síðan.

Halló Vikublaðið!

joHS. ANdR. 
NæS


