Tíðindi úr Føroyum tann 17. mai 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Skiftandi veður komandi dagarnar
Køld luft streymar aftur inn yvir landið av norðri og landnyrðingi. Týsdagin fer væntandi eitt lágtrýst
framvið beint sunnan fyri Føroyar og síðani legst eitt hátrýst norðan fyri Føroyar og veðrið gerst
støðugari eitt skifti. Sum vikuskiftið nærkast byrja brúgvaløg aftur at nærkast av suðri og tað verður
óstøðugari og meiri vindur.
Í dag verður lot til andøvsgul av landnyrðingi, sum øtlar upp í andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s.
Serliga á syðru oyggjunum verður nakað av vindi. Tað gerst meiri skýggjað og sum frá líður nógv regn,
í støðum vátaslettingur. Mikunáttina verður andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi, 8 til 13 m/s.
Skýggjað og fyri tað mesta turt. Hitin alt samdøgrið verður millum 2 og 5 stig.
Í morgin makar hann vindin niður í lot til andøvsgul av landnyrðingi, 2 til 7 m/s. Fyrst skýggjað og fyri
tað mesta turt, men út á daginklárar í og sólin sær møguliga, serliga norðanfyri. Hitin um dagin um 5
stig. Um náttina turt og partvís klár og hitin millum frostmarkið og 3 hitastig. Hann frískar vindin av
landsynningi, 3 til 8 m/s.
Hósdagin øtlar hann vindin vindin í andøvsgul upp í ein strúk av eystri, 8 til 13 m/s. Sólglottar, men út
á dagin skýggjað og hitin um 7 stig. Um náttina møguliga regn sunnanfyri, annars turt og skýggjað.
Hitin millum 3 og 5 stig.
Fríggjadagin verður andøvsgul upp í strúk av landnyrðingi, 8 til 13 m/s. Samdrigið og yvirhøvur turt og
hitin um 7 stig, um náttina niður í 4 stig.
Leygardagin verður andøvsgul upp í ein strúk av eystri og landnyrðingi, 8 til 13 m/s. Samdrigið og turt,
men um náttina skýggjað og møguliga regn av suðri. Hitin um dagin um 7 stig, um náttina niður í 4
stig.
Sunnudagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi og norðri, 8 til 13 m/s. Samdrigið og
yvirhøvur turt. Hitin millum 4 og 7 stig.
In.fo

–Hýrurnar skulu á hædd við tær norsku
Føroysku manningarhýrurnar eru verri enn tær norsku, og tí skulu tær upp, sigur formaðurin í Føroya
Fiskimannafelag eftir Noregs-ferð. Hann væntar avgjørt, at føroysku manningahýrurnar eisini í
framtíðini fara at byggja á býtisprosent, men at tær í størri mun enn í dag fara at verða umroknaðar
til daglønir.
Sum fyrireiking til at fara undir dagføring av sáttmálanum fyri fiskiskip, hevur øll FF-nevndin júst verið
í Noregi at kunna seg um, hvussu sáttmálarnir og manningarviðurskiftini annars eru skrúvað saman
har.
Tað var í sambandi við sáttmálan, sum FF í mai í fjør skrivaði undir við Føroya Reiðarafelag, at tað
eisini varð avtalað, at feløgini í felag skuldu fara undir at eftirhyggja og dagføra allan
sáttmálabygnaðin, sum hann er.
Ryggurin í verandi sáttmála er elligamal. Fleiri ásetingar eru beinleiðis ótíðarhóskandi, og ofta eru tær
so illa orðaðar, at tað elvir til tulkingartrupulleikar og –stríð.
Jan Højgaard, formaður í Føroya Fiskimannafelag, heldur seg og nevndina hava fingið sera nógv
burturúr Noregs-ferðini.
“Vit samanbera okkum ofta við Noreg, tá tað snýr seg um fiskivinnuna, og hópur av føroyingum siglir
og hevur siglt við norskum skipum. Tí er tað náttúrligt hjá okkum sum fakfelag at hyggja at teimum,
og tað gera reiðararnir eisini. Vit vistu frammanundan, at viðurskiftini á flest øllum økjum eru betri
skipað hjá norskum fiskimonnum enn her heima, men tað kom eitt sindur óvart á okkum, hvussu
nógv betri teirra sáttmálar eru”, sigur hann.
"Vit skulu á hædd við norskar hýrur og samsýningar annars", sigur Jan Højgaard, formaður í FF.
Býtisprosentið er bulurin
FF-formaðurin sigur, at ferðin í øllum førum hevur sannført alla nevndina um, at býtisprosentið

framhaldandi verður bulurin í føroysku manningarhýrunum, og at býtisprosentið í Føroyum
gjøgnumgangandi er ov lágt samanborið við í Noregi.
“Tað vanliga í Noregi er at rokna við einum “lot”, sum er eitt býtisprosent fyri hvønn einstakan av
manningini, ístaðin fyri sum hjá okkum, har býtisprosentið er fyri alla manningina at býta. Umrokna
vit einstøku hýrurnar við til dømis einum norskum uppsjóvarskipi til býtisprosent fyri alla manningina,
so liggur hon á 20-22 prosent, og tað er uttan eykapartarnar til yvirmenninar. Til samanberingar, so
er býtisprosentið í okkara egna uppsjóvarflota sum kunnugt bara 17,5 prosent. Og við einum
norskum línuskipi við 12 monnum er samlaða hýran omanfyri 44 prosent”, sigur hann.
FF-formaðurin vísir eisini á, at eftir norsku sáttmálunum eru tað fleiri enn bara yvirmenninir, ið fáa
eykapartar, og at samsýningar eru fyri ymiskt eykaarbeiði umborð, til dømis verður tímaløn goldin
fyri vaktarbrot.
Liegruppen í Straume við Bergen eigur trý uppsjóvarskip. Býtisprosentið áðrenn eykapartar liggur um
20-22, sigur Lars Olav Lie, reiðari.
Skulu á hædd við Noreg
Jan Højgaard sigur, at fremsta málið hjá Fiskimannafelagnum er at fáa føroysku hýrurnar og
samsýningarnar í minsta lagi ájavnar við tær norsku.
“Í Føroya Reiðarafelag hava teir leingi talað fyri at fara yvir til at fastar lønir umborð á føroysku
fiskiskipunum, kanska við onkrari bonusskipan, men óbundnar av býtisprosenti. Í hesum sambandi er
Noreg ofta vorðið nevnt, og vit hildu satt at siga, at fastar lønir eftir tí leistinum eru vanligar har yviri.
Men tað fingu vit so staðfest, at tað eru tær ikki. Øll fiskiskip í Noregi løna manningini við
býtisprosenti, og teirra prosentpartar eru altso væl betri enn okkara”, staðfestir Jan Højgaard.
“Nakað annað er so, at norðmenn í størri mun her brúka ymiskar javningarskipanir, soleiðis at
menninir, sum sigla við somu skipum, fáa nøkulunda somu løn roknað fyri árið. Vit kenna slíkar
skipanir frá okkara uppsjóvarflota, har manningarparturin verður roknaður um til dagløn, og
yvirmenninir í onkrum føroyskum reiðaríi hava eisini sonevndar fastlønarskipanir við bonusskipan.”
“Men bulurin í slíkum skipanum er framvegis býtisprosentið, eisini í Noregi, og ein av leiðarunum í
fiskimannadeildini í norska Sjømansforbundet heilsaði okkum, at hon fegin vildi frætta, um vit í
Føroyum kláraðu at gera eina fastlønarskipan, leysa av býtisprosentinum, sum ikki sæð yvir tíð førdi
til væl lægri hýrur. Hon dugdi so ikki at ímynda sær eina sovorðna skipan”, sigur Jan Højgaard.
Kelda: fiskimannafelag.fo
Antares.fo

Sjórænaragíðslar býta endurgjald ímillum sín
Teir báðir gíðslarnir, sum í býrættinum vunnu sakarmálið ímóti Ekstra Bladet, ætla at býta
endurgjaldsupphæddina upp á 600.000 krónur við filippinsku meðfangar sínar. Sambært Maritime
Danmark verður helvtin av endurgjaldsupphæddini send víðari til fyrrverandi meðfangarnar.
”Eg eri fegin um, at vit vunnu málið av prinsipiellum orsøkum. Tað snýr seg ikki um pengarnar. Eg eri
nú farin á pensjón, so mítt endurgjald verður meira ella minni mótroknað í pensjónini. Hvussu
endaliga roknistykkið fer at síggja út, veit eg ikki. Tað er heldur ikki avgerandi”, sigur ein av
fyrrverandi gíðslunum, Søren Lyngbjørn, við Maritime Danmark.
Søren Lyngbjørn og Eddy Lopez, ið við hjálp frá Søfartens Ledere stevndu Ekstra Bladet, hava gjørt av,
at eitt møguligt endurgjald skal býtast, so helvtin av endurgjaldinum upp á 600.000 kr., sum Ekstra
Bladet er dømt at skula rinda, fer til teir fýra filippinsku meðfangarnar.
Søren Lyngbjørn og Eddy Lopez vóru yvirmenn á skipinum Leopard, tá teir vórðu tiknir gíðslar saman
við motormanninum René Aviles, matrósunum Frankly Rencio og Sancho Lusaya, og kokkinum
Federito Nuñez.
Søren Lyngbjørn heldur, at gíðslar, ið verða tiknir fangar av sjórænarum, eiga at fáa somu sømdir sum
kríggsfangar, so teir fáa tryggjaða eina inntøku í tíðarskeiðnum, teir verða hildnir gíðslar. Hann
heldur, at dómurin í málinum ímóti Ekstra Bladet kann vera eitt stig rætta vegin.
Jacob Wandel, ið er tíðindaleiðari hjá Søfartens Ledere, er sera væl nøgdur við dómin hjá
býrættinum, hóast fakfelagið hevði vónað at fingið eitt hægri endurgjald burturúr. Hann leggur tó
dent á, at tað týdningarmesta er, at eitt mark í prinsippinum er sett fyri, hvussu langt fjølmiðlar
kunnu fara í umrøðu síni av viðkvomum málum.
Umframt tær 600.000 kr. í endurgjaldi, skal Ekstra Bladet rinda góðar 300.000 kr. í
sakarmálsútreiðslum. Hvørki Søfartens Ledere ella Ekstra Bladet ætla at kæra dómin inn fyri hægri
rætt.
Kelda: maritimedanmark.dk
Antares.fo

Brúk fyri 147.000 yvirmonnum í 2025
Hóast støðugt fleiri sjófólk verða útbúgvin í alheims høpi, fer eftirspurningurin eftir teimum kortini at
vaksa skjótari. Tað er niðurstøðan í eini nýggjari frágreiðing, sum Bimco og ICS júst hava lagt fram fyri
IMO.
Maritimi ídnaðurin hevur gjørt framstig seinastu fimm árini, har støðugt fleiri sjófólk hava fingið
útbúgving á støðugt fleiri ymiskum stigum.
Tað kemur fram í eini nýggjari frágreiðing frá Bimco og ICS, International Chamber of Shipping.
Frágreiðingin vísir tó eisini á, at økist næmingatilgongdin ikki munandi næstu árini, fer vøksturin í
eftirspurninginum eftir sjófólkum at hava við sær mangul av yvirmonnum.
Meðan mett verður, at undirskot er í løtuni upp á 16.500 yvirmenn, verður stúrt fyri, at undirskotið
við núverandi gongd kann vera vaksið til 147.500 yvirmenn í 2025.
"Eydnast ikki at fáa økt um áhugan millum tey ungu at velja sær eitt starv á sjónum, er als eingin
trygd fyri, at nóg nógv sjófólk vera tøk í framtíðini," sigur Peter Hinchliffe, aðalskrivari í ICS, í
tíðindaskrivi.
Frágreiðingin vísir harumframt, at Kina er farið framum Filipsoyggjarnar sum tað landið, ið hevur flest
nýggj sjófólk við førleikum til altjóða rutur.
Tøl frá altjóða shippingfeløgum vísa tó, at kinesisku yvirmenninir bert í avmarkaðan mun starvast hjá
altjóða feløgum.
Flestu nýggju yvirmenninir eru úr Filipsoyggjunum og Russlandi, og teimum á baki koma yvirmenn úr
Ukreina og India.
Kelda: soefart.dk
Antares.fo

Veðurlagsbroytingar hótta 1,3 milliardir menniskju
Heimsbankin ávarar í eini nýggjari frágreiðing um, at alt ov lítið verður gjørt fyri at steðga
veðurlagsbroytingum, og hetta fer í árinum 2050 at hótta tilverugrundarlagið hjá 1,3 milliardum
menniskjum. Harumframt kann roknast við at virði fyri 158 billiardir dollarar fara fyri skeytið, um
einki verður gjørt, stendur í frágreiðingini frá Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
(GFDRR) undir Heimsbankanum.
“Um vit ikki broyta okkara ætlanir fyri býir og øki ið liggja út ímóti strondini, har møguligar vanlukkur
kunnu raka, eru vit í vanda fyri at taka avgerðir, ið fara at økja nógv um tapini í framtíðini,” sigur John
Roome, sum er leiðari fyri deildini hjá Heimsbankanum viðvíkjandi veðurlagsbroytingum.
Høvuðsendamálið við arbeiðinum hjá Heimsbankanum er at vinna á fátækadømi, og
veðurlagsbroytingar verða nú roknaðar sum ein somikið stór búskaparliga hóttan, at bankin tann 7.
apríl í ár boðaði frá, at hann nú fer at brúka 28 prosent av íløgunum til verkætlanir viðvíkjandi
veðurlagsbroytingum.
Men hóast døpru forsagnirnar sigur John Roome, at tað er framvegis møguligt at venda gongdini,
soleiðis at hóttanirnar ikki verða so ógvusligar fyri menniskju, bygningar og búskap.
Nordlysid.fo

Mælir til meistaraútbúgving í Føroyum
17.05.2016 - 11:51
Magnus Magnussen, formaður í Føroya Handverksmeistarafelag, mælir til, at nú ein nýggj
byggireglugerð verður gjørd, so eiga krøvini samstundis at verða herd fyri “standard og trygd”
innanfyri byggivinnuna.

“Meistaraútbúgving eigur at vera krav, tá fyritøka bjóðar seg fram á marknaðinum. Hetta eigur at
vera partur av nýggju lóggávuni innan bygging, soleiðis at tann sum byggir, fær enn betri trygd fyri, at
bygt verður sambært reglunum”, segði Magnus Magnussen við Kringvarpið í farnu viku.
Munur á um tú arbeiðir fyri onnur ella fyri teg sjálvan
“Um onkur ynskir at byggja síni egnu hús, skulu tey sjálvandi hava rætt til tað undir egnari ábyrgd,”
sigur Magnus Magnussen. “Men tá ein fyritøka byggir fyri ein kunda, eigur kundin at fáa vissu fyri, at
handverksmeistarin er løggildur. Ein løggilding skal kunna fáast við at taka eina meistaraútbúgving,
umframt at hava viðkomandi royndir á økinum,” sigur hann.
Løggildingin skal sostatt vera eitt krav til handverksmeistarar, sum liva av at byggja fyri onnur.
Bæði í Noregi og í Íslandi er ein meistaraútbúgving (ella samsvarandi útbúgving) eitt krav fyri at bjóða
seg fram sum handverksmeistara.
Nordlysid.fo

Hópurin móti Kosovo úttikin
17.05.2016 - 13:00
Fríggjadagin 3. juni skal føroyska A-landsliðið við monnum á vøllin aftur, tá venjingardystur ímóti
nýggjasta FIFA-limalandinum, Kosovo, er á skránni. Dysturin verður spældur í Frankfurt í Týsklandi.
Í hesum sambandi hevur Lars Olsen, landsliðsvenjari, úttikið 20 spælarar til dystin. Og í mun til
venjingardystin ímóti Liktinstein, sum Føroyar spældu ímóti í mars mánaða, og vunnu 3-2, eru
Viljormur Davidsen, Odmar Færø, Heini Vatnsdal og Finnur Justinussen úttiknir hesaferð.
Teir 20, ið hava fingið landsliðsboð, eru hesir:
Gunnar Nielsen, FH Hafnarfjørður (ICE)
Teitur M. Gestsson, HB Tórshavn
Tórður Thomsen, B36 Tórshavn
Jónas Tór Næs, B36 Tórshavn
Atli Gregersen, Víkingur
Odmar Færø, Banks O’Dee (SCO)
Jóhan Troest Davidsen, HB Tórshavn
Viljormur Davidsen, Vejle BK (DEN)
Bárður J. Hansen, Víkingur
Gilli Rólantsson, AaB Ålborg (DEN)
Kaj Leo í Bartalsstovu, Dinamo Bukarest (ROM)
Sølvi Vatnhamar, Víkingur
Róaldur Jakobsen, B36 Tórshavn
Hallur Hansson, Vendsyssel FF (DEN)
Barndur H. Olsen, Vendsyssel FF (DEN)
Heini Vatnsdal, Fremad Amager (DEN)
Pól Jóhannus Justinussen, NSÍ Runavík
Rene S. Joensen, Vendsyssel FF (DEN)
Klæmint A. Olsen, NSÍ Runavík
Finnur Justinussen, Fremad Amager (DEN)
Nordlysid.fo

Bragd leggur um og fer at royna við sponglínu í summar
17.05.2016 - 15:40
Oddmar Niclasen, skipari á Bragd, er stak væl nøgdur við útróðurin í vetur og í vár. Ikki kann sigast at
tað hevur verið rokfiskiskapur, men veturin og várið hava roynst munin betur enn fleiri ár
frammanundan. Eg kann gott siga, at vit hava kanska bert havt tveir miseydnaðar túrar síðani í august
í fjør og tað er munin betur og vit kenna til hesi seinastu árini frammanunda.
Tað var næstan vanligt at koma aftur bert við 2-3000 pundum ein útróðrardag, og tá fingu vit ikki
daglønina. Men í vetur hevur verið annarleiðis. Vit hava vanliga ligið um 100 pund upp á stampin og
tað er brúkiligur fiskiskapur. Harafturat hevur prísurin eisini verið góður líka til nú frammanundan
páskum og tað er vanligt. Eg rokni ikki við at prísurin fer at broytast nakað serligt fyrr enn út í august
mánaða aftur.

Vit eru tí í ferð við nú at leggja um til monofiamentlínuna. Vit hesum ætla vit út at royna fram við
kantinum á Føroya Banka og Baily bankanum eftir kalva, longu og brosmu, sigur Oddmar Niclasen.
Tað hevur ljóðað frá eitt sindur av kalva nú í vár, so vit vóna at tað fer at roynast eisini, annars hevur
lítið og onki verið at fingið av kalva árini frammanundan, men kalvagongdin er ikki eins á hvørjum ári,
so vit vóna at tað fer at bera til í ár.
Nordlysid.fo

Gudrun landar 9000 pund av havtasku
17.05.2016 - 15:51
Eftir at hava drigið gørnini tvær ferðir, avreiðir Gudrun í dag um 9.000 pund av havtasku til NFCS.
Kristin Vilhelmsen, skipari á Gudrun sigur, at fiskiskapurin hevur verið betur enn fleiri tey seinastu
árini. Vit eru sera væl nøgdir við fiskiskapin. Sjálvt um vit ikki hava fingið so nógv sum vit fingu tá
fiskiskapurin var upp á tað besta, so er fiskiskapurin hjá okkum eftir havtasku munin betur enn hann
hevur verið fleiri tey seinastu árini.
Spurdur um hjáveiðu, sigur Kristin Vilhelmsen, at tað er millum lítið og einki, sum kemur í gørnini av
øðrum fiskasløgum. Tú sært sjálvur, hesin lítli hvíti kassin her, tað er alt sum vit hava fingið hesar
báðar túrarnar og peikar á ein hvítan lítlan kassa við nøkrum fáum longum og brosmum.
Eg havi kensluna av, at tá stóra havtaskan er á einum øki, so flýggjar alt hitt. Í hvussu so er vísir tað
seg, at tá vit fáa stóra havtasku í gørnini, so síggjast tær smáu havtaskurnar ikki og hjáveiðan av
øðrum fiskasløgum doyr næstan heilt burtur.
Vit skulu ikki klaga um veiðuna í ár,sigur ein vælnøgdur Kristin Vilhelmsen, tá vit fingu orð á hann
ímeðan Gudrun landaði.
Nordlysid.fo

Sildatúrur liðugur: Rættuliga stór sild fingin
17.05.2016 - 19:22
Havstovan:
Magnus Heinason er júst afturkomin av silda- og svartkjaftakanningum norðanfyri. Fyribilsúrslitini
vísa, at norðhavssildin stóð tættast í vestara parti av kanningarøkinum. Sum heild var rættuliga stór
sild fingin. Svartkjaftur var víða um í kanningarøkinum, men stóð tættast í syðsta partinum.
Kanningarnar eru skipaðar sum felagskanningar, har rannsóknarskip úr Danmark, Íslandi, Noregi og
Russlandi eisini luttóku. Endamálið er at fáa tilfar til vega, sum liggur til grund fyri stovnsmetingunum,
sum verða gjørdar seinni í summar.
Úrslitini frá kanningunum verða endaliga viðgjørd á felags fundi ímillum luttakandi londini um hálvan
juni, og verða kunngjørd í eini felags frágreiðing eftir fundin.
Nordlysid.fo

Tannáringur tikin fyri yvirgangsætlanir
Ein tannáringur í Avstralia er skuldsettur fyri at hava æltanir um at fremja yvirgangsatsókn í næstum.
Hann kann verða dømdur lívlangt fongsul
18 ára gamli maðurin í Avstralia varð handtikin í Sydney í dag, eftir at løgreglan í aðrari atsókn framdi
húsrannsóknir í bústøðum í Melbourne.
Løgreglan hevur skuldsett tannáringin fyri at hava leitað eftir og kannað støð í Sydney, har hann kundi
fremja yvirgangsatsókn, og hann skal, sambært skuldsetingini, eisini hava roynt at skaffa sær
skotvápn.
Fingu illgruna til mannin í februar
18 ára gamli maðurin varð hildin aftur á flogvøllinum í Sydney í februar mánaði, tá hann royndi at fara
úr Avstralia til Sýria fyri at stríðast saman við jihadist-bólkum. Tá var longu hald lagt á passið hjá
honum.
- Síðani tá hava viðkomandi myndugleikar hildið vakið eygað við honum. Tíðliga í morgun varð avgerð
tikin um at handtaka hann fyri at forða fyri eini yvirgangsatsókn um stutta tíð, stendur í fráboðan frá
avstralska ákærumyndugleikanum í dag.
Tannáringurin, sum býr í Sydney, kann verða ákærdur fyri at hava fyrireikað ella at hava ætlanir um at
fremja yvirgangsatsóknir. Hann kann verða dømdur lívlanga fongsulsrevsing.
Kvf.fo

Komu ikki í finaluna

17.05.2016 - 16:06
Hvørki Pál Joensen ella Óli Mortensen megnaðu at svimja seg í EM-finaluna á 1500 metur frí á
langgeil í London
Óli Mortensen svam teinin uppá 16:24.42, sum er 46 sekund seinni enn tilmeldingartíðin, meðan Pál
Joensen svam teinin uppá 15:16.44, sum er 18 sekund seinni, enn tilmeldingartiðin.
- Hetta var at rokna sum ein venjingarkapping fram móti Olympisku leikunum, sigur Pál Joensen, ið
ikki tók vánaliga úrslitið so tungt
Kvf.fo

Skilir ikki niðurstøðuna
Eivind Jacobsen sigur seg ikki skilja niðurstøðuna hjá Landsstýrismálanevndini um ógegnið hjá Kristinu
Háfoss, landsstýriskvinnu
Kristina Háfoss, landsstýriskvinna, var ógegnið at beina skrivið Frá Fíggjarligum Støðufesti til TAKS, tí
skrivið varð sent til Fíggjarmálaráðið.
Tí sigur Eivind Jacobsen seg ikki skilja niðurstøðuna hjá Landsstýrismálanevndini um ógegnið hjá
Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu.
Hann hevur sent Landsstýrismálanevndini viðmerkingar, til avgerðina um, at nevndin ikki fer at
viðgera kæruna sum hann sendi nevndini.
Fekk svarið fríggjadagin
Fríggjadagin tók Landsstýrismálanevndin avgerð um ikki at viðgera kæruna frá Eivindi Jacobsen á
Strondum um Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu í fíggjarmálum.
Kristina Háfoss varð kærd í sambandi við skattamálið hjá Eik. Eivind Jacobsen fekk svarið fríggjadagin,
og í dag hevur hann sent nevndini nakrar viðmerkingar til avgerðina.
Hann vísir á, at kært varð millum annað um gegnið hjá landsstýriskvinnuni, tí hon møguliga hevur
arbeitt við málinum í sínum borgarliga starvi í Tryggingarfelagnum Føroyum.
Landsstýrismálanevndin metir ikki, at tað er viðkomandi at viðgera gegnið hjá landsstýriskvinnuni, tá
hon ikki hevur viðgjørt málið.
Tí er kærarin ikki samdur í, tí hóast Fíggjarmálaráðið hevur sent málið víðari til TAKS til viðgerðar, eru
skjølini eisini skrásett í skjalaskrásetingini hjá Fíggjarmálaráðnum.
Innlit kann ikki gevast í málið
Eivind Jacobsen vísir á, at avgerðin um at senda skrivið til TAKS er ein fyrisitingarlig avgerð. Avgerðin
er tikin uttan at mett er um gegnið hjá landsstýriskvinnuni.
Hann vísir eisini á, at Kristina Háfoss er ógegnið til annað er prógvað, tí tað sæst á heimasíðuni hjá
Fíggjarmálaráðnum, har hon stendur at verða deildarleiðari og síðani fíggjarligur og búskaparligur
ráðgevi hjá Tryggingarfelagnum Føroyar.
Og at skattafrádrátturin er lagdur til rættis í Tryggingarfelagnum, hava skjøl prógvað. Avgerðin at
senda TAKS málið er ein avgerð, sum samstundis hevur við sær, at alment innlit ikki kann fáast í
málið.
Tað veit landsstýriskvinnan. Tað er í andsøgn við skrivið sum Finansiel Stabilitet sendi til
Fíggjarmálaráðið, tí teir vóru ikki nøgdir við TAKS. Tí hevur skrivið einki við TAKS at gera.
Fíggjarligt Støðufesti kennir adressuna hjá TAKS. Tí skilji eg ikki niðurstøðuna um ógegnið hjá Kristinu
Háfoss, sigur Eivind Jacobsen í svarinum til Landsstýrismálanevndina.
Eivind Jacobsen kærdi eisini um gegnið hjá Kristinu Háfoss. Hann vísti á, at landsstýriskvinnan í sínum
borgarliga starvi í TF-samtakinum kann hugsast at hava arbeitt við málinum.
TAKS kemur við eini niðurstøðu
Eivind Jacobsen biður tí Landsstýrismálanevndina kanna, um Kristina Háfoss hevur ráðgivið ella
arbeitt við málinum í sínum borgarliga starvi.
- Uppgávan hjá Landssttýrismálanevndini er at hava eftirlit við, at landsstýrisfólkini gera sítt arbeiði
sum landsstýrisfólk, sigur Bárður Kass Nielsen. Sambært honum var landsstýrismálanevndin samd í
síni niðurstøðu.
Eivind Jacobsen sigur, at hann staðfestir, at Landsstýrismálanevndini ikki hevur áhuga í at kanna
gegnið hjá Kristinu Háfoss. Men hann leggur aftrat, at TAKS fer at koma við eini niðurstøðu, og tá fæst
helst meir at vita um málið.
Kvf.fo

Eiga at hugsa meira um fyribyrging enn um revsing
17.05.2016 - 20:36
Formaðurin í nevndini, sum hevur eftirlit við varðhaldsfangum, var gestur í Degi og Viku

Djóni Nolsøe Joensen, løgtingsmaður, sum er formaður í nevndini, sum hevur eftirlit við, at
varðhaldsfangar í Føroyum hava nøktandi umstøður, staðfestir, at viðurskiftini í arrestini í Mjørkadali
eru ikki nóg góð.
Nevndin var herfyri á vitjan í Mjørkadali og fekk tilsøgn um, at Kriminalforsorgin ætlar at bøta um ávís
viðurskifti.
Djóni Nolsøe Joensen vísir á, at fangarnir koma útaftur til tað sama, tá teir eru lidnir at sita dómin, og
tí eigur størri dentur at verða lagdur á fyribyrging enn um revsing.
Hetta kann gerast við, at fongsulsverkið samstarvar við útbúgvingarstovnar og arbeiðsmarknaðin,
sigur hann.
Kvf.fo

Áki Bertholdsen 17.05.2016 (13:38)
Kunnu fáa eyka inntøkur upp á 30 milliónir
Verður føroyska ullin fingin til høldar, og síðani virka til pløgg, kann virðisøkingin av henni verða yvir
30 milliónir krónur.
Tað stendur í eini frágreiðing, sum er gjørd um ta føroysku ullina og um, hvat íkast hon kann vera til
samfelagsbúskapin. Og tá verður roknað við, at ullin verður hagreitt í Føroyum við tí lønarlagi sum
her er.
Í hesum sambandi verður síðsta hind nú lagt á eina innsavningarskipan við tí endamáli at fáa føroysku
ullina til høldar.
Tróndur Leivsson stjóri á Búnaðarstovuni, sigur, at í hesi vikuni verður fundur við tey, sum kunnu
hugsast at verða áhugað at keypa ullina aftur, og tá verður endalig støða tikin til, akkurát hvussu ullin
skal vrakast, og hvat prísurin skal vera.
Men sum vit áður hava greitt frá, verður fyribild arbeitt við at vraka ullina í tveir flokkar, har einar 15
krónur verða lætnar fyri kilo av góðari ull, og næstan ongin prísur verður latin fyri tað vánaligu
ullina.
Tróndur Leivsson sigur, at kanningar vísa, at tað fæst eitt kilo av ull av hvørjum seyði. Men tað gamla
var, at tað fekst hálvtannað kilo av hvørjum seyði.
Stjórin á Búnaðarstovuni heldur, at tað er tíð, at fyrr fóru tey fyrr at reka í ullarroyting. Men tað
merkir so eisini, at tað er nógv lesull í haganum, tá ið seyðurin verður kliptur seint. Hann heldur tískil
at eitt endamál eigur at vera at flyta ullarroytingina fram til at vera rundan um jóansøkuna.
Men verða 15 krónur lætnar fyri ta góðu ullina, kann tað skjótt verða ein eyka inntøka hjá teimum,
sum eiga seyðin og tað er nettupp fortreytin, at tað skal verða ein inntøka hjá teimum, sum eiga
seyðin.
Tey, sum virka føroyska ull eru altráð eftir at fáa meiri av føroyskari ull, við teimum serligu
eginleikunum, hon hevur. Men skal tað eydnast at byggja nakað út, mugu tey hava álit á, at rávøran
eisini er tøk um fleiri ár og tí er hetta ein langtíðarætlan, sum tað tekur nøkur ár at byggja upp, sigur
stjórin á Búnaðarstovuni.
- Tey, sum hava handlar sum selja bundin pløgg, fortelja nógvar søgur um, at ferðafólk leggja pløggini
aftur, tá ið tey fáa at vita, at hóast sniðgevingin er føroysk, er talan kortini um útlendska ull,.
Tróndur Leivsson sigur, at fæst tað at rigga at taka ímóti ullini, verður næsta stigið, at skipa fyri, at
ullin eisini verður vaskað í Føroyum, so at tað slepst undan at senda hana av landinum.
Hann sigur, at tey, sum hava skil fyri slíkum, siga, at tað hevði borið væl til og tá fer at bera nógv betri
møguleika at gagnnýta ullina, bæði broddaullina og rótullina, sum bæði hava frálíkar eginleikar til
ymisk endamál.
In.fo

Danjal av Rana 17.05.2016 (13:58)

Jógvan skrivar um líknilsi Jesusar
Í dag verður ein nýggj andalig bók útgivin. Tað er Jógvan Zachariassen, samkomuleiðari í Lívdini í
Hoyvík, sum gevur bókina Gjøgnum Nálareygað, út.
Gjøgnum nálareygað er ein bók um líknilsi Jesusar og hvussu hann nýtti myndamál í boðskapi sínum.
Hann nýtti myndamál, sum øll kendu, fortaldi søgur, sum hóskaðu til umstøðurnar, og lærdi
sannleikar, sum ein og hvør kundi taka til sín og akta. Enn í dag eru líknilsi Jesusar kend um allan heim
og hjálpa teimum, sum vilja lurta, at skilja djúpu, ríku og lívsumbroytandi sannleikarnar í einfaldu
søgunum.
Símun Absalon sigur soleiðis í fororðunum:
- Við hesi bók um myndamál Jesusar hevur Jógvan Zachariassen givið føroyska bókaheiminum eina
perlu, sum vónandi mong fáa gleði av at lesa. Hetta er ein bók, sum eg vænti verður lesaranum til
uppbygging, áminning og troyst.
Bókin er 335 síður og er eisini skrýdd við 52 vøkrum myndum – ein mynd fyri hvørt líknilsi og
myndatalu. Framløga av bókini verður í hølunum hjá Dugna seinnapartin í dag.
Jógvan Zachariassen hevur givið fleiri bøkur út, millum annað bøkurnar Samkoman í 2007, Frælsi í
2013 og At elska og liva í 2014. Hann er samkomuleiðari í samkomuni Lívdini í Hoyvík.
In.fo

Hallur av Rana 17.05.2016 (19:50)
Cameron: Putin og IS glaðir fyri Brexit
Nú tað einans eru umleið seks vikur til bretska fólkaatkvøðuna, har bretar skulu avgera framtíðar
støðuna hjá Bretlandi í ES, verður orðaskiftið millum Ja og Nei síðuna alsamt hvassari.

David Cameron, bretskur forsætisráðharri, vakti veruliga ans í dag, tá hann í einari røðu hugleiddi um
hvør verður glaður, um Bretland meldar seg úr ES-samstarvinum.

- Tað er vert at spyrja spurningin. Hvør verður glaður um vit fara? Putin verður kanska glaður, og eg
haldi, at al-Baghdadi kanska verður glaður, segði forsætisráðharrin.

al-Baghdadi, ella Abu Bakr al-Baghdadi, ið er hansara fulla navn, er kendur sum leiðarin fyri islamska
yvirgangsfelagsskapin Islamski Staturin.

Forsætisráðharrin hevði eisini eitt boð um hvørji lond ynskja, at Bretland verður verandi í ES.

- Okkara vinir í Avstralia, Nýsæland, Amerika og um allan heim og um alt Evropa siga, at ”tað er
tykkara val, bara tit avgera, men vit ynskja, at tit verða verandi, vit halda tað gagnar okkum og
tykkum.”

Ikki óvæntað, so varð røðan hjá forsætisráðharranum ikki gott móttikin av partamanninum og
talsmanninum fyri Nei-rørsluna, Boris Johnson.

- Ein kann siga, at tað er at taka rívan til at siga at fólk, ið grundgeva fyri frælsi í hesum landi og
endurreisingini av demokratinum í hesum landi, eru sameind við Putin og Daesh (Daesh er eitt
niðrandi heiti fyri IS), segði Boris Johnson á tíðindafundi og legði aftrat.

- Eg haldi veruliga, at tað er ov nógv av tí góða.
In.fo

Hallur av Rana 17.05.2016 (20:15)
Ikki vist at tann dýrasti vinnur
Í hesum døgum standa seks flottir bilar á Torginum í SMS, ið eru við í kappingini Føroya feitasti bilur.

Ætlanin er, at gestirnir í SMS velja tann bilin, ið tey halda vera feitast, men umframt tað, so er ein
dómsnevnd mannað við Óla Mouritsen, Magnus Gunnarson og Halleluja-Sofus, ið velja tann bilin, ið
teir halda vera feitast.

Millum teir seks bilarnir eru nakrir, ið eru at finna í tí dýrari endanum av bilasløgum. Men sambært
Óla Mouritsen, ein av dómarunum, so er tað als ikki vist, at tað verður ein dýrur bilur, ið fer avstað
við heiðrinum.

- Tað eru ikki bara dýrir bilar við í kappingini. Vit hava tríggjar dýrar bilar og tríggjar bilar, ið kanska
eru keyptir fyri eini 10-30.000 krónur. Tað ber væl til at eiga ein flotta, bíligan bil, um so er, at man
dugir at gera bilar flottar. So tað er ikki vist, at tað er tann dýrasti, ið vinnur.
Hóast tað eru seks bilar, ið eru útvaldir, so harmast Óli Mouritsen um, at tað vóru nakrir bilar, ið
kanska áttu at hava verið í finaluni, ið ikki sluppu við.
- Satt at siga, so eru tað kanska einir tveir bilar, ið kundu vunnu, ið ikki sluppu við. Orsøkin er, at tað
bara passa seks bilar inn á Torgið, og tí máttu vit velja nakrar frá, ið er líka flottir sum teir, ið standa á
Torginum, sigur Óli Mouritsen.

Vinnarin av kappingini verður avdúkaður fríggjadagin.
In.fo

Hallur av Rana 17.05.2016 (21:05)
Kirkjubø varð eina matstovu ríkari í dag
Koks hevur seinastu mánaðirnar verið í útlegd í Eysturríki og Keypmannahavn, men í dag lat
matstovan loksins upp aftur í Føroyum.

Alt er tó ikki við tað sama, tí hóast Koks er vent heimaftur til Føroyar, so verður matstovan ikki longur
at finna í Hotel Føroyum. Í staðin lat matstovan í dag upp í nýggjum hølum í Kirkjubø.

Við in.fo fyrr í ár segði Karin Visth, at hóast matstovan nú heldur til í einum sethúsum, so verður
matarskráin tann sama.

- Matarskráin verður sett saman á tann hátt, sum vit áður hava gjørt, við millum øðrum igulker og
hummara. Størsti munurin verður tó, at vit fáa eitt enn betri útsýni, enn vit høvdu áður, segði Karin
Visth við in.fo tá.

Um føroyingar ynskja at uppliva Koks í Kirkjubø, so mugu tey gera skjótt av, tí hølini í Kirkjubø er
nevniliga einans ein fyribils loysn.
In.fo

Hallur av Rana 17.05.2016 (21:40)
IS hevur mist fótafestið
Yvirgangsfelagsskapurin Islamski Staturin er síðstu árini farin frá at vera ein ókendur bólkur, ið eingin
hevði hoyrt um, til at vera mest umtalaði og vandamikli yvirgangsbólkurin síðstu mongu árini. Tað
hevur bólkurin megna við at herseta stór landaøkir í Sýria og Irak og taka ábyrgdina fyri deydlig

yvirgangsálop í Istanbul, Brússel, Paris, Egyptaland og aðrastaðni.

Nú heldur amerikanska herurin tó, at tað loksins er eydnast at knekka yvirgangsfelagsskapin.
Sambært Pentagon, so hevur IS nevniliga mist tamarhaldið yvir 45 prosent av økinum í Irak, ið
felagsskapurin vann á sumri í 2014, umframt at felagsskapurin hevur mist umleið 20 prosent av
økinum, ið teir fyrr stýrdu í Sýria.

Millum teir býir, ið tað hevur eydnast kurdiskum uppreistrarbólkum, sýriska og irakska herinum,
teimum sameindu og øðrum at vinna aftur, eru Palmyra í Sýria, og Ramdi og Heet í Irak.

Fyrr í vikuni segði amerikanski generalmajorurin Gary Volesky eisini, at tað var týðiligt í Irak, at
yvirgangsfelagsskapurin var í ferð við at tapa stríðið, og misti landaøkir hvønn dag.

Hóast amerikanarar hava lyndið til at fegnast, so merkir tað ikki, at yvirgangsfelagsskapurin ikki er
vandamikil longur. Seinastu vikurnar hevur IS framt fleiri bumbuálop á irakska høvuðsstaðin Baghdad,
ið hava kravt yvir hundrað mannalív. Størsta álopið var týsdagin í síðstu viku, tá 72 fólk doyðu eftir at
tríggjar bumbur brustu í Baghdad.

Hallur av Rana 17.05.2016 (16:03)
Kvarta milliard í undirskot
Skansi Offshore P/F hevur havt ársaðalfund, har ársroknskapurin fyri 2015 varð lagdur fram og
góðkendur.

Úrslitið gjørdist tað ringasta í søgu felagsins, og vánirnar fyri 2016 eru enn verri.

Marknaðurin fyri frálandaskip er undir stórum trýsti í løtuni orsaka av ov stórum útboði av skipum,
minkandi íløgum og virksemi hjá oljufeløgunum. Ein týðandi orsøk til minkandi íløgurnar, er stóra
fallið í oljuprísinum síðan 2014.

Úrslitið er merkt av serligum niðurskrivingum av skipssvirðum á 256 mio. kr. Niðurskrivingin er gjørd
út frá metingum frá óvildugum meklarum, umframt við atliti til framtíðarútlitini.

Ársúrslitið hjá samtakinum áðrenn minnilutapartar gjørdist eitt undirskot á 241 mio. kr.

Eginpeningur við árslok í 2015 var 115 mió kr. Fíggjarstøðan hjá samtakinum javnvigaði við 1,2 mia.
kr.

Mett verður at marknaðarviðurskiftini verða avbjóðandi í rúma tíð. Skansi Offshore hevur tí, eins og
flest onnur reiðarí í hesum marknaðinum, verið í samráðingum við sínar fíggjarstovnar fyri at fáa eina
avtalu, sum tekur hædd fyri krevjandi marknaðarviðurskiftum komandi árini. Í einum marknaði, har
skip vera løgd upp, feløg fara av knóranum, starvsfólk missa arbeiða og serfrøði hvørvur, er at fegnast
um, at fíggjarstovnar hava víst Skansi Offshore álit, við at gera nýggja avtalu við felagið. Avtalan er
góðkend av øllum 8 fíggjarstovnum sum fíggja felagið.

Skansi Offshore eigur og rekur 5 nýmótans frálandaskip, harav øll arbeiða í Norðsjógvinum í løtuni.
Felagið hevur langtíðarsáttmálar fyri 3 av skipunum. Sáttmálarnir eru við BP, BG og Det Norske
Oljeselskap.

Hjá Skansi Offshore samtakinum starvast í dag 131 starvsfólk, harav 120 sjófólk, allir føroyingar.

In.fo

Andlát
Torbjørn Niclasen av Oyrarbakka við Streymin andaðist á Landssjúkrahúsinum 16. mai, 53 ára gamal.
Óla Hendrik av Fløtum andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 14. mai, 88 ára gamal.
Tróndur Tróndarson, ættaður úr Skálavík, búsitandi í Tórshavn, andaðist á Landsssjúkrahúsinum 2.
hvítusunnudag, 81 ára gamal.
Svava Karbeck Kjeld, fødd Mouritsen, andaðist á Eysturoyar Røktar- og Ellisheimi hvítusunnudag, 73
ára gomul.
Dusina Joensen, Miðvági, andaðist á Sýnini leygardagin 14. mai, 88 ára gomul.

