Tíðindi úr Føroyum tann 7. juni 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Stórar skerjingar kunnu komu frálandsvinnuni aftur um brekku
Norska frálandsvinnan skal ansa sær við at skera ov djúpt í royndum sínum at standa ímóti
avleiðingunum av lága oljuprísinum. Annars er vandi fyri, at oljufeløgini fara at mangla arbeiðsmegi,
tá tíðirnar batna aftur. Tað skrivar tíðindastovan NTB.
Í samrøðu við blaðið Klassekampen sigur stjórin í Norsk Olje og Gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, at
skerjingarnar, ið nú verða framdar í vinnuni, kunnu vísa seg at fáa negativar avleiðingar í framtíðini.
Hann viðurkennir, at brúk verður fyri færri fólkum í oljuvinnuni enn fyrr, men heldur samstundis, at
vinnan hevur skorið ov djúpt seinasta árið, har túsundtals fólk hava mist arbeiði.
Stjórin í arbeiðsgevarafelagnum heldur tí, at norska stjórnin eigur at leggja uppí við tiltøkum, ið
kunnu forða fyri, at fólk verða søgd upp, sum brúk verður fyri seinni.
Somu boð koma frá fakfeløgunum, sum fyrr hava mælt til, at tøka arbeiðsmegin kann brúkast til
viðlíkahald ella til at tippa oljubrunnar.
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen vil tó heldur hava stjórnina at hyggja at, hvussu bøtast kann um
rammukorini fyri norsku oljuframleiðsluni, so fleiri verkætlanir kunnu verða settar í verk.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Risastór niðurskriving av Goliat
Eftir stórar seinkingar varð Goliat-brunnurin út fyri Norður-Noregi settur í framleiðslu fyri trimum
mánaðum síðani.
Nú hevur italska felagið Eni, ið eigur 65 pst. av Goliat-loyvinum, umvegis dótturfelagið Eni Norge
framt eina risastóra niðurskriving av Goliat-boripallinum upp á 6,6 miljardir norskar krónur, svarandi
til 5,2 miljardir í okkara peningi.
"Høvuðsorsøkin er lági oljuprísurin. Vit vænta lægri inntøkur úr brunninum enn vit frammanundan
roknaðu við, og tí niðurskriva vit virðið,” sigur samskiftisstjórin Andreas Wulff í Eni Norge við norska
miðilin Sysla.
Tá Goliat loksins fór undir framleiðslu í mars í ár var tað tvey ár seinni enn upprunaliga ætlað, orsakað
av hópin av trupulleikum við byggingini av boripallinum í Suðurkorea. Goliat-pallurin er serbygdur til
at kunna standa ímóti hørðu veðurlíkindunum í Barentshavinum.
Umframt italska Eni eigur norska Statoil 35 pst. av Goliat-loyvinum.
Antares.fo

Skattalætta heldur enn keyp av almennum bygningum
Fremsta uppgávan hjá eini kommunu og hjá einum kommunalpolitikara er at umsita skattaborgarans
pening á skilabesta hátt.
Nógvir batar eru at hóma í okkara høvuðsstaði. Tað fegnast vit um. Spurningar reisa seg tó, um tað í
løtuni ikki verða óneyðuga nógvir almennir bygningar keyptir fyri 100 tals mió. Talan er um
bygningar, sum man ikki hevur gjørt sær nóg greitt, hvat teir skulu brúkast til.
Tað kann vera ein skilagóð íløga at keypa almennar bygnignar, men tá man ikki hevur gjørt sær nóg
greitt frammanundan, hvat hesir skulu brúkast til, er spurningurin, um man hevur umsitið
skattaborgarans pening nóg væl. Taka vit keypið av Bank Nordik bygningunum, so kostaðu teir
skattgjaldarunum út við 100 mió. krónur, og enn tykist ikki greitt, hvat hesir bygningar skulu brúkast
til. Hetta er ikki nøktandi.

Til samanberingar, so kostar eitt skattaprocent í Tórshavnar kommunu umleið 30 mió. Uttan iva
hevði ein skattalætti á 1-2 % ligið munandi betur í lummanum hjá hart sperdum barnafamiljum í
høvuðsstaðnum enn keypið av hesum almennu bygningum. Ella í øðrum lagi at hækka kommunala
barnafrádráttin enn meira.
Trivnaðurin i eini kommunu er bert góður, um familjan og borgarin hava tað gott. Hóast batar eru
gjørdir hjá eitt nú barnafamiljum í kommunini, so sita nógvar barnafamiljur enn ógvuliga hart í tí
fíggjarliga. Mong teirra eru komin heim aftur eftir loknan lesnað, hava dýr lestralán at gjalda, hava
fingið síni fyrstu børn og hava spent seg hart fyri við dýrum húsalánum.
Vit eiga fyrst og fremst at hugsa um, hvussu tann einstaka familjan og tann einstaki borgarin hava
tað. Vit eiga at gera alt tað, vit eru ment til tess at gera tað liviligt hjá øllum at búleikast í kommunini
og ikki minst geva teimum fíggjarligu ráðini til eisini at kunna nýta gott av øllum teimum mongu
tilboðum, sum kommunan í dag veitir.
Hetta vil Havnar Framburðsfelag saman við valevnum floksins virka fyri til komandi býráðsval.
Havnar Framburðsfelag, felagið fyri framburði í Havn.
Nevndin
Jn.fo

Íløgur fyri 2,2 milliardir krónur næstu fimm árini
Bakkafrost leggur í morgun fram nýggja framtíðarætlan fyri menningina av felagnum komandi fimm
árini. Ætlanin er fyri tíðarskeiðið frá 2016 til 2020 og setir fram mál, sum Bakkafrost ynskir at náa í
hesum tíðarskeiði. Í framtíðarætlanini sæst, at Bakkafrost fer at gera íløgur fyri 2,2 milliardir krónur
næstu fimm árini.
Í viðmerking sigur Regin Jacobsen, stjóri á Bakkafrost:
„Trý ár eru liðin, síðani Bakkafrost legði fram íløguætlanina frá 2013 til 2017. Hendan íløguætlan bleiv
dagførd á sumri 2014, og nú er hóskandi, at Bakkafrost setir sær nýggj mál, sum røkka fram til 2020.
Endamálið við framtíðarætlanin til 2020 er at tryggja burðardygga aling, lækka lívfrøðiliga váðan,
menna kappingarførið og skapa vakstrarmøguleikar.“
Íløgur fyri 2,2 milliardir krónur næstu fimm árini
Í framtíðarætlanin hjá Bakkafrost verða íløgur fyri 2,2 milliardir krónur gjørdar í tíðarskeiðinum frá
2016 til 2020. Íløgurnar verða gjørdar í fleiri partar av virðisketuni, og størsti parturin av íløgunum
verður gjørdur í smoltstøðir. Íløgur verða eisini gjørdar í framleiðsluna av fiskamjøli, lýsi og fóðri og í
sjógvalingina. Íløgurnar verða fíggjaðar við peningi frá rakstrinum og núverandi tøkum
fíggingarmøguleikum.
Kryvji- og liðugvøruvirkið á Glyvrum, sum hevur staðið í gerð síðani 2014, verður gjørt liðugt í 2016 og
byrjar framleiðslu seinna hálvár 2016.
Smolt
Í 2013 var ætlanin at økja støddina á smolti úr 100 grammum til 150 gramm. Fyri at røkka hesum máli
hevur Bakkafrost gjørt stórar útbyggingar á smoltstøðunum á Norðtoftum og á Viðareiði. Útbyggingin
á Norðtoftum varð liðug í 2014, og útbyggingin á Viðareiði verður eftir ætlan liðug í summar.
Framtíðarætlanin hjá Bakkafrost er at framleiða 14 milliónir smolt um árið, sum í miðal viga 500
gramm. Fyri at náa hesum máli er Bakkafrost farið undir at byggja stóra smoltstøð á Strond, Klaksvík.
Umframt smoltstøðina á Strond, ætlar Bakkafrost at økja smoltorkuna við fleiri íløgum í smoltstøðir.
Íløgurnar í smoltstøðirnar styttir um vakstrartíðina hjá laksinum á sjónum, minkar um lívfrøðiliga
váðan og gevur møguleikar fyri vøkstri.
Sjógvaling
Fyri at alingin á sjónum skal fylgja við øktu framleiðsluni á smoltstøðunum á landi, fer Bakkafrost
framhaldandi at gera íløgur í aliútgerð á sjónum.
Havsbrún
Bakkafrost hevur sum mál, at tilfeingið í so stóran mun sum gjørligt verður virðisøkt í Føroyum. Hetta
sæst í stóru íløguni, sum Bakkafrost hevur gjørt í kryvji- og liðugvøruvirkið á Glyvrum. Tá ið nýggja
kryvji- og liðugvøruvirkið fer undir at framleiða, hevur Bakkafrost nýggjar møguleikar at virka vørur úr
innvølinum av kruvda laksinum. Eftir ætlan verður nýggj framleiðslulinja til laksamjøl og -lýsi bygd á
Havsbrún í Fuglafirði í 2017. Framleiðslan byrjar í 2017.
Havsbrún fer eisini at gera íløgur í nýggja fóðurlinju, so fóðurframleiðslan á Havsbrún fylgir væntaðu
øktu laksaframleiðsluni. Harumframt fer Havsbrún at gera íløgur í siloir og goymslur, so Havsbrún
framhaldandi kann liggja í fremstu røð, tá ið umræður bestu dygd og besta kappingarføri.
Jn.fo

Eivind er farin at sigla heim

Línuskipið Eivind fór í morgun at sigla heim. Eivind hevur henda túrin roynt undir Íslandi, og byrjaðu
teir túrin flaggdagin.
Eivind hevur 185 tons, sum verður landað í Kollafirði. Eivind verður væntandi á Kollafirði um
middagsleitið í morgin.
Meginparturin av veiðuni er toskur, og er kvotan nú uppfiska.
Jn.fo

Vestmenningur og Skoraberg hava landað í Kollafirði
Gulllaksaskipini Vestmenningur og Skoraberg hava landað 250 tons av gulllaksi til Faroe Pelagic í
Kollafirði í dag,
Teir hava hendan túrin roynt sunnanfyri.
Skipini fara nýggjan túr í kvøld.
Jn.fo

Fólkaflokkurin í Havn finst at bankakeypi
Havnar Framburðsfelag finst nú alment at keypunum hjá Tórshavnar kommunu av almennum
bygningum.
Tað er vorðið nakað nógv av tí góða at keypa bygningar.
Annika Olsen, forkvinna í Havnar Framburðsfelag, sum er felagið hjá Fólkaflokkinum í Havn, sigur
vegna nevndina, at tað kann vera ein skilagóð íløga at keypa almennar bygningar. Men spurningurin
er, um rætt er umsitið, tá man ikki hevur gjørt sær greitt frammanundan, hvat hesir skulu brúkast til.
- Taka vit keypið av Bank Nordik bygningunum, so kostaðu teir skattgjaldarunum út við 100 milliónir
krónur, og enn tykist ikki greitt, hvat hesir bygningar skulu brúkast til. Hetta er ikki nøktandi, sigur
Annika Olsen.
Havnar Framburðsfelag vísir á, at eitt skattaprosent kostar Tórshavnar kommunu umleið 30 milliónir
krónur, og at ein skattalætti á 1-2 prosent hevði munað væl hjá hart sperdum barnafamiljum.
- Nógvir batar eru at hóma í okkara høvuðsstaði. Tað fegnast vit um. Spurningar reisa seg tó, um tað í
løtuni ikki verða óneyðuga nógvir almennir bygningar keyptir fyri 100 tals milliónir, sigur Annika Olsen
vegna Havnar Framburðsfelag.
Val er í hondum, og Havnar Framburðsfelag sigur seg vilja arbeiða fyri at lækka skattin eftir komandi
val. Fólkaflokkurin er annars partur av býráðssamgonguni í Tórshavnar kommunu.
Dimma.fo

Hillary Clinton verður forsetavalevni
Hillary Clinton hevur nú vunnið sær nóg nógvar atkvøður til at gerast forsetavalevni hjá
demokratunum
Fyri fyrstu ferð verður tað ein kvinna, sum skal royna at gerast forseti í USA í øðrum av teimum stóru
flokkunum.
Tað gjørdist greitt í nátt, sambært fleiri amerikonskum miðlum, teirra millum New York Times.
Orsøkin er, at 23 av teimum sokallaðu ”superdelegeraðu” hava sagt frá, at teir stuðla Hillary Clinton.
Harvið kemur hon upp á tilsamans 2.383 valmenn, sum er talið, ið krevst fyri at vinna á Bernie
Sanders.
Higartil hevur Hillary Clinton 1.812 vanligar delegeraðar og 571 superdelegeraðar aftan fyri seg.
Sostatt er klárt hjá Hillary Clinton, sum tann fyrsta kvinnan hjá demokratunum, at fara í eitt hart
valstríð móti Donald Trump, sum verður valevni hjá Republikanarunum.
Hillary Clinton fegnaðist um sigurin í kvøld, men samstundis minti hon sínar stuðlar um, at tað er
arbeiði eftir at gera, og í dag eru seks val á skránni, m.a. í California.
Dimma.fo

Byrsufólkið á skúlabonk
Á nýggjárinum kom nýggj vápnalóg, sum millum annað setti mark fyri, nær ólóglig vápn skuldu latast
inn. Næsta stigið verður, at á nýggjárinum skulu øll vápn skrásetast, og at bert fólk við vápnaprógvi og
loyvi lógliga kunnu skjóta leirdúgvur, harur og fugl
- Eg havi sæð fólk farið við vápnum á ein hátt, at eg øtaðist. Tí er gott, at vit nú fáa skipaði viðurskifti
á økinum, hóast okkurt helst kundi verið øðrvísi. Sum heild eru vit nøgd við nýggju treytirnar og
ásetingarnar, sigur Herleif Hammer frá Skjótisambandi Føroya, sum umfatar tey fýra skjótifeløgini
kring landið.

- Hetta lættir um hjá okkum, tí vit sleppa undan at meta, um keyparin er førur fyri at handfara
vápnið. Hevur hann eitt vápnaprógv í hondini er tað prógv fyri, at hann er egnaður, sigur Ólavur
Weihe, stjóri hjá P/f Jógvan Weihe, sum millum annað selir byrsur.
Á nýggjárinum kom tann nýggja vápnalógin í gildi, men allar ásetingarnar fingu ikki gildi beinavegin.
Ein orsøk var, at ein myndugleiki skuldi finnast at umsita lógina og at skipast skuldi fyri tí reint
praktiska, hvussu eitt vápnaprógv kann takast, loyvini latast og skrásetast. Hetta eru treytir, sum
koma í gildi á nýggjárinum 2017.
Ein av mest sjónligu ásetingunum, sum komu í gildi, var at øll ólóglig vápn skuldu latast inn. Tað vil
serliga siga riflur, sum eru ólógligar, og har serskilt loyvi krevst frá fútanum, millum annað at skjóta
kóp við alibrúkini.
Sleppa undan vanlukkum
“Tá talan er um brot á revsilógini, eru próvkrøvini ofta munandi hægri, enn tá talan er um brot á
serlóggávu, umframt at tilburðurin vanliga eisini skal vera av meiri serligum vandamiklum slagi. Eftir
revsilógini skal eisini vera talan um eina hóttan og ikki bara skilaleysa handfaring av vápnum. Í tíðini
frá oktober til desember 2014 vóru tríggir vápnatilburðir alment kendir í Føroyum. Ein í Vágum 5.
oktober, ein á Húsum 7. november og ein í Vestmanna 28. desember 2014,” stendur millum annað at
lesa í innganginum til upprunauppskotið til broytta vápnalóg.
Nýggja lógin skal bøta um, at handfaringin av einum vápni ikki endar við vanlukku, tí brúkarin ikki
dugir at handfara vápnið. Sum støðan er í løtuni, kunnu øll í prinsippinum fara inn í ein vápnahandil
og keypa sær ein høglbyrsu.
- Tað kann vera ótrúliga trupult at meta um. Onkuntíð hava avvarðandi ringt til okkum og biðið
okkum um ikki at selt til ávís fólk, og tað er ein trupul støða at koma í hjá okkum. Vit hava eisini sett
okkum í samband við løgregluna onkuntíð, og eisini hava vit verið úti fyri at goymt vápnini burtur, so
einki var at selja, sigur Ólavur Weihe, stjóri hjá P/f Jógvan Weihe.
Millum atfinningarnar av skrásetingini er, at hetta brýtur við tankan um veiðimannasamfelag, og
gongur meira og meira ímóti einum eftirlitissamfelagi.
- Hetta minnir eitt sindur um kjakið við trygdarbeltum. Í dag hugsa tey fægstu um tað, sigur Herleif
Hammer.
Umhvørvisstovan skal umsita
Tað er avgjørt, at Umhvørvisstovan skal umsita skrásetingina og vápnaloyvini. Í dag fer ein skráseting
fram hjá vápnahandlarunum hvør sær, tá byrsur verða seldar. Frameftir skal hetta gerast á
Umhvørvisstovuni.
- Vit eru so smátt farnir at fyrireika okkum, men fáa ikki sett gongd á arbeiðið fyrr enn kunngerðirnar
eru lýstar. Men vit hava bílagt eina skipan til skráseting, og fyrireika okkum eisini til, hvussu vit
útskriva loyvini, sigur Petur Nielsen, stjóri á Umhvørvisstovuni.
Hann sigur, at eftir ætlan skal tað ikki krevja stóra orku at umsita lógina. Lagt er upp til, at fólk sjálvi
skráseta síni vápn umvegis internetið. Loyvini verða útskrivað til tey, sum hava tikið vápnaprógv, og
tað verður helst eftir sama leisti sum grindamannaloyvini í dag verða útskrivaði.
Umorðaðu aldursmark
Tá lógin varð løgd fram, varð lagt upp til, at bert persónar eldri enn átjan ár kundu fáa vápnaprógv.
Sekstan ára gomul kundi sleppa at skjóta, um tey vóru saman við einum persóni eldri enn átjan ár.
Burtursæð frá hesum kundu eingi undantøk gerast.
Tað metti Skjótisamband Føroya vera óheppið, tí so kundu fólk yngri enn 16 ár ikki íðka skjótiítrótt
inn á skjótibreytum, og hetta kundu vera ein forðing fyri menning.
- Tað varð lurtað eftir okkara ynski, og í dag er einki aldursmark galdandi á skjótibreytum, men tey
ungu skulu vera undir strongum eftirliti av fólki, sum hava prógv, sigur Herleif Hammer frá
Skjótisambandi Føroya.
Stórt tak
Tað er enn ikki heilt greitt, hvussu sjálv frálæran til vápnaprógv skal fara fram. Tað einasta, sum
stendur týðiliga klárt, er at talan verður eitt átta tímar skeið, sum møguliga kann takast á kvøldskúla
ella á øðrum stað.
Nítjan føroyingar hava fingið trygdar- og instruktørskeið frá fólki, sum kom úr Danmark at útbúgva
undirvísarar.
Sjálv frálæran til vápnaprógv er rættiliga avmarkað, og snýr seg í veruleikanum um eitt trygdarskeið,
sum verður býtt upp í undirvísing og síðan praktiska frálæru á skjótibreyt. Talan er ikki um nakað
veiðitekn, sum verða veitt í okkara grannalondum, og sum krevur munandi størri frálæru.

Eingin veit við vissu, hvussu nógv skulu taka prógv. Mett verður, at eini 2.000 føroyingar hava
skjótivápn. Øll tey yvir 30 ár kunnu fáa vápnaloyvi útskrivað uttan skeið, men við eini viðmerking um,
at viðkomandi ikki hevur lokið prógv. Øll undir 30 ár skulu inn um skúlagátt í átta tímar.
Dimma.do

Føroyar eiga lut í flogferðsluavtalum hjá ES
Fólkatingsumboðini úr Grønlandi og Føroyum taka sjálvdan lut á fundum í evropanevndini í
fólkatinginum. Undantakið var tó fríggjadagin 3. juni, tá nevndin skuldi geva ráðharranum heimild til
flogferðsluavtalur við Kina og eina røð av triðjalondum. Magni Arge, fólkatingslimur, heldur, at
Føroyar eiga at blíva limir í flogferðsluavtalu hjá ES.
Magni Arge, Tjóðveldi, luttók fyri at minna flutningsmálaráðharran Hans Chr. Schmidt, Vinstra, á, at
føroysk og grønlendsk flogfeløg ikki skulu hava verri kor enn tey donsku, og teirra áhugamál skulu
takast við í samráðingarnar.
Samráðingarheimildin viðvíkjandi samráðingum við triðjalond um samferðslurættindir vóru einmælt
samtykt.
- Eg stuðlaði samráðingunum við teirri treyt, at danskir og føroyskir flutningsmynduleikar seta seg í
samband við hvønn annan, sigur Magni Arge.
Føroyski landsstýrismaður taka upp samband
Danska flutningsráðið átti at vent sær til føroysku og grønlendsku landsstýrini fyri at taka áhugamálini
hjá teimum við frá byrjan, heldur Magni Arge.
Harafturat heitir hann á føroyska landsstýrismannin í uttanlandsmálum og vinnumálum, Poul
Michelsen, um at taka upp samband við Hans Chr. Schmidt.
Eisini ynskir Magni Arge, at allar verandi flogferðsluavtalur verða hugdar eftir við føroyskum og
grønlendskum eygum fyri at tryggja, at føroysk og grønlendsk flogfeløg fáa eina støðu, sum ikki er
verri enn hjá teimum donsku.
-Í heimildini stendur, at ein skal tryggja Norra og Íslandi somu møguleikar, men ein hevur ongantíð
eitt serstakt úttalilsi um Føroyar ella Grønlandi í hesum sambandi, sigur Magni Arge.

Danmark gloymir ríkisfelagsskapin
Magni Arge heldur fram við atfinnningunum.
- Í Danmark verður fyrst og fremst hugsað um ES, og ríkisfelagsskapurin er bert til pynt, sigur hann.
Hann hevur áður sagt, at lógaruppskot skulu vera fevnd av eini meting av, hvørjar avleiðingar eitt
uppskot fær fyri Grønland og Føroyar. Hetta hava Sjúrður Skaale, fólkatingslimur fyri
Javnaðarflokkurin, og fyrrverandi fólkatingslimurin, Edmund Joensen, eisini víst á í sambandi við
lógarsmíð í fólkatinginum.

Vágar – New York
Magni Arge, sum er fyrrverandi stjóri í Atlantic Airways, vil hava, at somu møguleikar fyri at stovna
eina rutu millum eitt nú Vágar og New York, sum Danmark hevur í avtaluni hjá ES við USA um
flutningsrættindir.
Tí er neyðugt, at Føroyar blíva limir í ”Free Skies”, sum er vælumtókta heitið fyri innara
flogferðslumarknaðin í ES ”European Common Aviation Area”(ECAA) og tilhoyrandi avtalur við
triðjalond, eisini amerikonsku – evropeisku avtaluna ”Open Skies”

Tvílandasáttmáli verri enn ein stór ES-avtala
Tvílandasáttmálarnir hjá Danmark við triðjalond eru eisini galdandi fyri Grønland og Føroyar, meðan
avtalurnar við ES einans eru galdandi fyri Danmark(uttan Grønland og Føroyar) og restina av ES,
upplýsir Hans Chr. Schmidt.
- Ein slík støða er púra ør. Danmark letur frá sær sjálvræði at samráðast um flogferðsluavtalur til ES,
men hava framvegis ræði á rættinum at samráðast vegna Føroyar og Grønland, sum yvirhøvur ikki
eru spurd eftir, sigur Magni Arge.

Sjálvandi er møguleiki fyri tvílandasáttmálum, men tað merkir, at ein stendur aftast í røðini.
- Tað er altíð betri at vera partur av eini størri avtalu, sigur Magni Arge.

Fleiri sambond og ferðafólk
Mótvegis danska flutningsmálaráðharranum leggur føroyski fólkatingslimurin dent á, at flogfeløgini í
útnorði ikki bert eru lokal flogfeløg. Atlantic Airways hevur onnur áhugamál enn bert rutuna millum
Keypmannahavn og Vágar.
- Føroyar og føroysk flogferðsla vinna lítið við bert at vera ein lítið bløðra uttanfyri stóru skipanina.
Við at vera partur av Free-Sky skipanini fyri flutningsrættindir, hava vit nógv størri atgongd til at
menna føroyska flogferðslu og sambond, sigur Magni Arge.
Veitingin afturfyri er, at Føroyar skulu geva útlendskum flogfeløgum somu rættindir á flogvøllinum í
Vágum sum teimum føroysku feløgunum.
-Eg eri ikki bangin fyri, at føroysk flogferðsla ikki tolir kapping. Fleiri flogsambond fara at hava við sær
størri ferðafólkatal, sigur Magni Arge.
Kina, Singapore, oljustatir og Meksiko
Loyniliga samráðingarheimildin snýr seg um geva ES-kommissiónini rætt at samráðast um
flogferðsluavtalur við ASEAN, (Association of Southeast Asian Nations) Kina, Turkaland, Meksiko,
Katar, Sameindu Arabisku Emiratini, Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi-Arabia og Armenia.
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Eysturkommuna skeyt 18 milliónir við síðuna av
Tað er ikki tí, at tað bilar nakað. Men Eysturkommuna metti frammanundan, at samlaðu inntøkurnar
fyri kommununa í 2015 bert fóru at liggja um 87 milliónir krónur. Tá avtornaði, blivu tær heilar 104,3
milliónir.
Eysturkommuna fegnast um frálíku gongdina. Í skrivi, sent miðlunum í dag, skrivar hon millum annað,
at 16,1 milliónir krónur koma frá eftirlønargjøldum og frá borgarum sum virka undir eitt nú FAS, DIS
og NIS-skipanum. Hetta varð avtalað millum land og kommunur í sambandi við útleggingina av
eldraøkinum til kommununar.
Roknskapurin fyri 2015 bleiv viðgjørdur og góðkendur á býráðsfundi í gjár.
Sovevnda RLÚ- úrslitið, tað er úrslit eftir rakstur, løgur og rentukostnað, fyri Eysturkommunu, var eitt
avlop á 22,7 mió. kr.
Inntøkurnar frá persónskatti vóru 77,6 milliónir krónur, sum er nógv tað hægsta nakrantíð hjá
Eysturkommunu. Rakstrarútreiðslurnar í 2015 vóru 75 milliónir krónur, sum er 800.000 krónur lægri
enn mett.
Rakstrarútreiðslurnar eru hækkaðar nógv í mun til 2014, og kemst hetta av at kommunurnar yvirtóku
eldraøkið tann 1. januar 2015. Rakstrarútreiðslurnar av eldraøkinum vóru góðar 16 milliónir krónur,
sum er ein øking í mun til 2014 upp á 15,4 milliónir krónur. Hinar rakstrarútreiðslurnar eru áleið tær
somu sum í 2014.
Eysturkommuna gjørdi íløgur fyri íalt 20,5 milliónir krónur. Størstu íløgurnar, 10 milliónir krónur, eru
á tekniska økinum. 2,7 milliónir krónur eru brúktar uppá nýggja býráðshúsið og 2,6 milliónir krónur
upp á skúlar og økini rundarum skúlarnar.
Nettoskuldin hjá Eysturkommunu var við árslok 2015 6,6 milliónir krónur, sum er áleið sjey prosent
av eini álíkning. Hetta er eisini nógv tann lægsta nettoskuldin hjá Eysturkommunu nakrantíð. Eftir
ætlan verða nógvar íløgur gjørdar í ár hjá Eysturkommunu, har íløgan í nýggja býráðshúsið er tann
størsta. Mett verður, at nettoskuldin við árslok 2016 verður áleið 30 milliónir krónur, sum svarar til
umleið 30 prosent av einari álíkning.
Eysturkommuna umfatar bygdirnar Leirvík, Norðragøtu, Gøtugjógv, Syðrugøtu og undir Gøtueiði.
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Nú verður farið undir nýggjan Hvalbiartunnil
Nú fáa verður sjøtul settur á arbeiðið at gera ein nýggjan hvalbiartunnil.
Landsverk boðar nú frá, at fríggjadagin varð prosjekteringin av eini nýggjari hvalbiarfarleið boðin út.

Tunnilin, sum verður 2.050 metrar til longdar, verður úr dalinum í Trongisvági til dalin sunnan fyri Nes
í Hvalba.
Somuleiðis skulu tilsamans 5,6 kilometrar av tilkoyringarvegum gerast, har talan bæði verður um at
gera nýggjar vegir, eins og at dagføra verandi vegir, sum verða partar av verkætlanini.

Verkætlanin er samstundis ein partur av suðurleiðini og ætlanini hjá landinum um at binda suðurøkið
í Føroyum saman við miðstaðarøkið.
Í Trongisvági skal vegur gerast frá tunnilsmunnanum inn til Trongisvágs. Her er ætlanin at fylgja
verandi vegi mest møguliga, men ætlanin er eisini at dagføra og lyfta verandi veg til dagsins støði.
Trongisvágsmegin verður talan um 2,4 kilometrar av tilkoyringarvegi, og hvalbiarmegin skal vegur
gerast frá tunnilsmunnanum inni í dalinum til vegamótið, har vegurin í dag gongur út í Nes. Hesin
tilkoyringarvegur verður umleið 3,2 kilometrar til longdar.
Verkætlanin um nýggja hvalbiarfarleið skal vera klár at bjóða út til arbeiðstøku í fyrru helvt av 2017,
sigur Landsverk.
In.fo

Góðveðursdagarnir eru dýrir dagar hjá SEV
Spyr nærmasta persónin, nær tað regnaði seinast, og tey flestu vera tær svar skyldug. Meðan vit øll
hava notið frálíka veðrið seinastu dagarnar, so er tað treyðugt ikki so gott, at tað ikki er ringt fyri
okkurt.
Og teir, sum kanska ikki fegnast eins nógv um góða veðrið, er SEV. Meðan vit seinastu tíðina hava
hoyrt nógv um, hvussu stórur partur av framleiðsluni hevur verið frá grønari orku, so hevur
orkuframleiðslan seinastu dagarnar stava nærum einans frá olju. So má tó vera, tá vit hvørki hava
regn ella vind, og á SEV hava tey eisini lagt til merkis, at standurin í vatngoymslunum byrjar at
nærkast pínumarkinum.
- Tað er júst til slík tíðarskeið, at vit hava allar maskinurnar summarklárar. Vit mugu vera førir fyri at
framleiða streym, eisini tá vit hvørki hava vind ella regn. Tí mugu vit, eisini í framtíðini, syrgja fyri, at
oljuverkini eru tøk og klár, sigur Finn Jakobsen, deildarstjóri og rakstrarleiðari á SEV.
Hann ásannar, at hetta verður ein dýrur mánaður fyri SEV, tí sjálvandi er tungoljan dýrari enn vatn og
vindur. Hann væntar tó, at framleiðslan fer at javna seg út yvir árið.
- Hetta kemur als ikki óvart á okkum. Vit vænta, at tríggjar mánaðir um árið stavar meginparturin av
orkuni frá olju, meðan tríggjar mánaðir stavar hon frá grønari orku. Hinar mánaðirnar verður
framleiðslan so nøkunlunda jøvn, sigur hann.
Finn Jakobsen sigur, at tað eru dagar sum hesir, sum veruliga seta framtíðar føroyska orkukervi á
breddan.
- Vit kunnu fáa meiri burtur úr vindinum, kanska eitt sindur meiri úr vatninum, men okkara avbjóðing
er, hvaðani orkan skal koma slíkar dagar sum hesar, og serliga um veðrið heldur sær soleiðis í fleiri
dagar, sigur hann.
- Mest nærliggjandi er tá at hugsa um sólorku og sjóvarfallsorku, men har er tøkniliga menningin
kanska komin nakað stutt enn, serliga innan sjóvarfallsorku. Tað er tó heilt greitt ein partur av
framtíðarætlanum okkara, sigur Finn Jakobsen, sum tó ásannar, at tað verður ilt at sleppa undan
oljuni heilt. Hon verður, enn sum áður, okkara neyðloysn.
In.fo

Hallur av Rana 07.06.2016 (21:21)
Fegnast yvir avgerðina hjá Sirið
- Eg haldi tað er gott, at landsstýriskvinnan heldur fast í, at økið er skipað sum tað er. Tað hevur
týdning, at VEKS-samstarvið heldur fram í verandi líki. Vit hava eitt gott sterkt samstarv, bæði í
fólkatali og fíggjarliga.

Tað sigur Heðin Zachariasen, formaður fyri stýrið í VEKS-samstarvinum, nú Innlendis- og
Heilsumálaráðið hevur noktað Vestmanna kommunu at fara úr VEKS-samstarvinum.

Sjálvur sigur Heðin Zachariasen, at hann aldrin var í iva um, at umsóknin hjá Vestmanna kommunu
ikki fór at vera gingin á møti.

- Eg havi ongantíð verið í iva um, at teir aldrin sluppu úr tí. Vit hava skipað okkum út frá einum
lógarkarmi, ið ásetir hvussu stórt økið er og hvussu fíggjarligi leisturin er. Hendan avgerðin er góð, tí
nú fara vit framhaldandi at hava stabilitet í samtakinum, ið tryggjar framtíðina hjá teimum eldru
fólkunum, ið eru í skipanini.

Ónøgdin hjá Vestmanna kommunu við samstarvið hevur botnað í, at kommunan metir, at fyri teirra
viðkomandi, so missa tey pening upp á samstarvið. Tí er Heðin Zachariasen ósamdur í.

- Tá tað verður sagt, at teir hava eitt hall á 2,5 milliónir, so er tað ikki rætt. Tað hava teir ikki.
Vestmanna kommuna hevur eina inntøku á umleið 12,5 milliónir krónur frá landinum og fáa
harumframt 1,7 milliónir krónur í inntøkur fyri sambýlið. Tá tær inntøkurnar verða tiknar við, hava
teir eitt avlop á fleiri hundrað túsund krónur. So eg havi aldrin skilt teirra sjónarmið, sigur Heðin
Zachariasen at enda.
In.fo

10.000 flóttafólk druknað síðani 2014
10.000 flóttafólk eru druknað í Miðjarðarhavninum síðani 2014 í royndini at náa evropeisku
strendurnar. Tað upplýsir ST í eini kanning, ið stovnurin júst hevur kunngjørt.

Síðani hetta fyribrigdi við øktum tali av siglingum tvørturum Miðjarðarhavið byrjaði í 2014 eru 10.000
fólk deyð, sigur Adrian Edwards, talsmaður fyri UNHCR, ST stovnin fyri flóttafólk.

Hóast flóttafólkastreymurin í ár ikki hevur verið eins ógvusligur sum undanfarna ár, so eru
hundraðtals flóttafólk deyð síðstu vikurnar.

Fríggjadagin funnu libyskir myndugleikar yvir hundrað deyð flóttafólk á eini strond í Libya, og sama
dag koppaði ein bátur nærhendis griksku oynna Kreta. Hóast umleið 300 fólk vórðu bjargaði tá, so
verður mett, at tvífalt so nógv fólk vóru umborð á bátinum, tá tey fóru úr Afrika. Tað skrivar NRK.
In.fo

Føroyskur sjómaður heiðraður í Íslandi
Sunnudagin 5. juni var sjómannadagur í Íslandi.
Tá eru flestu skip inni og ymiskt verður gjørt burtur úr degnum á havnaløgum um landið.
Tá verða eisini sjómenn heiðraðir, sum hava siglt í eitt ávíst áramál.
Ein teirra, sum var heiðraður sunnudagin av Sjómannafelag Hafnafjarðar, var 70 ára gamli
føroyingurin Absalon Olsen.
Hann er ættaður úr Mikladali, men er búsitandi á Hafnafirði.
Absalon hevur verið drúgvur í tí váta elementinum, tí 3. august í ár hevur hann verið sjómaður í 54 ár.
Fyrstu árini á sjónum var hann dekkari, men longu 21 ára gamal gjørdist hann stýrimaður og nakað
seinni loysti hann av sum skipari.
Síðani 1975 hevur Absalon siglt sum stýrimaður og skipari við íslendskum trolarum.
Síðani 2000 hevur hann verið skipari á sama trolara.
Tey síðstu árini hevur hesin trolarin tó ikki verið til fiskiskap, men var umbygdur og siglir nú sum eitt
farmaskip millum Las Palmas á Kanariuoyggjunum og Nouadhibou í Móritania.

Hann siglir við útgerð til teir mongu stóru trolararnar, sum fiska í Móritania. Útgerðin er millum
annað, trol, pakningur og proviantur.
10 mans eru við skipinum, og Absalon er einasti evropeari.
Hinir eru allir indonesar.
Absalon er tveir mánaðir umborð og tveir heima. Honum dámar væl at sigla har og ætlar at sigla so
leingi, hann orkar og kann.
-Eg havi nýliga endurnýggjað mær øll pappírini, so eg kann sigla nøkur ár afturat - um nú alt gongur
væl- sigur Absalon brosandi.
Absalon er giftur við Ingibjørg Olsen úr Skopun. Hon hevur búð í Íslandi síðani 1972. Tey giftust í 1974
og eiga trý børn.
Absalon situr eisini í stýrinum fyri sjómansheimið Ørkin í Reykjavík.
Gud signi og varðveiti sjófólkið.
Føroyska Sjómansmissiónin

Bardagin um børnini
Øll føroysk børn kenna teknifilmin “Frozen”, sum er mest sæddi teknifilmur í heiminum. Nú Disney
arbeiðir við einum nýggjum Frozen-filmi, hava áhugabólkar lagt trýst á Disney um at lata
høvuðspersónin Elsu vera lesbiska í Frozen 2. Ein og hvør skilir, hvat endamálið er. At ávirka milliardir
kring heimin longu sum smábørn til at hugsa, at kynið á tínum maka einki hevur at týða. Stór
undirskriftsinnsavning ímóti hesum er í gongd á alnetinum.
Herfyri skrivaði Anette Blach lesarabræv í Jyllands-Posten, har hon millum annað helt uppá, at “børn,
sum vaksa upp í átrúnaðarligum heimum, fáa ikki eitt veruligt trúarfrælsi, tí tey verða løgd undir
strangar likamligar og sálarligar reglur, sum seta síni merki á kropp og sál...” Hetta gera foreldrini í
góðari trúgv, men tað er ikki rímiligt, at tey kunnu nýta sítt trúarfrælsi til soleiðis at kúga trúarfrælsið
hjá børnunum, og tí eigur samfelagið at grípa inn, so ella so.
Hugsanin aftanfyri er sjálvandi, at tað ber til at geva børnum eina neutrala átrúnaðarliga (ella
gudleysa) uppaling. Men tað ber ikki til, tí í veruliga lívinum er eingin neutralitetur, tá tað kemur til
trúgv, sannføring og at ávirka børn. Tey, ið halda seg uppala síni børn átrúnaðarliga neutralt, ávirka
eisini børnini, bara við relativismu, agnostisismu ella ateismu.
Tí øll foreldur ávirka síni børn. Ateisturin ávirkar síni børn. Agnostikarin ávirkar síni børn. Tann kristni
ávirkar síni børn. Tann liberali ávirkar síni børn. Tann konservativi ávirkar síni børn. Tað slepst ikki
uttanum, at virðisgrundarlagið og tilverufatanin hjá foreldrunum ávirkar uppalingina hjá børnunum.
Stutt sagt kunnu børn ikki gerast vaksin uttan at verða ávirkað.
Onkur hevur eisini spurt, hví tað so ikki eisini verður tosað um onnur frælsi hjá børnunum, so sum
politiskt frælsi til at gera sær sínar egnu politisku hugsanir. Hvat tá við teimum børnunum, hvørs
foreldur dragsa børnini við til 1. maidagshald ella til gay pride?
Spurningurin er tí heldur, hvussu foreldur ávirka børnini á ein sunnan hátt, við røttu virðingini fyri
barninum. Tí barnið er serliga viðkvæmt, og megnar ikki at hugsa sjálvstøðugt, kritiskt og sálda frá.
Og í síðsta enda er tað eisini spurningurin, hvør í grundini eigur børnini. Foreldrini ella samfelagið?
Tað er eisini eitt hermót í bardaganum um børnini.
Upprunaliga var trúarfrælsi frælsi til at hava sína egnu trúgv, frítt at dýrka hana og geva hana til
kennar í almenna rúminum. Nú verður hugtakið mangan snarað 180 stig til at snúgva seg um frælsi til
at sleppa undan at hoyra um, hvat tú trýrt á, í øllum førum í almenna rúminum; tú kanst dýrka tín
gud heima við hús (í øllum førum fyribils). Tí er tað ørkymlandi nú á døgum, tá júst talan um
persónligt frælsi verður nýtt til at kúga persónliga frælsið hjá teimum, sum hava eina aðra trúgv enn
dagsins meiriluti og nýta sítt frælsi til at ala síni børn upp í hesi trúgv.
Dømini omanfyri ganga fyri seg uttanlands, men ikki bara, tí okkara børn eru eisini partur av globala
heiminum, eins og vit. Tað er ein bardagi um filmshetjurnar, um barna- og ungdómsbøkurnar, um
lærubøkurnar og so framvegis. Og bara eitt er víst: Neutralitetur finst ikki! Tá tú avtekur eina
virðisskipan, so innførir tú bara eina aðra.
Øssur Kjølbro
Mission.fo
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