Tíðindi úr Føroyum tann 18. okt. 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Mærsk skal geva frágreiðing um upphøgging av skipum
Danski umhvørvismálaráðharrin, Esben Lunde Larsen, er farin inn í málið um upphøggingina av
Mærsk-skipum undir umstríddum umstøðum í India og Bangladesh.
Ráðharrin hevur biðið Umhvørvisstýrið um at taka upp samband við Mærsk til tess at útvega
upplýsingar, sum stýrið skal brúka til eina frágreiðing til ráðharran.
Tað upplýsis ráðharrin í einum telduposti.
TV2, Politiken og miðilin DanWatch hava í fleiri søgum avdúkað, at Mærsk-skip eru send til
upphøggingar á strondum í India og Bangladesh.
Serfrøðingar finnast at arbeiðsumstøðunum á hesum støðum, og Mærsk sjálvt hevur alment verið
harðliga ímóti at høgga skip upp á henda hátt.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Faroe Petroleum við í nýggjum oljufundi í Norskahavinum
Statoil hevur rakt við olju í Norskahavinum, seks kilometrar frá Njord-boripallinum.
Tað boðar partnarin Faroe Petroleum frá.
Samanlagt snýr tað seg um 1,9 og 28,3 miljónir tunnur av olju.
Faroe Petroleum eigur 7,5 prosent av økinum.
Vísir fundurin seg at vera rakstrarverdur, verður hann tikin við í útbyggingarætlanirnar í umráðnum.
– Vit fegnast um at kunna kunngera annan fundin hjá okkum í ár. Fundurin liggur nærindis verandi
undirstøðukervinum kring Njord, og fer at kunna geva eitt positivt íkast til menningarverkætlanina
Njord Future Project, sum byrjar tíðliga í 2017 og skal eftirmeta øll fundini nærindis Njord, sigur
Helge Hammer, stjóri í Faroe Petroleum og leiðari fyri norska virkseminum hjá felagnum.
– Nú líta vit fram ímóti næsta brunni okkara í boriskránni, Dazzler í Barentshavinum, ið er sokallað
«high impact» við Eni sum fyristøðufelag, sigur Helge Hammer.
Kelda: offshore.no
Antares.fo

Greenpeace stevnir norsku stjórnina
Statoil, ið er ogn hjá norska statinum, ætlar at fara undir umfatandi víðkanir av oljuboringum sínum í
Arktis. Tað hevur nú fingið Greenpeace til at stevna norska statin fyri brot á altjóða veðurlagsavtaluna
og norsku grundlógina.
”Vit taka nú eitt higartil ósætt stig til tess at steðga arktisku oljuni. Vit hava stevnt norsku stjórnina
fyri at loyva oljufeløgum at bora eftir olju í Arktis. Talan er bæði um brot á París-avtaluna og norsku
grundlógina. Hetta er fyrstu ferð, umhvørvisgreinin í norsku grundlógini um rættin hjá fólkinum og
framtíðar ættarliðum til eitt sunt veðurlag verður tikin í brúk”, skrivar Greenpeace á heimasíðu síni.
Sambært Greenpeace tolir veðurlag okkara ikki meiri nýtslu av olju, og í Norra er tað ólógligt at seta
vanligar familjur og framtíðar ættarlið í vanda. Tí dregur felagsskapurin norsku stjórnina í rættin.
Greenpeace ákærir norska statin fyri at loyva, at Statoil og 12 onnur oljufeløg víðka sínar boringar í
Arktis.
Rættarmálið kann bera í sær, at fleiri miljónir tunnur av olju ikki verða pumpaðar upp. Tað verður ikki
lætt, men sum ein part av próvførsluni í rættinum, ætlar umhvørvisverndarfelagsskapurin millum
annað at brúka alheims móstøðuna ímóti oljuboringum í Arktis sum grundgeving.
Kelda: maritimedanmark.dk
Antares.fo

Strandarlond tingast um makrelkvotuna næsta ár
Tingingar eru í hesum døgumí Írlandi millum strandarlondini um makrelkvotuna næsta ár. Talan er
um eina avtalu, ið snýr seg um fisk fyri útivið 8-10 mia. krónur, sum skal fáast í lag.

Makrelurin hevur gjøgnum árini verið eitt fiskaslag, sum sera trupult hevur verið at samst um eina
kvotu fyri. Tó er avtala gjørd millum Norra, ES og Føroyar fyri tíðarskeiðið 2014 til 2018, men norski
samráðingarleiðarin Ann Kristin Westberg væntar, at tað verður sera trupult at fáa semju í lag við tey
bæði nýggju makrellondini, Ísland og Grønland, umframt Russland.
Sambært FiskeribladetFiskaren hevur hon als ongar vónir um, at tað fer at eydnast at koma til sættis
um eina avtalu. Grønland hevur heldur ikki lagt síni ynski til avtaluna fram enn.
Hóast ICES í síni ráðgeving hevur mælt til eina hækking í samlaðu kvotuni fyri 2017 upp á 42 prosent
samanborið við 2016, er í roynd og veru onki grundarlag fyri eini hækking. Í ár er talan um eina
ovurveiðu fyri øll strandarlondini - í mun til ráðgevingina frá ICES - upp á 51 prosent, skrivar
FiskeribladetFiskaren.
Samráðingarnar, ið eru í írska býnum Clonakilty, byrjaðu mánadagin og enda í morgin.
Kelda: fiskeritidende.dk
Antares.fo

Maersk lovar at taka annað skinn um bak
Eftir atfinningar frá íleggjarum og politiskari síðu er Maersk nú til reiðar at steðga søluni av gomlum
skipum. Felagið ætlar at taka ábyrgd í sambandi við upphøgging av skipum, sum tað ikki loysir seg at
sigla við meira, skrivar Politiken.
Samstundis hevur felagið lagt fram eitt skjal fyri blaðnum, ið staðfestir, at upphøgging bert skal fara
fram sambært egnu reglunum hjá Maersk fyri upphøgging, sum seta eina røð av krøvum til, at
upphøggingin skal vera forsvarlig.
"Vit samstarva beinleiðis við upphøggingarvirki í Alang í India til tess at betra um umstøðurnar har og
fyri at ávirka ídnaðin. Tí er tað sjálvandi eitt vónbrot, at vit hóast hesi átøk síggja dømi um, at vit hava
mótarbeitt okkara egna politikki. Vit ætla í framtíðini at tryggja, at upphøgging verður framd undir
ábyrgd," sigur nevndarformaðurin Michael Pram Rasmussen við Politiken.
Upphøgging av gomlum Maersk-skipum hevur verið á dagsskránni seinastu vikurnar, eftir at felagið
boðaði frá, at tað var til reiðar at taka upp aftur samstarvið við upphøggingarvirki á Alang-strondini í
India, tí viðurskiftini hjá arbeiðarunum har eru vorðin betri.
Kortini hevur fyrrverandi Maersk-skipið North Sea Producer endað sínar dagar á Chittagong-strondini
í Bangladesh, har arbeiðs- og trygdarviðurskiftini eru upp aftur verri enn í Alang. Maersk harmast um
málið um North Sea Producer, men leggur tó dent á, at felagið ikki eigur skipið longur og tí ikki fær
gjørt nakað í málinum.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Árligu strandarlandasamráðingarnar um makrel, svartkjaft og norðhavssild byrja í dag
Tíðindaskriv - Fiskimálaráðið: Árligu samráðingarnar millum strandarlondini um makrel, svartkjaft og
norðhavssild byrja fyrrapartin í dag, har eisini eygleiðaralond eru boðin við.
Hesa vikuna er makrelurin á skránni og fara tær samráðingarnar fram í suðurírska býnum Clonakilty
við ES sum formanslandi. Týðandi tættir at viðgera verða havlívfrøðiligar og tøkniligar framløgur.
Stóru politisku málini á skránni til samráðingarnar um makrel hesaferð eru at áseta mest loyvdu veiðu
fyri 2017 eftir at ICES kom við sínum tilmæli herfyri og at royna at víðka makrelsemjuna frá 2014 til
aðrar partar.
Í næstu viku eru svartkjafturin og norðhavssildin á skránni og fara tær samráðingarnar fram í London
somuleiðis undir formansskapi av ES. Eins og í makrelinum eru týðandi tættirnir at viðgera
havlívfrøðiligar og tøkniligar framløgur. Stóru politisku málini á skránni til samráðingarnar um
svartkjaft og norðhavssild eru at áseta mest loyvdu veiðu fyri 2017 eftir at ICES kom við sínum
tilmælum herfyri og at royna at gera nýggjar semjur um býtið millum strandarlondini av ávikavist
svartkjafti og norðhavssild.
Luttakandi londini eru Føroyar, Evropasamveldið, Grønland, Ísland, Noreg og Russland.
Nordlysid.fo

Lønarinntøkurnar hækka ikki
Hóast talið av løntakarum er hækkað nógv tey seinastu árini, so boðar Hagstovan í dag frá, at
upphæddin sum verður útgoldin í lønum hækkar ikki. Triði ársfjórðingur í ár er fjórði ársfjórðingur á
rað, har lønirnar eru um 2,1 milliard krónur.
”Bæði í 2014 og 2015 var javnur vøkstur at kalla hvønn ársfjórðing, men hesin vøksturin steðgaði í
fjórða ársfjórðingi 2015, og síðani tá hava lønirnar staðið í stað,” skrivar Hagstovan.

Í juli í ár vóru 25.368 løntakarar, (árstíðarjavnað) í Føroyum. Hetta eru 1.600 fleiri enn á heysti í 2013.
Nordlysid.fo

Slóðbrótandi føroyskur nethandil
Bíligir prísir, alt íroknað og vørurnar beint til dyrnar, eru nakrir av fyrimununum hjá føroyingum at
brúka snarkeyp.fo
Snarkeyp.fo er nýggjur føroyskur nethandil, sum bjóðar alla KT-útgerð fyri ein lágan kostnað. Nýggi
nethandilin ger tað einfalt fyri kundan at keypa, tí prísurin er íroknað allar útreiðslur.
- Tú bíleggur vøruna og rindar fyri hana á snarkeyp.fo. So fært tú vøruna 4-7 dagar seinni. Vit hava
gjørt alt fyri, at keypið skal vera so einfalt og ómakaleyst sum gjørligt fyri kundan, sigur Jan Isaksen,
leiðari fyri snarkeyp.fo.
Sama trygd
Tað hevur áður verið eitt sindur trupult hjá fólki at keypa á netinum, tí tey kenna seg ótrygg, hvør
endaligi kostnaðurin verður, tá tollur og annað verður lagdur omaná. Á snarkeyp.fo er alt íroknað.
- Kundin fær allar fyrimunirnar við nethandli – og fullur tryggleiki fylgir við. Vit veita sama garanti sum
vanligir handlar, og vit hava avtalu við telduverkstað í Føroyum. So tú ert í tryggum hondum, tá tú
keypir frá okkum, sigur Jan Isaksen.
90.000 vørunummur
Snarkeyp.fo selir alla KT-útgerð. Handilin er á tremur við vørum. Í alt eru uml. 90.000 vørur at finna á
snarkeyp.fo. Millum annað hevur snarkeyp.fo eitt sera stórt úrval av farteldum. At kalla øll tey
kendastu merkini eru at finna í nýggja nethandlinum – eisini tær frá Apple, Dell og HP.
Ætlanin við nýggja nethandlinum er, at víðka um møguleikarnar í Føroyum. Føroyingar keypa meira
og meira á netinum, men tað hevur ofta verið trupult at fáa vørurnar til Føroya og at kenna allan
prísin og at varðveita fulla trygd. Hetta ger snarkeyp.fo nakað við.
Nordlysid.fo
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IS hermenn flýggja til Europa
Tað tykist eingin ivi vera um, at IS fer at tapa stríðið um stórbýin Mosul, men tað kann gerast blóðugt
og elva til ein flóttafólkastreym – og nú ávarar ES-kommisserurin í trygdarmálum um, at fleiri IShermenn kunnu leita sær skjól í Europa
- Europa má vera fyrireikað upp á ein streym av IS-hermonnum, sum leita sær skjól í Europa, sigur EStrygdarkommisserurin, bretin Julian King, í samrøða við týska blaðið Die Welt.
Talan kann vera um hermenn, sum upprunaliga eru komnir úr Europa at til Irak at berjast fyri IS, og
onga aðrastaðni hava at fara enn heimaftur. Og tað kann økja munandi um vandan fyri fleiri
yvirgangsatsóknum í Europa. Arbeiðið hjá King er millum annað at samskipa arbeiðið millum tey 28
ES-londini móti yvirgangi.
Hevna seg
Nógvar søgur hava gingið um hvussu ógvusliga IS-hermenn eru farnir fram móti bæði móti irkakiskum
hermonnum og sivilfólkum. Hetta kemur teimum nú aftur um brekku, tí irakisku hermennirnir halda
seg ikki aftur við at hevna seg.
Fleiri søgur eru um IS-hermenn, ið antin eru tiknir fanga ella hava givið seg yvir, sum eru píndir til
deyðis av serliga shia-muslimskum hernaðarbólkum, sum stuðla stjórnarherinum og kurdisku
deildunum, sum nú saman royna at taka Mosul aftur. Sambært Amnesty er tað serliga shia-muslimski
bólkurin PMU, sum stendur fyri hevndaratsóknunum.
- Vit hava sæð dømi um at fleiri fólk vera sett upp móti einum múri og síðan eru skotin, sigur Amy
Hedenborg frá svenska Amnesty við Aftonbladet.
Umleið ein millión fólk eru í Mosul, og helvtin av teimum sigst vera børn. Tað verður mett, at 6.000
IS-hermenn royna at verja býin móti umleið 60.000 irkakiskum og kurdiskum peshmerga
hermonnum.
Deildirnar leypa á sunnara part av býnum, meðan kurdiskar deildir standa norðanfyri at taka ímóti
flýggjandi hermonnum.
Tað, sum ger støðuna uppaftur meira fløkta er, at í Mosul búgva fyrst og fremst sunni-muslimar, sum
eisini er bulurin í IS. Iraksiku deildirnar, og teir stuðlandi hernaðarbólkarnir, eru fyri tað mesta shiamuslimar
Dimma.fo
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Kristina Háfoss løgd undir maktmisnýtslu
Bárður Nielsen, formaður í Sambandsflokkinum, leggur Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu, undir at
hava hildið týðnandi skajli aftur í málinum um Landsbanka Føroya og Váðaráð
- Nú er komið undan kavi, at myndugleikin á fíggjarøkinum hevur sent landsstyrinum eitt skriv tann
23. september 2016, har hann skrivar, at samsvar ikki er í ábyrgdarbýtinum millum Føroyar og
Danmark á fíggjarøkinum, ið hevur avgerandi týdning fyri fíggjargeiran, uppsparingina hjá hvørjum
einstøkum føroyingi og alt føroyska samfelagið. Hetta er ikki sent fíggjarnevndini fyrrenn 14. oktober,
eftir at undirritaði spurdi um nakað skriv var komið. Tað merkir, at týðandi upplýsingar eru fjaldir fyri
Løgtinginum.
Hetta stendur í viðmerkingunum til ein munnligan fyrispurning, sum Bárður Nielsen, formaður í
Sambandsflokkinum, fer at seta Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu við fíggjarmálum.
Tað er í sambandi við at Landsbanki Føroya skal setast á stovn aftur, umframt eitt Váðaráð, at danski
ráðharrin fyri vinnulívi og vøkstri hevur sent landsstýrinum eitt bræv, har víst verður á, at neyðugt er
við fleiri tillagingum.
Millum annað skrivar ráðharrin at: “Som du kan se af vedhæftede, mener vi ikke, at lagtingsforslaget
er i overensstemmelse med kompetencefordelingin mellem Danmark og Færøerne. Derfor bør det
justeres på en række punkter.”
Bárður Nielsen vísir á, at brævið er stemplað 23. september, men ikki sent fíggjarnevndini fyrr enn
14. oktober. Álitið úr Fíggjarnevndini varð lagt fram 29. september, uttan at fíggjarnevndin kendi til
brævið úr Danmark – tað varð tískillagt fram undir skeivum fortreytum. Og sambært Bárði Nielsen
var brævið ikki lagt fram, uttan so hann hevði spurt eftir fleiri viðkomandi skjølum.
Dimma.fo
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Fólkaflokkurin vil steðga lántøku hjá Bústøðum
Fólkaflokkurin mælir til at nokta Bústøðum at taka lán, og heldur syrgja fyri at Bústaðir selur síni
bústaðarlán og fíggjar seg tann vegin
- Um likviditetur manglar, kunnu bústaðir selja av verandi bústøðum og byggja nýtt við pengunum.
Annar møguleiki er at selja verandi sethúsalán. Bústaðir hava eitt stað millum 100 og 200 mió. Kr úti í
vanligum bústaðarlánum. Hesi er ikki nýggj, tí endamálið hjá grunnunum ikki longur eru sethúsalán.
Grunnurin kann tí selja hesi lán og harvið útvega likviditet. Hetta hevur onga ávirkan á lántakarnar.
Hetta skrivar Jørgen Niclasen í einum munnligum fyrispurningi, sum verður settur Kristinu Háfoss.
Bústaðir hava sett ynski fram um at sleppa at lána pening til sítt virksemi, og hetta skal eftir ætlan
gerast við, at Bústaðir fáa heimild at útskriva lánsbrøv.
Tað heldur Jørgen Niclasen, formaður Fólkafloksins, ikki vera nakað gott hugskot, tí tað kemur at
skuldarbinda vanliga skattgjaldaran, sum eigur Bústaðir. Og tað kemur at økja um almennu skuldina,
sambært Jørgeni Niclasen.
Flokkurin heldur, at um ætlanin er at byggja sosialar bústaðir, kann tað fíggjast umvegis fíggjarlógina
heldur enn umvegis ein almennan grunn.
Dimma.fo
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Flóttar funnir umborð á grønlendskum trolara
Tveir ungir menn, sum siga at teir koma úr Sýria, høvdu sníkt seg umborð á ein trolara hjá Polar
Seafood, og ætlaðu sær til Kanada
Dreingirnar hava upplýst, at teir eru seytjan ára gamlir og sýriskir flóttar, sum ætlaðu at leita sær
friðskjól í Kanada.
Trolarin hjá Polar Seafood, sum er skrásettur í Kanada, fór úr Nuuk leyygardagin.
- Men tveir dagar seinni mátti skipið venda við aftur, tá teir báðir flóttarnir vórðu avdúkaðir, sigur
Henrik Leth, nevndarformaður í Polar Seafood, við KNR.
Hann sigur, at talan var um tveir vinarligar og fryntligar ungar menn. Teir fingu mat og drekka og eina
heita koyggju at sova í á ferðini aftur til Nuuk.
Hvussu teir eru komnir til Grønlands er óvist.
Hóast hetta er fyrstu ferð at nakar flótti brúkar eitt skip hjá Polar Seafood, so er tað ikki fyrstu ferð at
flóttar brúka Grønland sum eina millumstøð.
Í september varð ein marokkani tikin umborð á einum cruiseskipi í Qaqortoq. Tann flóttin ætlaði sær
eisini víðari til Kanada.
Dimma.fo

Býráðið ella løgtingið?: - Eg fari eftir størst møguligari ávirkan
18.10.2016 - 11:43
Spurningurin um hvat Annika Olsen vil í Tórshavnar býráð gjørdist – sum væntað – høvuðsmál á
tíðindafundinum fyrrapartin hjá Havnar Framburðsfelag, har valskráin hjá Fólkaflokkinum til
býráðsvalið í Havn, varð løgd fram.
Og sigast má, at signalið ikki var heilt greitt, hóast Annika Olsen alla tíðina royndi at leggja dent á, at
eingin ivi skuldi vera um hennara støðu.
- Eg kann vissa veljaran um eitt – og tað er, at eg komi ongantíð at sita á einum dupultmandati, segði
hon – ikki óvæntað, eftirsum hetta hevur verið eitt av aðalmálum hennara seinastu árini, bæði sum
landsstýris- og tingkvinna.
Men tá hon varð kroyst eftir einum svari um hon fór at velja at sita í Tórshavnar býráð ella í Føroya
løgtingi – var svarið meira ógreitt.
- Eg fari eftir at fáa størst møguliga ávirkan. Í løtuni havi eg onga ávirkan í løgtinginum, so valið – sum
støðan er nú – er ikki so trupul, segði Annika Olsen.
Annika Olsen frábar seg at svara upp á hypotetiskar spurningar, tá hon av miðlunum varð kroyst eftir
einum svari um hvat hon fór at velja.
Útfrá svarunum, er niðurstøðan helst henda:
- Verður Annika Olsen borgarstjóri – so velur hon tað
- Fær hon politiska ávirkan í býráðnum, sum kann metast vera hægri enn tann ávirkan, hon í dag
hevur í løgtinginum – so velur hon býráðið
- Fær hon ikki politiska ávirkan í býráðnum, so velur hon neyvan býráðið, men velur tað kanska
framum í styttri tíðarskeið
Annika Olsen vildi ikki svara greitt, hvussu hon vildi raðfesta, ”tí støðan altíð kann broytast”. Tað var
týðuligt, at Anniku Olsen als ikki hóvaði, at miðlarnir boraðu eftir einum svari viðvíkjandi hennara
raðfestingum. Helt tað nærmast vera óhøviskt.
Niðurstøðan er tí, at Annika Olsen her í valstríðnum upp til kommunuvalið leggur alla sína orku í
kommunuvalið, men hevur tryggjað sær, at bakdyrnar ikki eru læstar, so at hon eftir valið hevur
møguleikan at velja millum antin býráðið ella løgtingið.
Óhoyrd diskriminasjón
Ein veruleiki er tó tann, at inntil fyri tveimum vikum síðani var tað løgtingi, sum hevði hægstu
raðfesting.
Á tíðindafundinum váttaði Annika Olsen, at avgerðin hjá meirilutanum á tingi um at sýta Anniku
Olsen ein nevndarsess á løgtingi var viðvirkandi til, at hon gjørdi av at stilla upp til býráðið.
- Tað er púra óhoyrt, at ein meiriluti á tingi forðar einum meinigum tinglimi at fáa ta ávirkan, sum allir
aðrir tinglimir hava. Fólkaflokkurin royndi at fremja eina interna rokadu í nevndarsessum floksins fyri
at eg eisini kundi fáa ein nevndarsess, men tað var okkum sýtt, nakað, sum eg haldi vera ein óhoyrd
diskriminasjón av einum tinglimi, segði Annika Olsen á tíðindafundinum í dag.
Portal.fo

Rumenskur teknari og málari komin til Føroya fyri at finna íblástur
18.10.2016 - 12:30
- Eg eri komin til Føroya til tess at finna íblástur og fólk at samstarva við. Eg eri sera áhugað í at gera
tekningar av børnum. Men eg eri ikki einans áhugað í at gera tekningar av børnum. Eg eri eisini at
áhugað í at læra børn at tekna og mála umframt at læra tey at vera kreativ og hava tað stuttligt.
Millum annað soleiðis sigur 27 ára gamla Claudia Diana Ciotlaus, sum upprunaliga er úr Cluj í
Rumenia, men sum nú er flutt til Føroya til sjeikin hjá sær, Calin, sum býr og arbeiðir her.
Claudia, sum nú eisini hevur starv í Føroyum, hevur í hyggju at seta í gongd egið virksemi í Føroyum.
Hon er útbúgvin innan list og sinnisfrøði í Rumenia og hevur starvast í Rumenia sum listafólk, men
vónar nú at finna tey røttu sambondini, so at hon kann liva av at tekna og mála í Føroyum.
Seint leygarkvøldið hittu vit Claudiu í Perluni í sambandi við, at loppumarknaður var á skrá í Perluni
og Reinsarínum, og hon í góðum treysti sat og teknaði fólk, sum komu framvið og gingu við til at
verða teknað av henni.
Claudia sigur í hesum sambandi, at...
- Mín høvuðsætlan er at geva fólki, sum geva mær íblástur, eina góða uppliving, tá ið eg geri
tekningar av teimum, við mínari hond og mínum hugflogi. Eg royni at mála fólk so veruleikakent sum
gjørligt og royni at leggja dent á teirra persón og sinnisstøðu.
Claudia vísir eisini í hesum viðfangi undirritaða tekningar, har ið hon hevur teknað fólk og lagt fiktivar
bakgrundir aftanfyri.

Claudia hevur áður luttikið í einum parti av ”Rumenia hevur talent” (Romania´s got talent) og hevur
eisini gjørt málningar av universinum, hetta fyri eitt sentur í Rumenia, sum promoverar sinnisliga
heilsu.
Júst hetta síðsta sigur nógv um Claudiu, ið, sum nevnt omanfyri, leggur dent á at læra frá sær
viðvíkjandi tí at tekna og mála. Hon sigur hesum viðvíkjandi, at hennara endamál við at læra fólk, og
serliga børn, at tekna og mála er, at fólk skulu uppdaga sítt talent og finna fram sítt ”inner child”
(innara barn), sum hon málber seg.
Claudia veit ikki, nær tað fer at bera til hjá sær at liva av at tekna og mála í Føroyum. Hon leggur tó
greidliga upp til, at tað er hennara dreymur, og at hon so avgjørt fer at arbeiða fram ímóti tí.
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- Kristin Michelsen ikki á Javnaðarlistanum
18.10.2016 - 17:38
Borgarstjórin á Tvøroyri, javnaðarmaðurin Kristin Michelsen, stendur ikki á vallistanum hjá
Javnaðarflokkinum til kommunuvalið.
Hetta veit Kringvarpið at siga, sambært Signari Dam, formanni í Suðuroyar Norðara Javnaðarfelag,
sum sigur við KVF, at Kristin Michelsen hevur givið nevndini orsøk til at ivast í, um hann er á listanum
ella ikki, m.a. tí at hann vildi hava semju ella avtalu um, at tann, ið fekk flestar atkvøður, skuldi vera
borgarstjóraevnið hjá flokkinum, og tí at hann royndi at sleppa á ein annan lista.
Sambært keldum hjá in.fo slapp Kristin Michelsen ikki á Borgaralistan á Tvøroyri, og arbeiðir hann nú í
løtuni, sum skilst á lagnum, við at gera sín egna lista.
Freistin at lata valnevndini ella kommununi vallistan er um góðar tjúgu minuttir, klokkan 18, og fáa vit
tá endaliga at vita, hvussu leikur ferst á Tvøroyri.
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Kristin stillar upp á Kommunulistanum á Tvøroyri
18.10.2016 - 18:05
Nýggjur listi er gjørdur á Tvøroyri. Hann eitur Kommunulistin.
Tað er listin, sum Kristin Michelsen hevur fingið upp at standa til kommunuvalið, sum verður á
skránni tann 8. november. Harvið er endaliga staðfest, at Kristin Michelsen ikki stillar upp á
Javnaðarlistanum á Tvøroyri.
Hini á Kommunulistanum eru Kristina Kambskarð Sørensen, Alvi Mortensen, Ingi Mortensen, Anfinn
Hammerfoss Leo, Dan Erik Johansen og Barbara Debes Julsgart. Listin hevur 24-25 stillarar, sambært
Johan Joensen, sum er valstýrisformaður á Tvøroyri.
Tríggir listar stilla upp til kommunuvalið á Tvøroyri: Javnaðarlistin (sum Kristin nú er farin av),
Borgaralistin (har ið Kristin ikki slapp upp í part) og Kommunulistin (sum Kristin nú hevur sett á
stovn). 7 valevni eru á Javnaðar- og Kommunulistanum og 6 á Borgaralistanum.
Grein uppdaterað kl 18.30, 18.oktober 2016
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Løgmaður: Óheppin støða á Tvøroyri
18.10.2016 - 18:20
Aksel V. Johannesen, løgmaður, sigur tað vera óheppið, at partamaður hansara í Javnaðarflokkinum
ikki longur er á Javnaðarlistanum til kommunuvalið í Tvøroyrar kommunu.
Hann hevur tó ikki varhugan av, at Kristin Michelsen ætlar sær úr flokkinum og samgonguni.
- Tað, sum er hent á Tvøroyri, er óheppið, men leiðslan í flokkinum blandar seg ikki uppí lokalt, tí at
lokalfeløgini stilla upp hvør sær. Men sjálvandi er tað keðiligt og óheppið, segði løgmaður við
Kringvarpið fyri løtu síðani.
- Eg havi samskift við Kristin seinastu dagarnar, men vit hava ikki tosað beinleiðis um tað, men tað er
ikki mín varhugi, at hann ætlar sær úr flokkinum og úr samgonguni, sigur Aksel V. Johannsen, sum
eisini sigur seg hava tosað við Kristin Michelsen fyrr í dag. Og tað segði hann í telefonsamrøðu við
Kringvarpið í kvøld.
Evstamark at lata valevnislista inn til kommunuvalið 8. november var klokkan 18. Og fyri løtu síðani
skrivaði Portalurin, at Kristin Michelsen stillar upp fyri nýggjan lista við navninum “Kommunulistin”.
Sostatt verða tríggir listar í Tvøroyrar kommunu. Javnaðarlistin, Borgaralistin og hesin nýggi
Kommunulistin, sum júst er gjørdur.
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Kaj Leo: - Samgongan má taka seg saman og tryggja vøkstur
18.10.2016 - 20:19
Kaj Leo Holm Johannesen, fyrrverandi løgmaður heldur, at samgongan má taka seg saman, um ikki
stóri vøksturin í lønarútgjaldingum, sum seinasta samgonga stóð á odda fyri, ikki endaliga skal fara
fyri bakka. Millum annað hetta skrivar hann á facebook vanga sínum.
- Um eg kom í samgongu við stórun vøkstri í búskapinum fyri einum àri síðani og fekk at vita í dag, at
lønarvøksturin er steðgaður upp, so hevði eg verði ikki sørt vónsvikin og bilsin, tí hví er lønarvøksturin
steðgaður upp, tá eg fór til val uppá at hann skuldi vaksa, sigur Kaj Leo H. Johannesen, løgtingslimur
fyri Sambandsflokkin.
Hann heitir á samgonguleiðaran, Aksel V. Johannesen um at kalla saman og stinga veruliga tryggar
politiskar loysnir út í kortið, so vøksturin verður varðveittur.
Tað sum Fyrrverandi sambandsløgmaðurin vísir til er nýggja uppgerðin frá Hagstovu Føroya, sum
vísir, at
lønarvøksturin steðgaði í fjórða ársfjórðingi í 2015, og hevur síðani staðið í stað.
í triðja ársfjórðingini vórðu 2,091 milliónir krónur útgoldnar í lønum. Hetta er fjórði ársfjóðringur á
rað, at lønirnar eru um 2,1 milliard.
Bæði í 2014 og 2015 var javnur vøkstur at kalla hvønn ársfjórðing, men vøkstur steðgaði í fjórða
ársfjóðringi 2015, og síðan tá hava lønirnar staðið í stað.
Seinastu sjey mánaðirnar hevur serliga fiski- og alivinnan havt afturgongd, og hóast byggivinnan enn
er stór, so er hon væl minni enn hinar báðar.
Hjá tænastuvinnunum gongur heilt hampuligt. Tær vaksa við javnari ferð, um 2 prosentstig um
ársfjórðingin.
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Jørgen Niclasen: - Eiga at leggja trýst á at sleppa at flúgva til ES lond
18.10.2016 - 23:11
Jørgen Niclasen, formaður og løgtingsmaður fyri Fólkaflokkin, setur nú Poul Michelsen,
landstýrismanni í uttanríkis- og vinnumálum, munnligan fyrispurning, har hann spyr fylgjandi:
1. Hevur landsstýrismaðurin brúkt ella mist møguleikan at tryggja føroyskum flogfeløgum rættin at
flúgvaí ES, samstundis sum eitt ES-flogfelag (SAS) vil flúgva til Føroya?
2. Kann landsstýrismaðurin vátta, at hann hevur fingið til ummælis frá avvarðandi
myndugleika í Danmark spurningin um, at veita SAS rættindi at flúgva millum Føroyar og
Keypmannahavn, og hevur hann viðmælt ella frámælt hesum?
3. Kann landsstýrismaðurin vátta, at hann hevur fingið til ummælis og viðmælt ella frámælt
prísáseting og ferðaætlan hjá SAS?
4. Kann landsstýrismaðurin upplýsa, nær hann hevur fingið hesi mál til umrøðu, og nær viðmæli ella
frámæli vórðu avgreidd?
5. Landsstýrismaðurin fyrisitur 100% av partapeninginum í Atlantsflogi. Hevur landsstýrismaðurin
tikið nøkur stig til at fyrireika og betra um umstøðurnar hjá føroyska flogfelagnum, so tað kann
standa seg í kappingini við til dømis statsstuðlaða SAS?
Í viðmerkingunum til hesar fimm spurningarnar sigur Jørgen Niclasen soleiðis:
Landsstýrið hevur leingi arbeitt við at fáa Føroyar inn í Evropiska loftferðslupakkan, sum merkir, at
føroysk flogfeløg hava rætt at flúgva í Evropa og teirra flogfeløg kunnu flúgva her. Í hesum
samráðingum hevur Danmark stóran týdning fyri okkum. Tí vildi tað verið gylt høvi
hjá landsstýrismanninum at lagt trýst á, at fáa føroyskum feløgum rætt at flúgva í ES, samstundis sum
eitt ES-flogfelag (SAS) vil flúgva til Føroya. Tí verður spurt, um landsstýrimaðurin hevur brúkt ella mist
henda møguleika.
Sum lógin er, skal serloyvi latast, um loyvi skal verða at flúgva til og úr Føroyum. Landsstýrismaðurin
skal hava slíkar umsóknir til ummælis, eitt nú aktuella málið um SAS. Tí er áhugavert at vita, hvussu
og nær landsstýrismaðurin hevur viðgjørt málið. Landsstýrismaðurin hevur eisini ábyrgdina av at
røkja áhugamálini hjá eigaranum í føroyska felagnum. Fyri eigaran–Føroya fólk–er tað tí áhugavert at
vita, hvussu landsstýrismaðurin umsitur sín dupulta leiklut á einu síðuni sum eigari av Atlantsflogi

og á hini síðuni viðgera kappingarneytan, SAS. Tað ger tað ikki minni áhugavert, at
landsstýrismaðurin í 3. leiklutinum meldaði seg ógegniðan at umsita Vága Floghavn.
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Andlát
Sára Mørk, búsitandi í Videbæk andaðist 13. oktober á Ankerfjord Hospice, Hvide Sande, 52 ára
gomul.
Hans Jacob Magnussen, ættaður úr Leynum, andaðist á Landssjúkrahúsinum fríggjadagin 14.oktober,
84 ára gamal.
Borghild úr Hvalvík, Klaksvík andaðist á Heiminum við Vágna fríggjadagin 14. oktober, 82 ára gomul.
Helgi Nyholm Debess, Tórshavn, andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 15. oktober, 71 ára
gamal.

