Tíðindi úr Føroyum tann 21.12.16
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Hey øll.
Til tykkum sum eru burtur á jólum, so berð til at senda jólaheilsir til Kringvarp við at
brúka postkassan: fjarrit@kvf.fo
Um so er at ein hevur gott internet so kunna tit senda eina heilsu og mynd til
postkassan: sverri@skipini.fo

Vinarlig heilsan
-Áhugafelagið Antares
- vit sum starvast uttanlands
www.antares.fo, post@antares.fo

Nógvur vindur aftur í dag
Tað hevur verið sera nógvur vindur í gjár, sum hevði nógvar stormskaðar við sær. Vindurin er
nú minkaður og ikki verður eins nógvur vindur komandi dagarnar, men tað verður hóast alt
fitt av vindi alíkavæl.
Eitt djúpt lágtrýst norðanfyri Ísland flytir seg í ein landnyrðing og hevur nógvan vind við sær
av útsynningi og vestir umframt regn- og vátakavaæl.
Veðrið í dag. Í morgun verður upp í hvassan vind av útsynningi, 10-15 m/s, sum seinnapartin
veksur upp í skrið, 13-18 m/s. Tað verður samdrigið og regn, við møguleika fyri heglinsælum
og torusláttri. Hitin í dag fer at liggja millum trý og sjey stig, ið seinni fellur niður í millum eitt
og fimm stig.
Veðrið í morgin, hósdagin. Strúkur í vindi av útsynningi og vestri, 13-18 m/s, sum seinni
minkar niður í hvassan vind, 10-15 m/s. Samdrigið og regn, umframt vátakava- og
heglingsæl. Hitin fer at liggja millum tvey og seks stig.
In.fo
Samráðingar um DIS og skatt uppafturtiknar
DMMA og Maskinmestrenes Forening høvdu síðsta fríggjadag innleiðandi samráðingar við
Danmarks Rederiforening um viðurskifti í sambandi við DIS og skatt. Fundurin varð avtalaður
millum partarnar stutt eftir dómarnar hjá Hægstarætti í november í DIS-skattamálunum.
Partarnir løgdu á innleiðandi fundinum fríggjadagin sjónarmið síni fram. Teir tríggir
samráðingarpartarnir, Maskinmestrenes Forening, DMMA og Danmarks Rederiforening, eru
samdir um at halda fram við samráðingunum og hittast aftur eftir nýggjár.

Málini, ið ósemja er um, hava verið viðgjørd í allari rættarskipanini, og vórðu løgd fram av
Søfartens Ledere, sum ikki fekk viðhald eftir eina fýra ára langa tilgongd við dómstólarnar.
Kelda: CO-SEA
Antares.fo
Siglingarbøkur kunnu nú kannast online
Danska sjóferðslustýrið hevur tikið eina talgilda loysn í nýtslu til at vátta gildið á
siglingarbókum hjá sjófólkum. Við nýggju loysnini kunnu øll kanna, um eitt skjal (STCW) er
ekta. Harumframt verður løggildingartíðin upplýst, og hvat virksemið skjalið gevur
rætt til.
”Nýggja loysnin ger tað bæði skjótt og lætt hjá sjófólkum, reiðarum og øðrum
sjóvinnumyndugleikum at tryggja gildið á skjølunum. Hetta er sostatt eisini við til at stuðla
upp undir alheims átøkini ímóti følskum skjølum í sjóferðsluvinnuni”, sigur Rasmus Høy
Thomsen, skrivstovustjóri í Søfartsstyrelsen.
Tað einasta, ein skal brúka, er tilvísingarnummarið, sum stendur á sjálvum skjalinum. Tað ber
longu nú til at brúka skipanina á heimasíðuni hjá Søfartsstyrelsen: Verificer STCW bevis.
Skipanin er partur av talgildingarætlanini hjá Søfartsstyrelsen, ið skal geva betri og lættari
atgongd til talgildar upplýsingar. Samstundis lúkar skipanin krøvini til online váttan, sum er
kravd í STCW-sáttmálanum.
Kelda: Søfartsstyrelsen
Antares.fo

Tað er ein gáta at Tjóðveldi góðtekur slíkt
21.12.2016 (10:15)
– Føroya Fólk má fáa greitt at vita um tað er ríkisfelagsskapurin, sum tryggjar okkum bílig lán
til undirsjóvartunlarnar.
Tað halda teir báðir løgtingsmenninir fyri Sambandsflokkin, Kaj Leo Holm Johannesen
og Bárður á Steig Nielsen, sum eisini er formaður í flokkinum.
Tí fara teir nú at at seta Hendriki Old, landsstýrismanni í samferðslumálum, ein formligan
fyrispurning um, hvønn týdning ríkisfelagsskapurin hevur fyri lánini til tunlarnar.
Tá ið Løgtingið samtykti fíggjarlógina fyri næsta ár, tvíhildu teir báðir um, at orsøkin til, at tað
bar til at fáa so lagaliga fígging til Eysturoyartunnilin og Sandoyartunnilin, er tann, at vit eru í
ríkisfelagsskapi við Danmark.
Tá vildi eingin svara upp á spurningarnar. Landsstýrismaðurin í samferðslumálum, Hendrik
Old, tók ikki orðið og hvørki Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, ella Aksel V.
Johannesen, løgmaður, vildu svara, tí tað var ikki teirra málsøki.
Hinvegin váttaði Teitur Samuelsen, stjóri í felagnum, sum stendur fyri at gera tunlarnar, at
ríkisfelagsskapurin hevur týdning fyri lániavtaluna.
Tað stendur nevniliga í avtaluni, at lánsveitararnir kunnu krevja lánið goldið, um so er, at
møguleikarnar hjá landinum at rinda at rinda lánið aftur, broytast munandi, eitt nú sum ein
avleiðing av, at Føroyar fara úr ríkisfelagsskapinum við Danmark.

Kaj Leo Holm Johannesen sigur, at hetta váttar, at ríkisfelagsskapurin er trygdin fyri, at vit fáa
bíliga fígging til undirsjóvartunlarnar.
Lánið, sum er tikið til undirsjóvartunlarnar, gongur yvir 24 ár, og rentan liggur føst øll árini,
og hon er bara 2,73 prosent.
Hann ivast onga løtu í, at vóru vit ikki í ríkisfelagsskapi við Danmark, hevði rentan fyri lánið
verið munandi hægri enn hon er.
– Vit hava altíð vita, at so leingi, vit eru í ríkisfelagsskapi, fáa vit bíliga rentu. Vóru vit ikki í
ríkisfelagsskapi, hevði rentan verið mangt slíkt, sigur Kaj Leo Holm Johannesen.
– Men hvussu Tjóðveldi kann góðtaka, at ríkisfelagsskapurin verður brúktur sum trygd fyri at
vit fáa bílig lán, skilji eg ikki. Eg skilji heldur ikki, hvussu Tjóðveldi kann góðtaka, at loysingin
nú er útsett í hvussu so er í 24 ár.
Eisini Bárður á Steig Nielsen sigur, at hetta váttar, hvussu góð trygd er í ríkisfelagsskapinum.
In.fo

Varðin part í Høvdavirkinum
21.12.2016 (10:45)
Høvdavirkið í Leirvík í hevur havt nøkur trupul ár, orsakað av viðurskiftunum ío Nigeria.
Tí hevur verið arbeitt við at umleggja framleiðsluna til aðrar vørur, millum annað mat til
húsdjór og vørur til heilsuídnaðin.
UJppsjóvarfyritøkan Varðin arbeiir eisini viðmatvørum og virðisøking. Fyritøkan hevur sett
góðar 14 milljónir krónur í Høvdavirkið, sum í løtuni er í ferð við at útbyggja virkið.
Virkið framleiðir serliga djóramat í løtuni og eini 20 fólk eru til arbeiðis í framleiðsluni á
virkinum. Nógv av hesum vørum verða útfluttar til týska marknaðin.
In.fo

Sáttmáli um Skúlan á Fløtum undirskrivaður
21.12.2016 (10:50)
Í gjár skrivaðu Samtakið Articon-Búsetur Í/F og Tórshavnar kommuna undir
arbeiðstakarasáttmála um jørðarbeiðið til stóru skúlabyggingina á Fløtum.
Avgrevsturin av økinum er longu framdur fyrr í ár, eftir at hakin var settur í 23. mai 2016.
Arbeiðið fevnir í hesum umfari um spreinging og planering. Tað er mett til uml. 8,5 mio.kr. og
tekur umleið 3 mánaðir.
17. november 2016 skrivaðu Tórshavnar kommuna, ráðgevarasamtakið Eind Í/F og Samtakið
Articon–Búsetur Í/F við undirarbeiðstakarum P/F Maria Poulsen og Sp/f Install undir
partalagsavtalu, og farið var undir fasu 1, har verkætlanin verður gjøgnumgingin og endaligi
byggikostnaðurin ásettur.
Ætlandi verður farið víðari í fasu 2 og høvuðsarbeiðstøkusáttmála um sjálva byggingina í
fyrsta ársfjórðingi 2017.

In.fo
Dimmalætting hevur nú fingið nýggjan stjóra
21.12.2016 (12:17)
Nú stjórnar Poul Hansen sjálvur Dimmalætting.
– Ja, vit hava sett nýggjan stjóra og gjørt broytingar í nevndini. Men ongar broytingar eru
gjørdar í ognarviðurskiftunum í Dimmalætting.
Tað sigur Poul Hansen, stjóri og eigari í P/F Kimbli, sum eigur P/F Dimmalætting.
Fyri sløkum tveimum mánaðum fór stjórin, Sveinur Tróndarson, úr starvi, og síðani tá hevur
Dimmalætting ongan stjóra havt.
Poul Hansen sigur, at hann hevur sjálvur tikið við sum stjóri í P/F Dimmalætting. Hann er
samstundis farin úr nevndini. Nýggju nevndarformaður er Erland Poulsen.
Samstundis eru Leif Láadal og Emil L. Jacobsen farnir úr nevndini
Nýggjur nevndarlimur er Niklái Nysted, stjóri í Sp/f Knassum, sum rekur Portal.fo. Poul
Hansen hevur verið nevndarformaður í Knassum seinastu trý árini. Ávíst samstarv er millum
Portalin og Dimmalætting.
Spurdur um nýggur peningur er settur í felagið sigur Poul Hansen:
– Lat meg bara siga tað soleiðis, at vit hava skapt frið um felagið til vit koma inn í nýggja árið.
Poul Hansen leggur dent á, at allar broytingarnar eru gjørdar í fullari semja.
Georg L. Petersen heldur fram sum ábyrgdarblaðstjóri í Dimmalætting.
In.fo
Sjeyndu jólini uttan kava
21.12.2016 (14:09)
Hvussu fegin vit so vilja tað, so er tað als ikki vanligt í Føroyum, at kavi er á jólum. Og heldur
ikki í ár boða veðurfrásøgnirnar frá kava á jólum
Boðað verður frá nógvum vindi næstu dagarnar.
Men tað er ein maður í Havn, sum fylgir sera væl við veðrinum. Tað er Birgar Johannesen,
sum hvønn dag síðani 2008 hevur skrivað niður, hvussu veðrið hevur verið hvønn dag í árini.
– Eg síggi, at í 2009 og í 2010 vóru jólini hvít. Tó fór at regna annan jóladag í 2010, sigur
Birgar Johannesen, tá vit fregnast hjá honmum eftir hagtølum um kava og jól.
– Eg byrjaði at skriva niður veðrið hvønn dag í 2008, so eg havi einki longur aftur enn tað,
sigur hann.
Hann vísir annars á, at onkrar av hinum jóladøgunum hevur okkurt smávegis verið av
vátakava, men ikki hvít jól.
Skulu vit trúgva veðurtíðindunum, so verða hetta sjeyndu jólini uttan kava – í øllum førum í
Havn.

In.fo
Norðhavssild enn í føroyskum øki
21.12.2016 (15:01)
Í desember hevur Havstovan skipað fyri leiting eftir norðhavssild í føroyskum øki, og soleiðis
var eisini í 2014 og 2015. Tað var Christian í Grótinum, sum gjørdi stuttan kanningartúr í
døgunum 9.-12. desember í ár, og kanningarnar vórðu gjørdar norðan fyri Føroyar.
- Sild varð funnin í einum øki frá umleið 64°N eystan fyri 4°V og norður móti markinum. Góðir
stimar vóru at síggja rundan um 65°N og 3-4°V.
Jan Arge Jacobsen, sum var toktleiðari á ferðini, veit at siga, at tvey hál vóru gjørd, og tað
vísti seg, at meginparturin av sildini - ella 90 prosent - var norðhavssild, meðan restin var
heystgýtandi sild.
Hann vísir á, at henda royndin millum annað er liður í at kanna, hvussu leingi norðhavssildin
leitar sær føði í føroyskum sjógvi. Kanningarnar hava víst, at sildin kemur hendan vegin longu
í apríl eftir gýtingina fram við norsku strondini, og verður verandi í føroyskum øki til langt út
á heystið.
Jan Arge Jacobsen sigur, at sildin seinnu árini hevur verið at funnið út móti markinum í
desember mánaði, og sambært kanningunum sær út til, at eingin norðhavssild er í okkara øki
í januar og februar.
In.fo
Bummgjaldið verður IKKI avtikið enn
21.12.2016 (16:34)
Tað fer ikki at verða ókeypis at koyra ígjøgnum Vágatunnilin. Tað staðfestir Aksel V.
Johannesen, løgmaður.
Í lógini stendur, at tá ið útveganarkostnaðurin er goldin, skal tunnilin handast landinum fyri
einki
Síðani hevur eitt eljustríð verið um, hvat útveganarkostnaðurin er. Jørgen Niclasen, og onnur,
tvíhalda um, at tað er tá ið lánið er goldið. Onnur halda upp á, at tað er ikki fyrrenn landið
eisini hevur fingið partapengarnar aftur, sum vórðu settir í tunnilin.
Á aðalfundinum í Vágatunlinum í 2015, har Landið er einsamallur partaeigari, varð samtykt,
at tunnilsgjaldið skuldi avtakast í desember í ár, tá ið lánið er afturgoldið.
Og Jørgen Niclasen, løgtingsmaður, hevur nú spurt løgmann um ætlanin er at halda tað
samtyktina.
Aksel V. Johannesen sigur, at á seinasta aðalfundi, sum var í vár, varð ein nýggj samtykt
gjørd, sum sigur, at bummgjaldið skal ikki takast av.
Løgmaður vísir eisini á, at undanfarna samgonga hevur mett um støðuna, og har er
niðurstøðan, at tunnilin er ikki afturgoldin, fyrrenn bæði lánið og partapengarnar eru goldnir.
Løgmaður sigur, at hann er samdur í hesi tulkingini. Hann vísir eisini á at í 2013 heitti nevndin
fyri Vágatunnilin á sakførara um at meta um málið, og eisini hann er samdur í, at tunnilin er
ikki goldin, fyrrenn alt er goldið, bæði lán og partapeningur.

Tí er ikki grundarlag fyri at gera koyringina í Vágatunlinum ókeypis tá ið tulkingin av
lógargrundarlagnum so greitt vísir, at uppruna ætlanin við lógaruppskotunum var, at allur
útveganarkostnaðurin skuldi gjaldast aftur.
Men løgmaður staðfestir eisini at í undanfarnu samgongu, har Jørgen Niclasen var
landsstýrismaður, boðaði hann frá, at hann fór at leggja uppskot fyri Løgtingið, har tað varð
skorið út í papp, at koyringin skuldi vera ókeypis, tá ið lánið var goldið í desembr í ár. Hetta
skuldi hann gera fyri at fáa ein enda á ósemjuni um, hvussu lógin skuldi tulkast.
Men her kann leggjast afturat, at hann legði aldrin nakað uppskot fyri Løgtingið um hetta.
In.fo
Jørgen Niclasen: Loysir seg ikki at arbeiða
21.12.2016 (19:02)
Jørgen Niclasen, tingmaður, fekk í farnu viku svar upp á skrivligan fyrispurning, ið varð settur
Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu í Fíggjarmálum.
– Svarið má sigast at vera skelkandi. Staðfest verður greitt, at tað ikki loysir seg at arbeiða,
sigur Jørgen Niclasen.
Hann vísir á, at ein arbeiðsfamilja við tveimum børnum, ið forvinnur 30.400 kr. (um mánaðin)
hava áleið 20.900 kr. eftir skatt at liva fyri um mánaðin.
– Ein vanligur arbeiðsmaður, ið forvinnur 20.000 kr. hevur 13.250 kr. eftir skatt at liva fyri.
– Ein stakur uppihaldari, við tveimum børnum, á forsorg hevur heili 19.350 kr. eftir skatt at
liva fyri um mánaðin.
– Sostatt hevur ein stakur uppihaldari uttan arbeiði hálva aðru fer so nógv at liva fyri, í mun
til ein arbeiðsmann.
Munurin millum arbeiðsfamiljuna og staka uppihaldaran á forsorg er smáar 1500 kr.
Jørgen Niclasen sigur í skrivi í kvøld, at seinnu árini hava livikorini hjá støkum uppihaldarum
verið í brennideplinum. Og nú tá jólini eru í hondum gerst tað eitt afturvendandi kjakevni.
Sjálvsagt eiga vit at tryggja at allar familjur og allir føroyingar fáa eini góð jól. Øllum verður
ynskt eini góð barnajól.
– Men nógv bendir á, at arbeiðsfamiljan og vanligi arbeiðsmaðurin eru gloymd í
afturvendandi kjakinum. Tí veruleikin er tann, at ein arbeiðandi familja hava minni at liva fyri
pr. húsfólk sammett við staka uppihaldaran á forsorg. Og hann heldur fram:
»Staki uppihaldarin, við tveimum børnum, ið fær forsorg, hava 6450 kr. pr. húsfólk at liva
fyri.
Arbeiðandi familjan hevur 5200 kr. pr. húsfólk at liva fyri. Sostatt hevur ein familja við einum
støkum uppihaldara og tveimum børnum 25% meiri at liva fyri sammett við eina
arbeiðsfamilju við tveimum vaksnum og tveimum børnum.
Tað er eingin rímiligheit í tí.
Vantandi virðing
Fyri okkum í Fólkaflokkinum hevur hetta málið stóran týdning. Tað snýr seg um hvønn
boðskap vit sum samfelag senda til teirra, sum hvønn morgun fara frá húsum at forvinna hart

tjentar krónur. Tað er okkara fatan at tað til eina og hvørja tíð skal loysa seg at arbeiða. Tí er
tað hvørki rætt ella rímiligt, at ein familja, ið ikki arbeiðir hevur 25% meiri pr. húsfólk at liva
fyri sammett við eina arbeiðsfamilju.«
– Tí vilja vit virka fyri, at skatturin verður lækkaður so tað loysir seg at arbeiða, sigur Jørgen
Niclasen.
In.fo
Vágafólk rinda bara ein viðfáning av tunlinum
21.12.2016 (20:00)
Tað eru ikki Vágafólk, sum bera tað tyngstu byrðuna í sambandi við at gjalda Vágatunnilin.
Tað staðfestir Aksel V. Johannesen, løgmaður.
Hann sigur, at tvørtur ímóti eru tað streymoyingar, eysturoyingar og norðoyingar sum brúka
vágatunnilin nógv mest.
Niðurstøðan av tí má so eisini vera, at tað sostatt eisini erutey, sum rinda nógv mest fyri
tunnilin.
Jørgen Niclasen, tingmaður, hevur spurt hann, nær tað verður ókeypis at koyra ígjøgnum
Vágatunnilin.
Seint seinnapartin skrivaðu vit, at tað er ikki ætlanin at gera tað ókeypis at koyra.
Løgmaður sigur, at síðani Vágatunnilin varð tikin í brúk í desember í 2002, hevur hann
tilsamans havt 310 milliónir krónir í inntøku av bummgjaldið.
Frá 2003 til 2016 hava inntøkurnar verið 22 milliónir krónur um árið í miðal, men seinastu trý
árini eru inntøkurnar minkaðar eitt sindur av teirri orsøk, at bummgjaldið er lækkað. Í fjør var
inntøkan av bummgjaldið sostatt 16 milliónir krónur.
Tá ið tunnilin lat upp, kostaði tað 112 krónur at koyra ígjøgnum við túrahaldi, men nú kostar
tað 30 krónur. Kostnaðurin fyri ein einstakan er nú 100 krónur, men tá ið tunnilin læt upp,
kostaði tað 188 krónur.
Annars vísa greiningar, at 50% av gjaldandi brúkarunum av Vágatunlinum eru heimahoyrandi
í Streymoynni, ímeðan onnur knøpp 20% eru heimahoyrandi í serliga Eysturoynni og
Norðoyggjum.
Nógv bendir á, at hesi 70% av brúkarunum serliga eru umboðandi ferðslu til og frá Vága
Floghavn. Annars eru vágafólk bara ein slakur triðingur av teimum, sum brúka Vágatunnilin.
In.fo
Eingin tekur Klakk
21.12.2016 (20:58)
Í nýggjastu veiðihagtølunum hjá Fiskiveiðieftirlitinum standa frystilínuskipini, Kambur og
Klakkur, at hava fiskað fyri stívliga 29 miljónir krónur í part í ár, men hesi tøl eru ikki tey
endaligu.
- Eg veit, at hesi tøl eru ikki tey endaligu, tó at okkara tal í hesi uppgerð eru nakað størri enn
hjá Klakki. Klakkur hevur størri veiðivirðið enn vit.

Tað sigur ein lítillátin skipari á Kambi, Mortan Mortensen á Eiði, og biðir okkum ringja til
skiparan á Klakki og spyrja okkum fyri um neyva talið.
Tað eru brøðurnir, Líggjas og Bethuel Johannesen, ið føra Klakk.
- Veiðivirðið hjá okkum í ár liggur neyvt um tað sama sum í fjør, umleið 33,5 miljónir krónur.
Tað sigur Bethuel Johannesen, skipari, tá vit hava hann í telefonini. Soleiðis er staðfest, at tað
aftur í ár er frystilínuskipið Klakkur, sum liggur fremstur av línuskipum í veiðivirði fyri 2016.
Mortan Mortensen, skipari á Kambi, sigur, at veiðivirðið hjá teimum í ár er júst eina miljón
krónur hægri enn í fjør - ella 31,7 miljónir.
- Tað er trupult at siga, hvaðani henda seinasta miljónin kemur, men vit gjørdu ein góðan túr
á Rygginum í summar, har vit seldu fyri umleið 3,8 miljónir. Tað er ein góður summartúrur.
Skiparin sigur, at Kambur gjørdi tveir túrar á Flemish Kap fyrst í hesum árinum, og hetta vóru
góðir túrar.
In.fo kann leggja aftrat, at Klakkur er væl størri enn Kambur, og teir kunnu hava eini 70-80
tons meira í lastini enn Kambur. Hetta hevur ikki minst týdning, tá fiskað verður á Flemish
Kap.
In.fo
Nýggja virkið hjá Bakkafrosti í nýtslu 23. Januar
21.12.2016 - 14:07
Síðani í juni í fjør hava tey royndarkoyrt virkið, og nú fer virkið so av álvara í gongd í næsta
mánað, sigur Regin Jacobsen, stjóri
Nýggja virkið fer at avloysa sjey onnur virki sum Bakkafrost hevur, - virkini at kryvja laks í
Klaksvík og Strondum verða latin aftur um ársskiftið, og hálvan januar steðgar verður virkið í
Kollafirði latið aftur, og frá um ársskiftið verða heldur ikki portiónir gjørdar í gamla virkinum í
Glyvrum, og í Fuglafirði steðgar portiónsframleiðsla nakað inn í januar.
Kassavirkið á Glyvrum og á Argjum eru niðurløg fyri skjótt tveimum árum síðani, - kassavirkið
heldur til í nýggja bygninginum.
Regin Jacobsen, stjóri, leggur dent á, at samanlagt, sparir Bakkafrost við hesum millum 70 og
90 miljónir um árið, og tað fer at síggjast longu seinna hálvár 2017
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Stýrið í ALS hevur stevnt Faroe Offshore Service
21.12.2016 - 13:47
Føroyar rættur skal nú gera av, um TAKS umsitur skattalógina rætt. Stýrið í ALS hevur
stevnt Faroe Offshore Service, tí stýrið sigur, at fólkið, sum felagið sendir til Noregs at
arbeiða, hevur A-inntøku.
Barsilsskipanin, sum TAKS umsitur, og Kærunevndin hjá ALS siga, at talan er um Binntøku. Men ALS-stýrið sigur, at talan er um A-inntøku. Henrik Old, landsstýrismaður,
sum varðar av báðum skipanum, sigur, at Barsilsskipanin, tað er TAKS, hevur rætt. Tí

eigur ALS at viðganga, at inntøkan hjá teimum, sum P/f Faroe Offshore Service sendir til
Noregs at arbeiða, er B-inntøka.
Henrik Old hevur svarað Bill Justinussen, løgtingsmanni, sum spurdi, hví ásetingin í
skattalógini um A og B inntøku bara er galdandi fyri Barsilsskipanina og ikki fyri
Arbeiðsloysisskipanina. Henrik Old sigur, at skattalógin er tann sama fyri báðar skipanir.
Tí eigur ALS at meta inntøkuna sum A-inntøku.
Tað hevur vakt ans, at fyrst boðaði ALS-stýrið Faroe Offshore Service frá, at tað góðtók
avgerðina hjá Kærunevndini, - at ALS gav felagnum viðhald í, at talan var um B-inntøku.
Men seinni stevndi ALS-stýrið Faroe Offshore Service við kravi um pengar, tí talan er um
A-inntøku.
Ein annar spurningur hjá Bill Justinussen er, um ALS ikki eigur at rætta seg eftir
avgerðini hjá Kærunevndini. Henrik Old svarar, at eingin heimild er í ALS-lógini at geva
bindandi tilsøgn. Tað veldst um ítøkiligu umstøðurnar, nær til dømis ALS kann afturkalla
eina avgerð. Og nú er málið latið Føroya rætti, sigur Henrik Old. Landsstýrismaðurin
hevur áður sagt, at meginreglan er, at ein stovnur skal rætta seg eftir avgerðum hjá
Kærunevndum. Tað er tí sera óheppið, at ALS fyrst boðar frá, at avgerðin hjá
Kærunevndini verður tikin til eftirtektar, men síðani avger at stevna mótpartinum, sum
hevur fingið viðhald frá Kærunevndini. Samferðslumálaráðið metir hetta ikki at vera í
samsvari við góðan og nøktandi fyrisitingarsið.
Men ALS hevur rætt til at stevna, og tað hevur ALS gjørt.
Kvf.fo
Bilførarin royndi at støðga yvirgangsmanninum
21.12.2016 - 07:52
Polski bilførarin, sum varð funnin deyður í lastbilinum, sum koyrdi inn í ein jólamarknað
í Berlin fyrradagin, var á lívi meðan álopið varð framt.
Stóra týska blaðið Bild sigur kanningarfólk, ið hava kannað líkið, at okkurt bendir á, at
polendingurin royndi at forða fyri, at bilurin koyrdi inn í mannamúgvuna.
Eitt av kanningarfólkunum sigur við Bild, at tað sær út til at bardagi hevur verið inni í
bilinum millum bilføraran og álopsmannin. Bilførarin er skotin til deyðis við eini lítlari
pistól eftir at lastbilurin støðgaði.
- Hann hevur barst afturímóti. Eftir øllum at døma hevur yvirgangsmaðurin stungið við
knívi fleiri ferðir, meðan polendingurin royndi at fáa fatur á róðrinum fyri at bjarga
mannalívum, sigur ónavnnevnda kanningarfólkið við Bild.
Bilurin varð rændur av ein ella fleiri gerningsmonnum, áðrenn hann varð brúktur til at
koyra inn í jólamarknaðin har 12 fólk lótu lív og næstan 50 særdust.
23 ára gamli pakistanin, sum varð handtikin beint eftir álopið, varð í gjár latin leysur
aftur, og er nú uttan fyri illgruna. Alt er nú aftur sett inn fyri at finna gerningsmannin,
skrivar nrk.no.
- Vit gevast ikki fyrr enn gerningsmaðurin ella –menninir eru handtiknir, segði Thomas
de Maizière, innanríkisráðharri, við týskt kringvarp í gjár.
IS hevur tikið ábyrgdina fyri álopið. Talsmaðurin hjá IS nevnir ikki hvør
gerningsmaðurin í Berlin er, men upplýsir, at atsóknin var liðurí hevndini móti teimum
londum, sum stríðast móti IS.

Týskland er ikki í beinleiðis stríði við IS, men hevur flogfør í Turkalandi til at stuðla
teimum sameindu londunum, ið stríðast móti IS í Sýrialandi.
Enn hava týskir myndugleikar ikki fingið prógv, sum stuðla undir, at ISyvirgangsfelagsskapurin stóð aftan fyri álopið.
portal.fo
Týskir myndugleikar lova 750.000 krónur í finningarløn fyri Anis Amri
21.12.2016 - 18:30
Týskir myndugleikar hava nú, sambært fleiri altjóða miðlum, sent út eina eftirlýsing eftir
einum manni, sum teir hava undir illgruna fyri at hava framt yvirgangsatsókina á einum
jólamarknaði í Berlin mánakvøldið, sum kostaði 12 fólkum lívið.
Talan er, sum vit longu hava skrivað um fyrr í dag, um tunesiska Anis Amri, sum er í
fyrru hálvu av 20-unum, og sum kom til Týsklands fyrr í ár sum flóttafólk.
Myndugleikarnir lova tí, sum finnur hann, eina finningarløn uppá 100.000 evrir, t.e.
umleið 750.000 danskar krónur.
Í eftirlýsingini skriva teir týsku myndugleikarnir, sambært DR:
- Verið varin. Hann kann vera vápnaðir og harðligir.
Upplýsingar um útsjóndina hjá manninum eru eisini almannakunngjørdir.
Her framgongur tað, at hann er 1.78cm, vigar 75 kilo, hevur svart hár og brún eygu.
Tað er annars komið fram síðstu tímarnar, at Anis Amri fyrr í ár fekk eitt noktandi svar
uppá eina umsókn um at fáa varandi uppihaldsloyvi í Týsklandi, men at hann tó ikki varð
sendur av landinum aftur, av tí at hann ikki hevði tey neyðugu pappírini.
Portal.fo
Andlát
Poula Djurhuus, Hvalvík, ættað av Argjum andaðist í heiminum 19. desember, 70 ára
gomul.
Jacob Michael Kyrjarheyg, vanliga nevndur Kál, ættaður av Viðareiði, búsitandi í
Klaksvík, andaðist sunnudagin 18. desember, 93 ára gamal.
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