Til Løgtingsins Vinnunevnd.
Nú lógaruppskot til broytingar í lóg um sjófeingi er til viðgerðar í løgtinginum og so vítt vit
hava skilt, er í Vinnunevndini, fara vit, sum umboða allar trolararnar í bólki 4 T, tvs. trolarar
við minni enn 500 HK, at koma við eini áheitan á Løgtingið og Vinnunevndina um at fremja
eina broyting í § 74 í lógini.
Upprunaliga kom ein áseting inn í § 74, stk. 8 (í verandi lóg er ásetingin í stk. 9), um at eitt
ávíst tal av fiskidøgum kundi lutast út til tey skip, sum eru í fiskidagaskipanini, eftir at teir
upprunaligu fiskidagarnir eru brúktir. Fyri okkara bólk er talan um 104 dagar. hesir fiskidagar
kunnu lutast út eftir 1 apríl til tey skip, sum hava nýtt allar sínar egnu fiskidagar. Hesir dagar
verða vanliga millum fólk í vinnuni nevndir "buffarin".
Ætlanin var helst at stuðla teimum skipum, sum høvdu fáar dagar, men tað vísir seg at
skipanin ikki virkar eftir ætlan fyri í hvussu so er okkara bólk.
Tað, sum nú hevur skapt ein stóran trupulleika er ein tulking hjá Vørn, sum helst er røtt eftir
lógarinnar orðing, sum ger at tann, sum hevur latið øðrum skipið bara ein fiskidag av sínum
upprunaligu døgum, ikki hevur heimild at fáa dagar úr "buffaranum". Endamálið við hesi
áseting er sambært viðmerkingarnar at sleppa undan misnýtslu, men avleiðingin verður, at
eingin, sum kanska at byrja við hevur ov nógvar dagar, kann lata øðrum hesar dagar at fiska.
Tí fara vit at heita á Løgtingið og Vinnunevndina at strika hendan "buffaran" í hvussu so er fyri
okkara bólk og býta dagarnar út aftur til skipaeigararnar í tí lutfalli, sum hesir lótu dagar inn í
"buffaran". Við hesum verður skipanin munandi smidligari og tað slepst eisini undan ávísari
óneyðugari fyrisiting.
Um tit ynskja tað, koma vit fegnir á fund við Vinnunevndina at greiða nærri frá málinum.

