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Olj uskattalógin 
so gott sum liðug

-  Vit eru so gott sum 
lidnir við okkara 
arbeiði, og eg vænti, 
at lógin fer til polit- 
iska viðgerð um ein 
góðan mánað, sigur 
búskaparfrøðingurin, 
Petur Joensen, á 
Oljufyrisitingini

E u  G uttesen________

Nú er oljuskattalógin kom- 
in so mikið áleiðis, at rokn- 
að verður við, at hon fer til 
politiska viðgerð um ein 
góðan mánað.

Ein arbeiðsbólkur undir 
Oljuráðleggingamevndini 
hevur staðið fyri tí tekn- 
iska partinuin av lógarar- 
beiðinum, og hesin bólkur- 
in fer ein av fyrstu døgun- 
um at handa Oljuráðlegg- 
ingarnevndini sítt arbeiði.

Formelt er tað Oljuráð- 
leggingamevndin, sum 
skal avlevera uppskotið til 
landstýrismannin við 
skattamálum, eftir at 
nevndin er liðug at viðgera 
uppskotið.

Hvussu langa tíð nevnd- 
in fer at brúka til at viðgera 
uppskotið, ber ikki til at 
siga, men roknað verður 
við, at nevndin leypandi er 
kunnað um gongdina, og tí 
verður neyvan talan um 
drúgva nevndarviðgerð.

Hoknað verður tí við, at 
landsstýrismaðurin við 
fíggjamálum, Karsten 
Hansen, longu um ein 
mánað fer at leggja upp- 
skotið um oljuskattalóg fyri 
tingið.

Lógin hastar
Orsøkin til, at tað nú hast- 
ar við at fáa oljuskatta- 
lógina í gildi í Føroyum, er 
millum annað, at lógin er 
ein fortreyt fyri, at farast 
kann undir fyrsta útbjóð- 
ingarumfar.

Landsstýrið hevur áður 
boðað firá, at fyrsta útbjóð- 
ingarumfar væntandi verð- 
ur fyrst í komandi ári.

Higartil galdandi skatta- 
lóg hevur bert havt gildi út 
á tríggjar fjórðingar, og tí 
hevur meginparturin av 
landgrunninum higartil 
ligið í skattaiógloysi.

Nýggja oljuskattalógin 
fer fyrst og fremst raka tey 
feløg og teir personar, sum 
beinleiðis verða við í eini 
møguligari oljuvinnu á 
landgrunninum.

Hvussu langt lógin røkk- 
ur, er ikki heilt avgjørt enn, 
tí eingin veit rættiliga, 
hvar markið mótvegis øðr- 
um londum gongur.

Hetta skal fást upp á 
pláss í samráðingum við 
okkara grannar í næstum.

Lógin hevur 
altjóda snið
Petur Joensen á Ofju- 
fyrísitingini sigur, at ar- 
beiðsbólkurin hevur verið 
mannaður við dugnaligum 
fólkum og hevur somuleiðis 
ráðført seg hjá útlendskum 
fyritøkum og myndugleik- 
um. Tí metir hann, at lógin 
stendur fult mát við altjóða 
reglur á økinum.

-  Hetta hevur verið neyð- 
ugt, tí ov hørð krøv til 
o(jufeløgini kann gera, at 
hesi velja at halda seg burt 
ur. Verður til dømis táttað f 
á einum øki, so má slakast 
á øðrum. Hetta er ein ba- 
lansugongd sum politikk- 
ararnir, eisini noyðast at 
hava í tonkunum, sigur 
Petur Joensen.

-  Sjálvsagt hevur lógin 
til uppgávu at tryggja sam- 
felagnum inntøkur. men 
neyðugt er at taka hædd 
fyri øðrum altemativum 
her heima og úti í heimi, 
sigur Petur Joensen.

-  Oljuvinnan er ein al- 
tjóða vinna, og arheitt verð- 
ur við risaíløgura yvir langt 
áramál, tí er sera um- 
ráðandi, at vit melda rætt 
út, tá vit melda út, sigur 
Petur Joensen.

-  Men hin vegin leggur 
hi*nda lógin ikki upp til, at 
oljufeløgini fara at arlieiða 
undir frammanundan ken- 
dum skattakrøvum.

-  Tað vil til eina og hvøija 
tíð vera upp til politiska 
myndugleikan at broyta 
skattalógina, sigur Petur 
Joensen.

Enn kann eg ikki út- 
greina innihaldið i lógini í 
smálutir, tí lógin hevur 
sum sagt ikki verid til 
politiska viðgerð enn.

Upprunaliga var tað ein 
arbeiðsbólkur við Claus 
Rasmussen, Áma Olafson 
og Allan Skaalum, sum 
gjørdi tyngsta partin av 
fyrireikingararbeiðinum til 
oljuskattalógina.

Men síðan fóm Ám i og 
Allan úr nevndini, og Petur 
Alberg Lamhauge og Petur 
Joensen komu inn í staðin.

Seinni varð arbeiðsbólk- 
urin víðkaður við Jens 
Nolsøe Dam, Dan Knudsen 
og Atla Leo, sum allir em 
fulltrúar í umsitingini.

Vit fara seinni at viðgera 
innihaldið í lógini meira 
nágreiniliga.

-  Eitt arbeiðsorgan vantar
Um føroyskir 
politikarar skulu 
sleppa undan tí trýsti, 
sum verður lagt á teir 
í sambandi við 
regulering av 
arbeiðsmarknaðarvið 
urskiftum, átti ein 
stovnur at verið 
settur, 8um bert tók 
sær av tílíkum - ein 
stovnur, sum arbeiddi 
undir sama sjálvstøði, 
sum til dømis 
tjóðbankin, heldur 
Jógvan Mørkøre, 
samfelagsfrøðingur

Leif Láadal____________

Nú hevur verið skrivað 
nógv um frádráttarskipa- 
nina hjá handverkarum og 
ta skerjing, sum lands- 
stýrið hevur framt í sam- 
bandi við handverksligt 
arbeiði i útlondum. Hvussu 
skulu hesar støður loysast?

Jógvan Mørkøre, samfel- 
agsfrøðingur, sigur, at allur 
arbeiðsmarknaðarpolitikk 
ur átti at verið samlaður í 
einum stovni, ella l\já ein- 
um organi, sum er leyst frá 
beinleiðis politiskum
trýsti.

Eins og rentan
Hesin stovnur, sum Jógvan 
Mørkøre tosar um, kundi 
sloppið at arlxátt við teim- 
urn reguleringum, sum 
mugu til á arbeiðsmark- 
naðinum, uttan at nakar, 
so at siga, blandar seg uppí.

Jógvan Mørkøre sam- 
metir tann struktur, sum 
hesin stovnur átti at havt 
við ein nationalbanka, sum 
hevur fríar teymar, tá ið til

dømis rentustøðið skal 
broytast.

Ein stovnur, sum tann, 
Jógvan Mørkøri* eftirlýsir, 
kundi heilt ítøkiliga tikið 
sær av, hvussu teir føroy-

ingar, sum arbeiða uttan- 
lands, átti at verið stuðl- 
aðir, ella um teir áttu at 
verið stuðlaðir sum heild.

Stovnurin átti at havt 
skottir millum seg og tað

Jógvan Mørkøre, 
sam felagsfrøóingur, 
heldur, at allur 
arheiðsm arknaðarpoliti 
kkur átti at verið 
samlaður í einum 
stovni, ella hjá einum 
organi, sum er leyst 
frá heinleiðis 
politiskum trýsti

politiska valdið í tí dagliga. 
Hetta hevði verið gott fyri 
bæði stovnin og fyri po- 
litikaran, meinar Jógvan 
Mørkøre. Politikarin hevði 
sloppið undan tí trysti, sum 
áhugabólkarnir hava tað 
við at leggja á hann.

Heima og úti
Eitt tílíkt organ kundi tikið 
sær av teimum broytingum 
sum henda á arbeiðsmark- 
naðinum. Funnið útav nær 
tað samfelagsbúskaparliga 
loysir seg at hava arbeiðs- 
megina heima, og nær tað 
loysir seg at hava ein part 
av henni úti.

Stovnurin hevði so skula 
tikið sær av tí »skitna- ar- 
beiði, sum tað er at skeija 
stuðulsskipanir, men har- 
afturímóti verða avgerð- 
irnar, ella koiyekturregu- 
leringamar, tiknur av fólki, 
sum hugsa um samfelagið í 
síni heild.

Jógvan Mørkøre hevur 
ikki nakra patentloysn 
uppá tey nágreiniligu tøl, 
sum skulu til, tá ið hugsað 
verður um stuðuls- ella frá- 
dráttarskipanir. Hann leg- 
gur enntá afturat, at tað 
ikki er sikkurt, at frá- 
dráttarskipanir eru tann

rætta loynin. Hetta er júst 
tað, sum ein stovnur innan 
a rbe iðsmarknaðarviðurski 
ftir skal taka sær av, sigur 
samfelagsfrøðingurin.

Søgan sigur
Føroyingar hava altíð leit- 
að sær út. Hvøija ferð tað 
hava verið niðurgangstíðir 
í Føroyum, hevur ein part- 
ur av arbeiðsmegini søkt 
sær uttanlands. Hetta 
heldur Jógvan Mørkøre er 
gott. Ikki bara tí at so varð 
arlieiði til tey, sum sótu 
eftir, og tað almenna slap 
frá at gjalda fyri tey, sum 
gingu uttan arbeiði. Eisini 
tann trygleiki, sum fylgir 
við, er verdur at hava l 
huga, sigur Jógvan Mørk- 
øre. Føroyar er nærum 100 
% tengdar at fiskivinnuni, 
meðan tey, sum fara út at 
finna sær arbeiði, ikki eru 
tengd at henni. Samfelagið 
má stuðla teimum, sum eru 
uttanfyri Føroyar og ar- 
beiða, tí hetta gerð landið 
minni viðkvamt, um eitt nú 
Hskaprisurin minkar.

Um tey, sum arbeiða í 
útlandinum, skulu stuðlast 
beinleiðis við frádráttum, 
er ikki til at siga, sigur 
Jógvan Mørøre, tað kann 
vera, at ein heilt annar 
stuðul er tann betra loynin.

Eitt er í hvussu so er 
heilt skeivt, heldur Jógvan 
Mørkøre, og er tað at biðja 
fólk fara av landinum at 
finna sær arbeiði - altso at 
kvetta við føðilandið eina 
tíð.

Tað rætta er, heldur sam- 
felagsfrøðingurin, at tað al- 
menna, helst via ein óheft- 
an stovn, stuðlar teimum, 
sum fara út at arbeiða, men 
samstundis leggur upp til, 
at tey varðveita sítt til- 
knýti til oyggjamar.

Fram -
tíðin
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Framtíðarinnar olju- 
boring fer fram bein- 
leiðis á havbotninum 
og ikki við stórum 
tomum. Higartil 
hevur olja verið 
pumpað upp saman 
við gassi og vatni, 
men nú er ætlanin 
bert at pumpa olju

L e if  L a a d a i.________

Norðmenn arbeiða í hes- 
um døgum við ætlanum 
um enn betri havbotns- 
boringar.

Sum nú er, verður ofjun 
frá havbotnstøðunum 
pumpað upp saman við 
gassi og vatni. Síðani 
verður otøan skild frá, og 
vatnið reinsað og stoytt 
út aftur. Tað nýggja við 
teimum ætlanum, sum 
Statoil arbeiðir við t 
løtuni, er at sleppa frá at 
pumpa bæði olju. gass og 
vatn upp.

Ov dýrt
Um oljan skal pumpast 
upp saman við vatni og 
gassi, so er hetta meira 
kostnaðarmikið, enn um 
bert oljan bleiv pumpað 
upp. Um tað slepst undan 
at pumpa upp saman við 
vatni og gassi, so bøtir 
hetta eisini um umhvørv- 
ið. Tá ið vatnið skal 
reinsast og stoytast á 
sjógv aftur, er tað torført 
at fáa hetta heilt reint, og 
eisini er tað ein torfør 
proses.

Um tað eydnast at 
fmna eina skipan, har tað 
slepst undan at pumpa 
vatnið við upp, so hevur 
hetta við sær, at øll út- 
gerðin, sum verður brúkt 
í dag, kann reduserast, so 
at skilja, at rørini kunnu 
vera minni og frakta eins 
nógva otøu. Eisini kann 
boyan, ið flytur omaná, 
verða minni.

Nærum 300 metrar
Longu nú arbeiða norð- 
menn við tílíkum botn- 
pumpustøðum á 3(X) met- 
rar dýbd. Um tey feløg, 
sum fara at pumpa við 
Føroyar, fara at brúka 
hesa skipan, tað fáa vit at 
síggja, men um menn- 
ingin heldur fram við 
somu ferð, sum higartil, 
so kann tað væl hugsast, 
at tað slepst undan alt ov 
nógvum permanentum 
tornum. Sjálvandi mugu 
boritomini standa, meðan 
sjálvt holið verður boraað, 
men tað kann eisini hugs- 
ast, at botnstøðimar 
sjálvar í framtíðini fara 
at megna at bora fyri 
sjálvar.

Keldn Statoil Maeaiim

Norðmenn arbeiða í 
løtuni v ið  einari ætlan, 

øo tað slepst undan at 
pumpa vatn og  gass 

upp saman v ið  o|juni.
Hesi sonevndu 

separatiónanlegg 
verða roynd fyrstu 

fe rð  komandi summar


