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S ta to il s tr a te g i fy r i F øroyar:

Eru tilreiðar
at fara í gongd
í Føroyum
Stóra norska oljufelagið Statoil hevur ætlanir um framtíðar
oljukanningar á føroyska landgrunninum. Statoil heldur, at
boring kann byrja longu í 1997
SOSIALURIN, Stavang- greiddu frá StatoilæUanini
er: Jan Múller. Oljufelag- fyri Føroyar. Teir báðir eni
ið Staioil hevur sum tað Svein G. Larsen, sljóri og
fyrsta stóra oljufclagið lagt Vidar B. Larscn, sum er
eina ætlan fyrí kanningar í millum fremslu jarðfrøðføroyska økinum. ’ Statoil- ingar hjá Statoil.
strategi forFærøeme" verður hcndan ætlan kallað. W estem Slope
Partur av henni varð avdúkVidar Larsen hcldur, at
aður á eini serstakarí ráð- møguleikamirat Onnaolju í
stevnu í Stavanger miku- føroyska økinum eru scra
iagin. Hendan stcvna var góðir. Hann metir tað hann
burturav skipað fyri føroy- kallar "Westem Slope",
rgum. Tað var Staioil. sum sum er allur tann stóri samkipaði fyri nøkrum fyri- anhangandi landgrunnurin
cstrum, ið snúðu seg um frá írlandi til Føroyar og
royndimar hjá Statoil hesi víðarí lil Miðnoregi, at vera
seinaslu 20 áríni og hvat eiu av leimum mest spennhctta stóra oljufelag hcldur andi komandi oljuøkjunum møguleikamar at Onna um.
olju við Føroyar.
Hann sigur, at tað bcr
Teir, sum hildu fyrilest- sjálvandi ikki til at siga
ramar vóru nakrir av teim- nakað við vissu, um olja
um fremstu serfrøðingun- finst við Føroyar, men tá
um hjá Slatoil.
talan er um at skilja jarðVið lil fyrilestramar var frøðina á hesum leiðum, so
ein stórur partur av føroy- hevur Statoil gjørt cilt slórt
sku
oljuráðleggingar- arbeiði og er komið væl
nevndini umframt umboð áleiðis.
fyri føroyskt vinnulív og
Men bíðað verður nú f
síðan teir tríggir føroysku spenningi eftir leimum
fjølmiðlamir,
útvarpið, fyrstu úrslitunum frá seissjónvarpið og Tíðindablað- mikkfelagnum.
Westem
ið Sosialurin.
Statoil er eiu av oljuTveir manns frá Statoil- feløgunum, sum hevur stórfclagnum
I
Danmark an áhuga fyrí seismisku

upplýsningunum
hjá
Westem og fer so skjótt teir
eru klárir at gera av, um
felagið skal keypa hesar
upplýsningar.
Men hví hevur Statoil so
stóran áhuga fyri føroyska
landgrunninum?
Vidar Larsen: - Føroyski
landgrunnurin er ein partur
av vestureuropæiska meginlandssløðinum, (kontinentalsokkel) og har eru
ávísar fortreytir til steðar
fyri at goyma olju. So eru
tað aðrar fortreytir, sum vit
vilja vita eru til steðar, og
har er tað millum annað
spumingurin, um sedimcnt
cr undir basaltinum.

Kanningar í
báðum økjum
Vidar Larsen, sum hevur
arbcitl við økinum, sum
verður nevnt "Westem
S lopa" í mong ár, vísir á, at
tað í dag eru tvey ávís øki
eftir, sum ikki em nógv
kannað. Tað eru "Vøringsbassengið” vestanfyri Miðnoregi og so allur føroyski
landgrunnurin.
Orsøkin til at kanningar
ikki eru gjørdar á hesum
økjum cr lann, at tú hevur

ikki havt ta neyðugu teknologiina at gera kanningar á
so stórum dýpum, og í Føroyum kemur so trupulleikin
við basallinum afturat, sum
liggur sum eitt lok yvir
møguligum ráevnum (
undirgrundini.
V idar Larsen sigur, at fyri
norðmenn hevur tað stóran
týdning at kunna kanna tað
stóra "Vøringøkið”, tí tað
kann blíva framuðar stóra
oljugoymslan hjá Noregi,
nú keldumar í Norðsjónum
eru við at tømasL Nettup
tann sannroynd at føroyska
økið er av sama slag og helst
stavar frá somu tfð sum
"Vøringbassengið” ger tað
bæði náuúrligt og áhugavert
fyri Statoil at gera kanningar í báðum økjunum og
tá kunna samanbera hesar
kanningar.
- Kann uí fáa upplýsningar úr øðrum økinum
sum tú manglar fyri at skilja
hitt økið og øvugt, so vil tað
vera ein avgjørdur fyrimunur at gera kanningar í báðum
økjum.
Tvs. at kanningarúrslit í
Vøring kunnu ganga kanningunum við Føroyar og
øvugt. Vidar Larsen sigur.

at kcldumar sum bretar
hava funnið millum Føroyar og Helland, eru fyrstu
vcruligu tekini um, at olja
finnst so langt vcsturi. Tað
ger kanningamar í "Vøringøkinum" og við Føroyar so
mikið meira lovandi.

S ta to il ræ tta
fe la g ið
Men hví halda Slatoilfólk, at leirrra felag er tað
rcetta at gera kanningar
við Føroyar?
- Eg haldi, at Statoil
hevði kunnað lagað seg til
føroysk viðurskifti á ein
frálíkan háu. Vit hava
royndir við oljuvirksemi
framvið allari strondini, har
smá samfeløg, sum hava
drúgvar traditiónir sum
fiskivinnupláss, um somu
tfð reka oljuvirksemi. Tað
hevur borið til at varðveitt
teirra fiskimannatraditiónir, hóast oljan hevur tikið
seg upp sum nýggj vinna.

Vit spurdu Vidar Larsen,
um tað er líka nállúrligt at
lata eilt norskl felag gera
kanningar sum eitl danskt,
lá hugsað verður um tær
bindingar, sum eru miilum
Føroyar og Danmark?
Hann heldur, at Statoil
kanska f veruleikanum er
betri egnað til at arbeiða í
føroyskum umhvørvi enn
eiu danskt felag sum
Mærsk.
- Mærsk hevur leitiroyndir útfrá nøkrum heilt
øðrum jarðfrøðiligum fortreytum. Tað kann vera til
stóran fyrimun fyri Føroyar
at brúka av leimum royndum, sum norðmenn hava
gjørt, tá hugsað verður um,
at vit hava arbeiu í líkandi
umhvørvi í norskum øki.
Um føroyingar vilja
brúka Statoil til at finna
útav, hvat møguliga er í ú
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Samgongugrundarlagið hongur framvegis ikki saman
Tjaksendingin í útvarpinum
mikukvøldið um ztlaða
..lønarendurgjaldid'* vísti
heilt greitt. at hetta er ein
ztlan sum meira er gnindað
á tnígv enn á veruleikar. Tað
kom eisini fram, at hjá
..gubbunum" at hesi ztlan
fínst ikki nøkur sum helst
undirbygd meting um. at
her veruliga var talan um
eina ..fløgu í framtíðini"
sum fór at svara seg aftur
við øktum arbeiðsplássum.
Tað einasta tilfar hesum
viðvfkjandi vísirheilt greitt,
nt ztlanin ikki fer at svara
seg aftur. Tískil verður støðan við uttanlandaskuld v.m.
verri enn hon longu er.
Tað hevur gjøgnum tíðimar verið nógv tosað um
ábyrgdarleysan politikk, har
tað bert hevur verið gjarað
út við almennum útreiðslum
uttan at hugsa hevur verið
um. hvussu pengamir skulu
fáast inn aftur. Men nú hevur tað knappliga ongan áhuga at gera nakrar met-

ingar um. hvørt henda ztlan
kemur at javnviga ella ikki
Orsøkin til hesar reglur
er tó, at tað longu er komin
mótstríðandi tíðindi um
tann ztlaða skattalættan
uppá 1%. (Sum annars
hvørki ger til ella ftá).
Annfínn Kallsberg upplýsti í tjaksendingini mikukvøldið, at uttan mun til um
avtala fekst við fakfeløgini
ella ikki, skuldi hesin lættin
gevast.
Men f sjónvarpinum hóskvøldið hevði pípan fingið
eitt annað Ijóð. Nú var støðan tann, at gingu fakfeløgini
ikki sjálvi við til hesa lækking skuldu tey „straffast“
við ikki at fáa hetta prosentið skattalætta.
Nú er tað so, at fakfeløg
og teirra limir ikki frammanundan hava tað stóra álitið á politikkarar og politiskar tilsøgnir.
í hesum aktuella førínum
vfsa tølini longu nú, at talan
er um eina sera ivasama

OV HØGAN PARTAFELAGSSKATT!
Vit áttu at Izkka partafeiagsskattin við afturvirkandi
kraft fyrí eitt tfðarskeið yvir
15 ár.
Á tann hátt høvdu hesir
góðu virkis eigarar og reiðarar fingið tann kapital virkið ella reiðarfið tørvaði.
Hvussu hetu kann ftggjast, skal verða vfst á niðanfyri.
OV LÁGAN MARGINALSKATT AV INNTØKU OMANFYRI KR.
400.000,00
Eins og omanfyri nevnt

skuldi eisini 50% skattamarkið verið avtikið við afturvirkandi kraft fyri tey 15
árini, tað hevur verið í gildið. Á tann hátt høvdu hesir
somu persónar, sum høvdu
drenað virkir og reiðarf endurffggjað virkir og reiðarf.
Teir eigarar, sum ikki høvdu
drenað virkið ella reiðarfið,
vóru á henda hátt stuðlaðir
mest. Landskassin hevði
ikki skula goldið klovið
oyra til hesa ffgging.
SKATTAFRÍTT
VINNINGSBÝTI UPP
TIL 20%
Fyri at stuðla teimum, sum
hava sett og vilja seta pening f virkir og skip, skuldi
vinningsbýtið upp til eitt
ávfst % av eginpeninginum
veríð skanaftítt. Tað, sum
var omanfyri hetu mark,
skuldi veríð skatuð sum Ainntøka. Hetu hevði givið
teimum, sum settu pening f
virkir og skip nakað aftur.
og samtfðis givið størrí
áhuga f yvirskotsvirksemi.
MINSTULØN TIL
STJÓRAR OG
REIÐARA!
Stjórar og reiðarar skuldu
ikki fingið meira enn
minstuløn. um virkið ella
reiðarfið ikki gav yvirskot.
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Landskassans eg kommunanna lenanitr

1.568

-157

IN N T B K U V Ø K S T U R
Øklng I skatll frá 1/2 av partafaiajurr. 22%
Øking I skatli frá firmaum 51%
Sam tað eking / skatti

ætlan. Og feløgini munnu
ney van hava tað stóra álitið
á eina politiska tilsøgn um
ein skattalætta. Og tað
- Lenarsparlng og meirskatt frá vlnnunl
styrkir avgjørt ikki álitið, at
samgongan áðrenn hon er
Nettotap - neyðug meirfíggjan
„skrásett“ kemur við mótstrfðandi boðum f einum
slíkum máli.
I. Henda talvan hjá landsbankanum vísir avleiðingamar av einum lønarendurgjaldi
Og tað kann ney van vera
klókt av eini nýggjari sam- uppá 10%. Við teimum givnu fyritreytunum verður fasittið 151 mill. Men hetta talið er
ikki rætt, ti ALS verður roknað sum ein ..almennur kassi". Tí skulu 28 mill. leggjast
gongu at byija sítt virksemi
afturat teimum 151. Samb. Annfinn Kallsberg í útvarpinum skuldi lønarlækkingin hjá
við at leggja seg út við fakbrúkarafíggjaðum almennum stovnum (telefonverkið v.m.) koma brúkarunum hjá
feløgini og teirra leiðslur.
stovnunum til góðar. Tí skulu 23 mill. eisini leggjast afturat. Samlaði kostnaðurin fyri
Tað kann skiljast sum at
10% lønarendurgjald verður tískil 202 mill. kr. Fyri 12% verður kostnaðurin 242 mill.
hetta er ætlanin.
og ikki 180 mill. kr. sum tað hevur verið ført fram. Tá endurgjaldið er komið uppá 20%
Trupulleikamir hjá samverður kostnaðurin 400 mill. kr.
felagnum kunnu neyvan
Landsbankin hevur roknað út, at hvørt nýtt arbeiðspláss gevur kr. 75.000'í beinleiðis
loysast uttan hetta eisini
verður gjørt í samstarvi við og óbeinleiðis skatti. Hetta merkir, tað skulu góð 3.000 nýggj arbeiðspláss til at fáa vega
upp ímóti lønarendurgjaldinum uppá 12% og tað skulu góð 5.000 nýggj arbeiðspláss til
vinnu- og fakfeløg. Og hesi
fyri at vega upp ímóti endurgjaldinum uppá 20%.
vilja eisini medvirka til
hetta. Men hetta krevureisini at eitt komandi landsstýri leggur upp til hetta og
I Tað sæst av omanfyri standandi. at ein ben við sera stðrari opúmismu kann fáa uml 1.000
ikki tað mótsatta.
arbeiðspláss lilvega við 10% lpnarlikkinr. Taiið liggur kanska meira reaiisuski uml. 300-400 |
arbeiðspláss. lv.s . roknasi má við emum ekium tialii uppá uml. 100 milj. lcr. Skal hallið fáast
burtur við sparingum. verða tey nýfingnu arbeiðsplássini buriur aítur.

Tað er ikki bara arbeiðsløn, sum erkostnaður!
Tað tykist mzr, sum um
Fólkaflokkurín heldur, at
Uð er lønmóttakann, sum
hevur drenað virkini fyri
peningin. í 90% av keypunum av virkjum og slcipum, er u ð ikki arbeiðsmaðurín ella dekkarín, men
stjórín, reiðarín ella yvirmenninir, sum keypa virkið
ella skipið, ið teir sjálvir
hava drenað fyri pening.
Eg haldi at vit skulu hava
nýhugsan f Føroyum, men
at forera teimum 90% av
arbeiðsgevarum og reiðarum meira, enn teir longu
hava tiltuskað szr, er ikki
nøkur nýhugsan.
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TVUNGNA LANDSKASSAFÍGGING VIÐ
STATSGARANTIIÐ!
Landsbankin skuldi selt
ávfsa upphædd av oblikatiónum til parikurs. Oblikatiónimar skuldu havt lága
rentu og verið sutsgaranteraðar. Upphæddin skuldi
verið gjørd av góðkendum
virðismetarum. Virði á sethúsum skuldi verið grundað
á dagsprfsin at byggja tflfkt
sethús í dag. Partafeløg
skuldu verið undantikin tf
tvungnu landskassaffggingini.
VINNINGUR VIÐ
SØLU AV VIRÐISBRØVUM SKAL
SKATTAST
Vinningur sølu av virðisbrøvum skal skattast. Hall
við sølu av virðisbrøvum
skal ikki kunna dragst frá f
skatti.
Her eru nøkur av mongum
tiltøkum. sum kundu fíngið
Føroyar afitur á føtur. men
føroyingurin erhelst ilcki til
meira
Við hávirðing fyri tí, ið gevur øðrum av tf, sum hann
sjálvur hevur fíngið og ikki
lønar ilt við illum.
Dávur

Støðan verður ikki lattiari, um talan verður um 40% lønarlskking. Tað krevur meira enn
[ 6.000 arb pláss at fáa tær mistu skattakrðnumar inn aftur. Og sum tað ssest omar.fyn. gevur
sjálvt ein optimistisk meting ikki meira enn gou 2.000 aib. pláss. Skal hetu hallið burtur, má
I sparast minst 400 milj. kr á alm. roknskapinum.

2. Hetta er tann einasta metingin sum finst av avleiðingunum av hesum uppskoti. Hon er
gjørd av stjóranum fyri Hagstovuni og nøkrum av fremstu arbeiðsgevaraumboðunum (
landinum.
Teirra meting sigur, at 10% lønarltekking kann hagstgeva 1.000, men helst bert 3-400
nýggj arbeiðspláss. Hetta kann geva landskassanum millum 23 og 75 mill.
Og í besta føri kann ein kostnaðarlækking, sum er munandi størri enn tosað verðurum
millum samgonguflokkamar, geva 2.000 arbeiðspláss, sum f. .r.-iu koma at geva 150
mill. í øktum skattum.
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føroyska landgrurminum,
so haldi eg. at Staioil er tað
felagtð, sum er best fyri at
gera hetla arbeiði og eisíni
skjótast, sigur Vidar Larsen.
Hann sigur víðari, at
Statoil í løtuni bíðar eftir
einum útspæli ftá føroyingum um tann komandi
oljupolitikkin.

Borlngln kann
b y rja i 1997
Nasr
halda
Statoilfólkini, at oljuboring kann
byrja við Føroyar!
Svein Larsen, stjóri hjá
Statoil í Danmark: - Eg
havi skilt, at tit ætla at hava
eina undirgrundarlóg lidna
á sumri 19%. Siga vit so at
tit fara undir eina útboðsrundu tá, so ber til at fara
undir boring ( 1997. Vanliga plagar ein at siga, at
boring kann byrja umleið
eiu hálvt ár eftir, at ein
hevur fíngið lisens.
Men sjálvandi skulu gerast nógvar kanninear áð-

renn og her verður serstakliga hugsað um meira
nágreiniligar
seismiskar
kanningar. Hetta sum á
fakmáli verður kallað 3D
seismikkur.
- Statoil er tilreiðar. Eg
haldi ikki vit eru ov
bjartskygdir, at tað fara at
verða gjørdar fleiri bonngar
við Føroyar áðrenn ár 2000.
Hví júst Statoil er so
hugaðfyri at vera við til at
kanna føroyska
økið,
spurdu vit Svein Larsen.
- Tað er við sjálvt tí avmarkaðu vitan vit hava um
Føroyar. so halda vit at
møgulleiki er at flnna olju
við Føroyar.
Hvussu ber tað úl, at tað
er Slatoil í Danmark, sum
hevur Føfoyar sum arbeiðsøki og ikki Statoil i
Noregi?
- Vit hala tað veiða mesi
prakuskt at laia ábyrgdina
av arbeiði í føroyskum øki
at liggja á donsku skrivstovuni. Tað er eisini nátUirligt, tá hugsað verður
um, at føroyska undir-

grundin varð yvirtikin fyri
ikki so langari u'ð síðan,
sigur hann.
Svein Larsen vísir eisini á
ta sannroynd, at tað í
avtaluni millum Føroyarog
Danmark um yvirtøku av
undirgrundini stendur, at
donsk feløg slotlu verOa
bníkt í samband við oljuleiting og ftamleiðslu, um
hesi eru kappingarfør. Statoil í Danmark er eiu danski
felag. Tvs. at tað tá kemir
undir somu avtalu.
Hann sigur annars, at
Statoil, hóast tað er norski,
at tað leggur stóran dent á at
veraeiu norðurlendskt oljufelag.
Men hvussu metir hann
møguleikan at finna olju
við Føroyar?
- Hann er góður. Ein kann
f hvussu er siga, at higartil
hava vit ikki funnið nakra
orsøk til ikki at halda, at tað
er olja við Føroyar. Tað at
BP hevur funnið olju
vLstanfyri Hetland styikir
hesastøðu

