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tíðindablaðið

fíjtirni Djurholm segfli
seg villja geva málimmi
eina positiva viflgerfl í
Fíggjamevndin i.

Bjami Djurholm um kolvetnisskattalógina:

Mugu fin n a ta
røttu ja v n v á g in a
-Oljufelog hava eitt sera vakið eygað við nettup lóggúvtuii i teimiun økjum tey korna at arbeiða í. Og tí má áseting a v skatti og krøvum m óti hesum oljufeløgum verða í
rottum lutfalli við so mong onnur viðurskifti
J w Mt'LLER
\ ii'aerain av kohetnisNkattalogini í t'arnu viku
vari' i vtóran mun merkt av.
at talan var mcira uin teknikk enn um politikk. sum
ci'im tleiri av framsogumonnunum \ istu á.
Fleiri av roóarunum
ma'ltu til \arsem i. nú tá
reglur. tre\ tir og kro\ skulu
seia'i 111 utlend'ku oljufelogini. fyri ikki at minka um
áhuga fyri at leita á landgrunnmum.
Jógvan Durhuu'. framsoguinadur fyri tjvxHeldi'tlokkin helt fyri. at eru vit
v>\ n.t rgangandi og ov hariV
ir i prí'um. 'O 'kow ireingin um at koma her
-()g tað 'etir okkum aftur
í 'itmhaml \ ið skattalósina.

Tí mugu v it vera vamir í
okkara 'kattapolitikki: til
tann fyrsti dropin er komin
ikki at veraov graminireftir
at fáa nakaó. sum eru í tí
óvi"a.
Hann \ i'ti á. at hetta vóru
ei'ini rádini. 'um tórovingar tingu á eini ráóstevnu i
Havn. har m.a. norómenn
greiddu fni 'inum royndum.
P o s it iv a v ið g e rð

Framsogumaóui tólkatioks
ins. Bjarni Djurholm. helt
málió \ eróa merkt meira a\
teknikki enn politikki. Hann
vísti á. at hoast uppskotió
vónaixli verður karmur um
moguligar shVrinntøkur til
landskassan. so er taó ikki
serliga rúgvismikió.
-Hóast utlitini fyri moguligart oljuvinnu á foioysk-

um oki t\ kjast góð. so hava
vit ikki enn nakra trvgd fyri.
at inogulig olja\ inna i næstu
franitíd verður so lonandi.
at oljutelog fara at vísa okkara leiðum neyðugan áhuga
segði tingmaðurin. sum eisini \ isti á. at moguligar oljunogdir og hvussu atkomiligar tacr \erða. fáa alstóran
týdning fyri komandi \irksemið.
Eisini prísurin á heimsmarknaðinum hevur avgerandi týdning fyri. mer \it
kunnu vænta. at oljufeloginí fara undir royndarb«>ringar og framleiðslu
undir Foroyum segði Bjarni
Djurholm og helt fram:
-Nú oljuprísurin er konim
niður á S-10 dollarar eru
útlitini ivasom. Men finst
olja í undirgrundini so hava

vit hana til góðar. og fáa \ it
ikki oljuinntokur nú. so
koma tær fyrr ella seinni.
um olja er her.
Hann \ísti á. at \it hava
fulla ávirkan á. hvussu lóggávuv erkið. sum skal regulera virksemið hjá oljufelogunum. verður fullfort.
-Oljufeløg ha\ a eitt sera
\ akið eygað við nettup h»ggávuni í teimum økjum tey
koma at arbeiða í. Og tí má
áseting av skatti og krovum
móti hesum oljufelogum
verða í røttum lutfalli við
so mong onnur viðurskifti.
tá ræður um at vekja áhugan
hjáoljufelogunum fyri okkara oki. samtíðis sum tað

áliggur politiska rnyndugleikanum at try ggja. at samfelagið fær sum rnest hurtur
úr moguligum inntokum frá
oljuvirksemi.
Talan er tí um at ftnna
røttu javnvágina.
Bjami Djurholm helt annars ikki. at viðmerkingarnar \ \”>ru serliga greiðar. Tær
eru heldur torskyldar. og
hann mælti til. at tá so teknisk uppskot eru til viðgerðar. at umsitingin ger sær
storri ómak. soleiðis at leikfolk á okinum hetur skilja.
hvat málið snýr seg um.
Tað er greitt. at virksemið. sum verður \ ið Foro\ar. fer at eera. at tingið

skal santtykkja tleiri lógir.
og heitti Bjarni Djurholm á
ráðharran um at fáa umsitingina til at taka hetta til
eftirtektar.
Hann tók eisini fram
spurningin um tvískattasáttmálar og vísti á. at hetta
er nakað. sum m.a. oljufelogini sjálvi ha\a nevnt
sum týðandi fyri teirra
virksemi.
Bjarni Djurholm. sum er
formaður í Fíggjamevndini
segði. at flokkur hansara fór
at geva uppskotinum eina
positiva viðgerð í nevndini.

Vilhelm Johannesen, tingnuiður:

IVIugu sleppa
undan seinni
broytingum
-Tað er sera týdningarmikið, at slík
lóggíiva av fyrstan tíð verður gjørd á
skynsaman hátt og so nágreiniliga, at
tað slepst itndan at gera alt ov nógva r broytingar seinni, tí tað sáar misálit og m istreysti hjá oljufeløgunum
K u n n in g

Tndir \ iðgerðim \ i'ti ja\ naðartingmaðunn Hans Pauli
Strøm á nýggju mannagongdina. 'um hrúkt hevur
verið i seinastuni við at
halda kunnandi fundir um
aktuell mál og sipur her m.a.
til málið um nýggja Sandoyarterju og nýtt Vaktarskip. Hann helt tað verða
kanska tvífalt ella tíggjufalt
meira nevðugt at ha\a ein
kunnandi fund um hesa
týdningarmiklu lóggávu og
annars oijumálið sum heild.
-Sjál\ t um tað he\ ur verið
kunnandi fundur áður. so
'núði hann seg tá ser'takliga um kol\etm s\irksemishigina. Tann fundunn
var í 1997 og tá sat eitt
annað ting enn nú. Og sum
nýggjur tingmaður kenni eg
meg nokkso hjálparsley san
yvirfyri tekmsku smálutunum og teimum rættiliga
drúgvu viðmerkíngunum.
So tað he\ði verið meira

neyðugt kunnnandi fund i
hesum torinum segði tingmaðurin.
Vilhelm
Johannesen.
framsogumaður fyri javnaðarflokkin tók undir við
partamanni sínum Hans
Paula Strom um. at tað
hevði verið skilagott við
kunnandi fundi um kolvetnisskattalógina eisim.
Hann metti eins og Bjami
Ðjurholm eisini. at hóast
uppskotið var væl úr hondum greitt. st» var tað í so
tekniskt at fáa skil á. Tað er
stórur munur á at skula viðgera slíkar skattareglur
sammett við broytingar í
\anhgu skattareglunum fyri
lands- og kommunuskatt.
-Tá eg havi lisið lógaruppskotið og viðmerkingamar komi eg eftir. at her
er talan um nógvar skattatekniskar smálutir. ið hava
beinleiðis atlit til kolvetnisv innuna. sum vit av góðum
gmndum ongan kunnleika

hava til annað enn tað vit
hava ht»yrt og lisið um hesa
vinnu í oðrum londum.
Vilhelm
Johannesen
segði, at ja\ naðarflokkurin
tekur undir við uppskotinum, men mælti til, at Fíggjamevndin ráðførir seg við
serkunnteika á bæði skattaog kolvetnisokinum.
Hann visti ikki. hvorja
lagnu málið fór at fáa í
Fíggjamevnd og til 2. og
3. viðgerð. men flokkurin
tekur undir við tí, sum
stendur í almennu \ iðmerkingunum um. at endamálið
við eini kolvetnislóg má
vera at skapa grundarlag
undireini skynsamari skatting av inntøku frá leiting og
framleiðslu frá tí føroyska
økinum.
S le p p ió u ndan
b ro ytin g u m

-Ja\ naðarflokkurin heldur
tað vera sera týdningarmikið. at shk lóggáva av

fyrstan tíð verður gjord á
skynsaman hátt og so nágreiniliga. at tað slepst undan at gera alt ov nógvar
broytingar bæði í tíð og ótíð.
-Tað at gera broytingar í
slíkari lóg kann bara sáa
mistreyti og skapa misálit
hjá teimum útlendsku fyritokunum. sum ætla sær at
luttaka í eíni moguligari
føroyskari kolvetnisvinnu.
Lóggávan skal helst galda
nokur ár fram í tíðina uttan
stórvegis broytingar.
-Tí kann eg longu nú geva
tilsogn um, at javnaðarflokkurin fer at geva málinum eina góða og positiva
viðgerð í Fíggjarnevndini
og gera sítt til. at lógin fer
at fáa breiða undirtoku.
Vilhelm
Johannesen
fegnaðist um viðmerkingarnar í lógaruppskotinum.
har tað \ erður sagt, at undirgrundin er okkara og vísti
á. at hetta hevur alla tíðina

verið javnaðartloksins politikkur. Men hann legði dent
á. at eisini komandi ættarlið
av føroyingum eru medognarar og tí eiga at fáa burtur
av tí. sum ein mogulig kolvetnisvinna fer at geva av
sær.
-Vit hava fingið landið til
láns frá okkara eftirkomarum. og tað fevnir eisini
um ríkidomið í havinum og
í undirgrundini.
Vilhelm Johannesen helt
eisini vandamál kunnu vera
fyri framman. tá talan er um
eina kolvetnisvinnu. -Stórur
vandi er fyri. um vit ikki eru
varin. at vit kunnu glíða í
hesi oljuni. Taðeiga vit ikki
at vera blind fyri. Binda vit
ikki um heilan tingur nú. er
vandi fyri. at vit detta í oljudýkið. Tí eigur oljupeningurin í stóran mun at vera
bundin uttanlands við tí fyri
eygað at tryggja koinandi
ættarliðum eina gixta men
samtíðis náttúrliga tilveru í

Føroyum.
Verður hetta ikki gjort er
vandi fyri, at javnvágin í
føroyska
santfelagnum
verður órógvað til óbritaligan skaða fyri bæði okkum og okkara eftirkomarar.
Vilhelm Johannesen helt
fyri, at vit skjótast gjørligt
eisini eiga at fara undir lógarsmíð, har m.a. verður ásett hvussu stórur partur av
oijuinntøkunum eigur at
verða bundin uttanlands.
hvørji endamál hesin p>eningur skal verða brúktur til,
nær hann skal verða tikin
heimaftur osfr.
-I hesum arbeiði eiga vit
at hava okkum fyri eygað.
hvussu politiski myndugleikin í Noregi legði oljuvinnuna til rættis og í hvonn
mun og til hvørji endamál
teir hava bundið partar av
oljuinntøkununi uttanlands.

