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Kommunurnar fáa ov 
lítið inn í oljuskatti

koma at legjya eftir seg í 
skatti. hóast tey bara eru 
undir avmarkaðari skatt- 
skyldu her.

-  Og eg mótmæli harð- 
liga, at landsstýrið ætlar. at 
allur tann skatturin skal 
enda i í landskassanum.

-  Tað er heilt ónmiligt. 
at kommunurnar ikki skulu 
fáa eina krónu av øllum hes- 
um skattinum.

Hann sigur. at tað er full- 
komiliga í lagi. at lands- 
kassin fær skattin av tí virk- 
seminuin. sum er út á sjálv- 
um oljuleiðunum.

NÍen tað kann ikki koma 
uppá tal. at kommunurnar 
ongan skatt skulu fáa av tt 
virkseminum. sum er inni á 
firðunum. á oljuhavnunum. 
á útgerðarskipum og hjálp- 
arskipum

-Fellur ongin skattur í 
kommunukassamar. er onki 
endamál at hava nakaðolju- 
virksemi á landi í Foroyum.

-Endamáiið hjá komm- 
ununum at fara upp í olju- 
vinnuna skuldi nettupp ver- 
ið at ftngið oktai uíiitøkur.

Bcwgarstjórin á Tvøroyri 
sigur. at tær k* oununur. 
sum gera oljuhav n. koma at 
átaka sær storar ú'reiðslur 
til ymsar íløgur og \ msan 
rakstur.

-  Men skulu tær m ongar 
inntokur fáa. er tað heilt 
burturv'ið.

Hann leggur afturat. at 
uttan iva fer onkur politik- 
ari, við serliga góðum hug- 
flogi at koma við tí upp- 
skoti, at inntøkurnar. ið 
summar kommunur fara at 
fáa av oljuskatti skal býtast 
ímillum allar kommunur: 
nar.

Páll Vnng sigur at hann 
fer heldur ikki at -eta seg 
ímóti eini tilikarí iujav ning.

- Vlen tað kann ikki verða 
fyrrenn cin loug n'ð er frá 
líðin.

-  Tí í fyrstu ailogu verða 
tað ávisar koimnunur. sum

konia at átaka sær ymsar 
útreiðslur til íløgurog rakst- 
ur. suiti eru neyðugar fyri 
at gevaoljuvinnuni arbeiðs- 
umstøður í Føroyum.

-  Og tað er greitt. at 
kommunuskatturin kann 
bara fella til tær kommun- 
umar alla tað fyrstu tíðina.

-  Ein útjavning kann ikki 
koma uppá tal fyrrenn nøk- 
ur ár eru fráliðin og um tað 
vísir seg. at talan verður um 
nakra heilt munandi inntøku 
um, sigur Páll Vang.

Má sk r iv a st  tyð íligari
Annars heldui býráosfor- 
maðurin á Tvøroyri. at tað 
er neyðugt at skriva sumni- 
ar partar í lógini týðiligari 

Hvat við feløgum 
eru í Føroyum. men sum 
veita tænastur úti á oljuleið- 
unum?

Verða tey skattað eftii 
oljuskattalógini. nu v ettu 
partafelagslóg: n i 
hann.

- Og hv at \ ið te
sum koma higar ai sigla \ ið 
útgerðarskipum og hjálpar- 
skipum útfráeini føroyskari 
havn.

- Skulu teir betala 4 
skatti. sum onnur. ið cn: 
undir avmarkaðari vkaii 
skvldu. ella skulu tev hetala
35%.

Ella skulu tey betala 359í 
ímeðan tey eru úti á olju- 
leiðunum og •X2'7< tá ið 
skipini liggja við brvggju. 
spyr Páll Vang.

Hann heldur tí, at tað er 
neyðugt at skriva hendan 
partin av lógini týðiligari

Vit ftngu tíverri ikki faiur 
á Karsten Hansen. fíggjar- 
málaráðharra. áðrenn blaðið 
lór til prentingar.

Men vit fara at spyrja 
liann. livør meiningin cr.

-  Ta() sær ikki lit til, at kommunumar skulufáa sín part av skattinum frá  øll- 
um útlendingunum, sum væntandi koma at arbeiða í Føroxsku oljuvinnuni, 
sigur. bxrádsformaður á Tvøroxri
A ki B h rtho i I4SKN

- Tað er heilt orimiligt. ai 
kommunurnar ikki skulu 
táa sín rættvísa part bun 
urav oljuskattinum.

Pall Vang.byravV .-miaó
ur á Tvøroxri. er ikki -.ort 
orky mla»Vir. nú upp-.kotið 
er komið undan k. umat 
áleggja oljufelogu:; ,.i hc- 
tala skatt av mntokimum, 
tev fáa av emi mo 
ølju\ innu i Foro\

Tað \ ar Karstcn i i 
fíggjarmálaráðhan: 
hertvn legði uppskotió o. 
olíuskatt fvri tineið 

Men Páíl Vang'hevut la 
merki til. at ong 
verður skattur til k. 
umar ne\ nilar.

-  Og tað motmæli c . 
uppá tað harðasta. sigur 
hann

Ongin he\ ur so s*iðar or- 
sokir til at mótinæla hesum. 
sum júst Páll Vang.

Tí sum kunnugt er hann 
borgarstjón A Tvoroyri.

Og nettupp T \ øroy ri 
hevur gjort avtalu við eitt 
útlendskt oljufelag um at 
gera oliuhavn 

Tað er Danhor Sor\ icc : 
FJanm.irk. >um hc\ nr "oii 
avtalu um at ecr.i •..'i>ih;-.\n 
á Drelnesi

SKulu hara  beta 'a  til 
iand& kaasan
PáliNang hevur serliga lagi 
merki lii. at ætlanin er. ;

> • . i *. jnunw:imiar ikki fiia t infittan part av oljuskatrinum, er tað heilt hopisleyst. Ti 
'<> . r onki eiulamál hjá ktmtmunum at yern tloyiir J \n  at oijuvinnan sítal fáa ar- 
ht iðsiuiisrothir í Førvxum. siyur Páll Vaiu’, bxrádsformaiUo á Tvøroyri

tey. sum koma undir av- 
markaða skattskyldu í Før- 
oyum. skulu hara betala 
skatt til landskassan.

rey. sum koma undir 
;t\ markaða skattskyldu. eru 
tey. siini korna til Føroyar 

.: i -j íða eitt a\ markað tíð- 
ir'-leið. ivs. ein. tveir mán- 
. ði clla kanska longur.

Men ætlanin er. at ley 
-i bara betala 35% í
•k.-iii tii landskassan 

í íin \anligu skattalógini 
skiilu tey. sum koma undir 
avmarkaða skattskyldu i

Føroyum, beiala 42% í 
skatti.

Páll Vang sigur. at tekur 
ein verulig oljuvinna seg 
upp í Foroyum. kann rokn- 
ast við. at tað verða hund- 
raðtals útlendingar, sum 
komaat arbciða í Føroyum 
í ávís tíðarskeið. st> ai icó 
koma undir avmarkaða 
skattskyldu.

Foroyingar eru so ókunn- 
ugir við oljuvinnuna. at tað 
vcrður neyðugt. at úticnd- 
ingur koma hig;ir ai arbeiða 
í avmarkað tíðarskeið, /-

meðan føroyingar so við og 
v ið ognar sær so góðan 
kunnleika til oljuvinnuna. 
at vit kunnu yvirtaka ar- 
heiðsplássini sjálvi 

Páll Vang sigur. at uttan 
verður tað taian um nógv. 
nógv ár, at tað verður neyð- 
ugt við útlendingum í før- 
insku oijuvinnuni í styttri 
og longri tíð, inntil føroy- 
íngar hava tingið tann neyð- 
uga kunnleikan.

So alt i alt kann talan 
verða um rættiliga stórar 
upphæddir. at hcsi fólkini

Angelsen vil 
fegin tosa um 
forfylging
F.rn forfvingar misnøgdir við ftskivinnusamstarvið við 
norðmeun. e; norski fiskimálaráðharrin tif reiðar at hitta 
fpm yngar á máli nm hetta
Akl BeRTH<4 0S!:N 

Fe hatd; ikki A noknr

imóri fømyingum.
Báðir sig.i teir. at norð- 

•I. í.í i-. rtvlg)a lømy ingum. 
t: Tcir kannu skip í iíð og

um. ai hann skilti tcy. sum 
rosaðt um torfylgmg

Hann n«.'Ui uwhð sti álv- 
a>sliyf at fór a! t.ika

norðfnonw iorJ;. ior 
oyskum t/skim.'innam 

Heita sigur mwski íisk- 
malarátýbamn. ív> - \:tg 
el»on vjð oorska hiað:ð 
hitLirjii

Fi.skarc'ii ho btðið
m».ska f .4  iniáiaráðtiiirrai, 
uiø viðmcrk í-gjmar tit at 

- ■ miui

.i-b , h'-

urtið ot; krudt.i til. beinai!
\ -'gin, okkurt smáting cr at 
'Cta fmgurin á.

Seinr.'t varð Vesturvón 
Jric.it ri! lami' og tekk 
'.Oi 5K» t.rónur i b«..t fyri at 
hava fiskað 959,5 kiío ov 
nógv av 1t\ su 

Eitu at skipdrin á Vcst 
urvón og fomiaðwin i reið 
.u.'.fciagnujn bovdu sagi 
'ína ir.einr.' j , . S»«sjaiinum. 
ssgðt Anfiiin K•.it

. tVHvi, > : t>kk-

máiit' upp \;*'> norskar 
myndugieikar.

Gott sam starv
Við blaðjð Ftskarcn sigtw 
n>>rsk> !iskimálar.ivMi:uTÍn, 
Petor .Angelven, hann er
ikki simiaður at »ak<» kjak
iipp við i'øirmannin i reið-

Uel.io.iuuii eltaaðrarein-
vU'.kb '.aar i íutoy -ki! riski-
• inoøtií an; læsi •• a'urSf iM

n;. ■>• Mgv>. •-< >i.vt.ri>o!:n

og føroyingai hava leinj i 
navi eiii goU saRBStarv, 

Hann sigureisini. at lond- 
uii hava i n«>g\ ár samráðst 
seg fram tit avtaiur, sum 
bæði føroyingar og norð- 
menn havj veiið nøgd;; 
viO.

Hann er eisini av teirri
áskoðan, at tað rr póraonk;
••ruutíai'.ag tyri at ikuttítet..
norðinenn fvri at forfv l,:1.:.
føroyíhgum

Har.ii sigui soinuto;,'.-

við i tskaieu. at eru tað vtð- 
urskifii. ,i:m Jori»>ingareru 
ntisnøgdu við. og sum teir 
hava hug at tosa við norskar 
niyndugieikar uiu. cr hann 
sinnaður athiltu Førr>ying;ij 
á máli um hett:i.

- Mcn somá tað vera eftir 
áheuan fra føroýskum 
■nyndugicikum XJtgangs- 
.st< ð:ð ka> ni íkki \ ora .>,!fmn- 
inac« fi.i einstukliogum t 
tjøimiðlummi _Jm;r Pvter 
Angel.sen h. *> Fi: k;nc:i

Aitjiiw Kallsberfi loy- 
ftktður /<v Peicr Anje.lsen 

norskur fiskimtílaráðhat n  
Sú ktinn iouniaður pakka 
kaffritið o”fara lil A’ø; 

t gs. ti norðnu rm eru sin/i 
aðh ai rosa við htmn wn 
onoyjina hiá Joroyskui: 

fhkintoannnt w.> aiburðui 
hjó norsko fisi ro iSií ín- 

Htau :m 
Mvi.il: J3ii Mii’ltr


