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Alfred Olsen, tingmadur um hnnandi oljupolitikkin:

-Vit skulu trxggja okkum pláss við avgerðarborðið og 
luttaka aktivt, so vit eru við til at ávirka oljuvinnuna, so 
hon passar til okkara samfelag. Vit skulu ikki bara vera 
dekkarar, men okkara pláss skal eisini vera á brúnni 
segði Alfred Olsen úr Sambandsflokkinutn undir orða- 
skiftinum um I. útbjóðing

Alfired Olsen. tingmaður 
og partamaður hansara. 

Eílmund Joensen halla 
hádtr tann vegin. at-yit 
eiga at fáa eitt alment 

oljufelag við í  úthjóðing 
so ella so

at vit taa sum mest burtur 
ur. uttan at stvggja teløgini.

Alfred Olsen reksaði upp. 
hvat eitt landsol jufclag skal 
gera og hvussu tað skal 
tryggja Føroyum fyrimunir. 
Hví avskrivar man sær teir 
møguleikar fyri at avskriva 
eitt landsoljufelag spurdi 
hann.

-Eitt alment oljufelag 
hevði blivið borið gjøgnum 
leitingartíðina, og tá oljan 
verður funmn. so eru vit við 
á 1. rað. Vit mugu vera 
klánr. tá oljan keinur. Tað 
er tí ikki nett at avskriva eitt 
alment felag.

Hann helt. at tað møgu- 
liga hevði komið at kostað 
okkum nakað í serskatting- 
um. men tað mugu vit so 
viðgera. Vit eiga harum- 
framt at t'inna út av og 
leggja okkum so nær al

J a n  M lller

Alfred Olsen var framsøgu- 
maðurfyri sambandsflokk- 
m undir orðaskiftinum um 
1 útbjoðing til oljuleiting. 
Hann rósti landsstyris- 
manninum fyri. at málið nú 
var komið so langt. -Vit í 
sambandsílokkinum fegn- 
ast um og trúgva uppá. at 
oljusinnan. um rætt verður 
trambonð. kann blíva ein 
lønandi v inna fyri tørovska 
samtelagið. og at uppskotið 
til 1. utbjóðing er av einum 
slíkum slag. at ráð er ikki 
til at gera mistøk. ti tey 
kunnu vera fíggjarliga. um- 
hvørvisliga og vinnuliva ka- 
tastrofal.

Hann helt tí orðingina um 
at miðjast skal móti eini 
utbjóðing vera skeiva. Tað 
eigur at standa. at vit skulu 
try gja okkum eina varisliga 
og sky nsama leiting eftir og 
gagnnyting av kolventistil- 
feinginum til gagns fyri før- 
oyskan búskap og arbeiðs- 
vinnuna í Foroyum. um- 
framt at virksemið skal 
verða skipað soleiðis. at oll 
neyðug fyrivami verða tikin 
fyri fiskiskapin. sigling, 
umhvørv ismálum. náttúru 
og samfelagsáhugamálum.

Hann helt. at tær seis- 
misku kanningamar sum 
hav a verið gjørdar. hava ikki 
í nóg stóran mun laga seg 
eftir tí fiskarii. sum er farið 
fram.

-Tað er ein treyt. at okkara 
fiskivinna verður minst 
møguligt nervað av tí in- 
tensivu seismisku skjót- 
ingini. sum kemur at fara 
fram á leitiøkinum segði 
hann og metti at við í út- 
bjóðingartilfarið eigur eisini 
at vera nakað um endur- 
gjaldskrov frá tiskiskipum 
vm.

-Okkara tiskivinna eigur 
somuleiðis at kenna sínar 
skyidur og rættindi yvirfyri 
oljuni legði hann aftrat.

Alfred Olsen helt tað vera 
skeivt at hava ymiskan 
partafelagsskatt fyri felog. 
soleiðis at fiskivinnan skal 
hava ein partafelagsskatt. 
oljuvinnan ein annan osfr. 
Hann segði seg ivast í. hvør 
hevur álit á einum slíkum 
stýri. tá so ymisk signal 
verða givin út.

Tingmaðurin setti eitt 
spumartekin við. hví ser- 
skatturin skal avmarkast til 
at vera 55%. Eftir teimum 
serskattum. sum verða á- 
lagdir vinnuni. kunnu vit 
koma uppá 57% uppá eitt 
stórt fund. Vit eiga at fáa so 
nógv møguligt burtur úr

hesi vinnu.sohv í ikki eisini 
taka hesi 2% við? Hann setti 
eisini spumartekin v ið. um 
2% royalty er tað rætta. tí 
tað er har vit skulu tjena 
pengar.

Føroyar skulu  
tryg g jast
-Hvat kunnu vit gera fyri at 
try ggja føroyska luttoku og 
ávirkan innan fyri olju- 
vinnuna ’ Sambandsflokk- 
urin setir sum eitt áfráviki- 
ligt krav til komandi olju- 
vinnu. at Foroyar verða 
tryggjaðar bæði v ið høvd og 
gømum - fyri luttoku og 
ávirkan í oljuvinnuni. Tað 
er ikki nokk. at nokur fá 
fólk fáa arbeiði á boripall- 
um. vaktarskipum ol. Nei. 
v it skulu vera har. sum dis- 
kussiónimar viðvíkjandi 
oljuv innuni fara fram og har 
avgerðimar verða tiknar og 
stungið verður út í kortið. 
Ja vit skulu try ggja okkum 
pláss við avgerðarborðið og 
luttaka aktiv t. so v it em við 
til at áv irka oljuv innuna. so 
hon passar til okkara sam- 
felag. Vit skulu ikki bara 
vera dekkarar. men okkara 
pláss skal eisini vera á 
brúnni.

Framsøgumaður sam- 
bandsfloksins spurdi eisini. 
hvussu vit tryggja føroyska 
vinnulívinum rættindi í eini 
oljuvinnu. og hvør skal hava 
eítirlit við. at loy vishavarin 
lýkur tær treytir. sum em 
settar honum. Skal tað 
verða Oljumálastýrið ella 
skulu vit seta eina nýggja 
skrivstovu á stovn. Tað kann 
verða gjørt gjøgnum eitt 
privat felag.

Hann nevnđi tey privatu 
oljufeløgini. -I tí løtu hesi 
feløgini fara saman við 
øðmm í eini leiting. sum 
einki gevur. so em tey úti, 
og vit hava onga ávirkan 
gjøgnum tey. Og so er bert 
ein møguleiki eftir, og tað 
er almenna oljufelagið.

Hví ikki a lm ent 
o lju fe lag ?
Alfred Olsen spurdi. hví 
Oljumálastýrið avskrivar 
møguleikan at hava eitt 
alment oljufelag.

Tingmaðurin var ikki 
heilt nøgdur við úttalilsini 
hjá ráðgeva hjá Oljumála- 
stýrinum, sum sigur, at eitt 
landoljufelag verður ikki 
væl móttikið av oljufeløg- 
unum.

-Vit skulu ikki taka hædd 
fyri tí. sum oljufelogini 
halda. Vit skulu umsita ta 
føroysku ognina. tilfeingið. 
Vit skulu skipa tað soleiðis.

pínslumarkinum hjá olju- 
feløgunum sum gjorligt, so- 
leiðis at oljufeløgini vera 
verandi her og fáa olju upp 
úr føroysku undirgrundini.

samtíðis sum vit fáa maksi- 
malan vinning til tað før- 
oyska samfelagið. Her ræð- 
ur um at vera kaldur nokk 
og ikki leypa framav. Tí nú

byrjar skjótittðin, og latið 
okkum ikki selja oljuna fyrr 
enn hon er funnin segði 
Alfred Olsen.

Edmund Joensen, formaður sambandsfoksins:

-  Vit eiga at umhugsa 
alment borið oljufelag
Ja n  M u lle r

Eisini fyrrverandi logmaður 
og formaður sambands- 
floksins tók orðið undir 
orðaskifitnum um 1. út- 
bjóðing. Hann fýltist at pol- 
itikarunum fyri ikki at hava 
nakað uppá hjarta sjálvir. 
Hann helt tað manglaði 
nakað í uppskotinum. sum 
varð merkt av, hvat polit- 
ikaranir halda. Her mangl- 
aði rætt og slætt dirvi segði 
hann.

-Eyðun Elttør sigur. at vit 
skulu trúgva uppá ætlanina. 
men tað er týdningarmikið, 
at man ikki trýr soleiðis, at 
man sær hvørvisjónir - fata- 
morgana. Tað má ikki vera 
soleiðis í oljuvinnuni, at 
man trýr so nógv, at man 
trýr so staðiliga. hvat øll tey 
størstu oljufeløgini siga, og 
so ger eina lóg eftir tí. Nlan 
trýr uppá henda serskattin 
uppá 55%. samtíðis sum vit

hoyra úttalilsi frá serfrøð- 
ingum uttanífrá.sum vísa á. 
hvussu væl oljufeløgini í 
praksis duga at snúgva sær 
undan skatti Edmund 
Joensen vísti á, at vit við 
royalty fáa 2%, meðan hini 
98% fara aðrar vegir. Hann 
helt tí. at tað, sum kann 
tryggja. at hetta hendir, er 
at vít fáa við eítt borið 
oljufelag og høvdu tað við í 
treytunum til øll feløgini. Tá 
olja varð funnin og um hon 
varðfunnin. kundi verið av- 
gjørt, hvar føroyingar 
ætlaðu at vera við. Soleiðis 
kunnu vit geva tí føroyska 
oljufelagnum lut í olju- 
vinnuni og oljuni, um hon 
er - og tí føroyska fólkinuin 
lut í arbeiðinum segði Ed- 
mund Joensen, sum í und- 
anfama landsstýrið umsat 
oljumál. Tað var eisini 
Edmund Joensen. sum setti 
nevnd at gera tilmæli um 
eitt alment oljufelag.

Vit skulu eisini 
vera á brúnni


