Vinnan

Vinnutíðindi í Sosialinum fast hvønn týsdag
– eisini aðrar dagar

Landið loftaði milliónum

Himmalferðin hjá Atlantic Petroleum kemur ikki bert væl við hjá íleggjarum. Lógarbroytingin, sum varð framd 27. desember í fjør kann væl geva landskassanum fleiri milliónir av skattakrónum

Broytingin, sum
varð gjørd í kapital
vinningsskattalóguni
í desember, bjargar nú
landskassanum hópin
av skattakrónum, um
íleggjarar vilja skora
vinningin á eitt nú
partabrævinum hjá
Atlantic Petroleum
Skattalóg
Jákup Mørk
jakup@sosialurin.fo

Higar til er lítil ivi um, at
partabrævið hjá Atlantic
Petroleum er størsta før
oyska succéssøgan á parta
brævamarknaðinum.
Partabrævið, sum upp
runaliga varð noterað til
kurs 265 hevur seinastu tíð

ina veruliga fingið flog.
Við ársbyrjan var kursurin
á partabrævinum 550, men
virðisøkingin hevur verið
ógvuslig síðani tað. Og tá
marknaðurin stongdi í gjár,
var kursurin á 2.433.
Og tað er ikki eiti á vinn
ingi. Ikki minst, um talan er
um íleggjarar, sum taldust
millum teir upprunaligu í
føroyska
oljufelagnum.
Altso íleggjarar, sum keyptu
seg inn til kurs 100.
Vinningurin hjá hesum er
í dag 23.330 kr. fyri hvønn
túsundkrónuseðil, sum varð
settur í felagið. Ein vinning
ur, sum vildi verið skattafrí
ur, varð umtalaða broyting í
kapitalvinningsskattalógini
ikki sett í gildi.

Nógvar skattakrónur
Broytingin ber við sær, at

øll partabræv vórðu virðis
ásett pr. 31/122006. Í flestu
førum við serligari meting
frá grannskoðarum. Men er
talan um feløg, ið eru skrá
sett á virðisbrævamarknaði,
varð kursurin við dagslok á
seinasta degnum í fjør nýtt
ur.
Her endaði Atlantic
Petroleum árið í kursi 550.
Og sambært nýggju skiftis
reglunum verður allur vinn
ingur oman fyri hetta skatt
aður við 35%.
Tað ber ikki til at staðfest,
hvussu nógv hetta hevur
vunnið landskassanum í
skattakrónum. Partvíst tí
vinningurin ikki verður
skattaður, fyrr enn hesin er
staðfestur. Altso tá parta
brøvini verða seld. Og part
víst tí tað ikki finst nakað
yvirlit yvir, hvussu nógvir
av upprunaligur íleggjarum

framvegis sita við parta
brøvunum, sum tá vórðu
keypt.
Men taka vit eitt hugsað
dømi, har íleggjari hevur
keypt
partabrøv
fyri
100.000 kr., so varð virðið
á íløguni við árslok í fjør
550.000 kr. Valdi íleggjarin

at selja í gjár, var søluvirðið
2.433.000 kr., og var talan
soleiðis um samlaðan vinn
ing á 2.333 tkr.
Uttan lógarbroytingina
vildi allur hesin vinningur
verið skattafríur. Men broyt
ingin ber við sær, at hetta
bert er galdandi fyri vinning

Grein 28 í Kapitalvinningsskattalógini
Virðisbrøv, nevnd í § 1, nr. 1, ið eru útvegað fyri
16. november 2001, og sum ikki eru avhendað fyri
1. januar 2007, verða eftir hesi lóg roknað sum
útvegað fyri eitt mett handilsvirði, sum verður
ásett við støði í innara virðinum í felagnum við
endan á roknskaparskeiðinum, sum endar í 2006.
Skattliga útveganarvirðið verður ásett til eitt
mett handilsvirði og sett í eina skattauppgerð fyri
seg, sum grannskoðari váttar til sannan.

fram til árslok í gjør. Restin
– t.e. 1.783 tkr. – verða
skattaðar við 35%. Altso
hevur lógarbroytingin í hes
um hugsaða døminum
tryggjað
landskassanum
624.000 skattakrónur.
Vert er at bíta merki í, at
roknistykkið omanfyri bert
er galdandi fyri partabrøv,
sum vórðu keypt undan 16.
november 2001, tá lógin
um
kapitalvinningsskatt
varð sett í gildi. Fyri parta
brøv, ið vórðu keypt undan
hesum, var allur vinningur
skattafríur, men við lógar
broytingini í fjør varð eisini
hetta skattaholið tipt.
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Fiskivinnutíðindi
úr Grønlandi
v/ Kára við Sein

4. november
Í dag er lot av norði og – 6,9 stig. Ocean
Tiger er á veg til Íslands at landa. Teir
hava roynt í Eysturgrønlandi uttan
nakað stórt úrslit. Teir vóru víða og
royndu. Teir vera inni í kvøld.

Politikkur
Vinnudagurin er gilta høvið, har
vinnan ger seg sjónliga, er dagurin, har
vinnan kann taka lógvatak saman við
politiska myndugleikanum, segði Bjarni
Djurholm, tá hann setti Vinnudagin
2007

Jóhan Páll Joensen beyð vælkomin til Vinnudagin 2007
Mynd: Jens Kristiaqn Vang

Grind, seyður og
taptir landsdystir
Alt er eitt spæl í
einum politikki, har
breyð og stemmur
hava størri virði
enn framtíðar
virksemi og góðar
vinnufortreytir í
hesum landi, segði
Jóhan Páll Joensen
millum annað í
setanarrøðu síni á
Vinnudegnum
VINNUDAGUR
Leo Poulsen
leo@sosialurin.fo

Jóhan Páll Joensen var
rættiliga bersøgin í síni set
anarrøðu, tá Vinnudagurin
2007 byrjaði í Norðurlanda
húsinum
fríggjadagin.
Hann segði soleiðis:
»Bjarni Djurholm, lands
stýrismaður í Vinnumálum.
Vore gæster fra andre land
 kvinnur og menn. Væl
komin.
Tað er stuttligt at síggja
tykkum øll og at undirtøkan

er so dygg. Takk fyri tað.
Vónandi fáa vit ein góð
an og gevandi dag. Vit hava
jú øll brúk fyri at koma
burtur frá tí dagliga og
samlast um okkurt áhuga
vert og hava eitt hugnaligt
kvøld.
Samstundis er tað okkara
vón – og ynski,  at dagurin
skal vera eitt íkast  ein
eggjan í framhaldandi stríð
num – føroyskum vinnulívi
at frama.
Tað sigst, at vit eru “ før
oyingar, serstøk tjóð”.
Mangan havi eg hug at
spyrja meg sjálvan  í hvørj
um eru vit serstøk. Ok, vit
drepa grind, hava seyð í
brøttum skorðum og tapa
hvønn landsdyst í fótbólti.
Vit kvøða eisini “Meira
verk og færri orð, legg so
knørr við knarraborð”.
Men er hetta nú so? Er
tað ikki so, at vit hoyra
nógv orð og síggja fá
verk.
Tey síðstu árini eru vit
proppaði við nýggum orð
um og heitum so sum
Visjón 2015, har man ikki

hevur orð fyri hvussu
modernaður og globaliser
aður man skal vera.
Føroyskar
fyritøkur
skulu kappast á líka føti
við aðrar. Hava somu for
treytir og marknaðir, og
sjálvandi vísa somu ella
betur úrslit enn onnur.

Spill av tíð og orku
Løgmaður skrivar undir
Hoyvíkssáttmála og ferðast
um í heimi, og man fær ta
fatan, at føroyingar vilja
nakað. Vit hoyra, at vit
skulu hava EBS líknandi
avtalur og limaskap í
EFTA.
Tey 4 frælsini skulu í
kraft í Føroyum, herundir
frí atgongd til okkara
arbeiðsmarknað fyri ES
lond.
Meina vit nakað við tað
vit siga? Vilja vit tað?
Føroya Arbeiðsgevarafe
lag heldur ikki at vit meina
nakað sum helst við tað.
Í 2 ár hava vit arbeitt við
at fingið betur atgongd til
arbeiðsmegi til teir limir

vit umboða.
Hava hildið okkum havt
eina sak, sum skuldi føra á
mál. Men, vit mugu bara
ásannað, at hetta er ikki so.
Hetta hevur verið spill av
tíð og orku. Nógv orð og
onki verk.
Eitt spæl í einum poli
tikki, har breyð og stemmur
hava størri virði enn fram
tíðar virksemi og góðar
vinnufortreytir í hesum
landi.
Pallmyndin sum vit
síggja her í dag, haldi eg er
góð. Fólkini hava sama
mál, trúgva uppá tað og
leypa úr flogfarinum, taka
í hondina á hvørjum øðr
um, og halda tær avtalur
tey hava sett sær. Hava
skipa seg. Og koma á tað
mál tey hava sett sær.
Høvdu vit føroyingar
verði kendir fyri tað sama.
Takk til øll tykkum sum
komu á Vinnudagin. Takk
til okkara super starvsfólk
í Vinnuhúsinum og verið
øll einaferð enn – vælkomin
til Vinnudagin 2007«.

Farnu árini hava vit virkað í
samsvari við nýggja vinnu
politikkin.
Og gongdin í skjótt farna
valskeiði vísir, at vinnu,
saman við skatta og búskap
arpolitikkinum hevur hepn
ast.
Virksemið
er
stórt,
arbeiðsloysið er metlágt.
Og útbyggingarnar av sam
felagnum styrkja alsamt
vinnumøguleikarnar.
Yvirhøvur hava fyritøkur
nar sunnan rakstur við rími
ligum forrentningi av egin
peninginum saman við
avmarkaðari skuldarbyrðu.
Vinnulógurnar eru end
urskoðaðar eftir tí stevnu
miði, at vera á sama støði
sum í grannalondunum.
Tær fylgja tí lóggávuni í
ES.
Av nýggjum lógum kunnu
m.a. nevnast:
partafelagslóggáva,
smápartafelagslóggáva,
ársroknskaparlóggáva,
lóg um vinnurekandi
grunnar og
lóg um ávíar
vinnurekandi fyritøkur
Harumframt samtykti løg
tingið herfyri nýggja kapp
ingarlóg, sum eisini hevur
uppruna í altjóða lóggávu.
Nýggj tryggingarlóg ligg
ur nú í tinginum, og verður
hon samtykt ein av fyrstu
døgunum.
Lógin ger, at útlendsk
tryggingarfeløg
kunnu
virka í Føroyum, og at før
oysk tryggingarfeløg kunnu
virka uttanlands treytað av,
at avtala verður gjørd við
viðkomandi land um hetta.
Tá tað snýr seg um Ísland,
er hetta framt við Hoyvíks
sáttmálanum.
Harumframt liggja í tingi
num m.a. uppskot um:
marknaðarføringslóg,
nýggja grannskoðaralóg,
lóg um nýtslu av altjóða
roknskaparstandardinum
IFRS og

nýggj havnalóg, sum
m.a. gera tað møguligt,
at havnirnar kunnu
skipast í partafeløg.

Stevnumið
Á fundi við danska erhvervs
ministaran í summar varð
avtala gjørd um at yvirtaka
alt vinnulógarøkið. Yvirtøk
an verður 1. januar 2008.
Takið hjá okkum er at
tryggja, at lógarøkið altíð
er ajour. Tí er løgtingið
biðið um at játta neyðuga
peningin til at umsita al
tjóðagjørdu leiðina, sum vit
hava valt.
Yvirskipaða málið við
nútíðar vinnulógum og dag
førda vinnupolitikkinum, er
at gera føroyska búskapin
sjálvberandi.
Stevnumiðið í vinnupoli
tikkinum er at koma upp á
støðið hjá bestu búskapunum
í OECD.
Harumframt verður stórur
dentur lagdur á, hvussu
nýskapanin í føroyskum
vinnulívi kann stimbrast, so
sum íverksetan, vitanar
spjaðing og KSTnýtslu.
Fjarskiftis og KTmarkn
aðurin er í støðugari menn
ing. Í dag fer fram ein kon
solidering av verandi fyri
tøkum, umframt at fyritøk
urnar gera og hava ætlanir
um stórar íløgur í útlendskt
virksemi. Formula er lýs
andi dømi um hetta.
Men ikki bert innan KT
er framfýsni. Innan fíggjar
sektorin hava serstakliga
Eik og nú Føroya Banki
valt útrásina og harvið
diversifiseringina.
Úrslitini eru eisini mar
kant. Serstakliga hevur Eik
slóðað fyri, og man fantast
iska ársúrslitið komandi fáa
mangan at kikka eftir ond
ini.
Hesi tænastuøki, saman
við ferða og flutningsvinn
uni og spírandi oljuvinnuni,
standa í dag fyri alsamt
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7. november
Í dag eru – 6 stig og stilli. Polar Natarnaq er komin inn at landa
sekkjarækjur. Teir hava fulla last inni. Hetta er møguliga síðstu ferð,
at teir landa her, tí rækjuvirkið uppí í Aasiat, Egedesminde, skal
opna. Teir skulla syrgja fyri, at goymslan skal fyllast, áðrenn byrjað
verður at framleiða. Polar Prinssesan kom eisini inn at
millumlanda svartkalva. Teir løgdu knapt 300 tons. Kvotan var við
at vera uppfiskað har norðuri, men nakað er eftir av sunnaru
kvotuni, og so er eisini nakað av toski eftir. Stefen C kemur til
Manitsoq í morgin at landa.

og vinnulig nýhugsan
vaksandi valutainntjening
til Føroyar.
Hóast fiskur og fiskaúr
dráttir framvegis telja nær
um allan okkara vøruút
flutning, so er valutainntjen
ingin frá fiskivinnuni neyv
an meira enn 60% av saml
aðu inntøkum landsins.
Eingin ivast í týdninginum
av fiskivinnuni, men at tæn
astuvinnurnar miðvíst fjøl
tátta samlaðu inntjeningina
við meira enn einum trið
ingi er sera positivt.

Betraður
infrastrukturur

Tá tað snýr seg um at út
byggja infrastrukturin, so
er hent nógv seinnu árini
– bæði innlendis og millum
Føroyar og útheimin.
Á fjarskiftisøkinum verð
ur í hesum døgum nýggjur
fipurkaðal lagdur til Skot
lands, umvegis Hetland og
Orknoyar.
Hesin kaðal verður eitt
skarvslop inn í framtíðina
– ja, vit vera í minsta lagi 2
– 3 ár frammanfyri íslend
ingar í samskiftistrygd og
ferð.
Kaðalin hevur eisini givið
Føroya Tele møguleikar at
gera avtalu við oljuvinnuna
á leiðini við Skotland, og
hevur felagið longu gjørt
sera lukrativan sáttmála við
BP um samskiftisveiting.
Trygga veitingarstøðan
ger, at VMR kannar, um
áhugi er fyri Sornfelli til
nýtslu at húsa framtíðar
backup skipanir.
Við tørvinum á tryggum
housting skipanum world
wide, eru óivað góðir møgu
leikar at menna skipanir í
Føroyum, sum hava altjóða
áhuga.
Á landi og sjóvegis hava
eisini verið nógvar útbygg
ingar:
Undirsjóvartunnlar til
Vágarnar og Klaksvík,
nýggjur Smyril og Teisti,
tunnlar til Gásadals og
ØravíkHov,
ferjulegur í
Trongisvágsfirði og
Syðradali,
nýggir landsvegir o.s.fr.
Samanumtikið sæst, at inn
lendis ferðslumøguleikar

nir, sjóvegis sambandið
burtur í heim og ikki minst
samskiftismøguleikarnir og
trygdin er á høgum støði.

lønarvøksturin svinnur mill
um fingrarnar av øktum
kostnaði, ella sagt stutt, vit
fáa minni og minni fyri
hvørja krónu, handlað verð
ur um diskin – gongd er á
inflatiónini.
Fyri at halda fast við
vøksturin er svarið, at vit
fáa hendur á arbeiðsmegi.
Hepnast tað, so kunnu vit
framleiða meira og harvið
økja um vælferðina.
Tí er tað politisk vanda
sigling um búskapurin bert
verður sjóðaður niður, uttan
at vit fyrst hava nýtt amboð
ini at fáa hendur á mangl
andi arbeiðsmegi.
Vit eiga at gera køkuna
størri heldur enn at leggja
okkum eftir at minka hana.
Fatalistiskur búskapar
politikkur byggir ikki land.
Í besta lagi enda vit í eini
stagnatión. Tað hevur sam
felagið ikki uppiborið, tá
annað og betur er til ráða at
taka.

Nýggjan flogvøll
Kortini er tað nakað sum
haltar alvorliga. Tað er loft
vegis sambandið við um
heimin.
Hesin parturin er vorðin
ein alsamt vaksandi fløsku
hálsur.
Í einum modernaðum
samfelagi gerst flúgving og
flogvinna meira og meira
týdningarmikil fyri búskap
in.
Flytiføri vísir seg at vera
avgerandi fyri menningina
og ikki minst um viljan og
hugin hjá fólki at støðast í
Føroyum.
Flúgving til og úr Føroy
um kann tí vísa seg at vera
týdningarmiklasta fortreyt
in hjá virkjum og einstak
lingum at realisera sín ger
andisdag.
Tí er dagføringin av Vága
Floghavn og bygging av
nýggjum flogvølli helst
stórsta avbjóðingin næstu
árini.
Væntandi byrjar dagfør
ingin á Vágum í 2008, með
an kanningarúrslitini av
nýggjum flogvølli vera tøk
um eini 3 ár. Tá kann polit
iski myndugleikin taka
endaliga avgerð í málinum.
Kunnu vit ikki bjóða
vinnu og einstaklingum
javnbjóðis, og helst betur
umstøður, at virka og liva í
Føroyum, hvussu kunnu vit
so vænta, at virkisfús, væl
útbúgving og visioner fólk
vilja støðast her?
Tí eru optimalir sam
skiftismøguleikar treytin
fyri, at vit røkka setningin
um í vinnupolitikkinum, at
vit vinnuliga gerast ein
møguleiki og avbjóðing,
sum okkara útisetar og onn
ur velja til heldur enn frá.

Europa sakkar
afturút

Annar sársaki í okkara ger
andisdegi er áhaldandi mis
ljóðið millum miðstaðarøkið
og restina av Føroyum. Vit
nýta alt ov nógva orku uppá
at negativa kapping millum

Vilja tað sama saman
Bjarni Djurholm, landsstýrismaður, setti alment Vinnudagin 2007 í Norðurlandahúsinum
fríggjadagin. Her ynskir hann Marneri Jacobsen tillukku

økini. Okkara veruliga av
bjóðing liggur burturi í
heimi.
Tað snýr seg stutt sagt
um okkum og verðina,
skulu vit yvirliva.
Kendi danski vinnulívs
maðurin Asker Åmund
segði í DR1 herfyri, at
centripetali hugsanarháttur
in oyðileggur Danmark, ja
alt Europa.
Í meðan USA, Kina og
India hugsa nýtt og fram
søkið, so er Europa ávegis
at gerast pensionistaheims
parturin, sum um 25 ár
verður óhjálpiliga hektaður
av.
Ein heimspartur, sum
verður eitt frílandsmuseum,
sum vælbjargaðir amerikan
arar, kinesarar og indarar
fara at valfarta til.
Samstundis vísti Asker
Åmund á, at vit hava fram
úrskarandi møguleikar at
koma úr vanahugsanini  at
nýta okkara sterku síður.
Vit hava vælvirkandi
almenna umsiting, har mut

ur er ókent. Vit eiga at
styrkja um útbúgvingarskip
anirnar, styrkja um gransk
ingina og ikki minst at
fremja skattareformar sum
gera, at einstaklingar og
ikki minst vinnan velur vest
urlendsku
staðsetingina,
heldur enn at flyta í fjar
skotin lond.
Hetta kundi verið sagt
um okkum, har moralurin
má vera, at vit gera tað, vit
duga best. Og ikki minst 
gera tað sama saman.

Fáa neyðuga
arbeiðsmegi

Á mikropolitiska økinum
er eisini nógv hent, m.a.
kann nevnast
Lóg um granskarapark
Fiskaaling veksur um
granskingina
Íverksetaradepil í
Klaksvík og ætlanir eru
um sama í Havn
Føroya Ferðaráð og
Menningarstovan eru
løgd saman í SamVit

Hetta er eisini í samsvari
við visiónina, at búskapurin
í Føroyum skal byggja
ymiskar vinnur, sum klára
seg í altjóða kapping.
Samanumtikið er markant
hugburðsbroyting
hend.
Skjótt vaksandi handilin
við virðisbrøvum er besta
dømið um positivu gongd
ina.
Hóast positivu gongdina,
so er enn nógv eftir at gera.
Ikki minst at fáa Føroyar
upp í ymisk altjóðasamstarv
– har tey fýra frælsini hjá
ES eiga at vera okkara evsti
setningur.
Skulu vit halda fast við
positivu búskapargongdina,
sleppa undan fløskuhálsum
á arbeiðsmarknaðinum, er
neyðugt at mannagongdir
nar viðvíkjandi tilflytan av
fremmandari arbeiðsmegi
skjótast verða smidligari.
At kvalifiserað arbeiðs
megi manglar, ávirkar fram
leiðsluna negativt.
Hækkandi framleiðslu
prísur spyrst burturúr og

Tað grør um gangandi fót.
Politikkurin saman við
vinnuligari nýhugsan og
váðafýsni hava givið úrslit.
Avbjóðingin er at halda
fast í vøkstrinum. Smidlig
vinnulóggáva, kappingar
førur skattapolitikkur og
opnar millumtjóða avtalur
er politiska avbjóðingin.
Vinnudagurin er gilta
høvið, har vinnan ger seg
sjónliga, er dagurin, har
vinnan kann taka lógvatak
saman við politiska myndug
leikanum.
Ella sum eg segði íáðni,
vit kunnu velja at vilja tað
sama saman.
Verður tað huglagið, so
er tað bara fantasiurin, sum
fer at seta mørkini.
At enda skal eg takka fyri
høvið, at kunna seta vinnu
dagin. Mítt ynski er, at hes
in dagurin verður eins væl
eydnaður sum undanfarnu
vinnudagar.
Við hesum orðum er
vinnudagurin 2007 lýstur
settur at vera.

