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Skattaóvissa skaðar Grønland heldur føroyingur
Væntandi støðutakan til skatting av útlendskum feløgum í Grønlandi dregur
út, og fyritøkur umhugsa at velja aðrar marknaðir at gera íløgur í. Hesa støðu
eru eitt nú danskar fyritøkur komnar í, og hetta gagnar ikki tí danska
vinnulívinum, sum vil vera við í menningini av eitt nú ráevnum í Grønlandi.
Ein av teimum, sum heldur støðuna í Grønlandi vera ørkymlandi er
miðvingurin Jóannes Niclassen, deildarstjóri fyri virkseminum hjá donsku
byggifyritøkuni MT Højgaard í Grønlandi. Oljuportalurin tosaði við Jóannes
fyrr í dag um hesi viðurskifti, og nú hevur eisini danska blaðið Børsen tikið
málið upp. Jóannes Niclassen sigur við Børsen, at ein fyritøka sum MT
Højgaard hevur alla tíðina arbeitt við verkætlanum uppá longri sikt, og hetta
fara tey framhaldandi at gera. Men vit umhugsa, um vit heldur skulu leggja
okkum eftir at brúka okkara kreftir aðrastaðni í heiminum. Vit leggja til
merkis, at fleiri av okkara kundum eru vornir meira afturhaldandi, og vit hava
eisini truplari at fáa útlendingar at gera íløgur í námsverkætlanir í Grønlandi.
Vit umhugsa tí í eina tíð at minka um okkara virksemi í Grønlandi, til tað
verður meira greitt, hvørjar kørmum og reglum vit skulu virka undir. Nýggi
grønlendski landsstýrisformaðurin, Aleqa Hammond hevur boðað frá, at
útlendsku feløgini skulu rinda royalty, sum eru inntøkur til grønlendska
samfelagið fyri tær nøgdir av ráevnum og mineralum, sum feløg flyta út av
landinum. Fyrrverandi landsstýrisformaðurin Kubik Kleist ætlaði harafturímóti
at skatta yvirskotið hjá feløgunum. Málið snýr seg rætt og slætt um, hvørji
krøv grønlendingar vilja seta útlendsku fyritøkunum, sum vilja gera íløgur í
landinum. Útlendsku fyritøkurnar ynskja tryggar og støðugar karmar at
arbeiða undir, og nú útmeldingarnar frá tveimum skiftandi landsstýrum eru
so ymiskar, ørkymlar tað útlendsku feløgini, sum nú sambært Jóannes
Niclassen umhugsa støðu sína í Grønlandi. Formaðurin í Búskaparliga Ráðnum
í Grønlandi, Torben M. Andersen sigur við Børsen, at tað er sera umráðandi,
at myndugleikarnir hava ein støðugan skattapolitikk á økinum og vísir á, at
talan er oftani um stórar verkætlanir, sum taka langa tíð at fáa í gongd, og tí
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er avgerandi fyri feløgini, at tey vita, hvørjar treytir og karmar tey skulu virka
undir. MT Højgaard hevur arbeitt í Grønlandi í meira enn 50 ár, og tað ynskir
fyritøkan at halda fram við. Vit síggja stórar møguleikar í Grønlandi og hava
eisini bygt upp førleikar og vitan, og tí vóna vit, at myndugleikarnir skjótt
finna fram til, hvørjum treytum vit skulu arbeiða undir. Bara tá verður
Grønland áhugavert fyri útlendskum íleggjarum, sigur Jóannes Niclassen.
Myndir Umboð fyri føroyskt vinnulív á vinnustevnu í Nuuk Jóannes Niclassen
úr Miðvági, sum arbeiðir í Grønlandi og var við á vinnustevnuni

