Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður tók herfyri stig til eina oljuráðstevnu á Christiansborg í Keypmannahavn undir
heitinum: \\"Hvat um vit finna olju\\".
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“Stabilitetur er alfa og omega í oljuvinnuni. Uttan stabilitet, eingin íløga. Higartil hevur
stabilitetur tíbetur verið kring oljuvinnuna í Føroyum. Tað er fortreytin fyri øllum tí, sum
er hent. Tí eiga vit at fara varliga fram, tá tosað verður um at endurskoða galdandi
lóggávu," sigur Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður og fyriskipari av oljuráðstevnu í
Keypmannahavn herfyri.
Hann ber ótta fyri, at Tjóðveldi spælir við eld, tá tað sum andstøðuflokkur skjýtir upp at
broyta oljuskattalógina – og á hendan hátt leggur upp til, at alt tað, sum feløgini hava
hildið vera galdandi, kanska ikki verður galdandi kortini.

Oljan.fo hevur biðið hann um eina viðmerking til uppskot frá Tjóðveldi til samtyktar um
at endurskoða oljuskattalóggávuna.
Sjúrður Skaale:
“Høvuðsrøðarin á Oljuráðstevnuni á Christiansborg, var Ole-Anders Lindseth, sum er stjóri
í norska oljumálaráðnum.
Hann hevði tveir høvuðsboðskapir:
1) Samfelagið má vera væl fyrireikað til tað virksemi, sum kann koma.
2) Samfelagið má hava bygt upp lógarkarmar, eina umsiting og ein politikk, sum tekur
atlit til, at hetta er virksemi, ið tekur sera drúgva tíð. Hetta krevur, at landið má hava
trúvirði og vera stabilt í einum langtíðar perspektivi.
Orsøkin til hetta er, at skulu fyritøkur brúka milliardir í Føroyum, so mugu tær kenna seg
vissar um, at fortreytirnar ikki broytast gjøgnum tað drúgva tíðarskeiðið frá tí at fyrsta
boringin verður gjørd, til olja møguliga verður framleidd.
Tær fyritøkur, sum hava gjørt íløgur í Føroyum, hava havt nakrar greiðar fortreytir at
hildið seg til.
Um vit nú brádliga signalera, at okkara karmar IKKI eru tryggir, men at fortreytirnar
kunnu broytast mitt í tí heila, taka vit burtur fyrstu og fremstu fortreytina fyri, at vit
kunnu roknast sum eitt álítandi land at gera íløgur í. Og so verða íløgur ikki gjørdar her.
So einfalt er tað. Álítandi og stabilir langtíðarkarmar eru ein avgjørd fortreyt, um Føroyar
skulu vera áhugaverdar hjá oljufeløgunum.
Broytingar bara gerast varliga og í breiðari semju
So kann mann spyrja, um broytingar ongantíð skulu kunna gerast.
Jú, um onkrar ytri umstøður broytast heilt grundleggjandi, má bera til at justera nøkur
viðurskifti. Men skal tað gerast, má tað má gerast sera varliga, í breiðari semju, og á ein
hátt, sum ger, at feløg, sum eru komin higar við milliardum av krónum, ikki kenna seg
snýtt.
At ein flokkur við einum uppskoti til samtyktar leggur upp til, at grundleggjandi ásetingar
í oljuskattalógini nú skulu endurskoðast, er ikki nakar varligur háttur. Tað signalerar
hinvegin ótryggleika og gevur ábendingar um, at fortreytirnar hjá feløgnum kunnu
broytast alt eftir, hvør vinnur næsta val.
Sjúrður Skaale heldur, at politiska skipanin hevur milt sagt ikki gagnað Føroyum sum
íløguland farnu tíðina. Innan alivinnuna broytast viðurskiftini við politiskum meirilutum.
CIP gjørdi ein sáttmála - sum so bleiv annuleraður. Og tá tað snýr seg um Atlantic Airways
fingu íleggjarar beinleiðis skeiv boð. Slíkt fær íleggjarar at renna skríggjandi burtur. Men
her hevur verið øðrvísi innan oljuvinnuna.

“Higartil hevur stabilitetur tíbetur verið kring oljuvinnuna. Tað er fortreytin fyri øllum tí,
sum er hent.
Tí er tað at spæla við eld, tá Tjóðveldi á hendan hátt leggur upp til, at alt tað, sum
feløgini hava hildið vera galdandi, kanska ikki verður galdandi kortini.
Tað er møguligt, at nøkur ting kundi blivið justerað. Men hetta er ikki mátin,” sigur
Sjúrður Skaale.

