Formaðurin í Vinnunevndini skiftir orð við stjóran á Jarðfeingi undir 1. viðgerð av málinum um at brúka
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Ein samd Vinnunevnd hjá løgtinginum er av teirri áskoðan, at oljuríkidømið í føroysku
undirgrundini hevur alstóran fíggjarligan, útbúgvingarligan, mentanarligan og sosialan
týdning fyri tað føroyska samfelagið í framtíðini.
Tí tekur nevndin tekur undir við, at tað nú verður farið at marknaðarføra ta føroysku
undirgrundina sum áhugavert olju- og gassøki í størri mun enn higartil, og at
landsstýrismaðurin fær loyvi til at brúka pengar, sum upprunaliga vórðu ætlaðir til
førleikamenning, til hetta fyri Føroyar sera týðandi arbeiði at marknaðaføra landgrunnin.
Hetta stendur í álitinum frá Vinnunevndini til uppskot til løgtingslóg um broyting í
løgtingslóg um fyrsta útbjóðingarumfar til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum,

løgtingslóg um annað útbjóðingarumfar til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum og
løgtingslóg um triðja útbjóðingarumfar til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum
Málið kemur til 2. viðgerð á løgtingi í dag klokkan 13.30.
Landsstýrið hevur lagt málið fram tann 7. mars 2014, og eftir 1. viðgerð tann 19. mars
2014 er tað beint Vinnunevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 25. mars og 1. og 3. apríl 2014.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Jarðfeingið og Johan Dahl,
landsstýrismann í vinnumálum.
Nevndin er av teirri áskoðan, at oljuríkidømið í føroysku undirgrundini hevur alstóran
fíggjarligan, útbúgvingarligan, mentanarligan og sosialan týdning fyri tað føroyska
samfelagið í framtíðini.
Tað hava higartil verið trý útbjóðingarumfør, tað fyrsta í 2000, næsta var í 2004, og tað
seinasta var í 2008, og fleiri royndarborðingar hava verið gjørdar í føroysku undirgrundini,
uttan at olja ella gass higartil er funnið í rakstrarverdum nøgdum, men hendir hetta
vónandi við teimum royndarboringum, sum vera gjørdar í summar.
Í øllum 3 útbjóðingarumførunum er í fylgiskjali B álagt loyvishavarunum nakrar skyldur til
at bera kostnaðin av ástøðiligum og verkligum útbúgvingum innan olju- og gassídnaðin og
fyri at menna føroyskan vinnuførleika, og hvussu hesin peningur skuldi nýtast, varð
avtalað millum Jarðfeingi og oljufeløgini. Hesin stuðul hevur gagnað bæði einstaklingum
og føroyskum myndugleikum.
Men nú meta Jarðfeingi og Vinnumálaráðið, at tíðin er komin at fremja átøk til at
marknaðarføra føroysk sjóøki meir, enn vit higartil hava gjørt, við luttøkum á
oljumessum, framleiða samskiftis-tilfar, hava framløgur fyri fyritøkum og búning av
leitimiðum v.m., og tí ganga broytingar í fyriliggjandi uppskoti út upp á at geva
landssstýrismanninum heimild til at nýta pening, sum loyvishavari hevur latið aftur, ella
fer at lata aftur, við gildiskomu av hesi lóg til marknaðarføring av leitimiðum kring
Føroyar.
Tá oljufelagið ENI gavst við sínum virksemi í Føroyum í 2011, vóru 1,567 mió. kr. óbrúktar
av tí peningi, sum skuldi verið brúktur til førleikamenning, og sum tí blivu fluttar á konto í
Gjaldstovuni. Tað eru hesir pengar, sum ætlanin er at brúka til marknaðarføringsátøk av
tí føroyska landgrunninum, og hevur Jarðfeingi gjørt eina ætlan um marknaðarføringina,
og eftir hesi ætlan blíva hesir pengar brúktir yvir eitt 3 ára skeið.
Nevndin tekur undir við, at tað nú verður farið at marknaðarføra ta føroysku
undirgrundina sum áhugavert olju- og gassøki í størri mun enn higartil, og at
landsstýrismaðurin fær loyvi til at brúka hesar pengar til hetta fyri Føroyar sera týðandi
arbeiði.

Við hesum viðmerkingum setir ein samd nevnd fram soljóðandi
broytingaruppskot
1. 1) Í § 3 verður í § 14, 4. pkt. “og søla” strikað.
2. 2) § 4 verður orðað soleiðis:
“§ 4 Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.”
Viðmerkingar
Nr. 1. Komið er fram á, at í lógartekstinum standa tvey orð“til sølu”, ov nógv í tekstinum.
Hesi verða strikað.
Við hesi broyting kemur seinasta stykkið í § 14 at vera broytt frá:
Landssstýrismanninum verður heimilað at nýta pening, sum loyvishavari hevur latið aftur,
ella fer at lata aftur, við gildiskomu av hesi lóg til marknaðarføring og sølu av leitimiðum
kring Føroyar”.
Til:
Landssstýrismanninum verður heimilað at nýta pening, sum loyvishavari hevur latið aftur,
ella fer at lata aftur, við gildiskomu av hesi lóg til marknaðarføring av leitimiðum kring
Føroyar”.
Nr. 2. Teknisk rætting. § teknið manglaði frammanfyri 4.
Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.
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