Vinnusjónarmið 2011
“Koyrið so á motorin”

Høvuðstilmæli

1. Tað skal altíð loysa seg at arbeiða
2. Skil má fáast á fiskivinnuna
3. Skilvís almenn fíggjarstýring nú

4. Vit mugu røkja okkara tilfeingi

Avbjóðingar
• BTÚ fyri hvønn íbúgva 20 % lægri enn í fleiri Norðurlondum
• Tølini fyri langtíðar búskaparvøkstur og framleidni eru lág
• Stóran almennan geira og stórt hall
• Ivasom útlit fyri at varðveita vælferðarsamfelagið
• Í verandi støðu loysir tað seg illa at arbeiða
• Fólkatalið í Føroyum veksur ikki, fólkaflyting

Broytingar mugu gerast

Hvat hevur ávirkan á vøkstur?
• Tað er vinnulívið, ið skal slóða fyri vøkstri
• Ein høgur marginalskattur er ein forðan fyri vøkstri
• Fiskivinnan – høvuðsútflutningsvinnan – nýtir áleið 15 % av arbeiðsfjøldini, eingin
vøkstur í framleidni

• Almenni geirin – stórur, dygdin í tænastunum, nýtir stóran part av arbeiðsfjøldini
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Støðan: Skattur á inntøku alt ov høgur, má í størri mun loysa seg at arbeiða

– eisini ein tíma eyka.

Tiltøk:
• Meginreglan skal vera at skunda undir, og tað skal altíð loysa seg at arbeiða

• Marginalskatturin á lønarinntøku skal lækkast munandi, og markið fyri, nær ein
skal rinda hægsta marginalskatt, skal setast munandi upp

• Skattanýskipan við m.a. lægri marginalskatti, fleiri nýtslugjøldum og ongum
skattafrádrátti til sjómenn skal verða framd
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Støðan: Vit missa um hálva milliard árliga

Tiltøk:

• Veiðitrýstið má lækkast alt fyri eitt, so vit um fá ár kunnu økja fíggjarliga
avkastið í fiskivinnuni munandi
• Ein nýggjan fiskivinnupolitikk við støði í allari virðisketuni, frá veiðu, til
framleiðslu og sølu
• Einki tilfeingisgjald má verða sett í verk, uttan at veiðutrýstið verður minkað, og
avlagandi skipanir verða avtiknar
• Stuðulsskipanir til arbeiðsmegina í fiskivinnuni mugu burtur

• Vit mugu herða umsitingina av reglunum um útlendskan ognarrætt í føroysku
fiskivinnuni
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Støðan: Hall á fíggjarlógini, staðfest bygnaðarligt hall og vaksandi skuld

Tiltøk:

• Umfatandi nýskipanir mugu gerast av almenna geiranum fyri at fáa útreiðslurnar
niður og bygnaðarliga hallið má burtur
• Dentur má leggjast á bæði kostnað og dygd í almennu tænastuveitingunum
• Vit mugu leggja dent á fyribyrging, so vit fáa bíligar loysnir til lítlar trupulleikar,
í staðin fyri dýrar loysnir til stórar trupulleikar
• Vit mugu styrkja bæði politisku og fyrisitingarligu stýringina av almenna
geiranum
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Støðan:

• Føroyska arbeiðsfjøldin- lutfalsliga stór og væl útbúgvin, tó ongan fólkavøkstur
• Vit hava stórt fiskatilfeingi og náttúrutilfeingi annars

• Kapitalur er tøkur, men ábøtur
• Vitanarstøðið er á eini leið

Tiltøk:

• Útbúgvingarpolitikkur og fyribyrgjandi tiltøk fyri arbeiðsfjøldina
• Burðardygg veiða og framleiðsla

• Kapitalvinningsskattur lækkast
• Fleiri íløgur í vitan
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• Ein optimal nýtsla av okkara tilfeingi gevur størst møguliga framleiðslu

• Vit kunnu økja framleidni og fáa búskaparvøkstur við at gagnnýta okkara tilfeingi
betur

Tiltøk:
• Vit mugu arbeiða skilabetri
• Fremja nevndu bygnaðarbroytingar og tiltøk
• Men eisini styrkja leiðslu í øllum liðum og geirum, soleiðis at vit handfara
avbjóðingarnar og megna at fremja neyðugu broytingarnar

Úrslit: Seta gongd á ein spiralvirknað – búskaparlig menning viðførir fólkavøkstur,
sum aftur kann skapa búskaparliga menning

Onnur tiltøk
Eisini tørvur á tiltøkum fyri at skapa ein meiri dynamiskan vinnubygnað

Støðan: m.a. høgt prísstøði, einsháttaðan vinnubygnað og vantandi strategiskan
politik

Tiltøk:
• Vit mugu hava eitt munagott kappingareftirlit
• Almennur innkeyps- og útboðspolitikkur skal setast í verk
• Kapping mótvegis umheiminum má verða jøvn
• Røkja egin áhugamál sum land
• Tørvur er á fleiri dupultskattaavtalum
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Fleiri tilmæli eru í bóklinginum á www.industry.fo

