Javnaðarflokkurin
Løgtingið
Løgtingsmál nr. 127/2011: Uppskot til samtyktar um politisk tiltøk, sum kunnu lækka um
prísstøðið í Føroyum
Uppskot
til
samtyktar
Løgtingið áleggur landsstýrismanninum í vinnumálum at seta í verk kanning, sum skal koma við
ítøkiligum politiskum tiltøkum, sum kunnu lækka um prísstøðið í Føroyum.
Almennar viðmerkingar
Staðfest er, at prísstøðið er alt ov høgt í Føroyum. Hetta ger, at danska krónan hevur lægri virði í hesum
partinum av ríkinum enn í sunnara parti. Orsøkirnar til hetta kunnu vera fleiri, eitt nú einstáttaður
innflutningur, flutningskostnaður, avgjøld, ógjøgnumskygni, vantandi kapping og eftirlit osfr.
Spurningurin er, hvussu kunnu vit lækka um prísstøðið í Føroyum, so fólkið fær meira fyri krónuna?
Í kanningini um prísstøðið í Føroyum staðfesti Heri á Rógvi, at vit liva í heimsins dýrasta landi. Hetta
ger, at serliga lá- og miðalinntøkubólkarnir í mongum førum hava sera ilt við at fáa endarnar at røkka
saman.
Nú fleiri príshækkingar eru fyri framman, so sum SEV, Heilsutrygd, Als o.a. saman við einari vanligari
príshækking á 2-3%, meta vit, at munagóð tiltøk mugu setast í verk sum skjótast, bæði fyri at bøta um
generella trivnaðin í landinum, fyri at fyribyrgja fólkaflyting og fyri at eggja fólki at flyta til Føroyar.
Vit hoyra javnan um ymsar orsøkir til høga prísstøðið í Føroyum, men sjáldan ítøkilig uppskot til,
hvussu vit politiskt kunnu bøta um hetta. Eisini eru nógvar mytur, sum ikki verða eftirkannaðar, eitt nú
at avgjøldini skulu vera so høg í Føroyum, at avgjøld bæði verða løgd á útflutnings- og
innflutningsliðið, at aðrir marknaðir ikki eru áhugaðir í føroyska marknaðinum, og at danir krevja, at
vit brúka teirra dýrkandi millumlið. Dømini eru mong, men umráðandi er at kanna, um hetta veruliga er
so, og hvussu vit kunnu bøta um støðuna.
Skotið verður upp, at fígging fæst til vega gjøgnum tær sparingar, sum standast av broytingunum í
løgtingslóg um samsýning og eftirløn landsstýrismanna, so hesin peningur kemur Føroya fólki til
góðar.
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