Álit
í
løgtingsmál nr. 23/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kringvarp
(Vinnufeløg undintikin kringvarpsgjald)
Jørgen Niclasen hevur vegna Fólkaflokkin lagt málið fram 19. september 2018, og eftir 1.
viðgerð 8. oktober er tað beint Mentanarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 9. oktober og 12. desember 2018 og 6. februar 2019.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.
Meirilutin (Hanna Jensen, Kristianna W. Poulsen, Óluva Klettskarð, Katrin Kallsberg og
Jónleif Johannesen) heldur, at nú samgongan arbeiðir við at rætta kringvarpsgjøldini til
vinnufeløg, soleiðis at serliga tær smærru fyritøkurnar fáa ein munandi lætta, so er ikki rætta
løtan at avtaka gjøldini heilt, tí tey eru partur av eini heild, nevniliga hvussu okkara Public
Service miðil skal fíggjast.
Harafturat er uppskotið ikki fíggjað, og heldur ikki verður í uppskotinum viðgjørt, hvør
leisturin at fíggja Public Service skal vera í framtíðini, annað enn, at Kringvarpið skal missa
allar tær inntøkurnar (ein ónevnd upphædd), sum koma frá kringvarpsgjaldinum frá
vinnufeløgum.
Meirilutin heldur, at broytingar av hesum vavi eiga at vera partur av einum arbeiði við
miðlamálum í síni heild og eiga at verða gjørdar eftir greiðari ætlanum um, hvussu Føroyar
kunnu varðveita góðar Public Service tænastur, nógvan góðan journalistikk, eins og eitt
fjølbroytt miðlalandslag. Mentan og mál, sakligur journalistikkur um vinnu og samfelag, eins
og fólkaræði eru millum heilt stóru evnini í hesum sambandi, og krevja hesi eina meira
umhugsna viðgerð enn at verða gjørd til einans ein spurning um gjøld.
Tí tekur meirlutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.
Minnilutin (Jógvan á Lakjuni og Helgi Abrahamsen) vísir á, at sum nevnt í viðmerkingunum
til uppskotið, hevur sitandi samgonga lagt eitt ótal av gjøldum á vinnuna, m.a. bensin- og
dieselavgjald á akfør, avgjald á smyrjiolju, hækkað vektgjald á akfør, heilsutrygdargjald,
tinglýsingaravgjald, umhvørvisavgjald og kringvarpsgjald.
Harumframt er álagt vinnuni hægri gjald til Barsilsskipanina og nógv hægri gjald til
Samhaldsfasta. Talan er um fleiri hundrað milliónir krónur hvørt ár, og harumframt eru fleiri
hundrað milliónir í gjøldum lagdar á fiski- og alivinnuna.
Hetta má av sonnum sigast at vera ein vinnufíggindaligur politikkur, sum kemur at kosta
vælferð í framtíðini.
Í staðin átti samgongan at gjørt sum í londunum rundan um okkum, har gongdin er hin øvuta.
Skattur og avgjøld á vinnulívið verða lækkað ella strikað fyri at gera umstøðurnar hjá
vinnufyritøkum og íverksetarum betri og meira lokkandi. Eitt dømi um hetta er, at Danmark í
2014 samtykti at strika kringvarpsgjaldið fyri fyritøkur (sonevnda erhvervslicensin) frá 1. jan.
2015, og í Svøríki er gongdin tann sama, har roynt verður at lætta um hjá vinnuni.

Minnilutin tekur undir við uppskotinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja tað.

Mentanarnevndin, 6. februar 2019
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