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S v e r r e  P a r t  l o e n s e n .  o l i u s e r f r ø d in x u r :

Føroyingar eiga 
at seta fólk at 
stjórna komandi 
oljuvinnuni nú
Tað er ÓRVuliga umráðandi, at føroyingar sum skjótast seta 
eitt fólk til at stjórna og standafxri gongdini í eini komandi 
oljuvinnu. Hettafólkið skal vera "højt kvalifiseret, praktisk 
indstillet, "all-round orieijteret", oliespecialist, med god 
international baggrund.

Hetta skrivar Sverre Dan Joensen. oljuserfrøðingur i 
triðja og seinasta partinum av sínum viðmerkingum til álitið 
frá oljuráðleggingarnevndini.

Sverre Dan Joensen sigur, at júst spurningurin. hvør 
kemur at røkja hesa uppgávuna, hevur ómetaliga nógv at siga 
fyri úrslitið av eini komandi oljuvinnu.

Tíðindablaftift

Sverre Dan Joensen: -Finnifl eitl egnaS fótk Ul al stjórna 
eini komandi oljuvinnu

- >aic J c io  lorcspi'i|i'»cl, loc ví 
11Ar đc cnJcht! hai ! undct iul al 
h\cir\ itcn p igxldctulc ci, at 
kondatcrc at han ikke ci tUitc 
Jc. mcn 'i l  attet vx fc  p i  kon 
locct , i morgcnx. cllci ,>clter 
trc Jagc, J a  han ci p i  k u rsu v

Dct ct hclt klait. al cn viJau 
»lor>inkcl>c at svaict p i  ct 
spoigsinil til t i  lusinJc kron 
ct«. i den graJ kan frustrcic cn 
m anJ. Jc i cr vani til ai l i  ct 
••hurttgt svar p i  spvwgvmil til 
millioncr al krone»«

I >tcntagdscs1111.cldc. kan dct 
ncml l i  Jenne pcrson til at 
••ncdpr loritetc saftcn«. cller 
■ÍK ||C saftcn p i  is... og pcrson 
en sil sansynligvis ikkc hlivc bc 
art<cjJct al sinc ovcrorJncde. 
J a  hans »pcrsonligc ncd priori 
tcringx ikkc har nogcn be 
m irrkelscsvxrdig i.idllydclsc 
p i  Jet multmalionalc firmas 
••balance shect-

Den cncste Jer vil lidc undcr 
cn sidan  ••ncd-prioritering.. er 
••slcn txroskc olie-udforsk- 
mng«, og Jcn vil sansvnligvis 
ikkc finde ud af Jet før J d  m i 
skc er for sent, hvis Jen ikke fra 
bcgynddscn f ir  a nsa t en per- 
son. der er lOO^t a n srarlig  for  
opfa lgm ngen a f  aUe »oheaktt 
viteterm.

N ir det s i  senerc viser sig at 
••den t.croskc ohecfterlorsk 
ning bles afsporet«, vil allctpo- 
litikcre og cm bedsm xnd) — 
som Jet var tilfældet i forbind- 
dse  med opbygningen al' Kxrø- 
emes »>ksempegadd« — 
erklærc. at Je  tk k e  er an si ar■ 
lige lkke Jesto mindre vil den

m enige fcenng rcrre IOOak an- 
srarU g for be tahngen a f  de 
akku m u lered e  u dg ifter

L a d  »o lieud forskn ingen»
fo rtsa t biive  h dnd tere t prv- 
fessionelt, ued a t a n sæ tte  en 
handiekraftig . fagUg-kompe- 
ten t og  forhandU ngsvant

m projektd irektar koordina- 
tor. der er IOO°k ansvarU g for 
moU eudfvrskmngei»«, m ed  di- 
rekte  referance til lagmand- 
en. — Selv om en sidan  »kapa- 
a te t«  skal havc en høj løn

14. chcfen for olie-orna- 
nisationcn. bar insvlles 
hurtigsi muligt
S i snart landsstyrd har vcdtag 
ct at g i  tnd for en elterforsk- 
mng af kulbrtnteforekomstcr t 
undergrunden. bør der »kon- 
traktansæties.. en mdynarniskm 
og insptrerende teknisk Jirek 
lør.

Dennc person, skal være en 
»højt kvalifivcret. praktisk inJ 
stillct. >>all round orienteret« 
svhespevialist. mcd god inlcr- 
nalional baggrund.

L dsxlgdsen  af dennc person 
er utrohg vigtig for succecn af 
Jen lærøske ohcuJtorskmng. 
iJet Jenne person — p i grund 
af projekteu størrelse - skal 
kunnc Jæ kke et kompetanee- 
om ride. der i d  normalt stort 
ohefirma. vil btive varetaget af 
5-10 højl kvalifisercde p>erson 
er.

I afsml XXX i min rapport er 
beskrevet hvorledes en sidan 
person evt kan blise »head- 
humct«

Ved ansæ ttdse af en sidan 
••projekt koorJinator.. ville 
Færøerne fra startcn være í be- 
sidddse af en »ln-House eks- 
pertice«, der professtonelt kan
A. teknisk ridgive lagting og 

landsstyrct t allc størrc og 
principicllc olicspørgsmil.

B. tage sttlling ttl. besvarc og 
admrmstrere allc Jc  Jaglige 
spørgsmil og problemer. 
som vil o psti t forbtnddse 
med opstarten og gennem- 
førdsen af cn oliecfter- 
forskninø.

C. tage sttlltng ttl omtanget og 
Jen nødvenjige kvalitet af 
■•eksiern spccialistassi- 
stance...

D. føre allc indlcdcnde for 
handhngcr og — med direk- 
te rapportenng til lagmand 
en — træ ffe aftaicr med de 
firmaer og enkeltpersoner 
der er invdveret t olieefter 
forskningen.

E. opbygge. lede og mspeciai- 
trcenem den færøske »olie- 
admiiustraúon« m f .

F. løbendc kontrollere økono- 
mien í efterudforskningen.

Ci løbende rapporterc og ind- 
henie landsstyrets godkcnd- 
dse  a í ændnngcr af »del- 
mil« og tidligere aftalte 
fremgangsmádcr. foranled 
iget af dc hunigt skiftende 
lokale og intcrnationale 
forudsætntngcr.

H. løbcndc opfølgning og 
a-jourføring af dc oprrndc- 
ligt sedtagnc »handdspro- 
gram«

I. Informationsoplølgmng af 
de nyeste tendcnser, forsk- 
ningsresultater og nyudvikl- 
ingei inden tor den intcrna- 
tionalc olieiscktor mcd hen- 
blik p i  vurdcring af dissc 
»nyheders« bdydm ng for 
og mdflydelse pá »Færøer- 
nes olieindustn- og ajour 
førrng af den færøske olie- 
sektor m.h. til dissc ændr 
mger

Denne ajourførtng af in- 
t'ormationer. kan mcgct 
ncmt tagc 1-2 timer hver 
dag.

k. opbygntng a f et moJerne 
færøsk ••ohc-bibhotek og 
viJcnbankx mcd fuld ud- 
nyttdsc af de sidste elek- 
tronisk og visudlc kommu- 
nikations og undervismngs- 
tekmkker.

L. optøtgmng af Færøernes 
»on-shore efterudforsk- 
mng« (se ov enstáende afsnil
13)

15. Hurtig unsællelst af 
en projeklkoordinalor er 
et krav
kulbnnterapporlcn har p i  side 
106 opstillet et buJgct for »olie- 
udforskmngsorgamsationen« 

Jeg betragter dette budget 
som ct nabsolut rmnimum s- 
budgetm. baserct pá en gradvts 
udbygmng af organtsationcn.

Jeg er stærkt uemg mcd kul- 
brintekommistoncns s urdertng 
af personalebchovei.

Naturltgvts skal »ohe-organi- 
sationcn« ikke udbygges fuld- 
stændig inden man sed. om der

tinJcs kulbrintcr t Jen færøskc 
unJergrund. Men en ttng er stk- 
kcrt, hvis der ikkc fra startcn 
uJvælges og ansættes cn dy- 
namisk »projektkoordinaior« 
projcktdirektør. Jer har en ind 
giende. all-rounJ kendskab lil 
oheuJvinJingsinJustrien. vil 
sdve projektet ksæles i »read- 
tape« og i en alt lor langsom og 
upræcis bcslutningsprix.es 

kulbrinterapporten gtver ud- 
tryk for, at sável dc forespurgte 
ohefirmaer som dc seismiske 
firmaer allc gav udtryk for at de 
ønskede: »en klar besked fra de 
tærøske myndighedcr. hvem 
Jer •'kontaktorganm  og »cn 
tvet dialog m ed en klart iden- 
tificeret rep n esen ta n t  for 
Færøerne«. d ler med andre 
ord:

AUe firmaer. der ø n sker  a t 
bUve invo lveret i den fceroske 
oUeefterudforskning mkrcev- 
erm, a t Fceroerne har een log 
kun een) kontaktperson , og  
denne  md vcere fagUg kompe- 
te n t  b e slu tn in g sd yg tig  og  
handlekraftir. sdledes a t fir- 
maerne ikk e  ska l spilde deres 
tid  med, a t finde ud  af, hvor  
og a f  h vem  de kan  já svar pd  
de m ange tekn iske  og  prak- 
t iske  spargsm dl som  kul- 
brin teefterforskningen vil 
m edfore

Jeg forstár udmærket dette 
»krav«. og finder det ydcrst 
nmehgt og realistisk.

Disse olieftrmaer har erklær- 
er sig vilhge lil, at lade Færøer- 
ne nyde godt af deres spectdle 
kapacitet inden for »olieud- 
forskmngen«, sdv om størrel- 
sen a f det færøske projekt er 
vd««t begrænset sammcnhgnet 
med ftrmaernes internationale 
aktiviteter.

16. l>er má være een an- 
svarlig for alle »olie-ope- 
rationer«
Det er helt klarr. at sádanne fir- 
rnaer ikkc ønsker den nødsen- 
digc hurttge beslulntngsproces 
forsinket. fordt de ikke kan 
finde ud af »hvem* der skal be-

S v e r r e  D a n  J o e n s e n :

Vóni vit fáa 
gott oljutiak

-En højere iuldannelse er ikke alene et priviligie, men det er 
ogsá en forpligtelse over for sit eget land skrivar Sverre Dan 
Joensen, oljuserfrøðingur. Hann eftirlýsir einum breiðum og 
kvalifiseraðum orðaskifti um eina komandi føroyska oljuvinnu 
og sigur, at ikki minst tey ungu, sum nema sær hægri 
útbúgving eiga at geva sítt íkast til hetta orðaskiftið, tí ein 
komandi oljuvinna fer at hava stóran týdning fyri tey og teirra 
børn.

17. l)e studerendes del- 
lagelse i »oiie-debalten«
Som alleređe beskrevet i indled- 
ningen, har landsstyret vist der- 
es dcmokratiske indstilling, ved 
at offentliggøre »kulbnnterap- 
portenu.

Nu glæder jeg mig til at se de 
studerende — dcr nu i stort tal 
er hjemme p i  sommcrfcric — 
blande sig i »olie-diskussion- 
en«, s i  deres mening kan bidra- 
ge positivt, til den diskussion. 
de kan f i  stor bctydning for 
deres egen fremtid. d.v.s. om 
de og deres børn skaJ kunne 
eksistere p i  Færoerne. eller om 
dc restcn af dcres liv skal være 
••økonomiskc flygtninge« i 
Danmark ellcr andrc lande.

Husk p i  en højere uddan- 
nelse er ikk e  aiene e t privile- 
gie. m en d e t er ogsd en mfor-

pU gtelse over for  s if  eget 
landm. ellers cr dcr ikke nogen 
grund til at noglc færinger 
kæmper en h ird  kamp. for at 
bevare »Færøernes hjemmesty- 
re«. hvis denne problemstilling 
er »uinteressant« for den unge 
generalion!

Jeg ser frem til mange »højt 
kvahfiscredc og inspirerende 
indlæg.

M ed venUg hilsen  
bverre Dan Juensen, 

M anam a.d . 25.7.1W3


