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Nærum 100 fømvingar á oljumessu í Aherdeen:

Føroyskt vinnulív
hvessir knívarnar
Ein partur av føroyskum vinnuMvi er við oljuráðstevnuni í
Aberdeen í na stu viku. Endamálið er at fáa samhand og
samstan.• við teir mongu undirleverandøramar. sum eru í
altjóða oljuvinnuni. Longu nú er greitt, at føroysku luttakaramir koma at hitta ein hóp av útlendskum fyritøkum
á messuni
J an M lll ek
TaA fcr helsl at látta i eini
8 0til lOOfólk úr Føroyum.
\um vera hjásimld. tá al
ijóðaoljuframsýningrn Ofl
shore Europc 97 verður í
Abenleen sett tvsdagin Tað
verdur sostatt slørsta før
oyska luttøkan á eini slíkan
framsýning Vil vóru fyrstu
ferð á oljuráðstcvnu í 1995
Nøkur ár frammanundan
var cin stór føroysk scndinevnd á oljumcssuni í Aberdeen fyn at vita. hvat henda
fyn føroyingar nýggja vinnan hevði at bjóða uppá
Tilsamans 18 fyritøkur
eru við umframt flein al
menmr stovnar. kommunur.
feløg ol.
Spønnandi avtofóMiiK

Menningarstovan stílar fyn
tiltakinum Undangongumaðurin her er Kjartan
Knstianscn. Hann sigur við
Sosialin. at talan er um eina
spennandi avbjóðing fyri
føroyskl vinnulfv og Før
oyar sum heild
-Vit hava venð við til
slíka mcssu áður Tá royndi
tú al føla teg fram fyn al
vita. hvat henda nýggja
vinnan ber í \arr Hesaferð
er øðrvfsi. tí nú vita t* r
cinstøku føroysku fyritøkurnar betn, hval Uer vilja,
hvønn tær vilja tosa við osfr
Kjartan Ktistianscn cr
em n av føroysku luttøkum
og dylur ikki fyrí, at virkini
á hcnda hátt kunnu koma
eitt týðandi stig vfðarí f
royndunum at fynreika seg
til cina komandi føroyska
frálandavinnu.
Hann vfsir á, at longu á
scinastu mcssuni vóru tað
virki, sum komu í samband
við útlcndskar fyritøkur og
knýttu sambond við tær
Hóast lalan
cr um eina
oljumcssu. so ber eisini Ul
al fáa hugskot og samar
beiðspartnarar áøðrum økjum eisim M.a. e rdøm i um.
at virki f Føroyum er farið
al framleiða vøru til fiskivinnuna cftir at hava fingið
hugskot og upplýsignar á
eim oljumessu
Kjartan Knstiansen sigur.
al eitt av cndamálunum við
luttøkum er at knýta sambond millum føroysk virki
og so leir sokallaðu ,,subcontractors" - ..undirleverandørar" hjá stóru oljufcløgunum.
Ber til at fáa so mikið gott
samband við hesar útlendsku fyntøkumar, at tú

longu nú kanst vcra við f
verkxtlanum f útlandinum
\um citt slag av undirlev
crandørí, so cr sloppið
Kjartan Krístian\en heldur. at nctiup hetta \lag av
samarbciði er nakað. \um
kann koma føroyskum fdnaði væl við. tá farið verður
undir em a oljuvinnu um
ikki so mong ár. Tí tá hevur
tú útvegað tær royndimar at
arheiða f hesi nýggju bransjuni umframt at tú hevur
fingið tx r ncyðugu kontaktirnar og partnaramar
•Vit at gcrast partur av
verkxtlanum f útlandinum
longu nú Uka fyritøkumar
týðandi stig til fyrireikingina á føroyskum øki sigur
stjónn á Mennmgarstovuni
Uppá fynspuming um vit
ikki eru f so skjótir úti og
um luttøkan ikki er alt ov
ógvuslig sigur Kjartan
Kristianscn. at tað er beint
tvørturímóti Tað er nú vit
skulu upp f part fyn at Ixra
og finna konuktir.
Elga mt føgnast
Hann heldur. at vit eiga at
fcgnast um. at føroyskar
fyritøkur og virkislciðarar
eru so mikið at sx r kommr.
at teir sfggja teir framtfðar
fyrímunir, sum kunnu vera
við at vera við nú. Tað er at
mcnna og stimbra starvsfólkið til at møta framtfðar
avbjóðingum. Og tað gerst
m.a. við at vera við á slíkurn
ráðstevnum.
Fyri at fáa sum mest burtur úr og vera før fyri at taka
fmóti vitjandi er føroyski
básurin hesafcrð stórur
Talan er um 100 fermetrar í
tveimum hxddum
O vara hxddin verður
burturav til virkini at hava
samrøður við vitjandi. Síðani verður pláss til txnastustovnar av ymsum slag
umframt til
oljufyrisiting og oljuráðleggingarncvnd at kunna tey vitjandi
um Føroyar sum møguligt
komandi oljuøki.
Virkini gjalda 10.000 kr
fyrí al vera við á básinum
umframt sfnar egnu brosjurur Haraftrat kemur so
fcðakostnaður og uppihald.
so talan er um cina hampu
liga upphxdd fyri hvønn
lutlakara. Menningarstovan, sum stendur fyri tiltakinum og uppseting av
básinum. hevur citt budget
uppá knappa millión. Peningunn kemur úr grunninum til ídnaðarfrcmjandi

cndamál
Føroylngar H ftta
nogvar
u tlø n d sk a r fy rítø k u r

Tað er storur áhugi millum
oljufcløg fvn føroysku lutløkuni T hcsum \ambandi
hava flciri fcløg. Tcxaco,
Saga og Amcrada og Lasmo boðið øllum fømysku
luttakarunum út at hitta
teirra undirlcvcrandørar
Tað sigur ikki so Iftið. at
Saga Petrolcum hevur
skrivað út til nxrum 100
norskar fyritøkur um at
vera við á eini samkomu
saman við føroysku luttakarunum. Eina viku undan
ráðstevnuni høvdu meira
cnn 40 fyritøkur gjørt vart
við seg
Kjartan Krístiansen fegnast um henda slóra áhuga
at hilta føroyskar fyritøkum
og umboð annars -Tað skal
cisini vcra mín vón. at vit
fáa vitjan av so nógvum
undirleverandørum f oljuvinnuni sum gjørligt
Millum tað nógva tilfanð
um Føroyar. sum verður á
básinum. ereisini kunningartilfar frá landsstýnnum.
Her vcrður greitt frá føroyska samfelagnum og
vinnumøgulcikum
hcr.
Endamálið er m a. at fáa
útlcndskar fyritøkur at vísa
Føroyum sløm ans og helst
gera iløgur hcr. Hesar fyrítøkur kunnu sum so hoyra
til mest sum allar bransjur
Men tilfarið er sjálvandi
cisini stflað til tcy mongu
feløgini. virkini clla persónarnar. sum vilja vera við
í eim komandi føroyskari
oljuvinnu.
R a t t a t vera vió

Millum lutlakaramar á oljumessuni er eisini Føroya
Oljufdnaður. Pauli Einarsson, formaður sigur við
Sosialin, at tað vcrður
spennandi al sfggja. hvussu
nógv fer at koma burtur úr.
Hann vónar. at stóra arbeiðið, sum virkini, stovnar
og ikki minst Menningarstovan hava lagt f fyrireikingamar fara at bera ávøkstur
-Sjálvur ivist eg ikki í, at
tað er rx tt at vcra við á
slfkum mcssum. Vit síggja
longu, hvussu stóran týdning tað hevur havt fyri
okkum. at vit hava vcnð við
áður. Nú er at byggja víðari
á tað og fáa nakað ftøkiligt
burtur úr.
Hann heldur ein slíkan

Kjanan Kristiansen, stjóri á Menningarstovuni erfeg in um stóru førvysku luttøkuna
Abcrdeen, Fróðskaparsetrføroyskan bás á eini oljueitt komandi leitingarøki.
Føroysku luttakaramir á
ið. Landsverkfrøðingurin.
ráðstevnu verða ein góður
Toll- og Skattastovan.
oljumessuni í Aberdeen em:
máti at vfsa umhciminum,
V innumálastýrið, HeilsuSkipafelagið Føroyar. Eimhvat Føroyar eru og hvat vit
verkið, Farec, Atlanticon,
ship, Oilwind.Telefonverkhava at bjóða uppá Síðani
Sofus Jacobsen, Conculting
ið. Faroe Base Support Sercr tað heinlciðis samhandið.
Engineering. Stephanssons
vices við Johan Dahl oø..
sum verður knýtt á slfkarí
Hús, Faroe Travel, TórsTor Shipping, Vónin Ltd.
messu, ómetaliga týdninghavnar Havn, Fuglafjarðar
armikið
Offshore Supply & Lifting.
Havn, Vestmanna KommEL-Service, Radioservice.
Martin Heincsen, leiðari
una. Tvøroyrar Kommuna.
Vágar Floghavn. Atlantic
á Oljufyrísitingini, sum eisK iaksvíkar Kommuna og
Airways,
Tórshavnar
ini verður við á framsýnRasmussen & Weihe.
Skipasmiðja. Skipasmiðjan
ingini. hcldur tað vcra
Oljumessan og ráðstevná Skála. Poul Hansen. KJskilagóða avgerð hjá føran verður f døgunum 9. til
Hydraulik,
Com-Data.
oyingum at vera við á slík12. september Fanð verður
ari messu. tú hevur hittir tú T r y g g in g a r s a m b a n d ið ,
við Atlantsflog sunnudagin
Føroya Maskinskúli, ALS.
umboð fyrí mest sum alla
kl. 17.30. Ferðalagið er
oljuvinnuna. Hetta hevur Føroya Oljuídnaður, Oljuráðleggingamevndin. Oljustóran týdning fyrí vinnuna
heima aftur fríggjakvøld.
men eisini fyri myndugfyrisitingin. Arbeiðsgevaraleikamar. tá lalan er um at felagið. M cnningarstovan.
Føroyska Umboðsstovan í
marknaðaríøra Føroyar sum

