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Jan M ortensen, stjóri í  Føroya Arbeiðsgevarafelag:

ara og spyija eftir sokallað- 
um neutralum upplýsingum 
um føroyska vinnu. Og tað 
er har tær brúka okkum, 
sigur Jan Mortensen.

- Føroya Arbeiðsgevara- 
felag hevur fmgið eitt sam- 
starv í lag við Næringsfor- 
eningen i Stavanger, og í 
samstan i við teir hava vit 
vent okkum til føroysku 
fyritøkumar og heitt tær á 
at brúka okkum til at fáa 
samband við útlendingar. Á 
eini oljuframsýning kann 
vera trupult at fáa fatur á 
teim røttu fólkunum, øll 
renna mnt og hava nóg mik- 
ið at gera. Vit kunnu brúka 
Stavanger Næringsforening 
sum eitt slag av hurðaopn- 
ara, sigur Jan Mortensen.

Fwoy a Arbeiðsgevarafel- 
ag arbeiðir eisini saman við 
Oljufyrisitingini um leik- 
lutin hjá føroysku vinnuni í 
eini komandi oljuvinnu. í 
juni í ár vóm Oljufyrisit- 
ingin og Arbeiðsgevarafel- 
agið í Danmark og Noregi 
og kannaðu, hvussu leik- 
luturin hjá vinnuni best 
verður tryggjaður. Norð- 
menn høvdu líka til teir fóm 
í EBS-samstarvið eitt inn- 
keypskontór, sum skuldi 
tryggja, at vinnan fekk ein 
leikluL

- Og spumingurin er, um 
vit skulu hava eitt liknandi, 
sigur Jan Mortensen.

S am skifti
Fyritreytimar og vitanin hjá 
føroyskum fyritøkum um 
oljuvinnu er merkt av, at 
fyritøkumar em smáar.

- Føroysku fyritøkumar 
vilja gjama vera við. Á olju- 
framsýningunum útvega 
tær sær sambond og sam- 
starvsfelagar í grannalond- 
unum, sigur Jan Mortensen.

-Tað vil siga, a t samskift- 
ið er týdningarmesti part- 
urin á eini oljuframsýning?

- Avgjørt. Føroyingar 
klára seg væl málsliga, 
nøkur virki hava fólk við, 
sum duga enska málið rað- 
ið. So samskiftið vísir seg 
at ganga væl.

At fyritøkur og feløg em 
við á eini oljuframsýning er 
ein fløga í framtíðina. Tey 
flestu fáa onga beinleiðis 
inntøku av at vera við tey 
nógvu komandi árini.

- Vit standa so nær olju- 
vinnuni, og tá ið ein glotti 
verður í marknastríðnum. 
kemur ein útbjóðingar- 
mnda, og tá fara tingini í 
gongd. Og tá er tað av 
týdningi, at feløgini hava 
funnið út av, hvønn leiklut 
tey vilja hava. Tað verður 
ov tungt at fara í gongd, tá 
ið oljuvinnan er byrjað.

- Leikluturin hjá føroysku 
fyritøkunum verður av- 
markaður í fyrstuni, U' okk- 
um vantar orku og vitan.

Jan Mortensen, stjóri 
tosar við útlendskar gestir 
áføroyska básinum. Mynd 

jan

men so trúgvi eg, at vit 
mennast stigvíst eins og vit 
hava sæð í grannalondun- 
um, sigur Jan Mortensen.

Nú oljuframsýningin er 
av. verður ein felags eftir- 
meting gjørd saman við 
Menningarstovuni. f næst- 
um verða øll virkini, sum 
Føroya Arbeiðsgevarafelag 
he vur skrásett at hava áhuga 
í oljuvmnuni, kallað til 
fundar. Har verður tosað 
um, hvussu føroyingar 
framhaldandi arbeiða við 
evninum.

- Tá ið  ein g lo tti v e rð u r  í  m arkn astríðnu m  kem ur ein út- 
bjóð in garru n da , o g  tá  e r  ta ð  a v  týdningi, a tfø ro y sk a  
vinnan h evu rfu n n ið  út av, hvønn leik lu t hon v il hava í  
ein i kom an di oljuvinnu. Tað verð u r o v  tungt a t f a r a  í  
gongd, tá  ið  o ljuvinnan  e r  byrjað , s ig u r  Jan M ortensen, 
s tjó r i í  F øroya  A rb e ið sg eva ra fe la g

T uriÐ  Kiølbro

Básunn hjá føroyingum á 
oljuframsýningini í Sta- 
v anger í famu viku varð vxl 
vitjaður. og føroymgar vóm 
sum heild vxl nøgdir við 
undirtøkuna. Men tað var 
greitt. at marknatrætan 
millum bretar og føroy íngar 
gjørdi, at letðandi persónar 
í oljufeløgunum, íð áður 
hava sýnt Føroyum stóran 
áhuga. ikki høvdu so stóran 
áhuga hesa ferð fyri tí. sum 
føroyingar høvdu at vísa.

- Áhugm er nakað minni 
orsakað av marknastríðn- 
um, og tað varð týðiligt. Vit 
melđaðu jú út og søgdu. at 
útbjóðingammdan skuldi 
vera í vár, so broyttist tað 
til í heyst. og nú vita vit, at 
tað verður í fyrsta lagi næsta 
ár. Og tað em ikki tekin. 
sum oljufeløgim taka so vxl 
undir við. sigur Jan Mort- 
ensen, stjón.

- Hinvegin haldi eg ikki. 
at tað ger so nógv. u' høvdu 
vit ema útbjóðingammdu 
nú. við teimum prísum, sum 
eru í løtuni. høvdu oijufel- 
øgmi kunnað pressað føroy- 
tngar nógv. hugsa vit um 
skattastigið, sum verður 
lagt.

Jan Mortensen heidur, at 
økta virksemið í Føroyum, 
og at u'ðúnar em batnaðar 
munandi, hevur gjørt. at 
áhugm hjá føroyskum 
fyntøkum at vera við í eini

komandi oljuvinnu, ikki er 
so týðiligur nú sum bara fýri 
einum ári síðani

- Kanska em fyritøkumar 
nú ikki so ónøgdar við, at 
alt íkki bytjar her og nú, U' 
tær hava nóg mikið at gera. 
Samstundis kunnu vit á- 
sanna, at arbeiðsloysið er 
minkað so mikið nógv, at 
vit skjótt kunnu renna okk- 
um út í nakrar fløskuháls- 
trupulleikar, ti ið oljuvinn- 
an kemur Tað kann henda, 
at vit fara at vanta fólk við 
rxtta førleikanum, sigur Jan 
Mortensen.

Sam starv
Saman við Oljufyrisitingini 
og Menningarstovuni fyri- 
reikaði Føroya Arbeiðsgev- 
arafelag føroysku lunøkuna 
á oljuframsýningini, sum 
var f Stavanger i' famu viku. 
Flestu fyntøkumar, sum 
vóm við, em limir í Føroya 
Arbeiðsgevarafelag.

- Áhugin hjá okkum er, 
at føroyskar fyritøkur em 
víð og fáa ein leiklut í eini 
komandi oljuvinnu. Higartil 
hevur tað verið so, at út- 
iendskar fyntøkur bert hava 
havt áhuga í føroyskum 
fyritøkum, sum hava við

Hesi fólkini umboðaðu 
føroyska básin, og tað 

gjørdu tey avbera vcel.
Mynd jan

Merkið átti heiðursplássið 
við høvuðsinngongina til 

ONS, her lið um lið við 
Grønland, Italia og 

Noreg. Mynd jan

fiskiframleiðslu, ídnað og 
tænastu innan hetta økið at 
gera. Men nú venda olju- 
feløgini seg javnan til okk-

Týdningarmikið 
at staðfesta  
leiklutin hjá 
føroyskari vinnu
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Løgm aður eftir N oregsvitjan:

Ein góður og gagnligur túrur
Jan Múller

-Hctla var ein sera góður og 
gagnligur túrur fyrí meg 
sjálvan og vónandi eisini 
fyrí landið sigur Anfinn 
Kallsberg, løgmaður eftir 
heldur drúgvu og umfatandi 
Noregsvitjanina í farnu 
viku.

Løgmaður ivast ikki í, at 
tað nógva hann hevur saeð 
og upplivað á túrínum í 
Noregi, fer at hava ávirkan 
á tær avgerðir, sum í fram- 
tfðini verða tiknar landanna 
millum. Hann ætlar sær í 
hvussu er at gera sitt til, at 
gongd kemur á eina sam- 
vinnun landanna millum, 
sum sjálvandi kann gagna 
báðum pørtum.

O bindand i
Uppá fyrispurning um hann 
hevði við sær ynski og upp- 
skot frá føroyskum vinnu- 
lívi um samstarv við norsk- 
ar fyrítøkur sigur Anfinn

Kallsberg, at tað hevði hann 
ikki. Talan var um ein heilt 
óbindandi túr fyri báðar 
partar.

Tað er heldur ikki rætt at 
siga, at norsk oljufeløg eftir 
slíkan túr standa fremri enn 
onnur útlendsk oljufeløg, 
sum vilja vera við f leit- 
ingini við Føroyar sigur løg- 
maður og leggur dent á, at 
eingi lyfti eru givin frá 
nøkrum av pørtunum um 
leiklutin í eini komandi 
oljuvinnu.

Víða um
Løgmaður kom víða um á 
ferð sfni í Noregi. Eftir at 
hava vitjað í Oslo og tosað 
um felags áhugamál á eitt 
nú fiskivinnuøkinum og f 
sambandi við ES, snúði 
restin av túrínum seg mest 
um oljumál. Løgmaður vitj- 
aði á oljupallinum Snorre, 
sum Saga Petroleum rekur. 
Hann vitjaði eisini á olju- 
ráðstevnuni í Stavanger, har

høvi varð at vitja fleiri av 
básunum, eitt nú Kvæmer, 
ABB, Statoil, Norsk Hydro 
og Saga. Eisini legði hann 
leiðina inn á tann føroyska 
básin.

Vitjað varð eisini á Olju- 
direkloratinum. har Gunnar 
Berger, stjórí og fyrrverandi 
ffggjarmálaráðharrí var 
vertur. Har varð greitt frá, 
hvussu norska oljuvinnan er 
bygd upp umsitingarliga og 
hvussu teir ymsu tættimir í 
hesi vinnu virka hvør á sfn- 
um øki. A ferðini var eísini 
høvi hjá løgmanni at fáa 
rættiliga neyvt innlit f 
tilbúgvingarskipaninar hjá 
SAGA.

H itti .B a rb aru -
Hóast ferðin mest snúði seg 
um olju, fisk og ES, so vóru 
eisini stundir til at tosa um 
list og mentan, eitt nú í 
sambandi við døgurða, har 
norski kommunu- og sam- 
starvsráðharrin, Ragnhild

Umborð á oljupallinum Snorre. Fv. Mogens Holm Petersem frá  danska uttanríkisráðnum, Anfinn Kallsberg, H erluf Haarstad varð vertur. Tá 
Sigvaldsen,deildarleiðari í  Tinganesi, kvinnan er frá  norska uttanríkisráðnum, síðani kemur Finn Christiansen, v°ru kend norsk listafólk
norskur konsul og Marjun Hanussardóttir, løgmansstjóri. Mynd jan

Løgmaður og 
oljumálaráðharrin vitja á  

básinum hjá norsku 
stórfyritøkuni Kvcemer. 

Her saman við umboðum  
fy r i Kvcemer og leimum 

tnm um  oljufeløgunum  
Saga, Staloil og Norsk 

Hydrv. M ynd jan

millum innbodnu gestimar. 
eitt nú Annika von der 
Lippe, sum vit kenna frá 
filminum um Barabaru og 
siðani eisini norski vísu- 
sagnann Lars Klevstrand, 
sum er limur í stýrínum fyri 
Norðurlandahúsið.

Løgmaður hitti ráðharrar og listafólk á Noregsferðini. Her er hann saman við norska kommunuráðharrapum, Ragnhld Haarstad. norska vísusangaranum Lars Klevstrand og 
sjónteikarkvinnuni Annika von der Lippe, sum hevði leikl.utin sum Barabara. Myruiir jan


