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Hjálp til 
sjálvhjálp
-7í/r) er okkara vón, at vit við okkara 
kunnleika til frálandavinnu. kunnu 
verða við til at veita ‘hjálp til sjálv- 
hjálp ’ til føroyskar einstaklingar.; 
virkir og foroyskt vinmtlív sum heild 
siga teir háðir Suni á Dalho og Rói 
Strom. sum herfyri stovnaðu Jyritøk- 
una ..Xorth Atlantic Provider“ og 
løtu upp skrivstovu í  Havn.

J a . \  M l  LLhR

Stutt tvri jól lat upp helđur 
ovaniig vkriwova i Havn. 
TaO eru teir bai'ir Súni á 
DalU' og Rot Strom. ii> 
hava tleirt rovnđtr innan 
oljuvinnu. ti> hava tikið 
stigii' úl ..North Atlantic 
Proviđer”. sum stðani før- 
ovskar og útlendskar fyri- 
tokur hava stovnaO í felag. 
Endamálid við nvggju fyn- 
tokuni. sum er sett á stovn 
viðeini komandi foroyskari 
oljuvinnu fyri eygað. er at 
kunna veita tænastur til ser- 
stakliga foroyskar íyritøkur 
og einstaklingar. sum ætla 
at virka i oljuvinnuni.

Súm á Dalbo sigur. at em 
av teirra fyrstu uppgávum 
hev ur verið at útvega teim- 
um foroyingunum. sum í 
desember mánaði tóku 
prógv íoljubonng viðtekn- 
iska skúlan í Havn. prak- 
tikpláss

Tað hevur eydnast teim- 
um at útvega oílum teimum 
12. sum í dag táa prógvini 
handað av sjálvum undir- 
v ísingarmálaráðharranum. 
praktikkpláss í Noregi. 
Hetta er tó ikk i komið enda- 
liga uppá pláss. Tað er eisini 
ein spurningur um fígging.

Súm á Dalbø, sum sein- 
astu ánni hev ur arbeitt við 
oljumálum fyri Suður-vest- 
ursamtakið. sigur. at hann 
eisini í nýggju íyntøkuni fer 
at taka sær av uppgávum 
fyri kommunumar í hesum 
samtaki.

L ppgávumar. sum liggja 
fyri framman eru nógvar og 
tjolbroy ttar. ettt nú verður 
arbeitt v ið at fáa samstarv 
v ið fy ritokur i Skotlandi eitt 
nú innan supplyokið

Ein av uppgáv unum. sum 
nýggja tyritokan bjtx>ar sær 
at taka sær av er at útvega 
toroyingum tjans við út- 
lendskum oljuskipum. 
Hetta er tað arbeiðið. sum 
ALS fyri nøkrum árum 
siðam fór undir. Nú hava 
teir hjá North Atlantic Pri>- 
v ider eitt áv íst samstarv við 
ALS. at tá fyrispumingar 
em frá føroyingum um ar- 
beiði við útiendskum olju- 
skipum. so taka m.a. teir 
sær av hesum.

-Vit v ilja uppá longri sikt 
royna at fáa fastar avtalur 
viðáv ís reiðaríir. soleiðis at 
hetta kann koma í eina 
metra fasta legu stgur Suni 
á Daibo.

Roi Strom. sum bæði er 
skipsforari og hevur royndir 
frá bæði oljuskipum og 
oljupallum. stendur fyri 
hesum partinum av arbeið- 
inum hjá fyritokuni.

Fo ro yskar u tlend skar  
loysn ir
Nú roynt verður at útbúgva 
føroyingar til arbeiðsupp- 
gávur í eini komandi olju- 
leiting hevur verið frammi 
í orðaskiftinum í hvønn 
mun oljufelogini fara at 
brúka føroyska arbeiðs- 
megi. í hvonn mun hetta er 
eitt y nski frá føroy skari síðu 
og síðani í hvonn mun vit 
hava fólkini til tær ávísu 
arbeiðsuppgáv urnar. Vit 
spurdu Suna á Dalbø, 
hvorja viðmerking hann 
hevur til hetta!

-Um vit ikki skaffa loysn- 
ir og kompetent fólk og vísa 
oljuvinnuni á orsokir til at 
brúka føroyska arbeiðs- 
megi. so verða alt útlendsk- 
ar loysnir. Tað er eingin 
loyna. at eitt oljufelag. sum 
vil arbeiða í føroyska 
okinum av strategiskum or- 
søkum hev ur áhuga í at vísa 
goodwill yvirfyri føroying- 
um og hava v it so útbúgvið 
fólk. sum kann taka sær av 
uppgávunum ájøvnum føti 
v ið aðrar. so er tað rímuliga 
innilýsandí. at hetta verður 
gongdin.

Suni á Dalbø vísir á. at 
fingu hesir fyrstu føroying- 
arnir. sum hava gingið á 
boriskeiði í Føroyum. ikki 
praktiktíðina við og tað 
steðgaði har. so hava út- 
lendsku felogini grund- 
gevingar fyri íkki at brúka 
førovingar. nevniliga at 
føroyingar hava ikkí prak- 
tisku royndimarog ti verða 
teir noyddir til at brúka síni 
egnu fólk.

Suni á Daibo heldur tað 
tí vera rætt a\ foroytngum 
at leggja dent á. at vnski 
okkara er. at føroyingar. 
sum hava neyðuga førleikan 
og royndimar kunnu vera 
við til at manna eitt nú 
boripallamar í einum leiti- 
skeiði. Tað eigur at bera til 
at hava føroyingar sum ein 
part av manningini.

-Tað einasta vit mugu 
vera vamir við er seta pro- 
sent á slík ynski ella krøv. 
um tú tá ikki klárar at fylgja 
tí upp kortini

Súni á Dalbø vísir á. at 
vit mugu rokna við. at olju-

felogini í fyrsta lagi vilja 
koma við sínum egnu fólk- 
um. -Rokna vit við goodwill 
frá teirra síðu uttan sjálvi at 
fyrireika okkum til avbjóð- 
ingarnar. so hugsa vit 
skeiv t. Og tað er nettup her, 
at North Atlantic Provider 
kemur inn í myndina.

Suni á Dalbø sigur v íðari. 
at fólk, sum ringja til teirra 
um at fáa arbeiði við eitt nú 
útlendskum seismikkskip- 
um, gera hetta m.a. við tí 
fyri eygað at kunna arbeiða 
í hesi vinnu. tá verulig 
gongd kemur á leitingina 
við Føroyar.

Tí er tað ein týdningar- 
mikil partur av teirra arbeiði 
at kunna vera við til at 
skaffa monnum royndimar, 
soleiðis at vit hava fólkini 
tann dagin oljuvinnan tekur 
seg upp.

Lat okkum hyggja nærri 
at, hvat North Atlantic 
Provider annars stendur fyri 
og hvørjar uppgávur tað 
hev ur sett sær fyri at arbeiða 
við:

Hvat e r North A tlantic  
P ro v id er?
North Atlantic Provider er 
eitt partafelag. sum er skrá- 
sett og virkar í Føroyum: 
ognarar felagsins eru út- 
lendskar og føroyskar fyri- 
tøkur. N.A.P vil stimbra 
upp undir. at eitt komandi 
trálandav irksemi ber í sær 
fleiri føroyskar arbeiðsmøg- 
uleikar eins og vinnuligan 
vøkstur og v innuligt marg- 
feldni í bæði stytri og longri 
framtíð. Hetta er samstundis 
eitt føroyskt politiskt aðal- 
mál, ið eisini er staðfest í 
seinastu frágreiðingini frá 
oljuráðleggingarnevndini 
(1997).

Oljufeløg. fakfólk. og 
persónar innan frálanda- 
vinnuna annars, eru samd 
um. at fløgur skulu haldast 
á einurn minimum í leiting- 
arfasuni. I staðin skulu vit 
leggja áherðslu á. at sam- 
skipa. tilrættaleggja og sain- 
starva soleiðis. at vit fáa 
sum mest burturúr teimum 
aktivum vit ráða yvir í dag: 
hetta eru grundhugsjónir. ið 
fólkini aftanfyri N.A.P. taka 
fult undir við. Eingin forð- 
ing er fyri at vit kunnu fara 
í gongd við teitnum fólkum.

virkjum og fasilitetum sum 
vit ráða yvir í dag. Tað er 
sjálvandi neyðugt við út- 
lendskari hjálp til ymiskt 
serligt virksemi. men v innu- 
menningin eigur, eftir okk- 
ara hugsan, at koma gjøgn- 
um samstarv innan føroyskt 
vinnulív tá ið hetta yvirhøv- 
ur er gjørligt; hetta fyri at 
stimbra upp undir.

- at eitt komandi oljuvirk- 
semi kemur so nógvur og 
tjølbroyttum pørtum av før- 
oyskum vinnulívi tilgóðar 
sum gjørligt.

- at føroysk luttøka í frá- 
landavinnuni kemur at 
byggja á ein smidligan 
bygnað, ið tekur hædd fyri 
serføroyskum v iðurskiftum 
(smáar fyritøkur o.s.fr.),

- at føroysk luttøka í frá- 
landavinnuni kann veita 
eina kappingarføra tænastu 
á altjóða støði.

Hvør er North A tlantic  
P ro v id er?
Abyrgdina fyri dagligu 
leiðslu felagsins hev ur Suni 
á Dalbø. stjóri. Útbúgving- 
arliga hevur stjórin holla 
bakgrund við einum 'MA. 
int.po./eco.' frá University 
of Leeds í Bretlandi og 
einum 'Cand.scient.soc." frá 
Aalborg Universitet í Dan- 
mark.

Av altjóða arbeiðsroynd- 
um kann stjórin m.a. vísa 
til starv á ST-høvuðsborgini 
í New York. har hann starv- 
aðist hjá ‘Department for 
Policy Coordination and 
Sustainable Development' 
(deildin fyri ‘burðardygga 
menning'). Royndir frá tí- 
iíkum starvi kunnu sjálvsagt 
ikki yvirmetast tá ið talan 
er um altjóða samstarv/v irk- 
semi av einhvørjum slagi. 
Av arbeiðsroyndum. ið eru 
beinleiðis tengdar at olju- 
vinnu. kann stjórin vísa til 
starv sum oljuráðgevi hjá 
Suður-Vestur Samtakinum. 
ið er samtak myndað av 9 
ymiskum kommunum í 
Føroy um.

Rói Strøm er undirstjóri í 
felagnum. Undirstjórin er 
skipsførari av útbúgving. 
Harafturat hevur hann tikið 
hópin av skeiðum og prógv-

um beinleiðis tengd at frá- 
landavinnuni: hesi skeið og 
prógv eru tikin í Esbjerg og 
Aberdeen. Undirstjórin 
hevur starvast á boripalli hjá 
Mærsk. har hann hevði 
ábyrgdina av øllum tilfari ið 
fór av og kom á boripallin 
(Barge Master) Undirstjórin 
hevur somuleiðis starvast 
hjá BP og Asco í Aberdeen 
og Peterhead í Skotlandi, 
haðani hann hevur serligt 
innlit í innkeyp og logistikk 
síðuna av frálandavinnuni 
(supply).

Samansetingin av hollari 
teoretiskari vitan og vinnu- 
ligum royndum skuldi 
borga fyri, at dagliga leiðsl- 
an hjá ‘North Atlantic Pro- 
vider P/f’ kann føra grund- 
hugsjón felagsins út í lívið, 
nevniliga at stimbra upp 
undir at føroyskt vinnulív 
v ið rættari tilrættarlegging 
og samstarvi v erður ført fyri 
at veita eina kappingarføra 
tænastu til eina komandi 
frálandav innu.

Hvør er le ik lu turin  hjá  
North A tlantic  
P ro v id e r?
I endamálsorðingini hjá 
N.A.P. stendur, atfelagid vil 
arbeiða við atliti til vinnu- 
ligt virksemi i sumbandi vifl 
frálandavinnu. Hendan orð- 
ing byggir á okkara sann- 
føring um, at tað principielt 
er skilagott at hugsa í møgu- 
leikum ístaðin fyri avmark- 
ingum. Hinvegin eru teir 
eisini klárir yvir, at ein tflík 
orðing kann geva fólki eina 
kenslu av. at her hava vit 
ein typiskan 'Jack of all 
Trades'. ið heldur seg fram 
at, hetta uttan mun til yrki 
ella førleika - hetta er als 
ikki veruleikin.

-Rætt er tað. at vit ætla at 
fáast við vinnuøki so ólík 
sum t.d. offshore-útbúgv- 
ingar og reiðarí virksemi 
(offshore support), tann 
reyði tráðurin í ollum hes- 
um er ‘management-íunkt- 
iónin’. Uttan mun til um vit 
fáast við bátar. virkir ella 
einstaklingar so er okkara 
leiklutur tann sami: 'Man- 
agement'. North Atlantic 
Prov ider P/f eigur ikki akt- 
ivir so sum høllir, bátar. 
kranar, virkiro.s.fr.. og hev- 
ur felagið heldur ongar ætl-

Suni á Dalbø. Rói Strøm 
og Unn Hansen manna 

North Atlantie Provider í 
dag Unn er útbúgvin eks- 

portteknikkari og virkar 
sum skriyari ífyritøkuni 
Mynd Álvur Haraldsen

anir um tflíkar ognir. Á fín- 
um máli er ‘intellectual pro- 
perties' møguliga tann besta 
vendingin fyri at lýsa 
virksemið.

-Tað er okkara vón, siga 
teir báðir stigtakararnir til 
fyritøkuna. -at vit við okk- 
ara kunnleika til frálanda- 
vinnu, kunnu verða við til 
at veita ’hjálp til sjálvhjálp’ 
til føroyskar einstaklingar. 
virkir og føroyskt vinnulív 
sum heild. Konkret dømi 
uppá tílíkt virksemi er t.d. 
a) fáa einstaklingum møgu- 
leika til offshore-útbúgving 
via samstarv millum før- 
oyskar- og útlendskar 
stovnar og fyritøkur, b) fáa 
føroyskum virkjum sam- 
band og/ ella avtalur við 
útlendsk virkir og feløg, c) 
fáa føroyskum vinnulívi 
neyðuga vitan um kravdan 
(og egnan) førleika í sam- 
bandi við frálandavinnu 
(góðskustýring o.s.fr.)...

Samanumtikið vóna Suni 
á Dalbø og Rói Strøm at 
verða eitt amboð fyri teirra 
ognarar og føroyskt vinnu 
lív íheild við atliti til. at vit 
fáa ment okkum sum ar- 
beiðsmegi og vinnulív við 
at gera nýtslu av teimum 
møguleikum og avbjóðing- 
um sum ein frálandavinna 
gevur okkum; hetta til 
gagns fyri føroyska sam- 
felagið uttan mun til hvussu 
oljuvinnutilgongdin annars 
kemur at hylnast (møgu- 
leikar eru t.d. eisini til staðar 
um tað ikki verður talan um 
oljuframleiðslu undir Før- 
oyum)


