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Arbeiða nú m iðvíst við eini 
tilbúgvingarskipan fyri Føroyar

lívi, at tryggja. at árinið á 
umhvørvið verður minst 
møguligt og at amboð. tól 
og útbúnaður ikki fer fyri 
skeyti og at tann fíggjarligi 
missurin verður minst 
møguligur.

H avøki
Málsetningurin við eini til- 
búgving fyri Føroyar er at 
skipa soleiðis fyri, at eitt 
óhapp ikki endar við eini 
vanlukku. í hesum sam- 
bandi er neyðugt at sam- 
skipa arbeiðið við verandi 
útgerð og vísa á neyðuga 
nýggja útgerð. Tilbúgvingin

skal greitt tilskila. hvør 
hevur leiðslu (ábyrgd). Til- 
búgvingin verður gjørd fyri 
at bjarga mannalív. at 
tryggja. at árinini á um- 
hvørvið verða minst møgu- 
lig, og at fíggjarlig virði 
ikki fara fyri skeyti - ella at 
fíggjarligi missurin verður 
minst møguligur. Tilbúgv- 
ingin verður gjørd við atliti 
til galdandi lógir. kunngerð- 
ir og kongaligar fyriskip- 
anir. og neyðugar broyt- 
ingar í reglugerðunum.

Fra lan d avin na
I sambandi við at oljuídn-

aðurin skal byrja at bora 
eftir olju og gassi í føroysk- 
um havøki er neyðugt við 
eini nationalari tilbúgving. 
Føroyska tilbúgvingin skal 
uppá ein munagóðan máta 
og í samspæli við tann. sum 
eigur rættindini og opera- 
tørin. vera starvsfólki til 
hjálpar, sum av medisinsk- 
um orsøkum, óhappi ella 
vanlukkuhendingum hava 
tørv á hjálp. Tilbúgving 
fevnir um øll tøknilig, op- 
erativ og organisatorisk til- 
tøk. sum forða fyri, at ein 
vandastøðu gerst til eina 
vanlukkustøðu, ella sum 
forðar ella ntinkar um 
skaðaárinini av eini veru- 
ligari vanlukku. Umrødda 
tilbúgving fevnir um fólk, 
umhvørvi og tey fíggjarligu 
virði, innrættan og skip, 
sum verða umfatað av olju- 
lóggávuni.

A rbeiða  m íðv íst
Seinastu dagaramar hevur 
verið nakað av skriving í 
bløðunum um tilbúgvingina 
og hevur niðurstøðan í hes- 
um verið tann. at tað gongur 
ov seint við at fáa Føroyum 
eina tilbúgving. M.a. hava 
umboð fyri útlendsk olju- 
feløg vtst á týdningin. sum 
ein tilbúgving hevur fyri 
teirra virksemi.

Sosialurin hitti í vikuni 
umboð fyri Verkætlanar- 
bólkin. sum hevur fund 
javnan. Formaðurin í bólk- 
inum, Hákun Steingímsson, 
viðgongur, at teir hava ikki 
gjørt nokk fyri at kunna

Regin Jesperesen, sum 
umboðar løgregluna í  
tilnúgvingararbeiðinum

Hákun Steingrímsson í 
miðjuni er formaður í  

Verkattlanarbólkinum. Við 
lið hansara Bogi Eliasen 
frá  Vinnumáhistýrinum. 

Vm. Petur Ólsen frá  
B runaumsjónini

almenningin um arbeiðið. 
og vilja teir tí fegnir vera 
meira opnir í framtíðini. 
Ætlanin er eisini at fara 
undir at geva eitt blað út, 
sum verður sent teimum, 
sum á ein ella annan hátt 
hava tilknýti til málið.

Hann sigur. at tað hava 
verið gjørdar fleiri royndir 
at fáa eina tilbúgvingar- 
ætlan upp at standa, men at 
hetta tíanverri ikki er vorðið 
loftað nóg væl í landsstýr- 
inum fyrrenn nú. Hann dyl- 
ur heldur ikki fyri, at tað eru 
vónimar til eina komandi 
oljuvinnu. sum líkasum 
hava fingið bikarið til at 
flóta yvir - ttngið veruliga 
gongd á málið.

Hákun Steingrímsson 
heidur fyri, tað er ótrúliga 
umfatandi at gera eina 
tilbúgvingarætlan fyri eitt 
heilt land. - Eg ivist í, um 
man nakra aðrastaðni hevur 
eina slíka skipan fyri eitt 
heilt land.

Hann sigur seg annars 
vera nøgdan við, at arbeiðið 
nú gongur sum tað eigur og 
biðjur áhugabólkar kring 
landið, sum em vornir 
ótolnir, um at hava tol. Tí 
nú hendir nakað. Tað er 
umleið eitt ár síðani, at farið 
varð í gongd og eftír æt- 
lanini skal stýrisbólkurin 
hava sítt arbeiðið liðugt inn- 
an eini tvey ár.

Ferðin í teimum ymsu 
bólkunum er ymisk, alt eftir 
hvat økið er. Tvs. at upp- 
gávumar em sera ymiskar.

Tað hevur leingi verið tørvur eini til- 
búgvingarskipan í  Føroyum. Nú verð- 
ur so arbeitt miðvíst við at fyrireika  
eina slfka skipan. Arbeiðið skal vera 
liðugt innan tvey ár, og í  løtuni er tað 
sertakliga ein komandi oljuleiting, 
sitm skiuuiar untiir arbeiðið

J a n  M i t i.hR  
J e n s  K V a n c

Hendir ein stórvanlukka í 
Foroyum. á sjógvi. landi 
ella i luftim. so finst i dag 
eingin vernlig og skipað til- 
búgving. Kortini finnast 
tilbúgvmgarskipamr kring 
landið. oftani lokalt og sum 
eitt samstarv millum ymsar 
almennar stovnar so sum 
løgreglu. bmnaumsjón, 
siukrahús. V & B. bjarging- 
arfeløgini osfr.

Hesi seinastu árini hevur 
verið arbeitt rættilíga mið- 
víst frá flein síðum at fáa 
eina skipaða tilbúgving fyri 
alt landið. M.a. hava verið 
venjingar í Vágum í sam- 
bandi við tlogvanlukkur. 
Hesar venjingar vóm so 
mikiðavdúkandi - tær vístu 
so stórar manglar. at tað fyri 
einum ári síðani varð stig 
tikið til at fáa skipað ar- 
bejðið við tilbúgving.

í hesum sambandi er 
gjørd ein verkætlan. Henda 
sigur m.a.. at øll tey rele- 
vantu aðalstýrini taka eina 
principavgerð um at fáa 
gjøn eina tilbúg vingarætlan 
fyri Føroyar.

Siðani erein arbeiðssetn- 
ingur gjørdur - kommisor- 
íum. sum hevur til endamál 
at fáa ema tilbúgvingar- 
skipan fyri Føroyar við tí 
setmngi at fyribyrgja, av- 
marka og bøta um skaðar á 
persónar, ognir, umhvørvi 
við óhapp og vanlukkur. 
hemndir eisini krigsførslu 
ella vanda fyri slíkari.

Tað er Vinnumálastýrið. 
sum hevur hov uðsábyrgd- 
ina. men sum sjálvandi ar- 
beiðir saman við flein øðr- 
um stýmm. í sjálvum stýr- 
ísbólkinum em aðalstjórar- 
nir úr Fiskimálastýrinum. 
H e i ls u m á la s tý r in u m . 
Vinnumálastýrinum og 
Landfútin. Haraftrat kemur 
so helst eisini nýggja Olju- 
málastýrið uppí.

Síðani er ein verkætlan- 
arbólkur, ið stýrir og sam- 
skipar arbeiðið. Formaður í 
bolkinum er Hákun Stein- 
grímsson og skrivan Bogi 
Eliasen. í hesum bólki em 
eisini umboð fyri Bmna- 
umsjón Landsins. Lands- 
sjúkrahúsið og Føroya 
Landfúta umframt leiðarar- 
nir í teimum trimum ar- 
beiðsbólkunum fyri I . 
katalysatorbólk. sum fevnir 
um dand. strond og flogvøll 
em Jógvan Jensen. sjúkra- 
húsv. og Regin Jespersen.

løgr. Fyri 2. katalysator- 
bolk. sum fevnir um skip. 
ferjur og bátar er Elmar 
Hojgaard. V&B og fyri 3. 
katalysatorbólk. sum fevnir 
um frálandavirksemi er 
Alex Buvik frá Oljumála- 
deildini.

Undir verkætlanarbólk- 
inum em so teir mongu á- 
hugabólkamir. sum aftur 
em sjálv kjamin í øllunt 
hjálpararbeiðinum undir 
eini vanlukku. (Sí talvu)

í dag er arbeiðið komið 
nakað áleiðis. Miðjað verð- 
ur móti at hava tað heilt 
liðugt um tvey ár. soleiðis 
at avvarandt mynduglcikar 
kunnu seta tað í verk. Mál- 
setningamir fyri teir tríggjar 
katalysatorbólkamar em:

Land. stro nd  og 
flog van lukkur
Ætlanin við eini tilbúgving 
fyri Føroyar er m.a. tokni- 
liga. við felags arbeiðshátti. 
mannagongd og fyriskipan 
og verða til reiðar at fyri- 
byrgja. at eitt óhapp ikki 
mennir seg til eina vanlukku 
og at forða fyri ella minka 
um skaðaárinini av einari 
vanlukkustøðu. Tilbúgving- 
in umfatar at bjarga manna-



NR. 1 3 2  - 1 5 . JULI 1 99 9 tíðindablaðið ©@©B©Q(1í1!70Dt] 9

Flogvøllurin og Vágoyggin 
eru millum tey málini, sum 
arbeitt verður mest við.

Men umframt flogvøllin 
eru tað utlitini fyri eini 
oljuboring við Føroyar, sum 
hava hægsta prioritet. Tað 
er rætt og slætt eitt krav fyri 
at byrja boring, at ein 
tilbúgvingarskipan er gjørd. 
Tað er so heldur eingin 
forðing fyri, at oljubólkurin 
fær sína tilbúgving uppá 
pláss, áðrenn restin er kom- 
in á mál. -Sjálvanđi er ar- 
beiðið hjá øllum bólkunum 
líka týdningarmikið, og teir 
eru eisini tengdir at hvørjum 
øðrum. men tað er so eitt 
ynski frá føroyskum mynd- 
ugleikum, at oljufeløgini

skulu sleppa at bora um eini 
tvey ár, og tí er tað eisini 
alneyðugt at fáa tilbúgv- 
ingina upp at standa innan 
ta tíð sigur Hákun Stein- 
grímsson.

Hann ger greitt, at hóast 
man hevur sett sær nøkur 
mál innan fyri eitt ávíst 
tíðarskeið, so er talan um 
eitt arbeiði, ið fer at halda 
fram í alla framtíð.

Regin Jespersen, sum 
umboðar Landfútan í ar- 
beiðinum, heldur fyri, at tað 
í mong ár hevur verið lagt 
trýst á lanđsstýrið um at fáa 
eina tilbúgving og at hava 
eina skipan, sum veruliga 
virkar. -Bæði løgreglan og 
brunaumsjón hava roynt at

fáa lanđsstýrið at taka hetta 
upp av álvara. Nú er ljós 
fyri framman, og sær tað út 
til, at tað er helst oljan, sum 
hevur lagt trýst á landsstýrið 
og hevur fingið tað til at fara 
í gongd. Og tað kunnu vit 
so bara vera nøgdir við.

Alex Buvik, sum er for- 
maður í oljubólkinum, ivast 
ikki í, at arbeiðið við til- 
búgvingarætlanini nokk 
skal blíva liðugt til tíðina, 
men hann metir tað vera 
altavgerandi fyri eina kom- 
andi oljuleiting. at tann 
parturin av tilbúgvingini er 
liðugur, áðrenn boringin 
byrjar um eini tvey ár.

Hann vísir á, at oljufel- 
øgini mugu hava eina natio-

nala tilbúgving at fyrihalda 
seg til, og tí liggur stórt 
tr>'st á jústoljubólkinum at 
fáa arbeiðið gjørt. Nú 
landsins myndugleikar 
hava sett sær fyri at fáa 
oljufeløg at bora her um fá 
ár, so verða teir eisini 
noyddir at stuðla arbeið- 
inum við eini tilbúgving, 
sum kann koyra parallelt. 
Tað er tí eisini umráðandi, 
at teir ymsu myndug- 
leikamir góðtaka. at tað 
verður brúkt tíð og 
ressursir hjá fleiri 
persónum til hetta arbeiðið.

Ráðgeving
Teir tríggir bólkamir fáa 
eisini góðan stuðul í sínum

Verkcetlanarbólkurin. Fv. 
Petur Olsen, Djóni Weihe, 
Alex Buvik, Regin
Jespersen, Bof>i Eliassen 
(skrivari) og Hákun 
Steingrímssfín. Elmar 
Højgaard og Jógvan 
Jensen resta á mxndini.

arbeiði frá fakfólki úr øðr- 
um londum, sum fyri tað 
mesta koma henda vegin at 
leggja lag og greiða frá, 
hvat í dag verður lagt í til- 
búgving í øðrum londum, 
har krøvini em høg. Hisini 
kunnu fólk higani tara av 
landinum at fáa ráðgeving.

I ár er avsettt á fíggjar- 
lógini knøpp millión til 
arbeiðið hjá teimum ymsu 
bólkunum.

Hákun Steingrímsson sig- 
ur. at teir fara at skjóta upp. 
at tað verða settir fleiri 
pengar og orka av til ar- 
beiðið. -Vit skulu eisini 
tryggja, at hetta arbeiðið 
kemur á mál. Eitt er at gera 
eina frágreiðing og nakrar 
niðurstøður. Eftir verður so 
at fáa ressursir til at seta alt 
hetta í verk.

Ein av persónunum í 
øllum hesum arheiðinum. ið 
hevur eina rættiliga týdn- 
ingarmikla uppgávu er Pet- 
ur Olsen, sum arbeiðir hjá 
Bmnaumsjón Landsins. 
Hann skal m.a. koma við 
eini frágreiðing um, hvussu 
vit em fyri at útbúgva fólk 
til at kunna lúka krøvini, 
sum ein tilbúgvingarskipan 
setir. Hvørjar nýggjar út- 
búgvingar hava vit tørv á. 
og hvørjari útgerð er brúk 
fyri? Hann vísir á, at tað 
nyttar ikki bara at fáa ein 
instmktør heim av og á. - 
Vit skulu heldur útbúgva 
okkara egnu fólk, so tey

--------- Styrisbolkur------------------—
j Fislcimálastýrið Heilsumálastýrið [ [ Virmumálastýrið Landfútin 1

bormaour

Bercdskabsstyrelsen
(DK)

• Faklig vegleiðing 
> Eftir tørvi eisini uppihald í 

Føroyum fyrí at luttaka 
meirtt virtcið í 
planleggingmi

N Verkætlanarbólkur
Limir: Hákun Steigrímsson, Vinnumálastýríð, formaður 

Petur Olsen, Brunaumsjón Landsins 
Jógvan Jensen, Regin Jespersen, Elmar Højgaard, Alex Buvik 
skrivari: Bogi Eliasen {Vinnumálastýríð)

Katalysatorbólkur 1: 
Land, Strond, 
Flogvanlukkur 

Jógvan Jensen, sjúkrahúsv. 
formaður

Mgin íespersen, iøgr

Katalysatorbólkur 2: 
Skip, Ferjur, Bátar

Eimar Højgaard, V&B 
formaður

KataJysatorbólkur 3: 
Frálandavirksemi

Alex Buvik, 
Oljumálastýrið 

formaður

Eigur verkætlanina 
Stigtaxan
Útvegar pening, fólk o.a. 
Samhand við landsstýrísmenn 
Lógarabeiði, um torvur 
Seta ætlanma í verk, t i  hon 
fyríliggur

Sekreteriat
Fylgja arbeiðsgongdirú í allar. 
verkatlanni 
Samskipar arbeiði og 
mannagongdir i 
katalys atorb óikunum

Ger arbeidsstlar fyri hvørt økið 
Draga inn allar áhugapartar 
innan hvørt økið 
Hevur sjálvstøðuga ábyTgd fyri 
Jrbetðsgongdina hjá sær viðv. 
uðarkøricum o.ø.

Áhugapartar
Bjargingarfeløgini Sirandsferðslan
Siatens Luftfartvsscn Útvarp Føroya

(interessentar) innan Flyveatation Tótshavn Sjónvarp
ymsu tilbúgvingarøkini Heilsufrøðiliga J-øioya

Starvstcvan SEV
Løgreglaii iComiminur/ Atlanlsílog
Vdktar &. Ðjargingartsrtastar. Tórshavnar Sløkki.ið Arbeiðseftirliríð
Fxrøemes Koimnando Føroya Teie Biiefurktið
SjÚArahúsvcrk Fjaroya (Sjúkrafí.ueiL) Søfartstyrelsen Fólkakirkjan
Bmnaumsjó nLand stns/Landsverkfir. (skjpaeftirhcið) Reyði Krossur
Oljumálasstýrið/V innumálastýríð 
I.øgrnanskrivsstovar.

VeBurstøðin (DMI) 0.o.

Her eru allir partar
(myndugteikar, feløg o.s.íf ), ið 
á einhvønn hác luttaka f 
blbúgviagararbeiði 
Áhugapartar verða dngnir inn í 
veriueuanina av 
katalysalorbólkununi 
Aroeiða mest møguligan mun 
sjiivir við sinum etlanum, men 
kunnu fáa hjálp ffá frá 
kat.bólkum

verða verandi herog harvið 
tryggja kontinuitetin.

Hjálp úr Esb jerg
I sambandt við arbeiðið at 
gera eina tilbúgving- 
arskipan fyri Føroyar hevur 
verið heitt á Esbjerg Brand- 
skole um at gera eina frá- 
greiðing fyri bólkin. Skúlin. 
sum er sera frammaliga 
bæði innan eldsløkking og 
bjarging og trygd annars, 
hevur kannað hvørjar út- 
búgvingar og harvið eisini 
instruktørar eru neyðugtr í 
Føroyum. Her er ikki talan 
um at fara undir at byggja 
nakað frá botni av. tí tað 
finst longu mangt í Føroy- 
um. sum erog verður partur 
av ein framtíðar tilbúgv- 
ingarskipan. Eisini Bereds- 
skapsstyrelsen í Danmark 
hevur verið við í ráðgev- 
íngtni.

Tað er ikki so langt sfð- 
ani. at ynski vóru frammi 
um at fáa eina stóra try gg- 
ingarmiðstøð í Føroyum. 
Sum støðan er í dag, so er 
ávíst virksemi við Air og 
eisini í Klaksvík. Brand- 
skúli hevur leingi verið við 
Áir, meðan tað í Klaksvíkar 
finst ein trygdarmiðstøð.

Spumingurin er so, um 
ein framtíðar bjaigingar- og 
trygdarmiðstøð skal liggja 
á einum av hesum plássum, 
báðum tveimum ella onkra 
heilt aðrastaðni. Tá vit 
spyrja. hvar tað er rættast 
at hava eina slíka miðstøð 
er tøgn í Verkætlanarbók- 
inum.

-Hetta er ikki nakað vit 
leggja okkum út í. Vit skulu 
bara koma við eini frá- 
greiðing um, hvar haltar og 
hvat kann gerast. Men tað 
er ikki so avgerandi. hvar

Alex Buvik, sum stendur á 
odda fxri frálandabólki- 
num sigur taí) hevur skund 
at fáa gjørt eina tilbúgv- 
ing

ein slík støð liggur. Bara 
hon riggar - tað er tað týdn- 
ingarmesta sigur Hákun 
Steingrímsson. sum samtíð- 
is leggur stóran dent á. at 
almenningurin og feløg og 
stovnar kring landið. sum 
vilja hava tilknýti til eina 
tilbúgvingarskipan hereftir 
verða væl kunnað um. hvat 
arbeitt verður við og hvussu 
langt arbeiðið er komið.

Helst kemur nxggja Olju- 
málastxrió uppí Stxris- 
bólkin. Áhugapartamir í 
niðasta kassanum er sjálv- 
andi nógvfleiri. Her eru 
bert nevndir nakrir


