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Bjarni Djurholm eftir fund við Statoilstjóra:

Stórir møguleikar fyri samvinnu
Statoil sær stórar
møguleikar fyri
samvinnu við
føroyingar. Felagið
metir Føroyar sum
eitt av sínum
satsningsøkjum og
dylur ikki fyri, at tað
kundi hugsað sær at
bygt upp nýtt høvuðssæti í Føroyum fyri at
gerast meira sjónligt,
umframt at vera við
til at stuðla undir
tøknimenning, gengransking, alternativa
orku o.a. Bjarni
Djurholm sær stórar
møguleikar fyri
samvinnu við norskt
vinnulív eftir fund
við Statoilstjóra
SAMVINNA
Jan Müller

Bjarni Djurholm, landsstýrismaður bjóðar Erling Øverland,
konserstjóra hjá Statoil vælkomnan til Føroyar
Mynd Jan Müller

Herfyri vitjaði konsernstjórin í risastóru norsku
oljufyritøkuni
Statoil,
Erling Øverland í Føroyum.
Endamálið við vitjanini var
m.a. at hitta fólkini, sum arbeiða fyri Statoil í Føroyum
og at stinga út í kortið
framtíðina hjá Statoil í Føroyum, herundir oljuleiting-

ina á landgrunninum. Men
eitt av høvuðsynskjunum
hjá Statoilstjóranum var at
hitta vinnumálaráðharran
Bjarna Djurholm. Ein
fundur, sum varð settur at
vara eina tíma, gjørdist ein
drúgvur og gevandi arbeiðsfundur uppá tríggjar

tímar.
Landsstýrismaðurin sigur, at hetta var ein av
teimum mest áhugaverdu
vitjanunum Vinnumálaráðið hevur havt nógvu seinastu árini. – Eg lagaði mína
feriu soleiðis, at eg fekk
høvi at taka ímóti og tosa

við hetta eitt hitt fremsta
umboðið fyri norskt vinnulív sigur Bjarni Djurholm,
sum leggur aftrat, at sera
nógv áhugavert kom fram á
fundinum. – Eg vildi fegin
vísa einum manni í slíkum
tignarflokki tann áhuga og
ta virðing, sum sømir seg
og gav mær tí góðar
stundir. Vit høvdu eina
framløgu um føroyskt
vinnulív og føroyska búskap og síðani varð tosað
aftur og fram um møguleikarnar fyri at víðka samvinnuna, tó at einki varð
gjørt av á fundinum.
Bjarni Djurholm sigur, at
Statoilstjórin vísti sera stóran áhuga fyri føroyskum
viðurskiftum og framtíðar
møguleikarnar í Føroyum
hjá Statoil, bæði sum fyristøðufelag í oljuvinnuni
men eisini sum vanligt
vinnufelag. Nú hann skal
taka við sum forseti í
norska arbeiðsgevarafelagnum sær hann stórar
møguleikar at vera við til at
byggja upp vinnuligt samstarv við Føroyar og føroyskar fyritøkur. – Hann
var sera opinskáraður og
konstruktivur í sínum úttalilsum um møguleikarnar
fyri øktum vinnuligum
samstarvi millum Noreg og
Føroyar ikki bert út frá
einum Statoilsjónarmiði
men umboðandi alt norskt

vinnulív. Bjarni Djurholm
leggur aftrat, at hann var
rættiliga bilsin av, at konsernstjórin í Statoil og
komandi forsetin í norska
arbeiðsgevarafelagnum var
so opin og hevði so nógv
uppá hjartað.

Nýtt høvuðssæti
Erling Øverland legði fyrst
og fremst dent á, at Statoil
fær umstøður til at menna
sítt virksemi í Føroyum
bæði nú felagið fer at vera
við í 2. útbjóðingarumfari
men eisini á landi, soleiðis
at teir koma at leggja okkurt eftir seg her.
Tað kom so eisini fram á
fundinum, at Statoil er
sinnað til at gera íløgur í
Føroyum ella stuðla undir
verkætlanir, sum eru skilagóðar. Hann nam eisini við
spurningin at at gera felagið meira sjónligt í føroyska
umhvørvinum, eitt nú vit at
byggja eitt veruligt høvuðssæti. Í dag húsast Statoil á
Viðanesi og í miðbýnum í
Havn.
Statoilstjorin vísti eisini
stóran áhuga fyri ætlanunum hjá føroyingum at
menna gransking, eitt nú
gengransking og vildi eisini
vita í hvønn mun føroyingar vilja hava útlendsk
feløg, eitt nú Statoil at gera

íløgur í gransking ella at
stuðla upp undir slíka.
Statoil sær eftir øllum at
døma møguleikar fyri einum slíkum útviklingi. Higartil hevur felagið eisini
verið við til at stuðla fleiri
granskingarætlanum í Føroyum.
Statoil brúkar nógvan
pening uppá at menna
alternativar orkumøguleikar her m.a. varandi orku so
sum vindorku. Hetta var
eisini nakað, sum norski
stjórin vísti stóran áhuga
fyri sæð í einum føroyskum
høpi.
Bjarni Djurholm vísir á,
at hann greiddi Erling
Øverland frá, at føroyingar
vilja fegnir hava útlendingar at gera íløgur í gransking
og framtíðar tøkni. – Tað
sýntist mær sum hann sá
Føroyar sum eitt komandi
vakstrarpotentiali fyri íløgur innan framtíðar tøkni og
hvørt av sínum.
Hann sá eisini Føroyar
sum eitt nýttt satsningsøki
hjá Statoil og norskum
vinnulívi sum heild, har
føroyingar skapar karmarnar og so fáa útlendsk
feløg at koma við kapitali.
Avtalað er at Bjarni Djurholm skal hitta umboð fyri
Statoil og norskt vinnulív,
tá hann verður við á altjóða
oljumessuni í Stavanger
seinni í hesum mánaðinum.
Erling Øverland verður tá
ein av vertunum, tá sum
forseti í norska arbeiðsgevarafelagnum og sum partur
av konsernleiðsluni í Statoil.

2. útbjóðing letur upp 17. august:

Marknaðarføra føroyska undirgrund
á ONS í Stavanger
Herfyri frættist, at danska
oljufelagið DONG hevur
keypt seg inn í fleiri loyvi í
føroyskum og bretskum
øki, eitt nú í seks ára loyvið, sum Statoil er fyristøðufelag fyri. – Hetta kunnu vit
bara fegnast um. Tað er
hugaligt, at eitt felag sum
DONG sær møguleikar í
okkara øki og mennir sítt
virksemi her og hinumegin
markið. Vit kunnu so bara
vóna, at onnur feløg eisini
síggja framtíðar møguleikar í økinum.

jan@sosialurin.fo

Tann 17. august letur 2.
útbjóðing til oljuleiting á
føroyska landgrunninum
upp. Tá kunnu áhugað
feløg fáa alt tað neyðuga
útbjóðingarumfarið. Sigurð
í Jákupsstovu, stjóri á Oljufyrisitingini sigur, at feløgini hava so tríggjar mánaðir
at kanna tilfarið og gera av,
um tey vilja søkja. Umsóknirnar skulu vera Oljufyrisitingini í hendi í seinasta lagi 17. november.
Ætlanin er so at viðgera
umsóknirnar skjótt og væl
og vónandi geva feløgunum
eitt svar innan árslok.
Ætlanin er so eisini at
marknaðarføra runduna á
altjóða
oljuráðstevnuni
ONS, sum verður í Stavanger í døgunum frá 24. til
27. august. Sigurð í Jákupsstovu sigur, at tey leggja til
rættis ein fund við fjølmiðlarnar umframt ein fund við
oljufeløg. Hann vónar, at

Góð úrslit hinumegin

Eisini føroyingar eru við á
stóru altjóða oljuframsýningini ONS í Stavanger seinni í
mánaðinum

hetta kann vera við til at
skapa áhuga fyri nýggju útbjóðingini.

Stjórin á Oljufyrisitingini
heldur tað eisini er hugaligt
at frætta, at tað møguliga
gongst væl hjá oljufeløgunum, sum leita eftir olju og
gassi hinumegin markið.
Her sipar hann m.a. til tíðindini í oljublaðnum Uppstream, sum nú um dagarnar skrivaði, at avmarkingarbrunnurin í Laggangassfeltinum norðan fyri

Clairfeltið vestan fyri Hetland er væleyndaður og
kann henda, at hann verður
tað skumpið, sum skal til
fyri at fáa gongd á eina
gassútbygging í økinum.
Fyristøðufelagið her er
risastóra franska felagið
TotalFinaElf, í dag nevnt
Total. Um eitt slíkt positivt
tekin í grannalagnum kann
fáa postiva ávirkan á 2.
útbjóðing við Føroyar er
óvist, men Sigurð í Jákupsstovu dylur ikki fyri, at tað
hevði verið hugaligt at sæð
stóra franska felagið um
okkara leiðir eisini, umframt onnur feløg við. Í síni
tíð, tá talan var um trý
ymisk feløg, Total, Fina og
Elf, tá vórðu tey øll við í
forkanningunum undan 1.
útbjóðing á føroyska landgrunninum.

ONS
Fleiri føroysk feløg fara at
vera við á oljuframsýn-ingini í Stavanger. Tað er Olju-

vinnufelagið, sum stílar
fyri hesum tiltakinum.
Millum føroyingarnar, sum
verða við á ONS er eisini
landsstýrismaðurin í oljumálum, Bjarni Djurholm.
Hann heldur tað vera eitt
frálíkt høvi at marknaðarføra 2. rundu á oljuráðstevnuni í Stavanger. Tað
vil seta meira fokus á okkara landgrunn, nú alheims
oljuvinnan er savnað á hesum stað og eisini hyggur
eftir framtíðar møguleikum
at gera íløgur í.
Bjarni Djurholm sigur
annars, at alt tað arbeiði,
sum fyrr er framt í Oljumálaráðnum, er komið í
eina fasta og trygga legu
eftir broytarnar í bygnaðinum. – Hyggja vit at teimum, sum vit samskifta við,
so eru tey sum heild væl
nøgd við, at vit hava eina
rímuliga
professionella
fyrisiting. Eg kann so bara
frøðast um at hava ábyrgdina av einum stovni, sum
virkar so mikið væl.
Uppá fyrispurning um

tað ikki kann koma illa við,
at tað er skorið so nógv í
oljufyrisitingini, nú ein útbjóðing, ið krevur nógva
arbeiðsorku, fer av bakkastokki sigur landsstýrismaðurin, at tað var skorin
ein hálv millión burtur av
játtanini tó at skotið varð
upp at skerja tvifalt so
nógv.
– Nú er so avrátt, at vit
skulu síggja, hvussu gongst
frá nú av til fíggjarlógin
kemur fram, um verandi
játtan er nokk ella ikki.
Higartil hava vit ikki hildið,
at tað er brúk fyri eini eykajáttan. Men tað er greitt, at
tá eitt nýtt umfar er, so
verður har so mikið nógv
meira virksemi, og vilja vit
síggja í august ella í
september, um játtanin
røkkur. Vit mugu so fylgja
við, hvussu tørvurin verður
tá og taka støðu til tað
sohvørt.
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