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Útflyta føroyska arbeiðsmegi til oljuvinnu

Seinastu tíggju árini hevur Pam Offshore, sum er dótturfelag hjá Mest, á 

hvørjum ári sent umleið 100 føroyskar handverkarar til Noregs at arbeiða í 

oljuvinnuni har. Pam var partur av føroyska básinum á oljumessuni í 

Aberdeen herfyri. Vit hava luttikið á oljumessuni í Aberdeen fyri at finna 

nýggjar uppgávur og avbjóðingar sigur dagligi leiðarin hjá Pam Offshore, Anja 

Jacobsen við oljan.fo. Fyritøkan er partur av MEST, sum luttók á oljumessuni. 

Hóast Mest sjálvt roynir at koma inn á oljumarknaðin serstakliga við 

umvælingum í huga, so er tað gjøgnum dótturfelagið, at føroyska 

skipasmiðjufyritøkan hevur mest virksemi í oljuvinnuni. Pam Offshore hevur tí 

stóran fíggjarligan týdning fyri Mest. Væl móttikið Tað hevur verið sera væl 

móttikið millum føroyskar handverkarar, her serstakliga elektrikarar og 

sveisarar, at Pam hevur fingið atgongd til norska marknaðin. Hetta at leiga út 

føroyskar handverkarar til norsku oljuvinnuna byrjaði longu í 1998 og hevur 

hildið á síðani. Eg haldi fólkini, sum eru farin til Noregs at arbeiða, hava verið 

sera fegin um at hava fingið henda møguleikan, og er tað ikki minst tí, at tey 

fáa góða løn og hava góð frítíðarkor sigur Anja Jacobsen og vísir á, at 

sáttmálin sigur, at tey skullu vera fjúrtan dagar í Noregi og síðani tríggjar vikur 

heima. Tey bestu árini hava 110 føroyskir handverkarar verið leigaðir út til 

norskar fyritøkur, sum hava uppgávur í oljuvinnuni. Í løtuni eru 70 føroyingar 

til arbeiðis í Noregi gjøgnum Pam. Í dag er tað so, at Pam leigar út fólk til 

onnur feløg. Anja Jacobsen dylur ikki fyri, at tey í Mest/Pam í framtíðini eisini 

vilja royna at fáa uppgávur, sum tey sjálvi standa fyri. Tað er so ein av 

orsøkunum til, at tey luttaka á oljumessum fyri har at kunna seg við hesa 

risastóru vinnuna og mongu moguleikarnar hon hevur at bjóða, eisini tjóðum, 

sum ikki hava funnið egna olju enn. Anja Jacobsen útilokar ikki, at ungir 

føroyingar eisini velja at gerast handverkarar við tí í huga at kunna fara til 

Noregs at arbeiða fyri góða løn og frítíð. Og tað er ikki óhugsandi, at hesin 

arbeiðsmøguleikin eisini kann draga ungar føroyingar til bæði elektrikara- og 

sveisarayrkini fyri bert at nevna nøkur teirra. So gott og væl 10 ára gamla 

PAM søgan er eisini ein framtíðar søga um, hvussu føroyingar við at hugsa 

øðrvísi kunnu finna sær útbúgvingarpláss og seinni arbeiðspláss. Hetta er so 

bert ein rók innan umfevnandi oljuvirksemið sum heild. Tíðin fer at vísa, 

hvussu leikur fer. Mynd -  Anja Jacobsen, dagligi leiðarin á Pam Offshore her 

saman við stjóranum Mourits Mohr á oljumessuni í Aberdeen fyri stuttum. 
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