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Undangongufyritøka gongur nýggjar leiðir
Tað er avbera hugaligt at verða boðin við til eitt slíkt hátíðarhald sum hetta,
har ein undangongufyritøka vísir, at tey veruliga tora at taka við avbjóðingum
í øðrum vinnum enn fiskivinnuni, segði Heðin Mortensen, borgarstjóri í
Tórshavnar kommunu, tá nýggja frálandaskipið hjá Supply Service, Saeborg
kom á Havnina og varð navngivið. Borgarstjórin segði víðari, at síðan fyrsta
útbjóðingarumfar at leita eftir kolvetni fyri sløkum 10 árum síðani, hava vit
vónað og bíðað eftir løtum sum hesari, tá vit síggja fruktina av einum
skilagóðum samstarvi innan frálandavinnuna, sum førir bæði arbeiðspláss og
inntøku við sær. Føroyaháslættin Spennandi átøk eru í gongd innan
oljuvinnuna. Stóra málið hjá politisku Føroyum er at vinna rættin til
Føroyaháslættan, sum er eitt øki, sum er størri enn Frakland, og sum kann
goyma risa nøgdir av kolvetni. Næstu árini fara at vísa, hvørja støðu
landgrunsnevndin hjá ST fer at hava til okkara krøv. Avbera hugaligt er tí, at
tað eru tey, sum tryggja okkum, at vit eru til reiðar at taka við avbjóðingum,
tá vit vinna á mál við okkara krøvum. Heðin Mortensen nevndi eisini
alheimsgerðina - Sum mangan er víst á, so hevur alheimsgerðin við sær, at
lond ikki longur eru vard ímóti kapping frá hvørjum øðrum, men tvørturímóti
standa í kapping, sum harðnar. Hetta er avbjóðingin nú og næstu mongu
árini. Men tað virkar báðir vegir, tí tað merkir eisini, at vit hava atgongd til
stórar og ótroyttar marknaðir og kunnu kappast við onnur á nýggjum
marknaðum. Og tí er tað fløvandi og undrunarvert at síggja tykkum byggja
skip fyri 3/4 miljard, skapa hópin av nýggjum arbeiðsplássum og samstundis
útvega nýggjan kapital til samfelagið. Serliga hetta seinasta - nýggj
arbeiðspláss og inntøkur til samfelagið - hugar okkum politikkarum best, tí
tað er treytin fyri, at vit klára at fylla ásettar karmar og skapa tann trivnað, ið
er neyðugur í kappingini til tess at draga okkara vælútbúnu fólk heimaftur úr
útlondum og fáa hini at trívast í landinum, segði borgarstjórin. Mynd - Heðin
Mortensen ynskti reiðararíinum góða eydnu. Mynd - oljan.fo/Jan Müller
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