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Tørvur verður á oljuarbeiðarum í Norðurnoregi
Vælútbúgvin arbeiðsmegi kann gerast ein mangulvøra, tá norski oljuídnaðurin
flytur longur norðureftir. Tískil kunnu tað verða onnur enn íbúgvar í økinum,
sum fara at manna nýggju arbeiðsplássini. Við hesi yvirskrivt á breddanum
møttust umboð fyri OLF, Oljeindustriens Landsforening, LO, Norska
Reiðarafelagið og Norsk Industri til fund í Tromsø týsdagin. Hesi stóru og
umfatandi feløgini halda tað vera neyðugt hjá tí almenna og privata í
Norðurnoregi at menna førleikarnar, nú oljuvinnan so spakuliga er farin at
gera innrás í økinum. Stóri spurningurin er manglandi tilgongdin av
læruplássum í einum landsluti, sum hevur met í minkandi tilgongd til
miðnámsskúlarnar. Okkara ábyrgd er at tryggja, at tað koma fleiri lærupláss,
og at virkini, sum skulu taka inn lærlingar, gerast betri, soleiðis at vit steðga
vantandi tilgongdini til miðnámsskúlarnar" sigur stjórin í OLF, Gro Brækken
sambært Offshore.no. Hon vísir til, at oljuvinnan er ikki so langt burturi frá
Norðurnoregi, hon er her longu. Oljuvinnan í hesum økinum umsetti í fjør fyri
3,6 milliardir krónur. Og hetta er nakað, sum bara fer at økjast, nú
oljuleitingin og framleiðsla flytur longur og longur norður, heilt til
Barentshavið. Lívgevandi lokalsamfeløg LO leiðarin Roar Flåthen heldur, at
tað er umráðandi at skapa lívgevandi lokalsamfeløg, har ungdómurin vil
búgva. Hann peikar á Hammerfest og Harstad sum dømi. Norðurnorra
stendur fyri sama útviklingi sum fyrr, tá avbjóðingin er tann, at onnur vilja
vera við til at troyta tilfeingi og byggja upp vinnulív. Tað ræður um at hava
førleikar og arbeiðsmegi, sum hava tillagað seg til gongdina. Tað er tí av
týdningi at hava útbúgvarstøð og eitt vinnulív, sum kunnu útbúgva fakfólk, og
at vit hava eydnuna við at útbúgva ungdómin til at taka við avbjóðingunum,
sum skapa arbeiði og menning sigur LO leiðarin. Niðurstøðan frá fundinum
var tann, at bæði vinnulív og tað almenna mugu gera alt fyri at skapa
førleikamennandi karmar, soleiðis at ein oljuvinna í Norðurnoregi kann gagna
landslutinum uppá longri sikt. Nógvir føroyingar arbeiða longu í norsku
oljuvinnuni, og nú hon flytur norðureftir í øki, har føroyingar eisini eru kendir
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