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Jan Müller

Trot á fólki til frálandavinnuna

Tey næstu átta árini koma umleið 7.000 arbeiðspláss afturat í donsku 

frálandavinnuni, sum umfatar vindorkuna, olju- og gassídnaðin. Men longu í 

dag hava fyritøkurnar ilt við at fáa fatur á neyðugari arbeiðsmegi. Tað sigur 

danska útvarpið, sum hevur tosað við fyritøkuna SEMCO Maritime í Esbjerg. 

Hendan fyritøkan setti í fjør 130 verkfrøðingar, elinnleggjarar og tekniskar 

frálandaleiðarar í starv, men framvegis hevur fyritøkan 20 ósett størv. -Tað er 

torført at finna og at fáa fatur á arbeiðsmegi við tí neyðuga førleikanum, og 

kunnu vit ikki fáa arbeiðsmegina í Danmark, mugu vit hyggja út í heim, sigur 

Jens Holm Nielsen hjá SEMCO Maritime við DR. Hann sigur, at tey hava longu 

sett starvsfólk úr Miðeystri, Eysturevropa og úr Bretlandi, og hann harmast 

um, at tað ikki ber til at fáa danir við teirri neyðugu útbúgvingini til 

arbeiðspláss í Danmark. -Tað kostar meiri at fáa starvsfólk úr útlondum ella at 

eftirútbúgva aðrar medarbeiðarar, og í longdini fer tað at gera okkara 

kappingarføri verri, sigur Peter Blach, sum er stjóri á Offshore Center 

Danmark í Esbjerg, við danska útvarpið. Júst í Esbjerg er ein av teimum fáu 

útbúgvingarstovnunum, sum hevur útbúgvingar innan frálandavinnuna. Tað 

er Erhvervsakademi Sydvest. Men áhugin fyri útbúgvingunum hevur ikki víst 

seg at vera serliga stórur, sjálvt um øll tey lesandi hava fingið praktikkpláss, 

og hóast tey 20, sum verða liðug í summar, hava fingið arbeiði. Orsøkin til 

tann avmarkaða áhugan er helst, at Esbjerg er í Vesturjyllandi, sum fyri flestu 

danir tykist fjarskotið. -Tað er næstan lættari at fáa lesandi úr Singapore higar 

enn at sannføra ein ungan mann á Sælandi um, at arbeiðsmarknaðurin bíðar 

eftir, at hann fer til Esbjerg at fáa sær útbúgving innan frálandavinnuna, sigur 

Jens Høffner, úbúgvingarleiðari á Erhvervsakademi Sydvest, við DR.
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