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Oljan hægstu raðfesting hóast Jarðfeingi skal flyta
Ætlanin at flyta Jarðfeingi og leggja tað saman við eftirlitsstovnum á Skálatrøð
í Havn er ein náttúrligur liður í royndunum at effektivisera og rationalisera
almenna bygnaðin og skal ikki á nakran hátt skiljast sum ein niðurraðfesting
av okkara oljuvirksemi, heldur tvørturímóti sigur Johan Dahl,
landsstýrismaður í oljumálum. Vinnustýrið Landsstýrið arbeiðir við ætlanum
um at leggja fleiri almennar stovnar saman undir eina felags umsiting, sum
skal halda til á Skálatrøð undir heitinum Vinnustýrið. Í hesum stýrinum verða
so flestu av almennu stovnunum, her serstakliga eftirlitsstovnar , sum longu
halda til á Skálatrøð. Eisini er ætlanin at flyta Jarðfeingi úr Hoyvík til Havnar at
verða í sama umhvørvi sum hinir stovnarnir. Johan Dahl, landsstýrismaður í
vinnumálum, sum eisini umsitur oljumál, sigur við oljan.fo, at ætlaða
samanleggingin fer ikki at broyta nakað viðvíkjandi Jarðfeingi annað enn tað,
at stovnurin flytur í annað stað og fer at virka saman við fleiri øðrum
almennum stovnum í sama umhvørvi. Henda broyting fer ikki at ávirka
Jarðfeingi og tess virksemi á nakran hátt. Eg leggi alstóran dent á, at tað, sum
hevur virkað væl, framhaldandi skal virka væl og helst enn betri, og at
stovnurin framhaldandi skal hava góðar karmar at virka undir.
Landsstýrismaðurin ger vart við, at hetta mál snýr seg ikki um at niðurleggja
ella niðurraðfesta stovnar og teirra virksemi. Hetta snýr seg ikki um at taka
nakað frá nøkrum men at fáa lagt viðurskiftini øðrvísi til rættis, soleiðis at vit
fáa størri eindir og harvið fáa tingini gjørd meira effektivt og rationelt, eitt nú
við felags móttøku ol., og har miðjað verður móti at sleppa undan
dupultfunktiónum. Jarðfeingi fevnir í dag um meira enn oljumál. At vit flyta
Jarðfeingi fer ikki at minka um tær resursir, sum eitt nú oljuparturin har hevur
í dag sigur hann og leggur aftrat - Er tað nakað, so skal broytingin betra um
tænastuna heldur enn at gera hana verri. Oljan hægstu raðfesting -Tú metir
hetta sostætt ikki sum eitt negativt signal til oljufeløgini og altjóða
oljuumhvørvið um, at almennu Føroyar eru farnar at trúgva minni uppá
møguleikarnar at finna kolvetni og harvið leggja minni dent á oljupartin av
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møguleikarnar at finna kolvetni og harvið leggja minni dent á oljupartin av
Jarðfeingi? -Avgjørt ikki. Oljan og alt tað, sum er knýtt at oljuvirkseminum,
her ikki minst leiting hevur okkara hægstu raðfesting. Henda broyting fer tí
ikki at ávirka hetta økið uppá nakran máta. Málið er at leggja fleiri stovnar her
serstakliga eftirlitsstovnar saman á Skálatrøð. Har fer Jarðfeingi so at hava sítt
egna øki til sítt virksemi. Hetta merkir bara, at stovnurin skiftir høli og kemur
at vera saman við nógvum øðrum fólkum greiðir landsstýrismaðurin frá.
Jarðfeingi fer at varðveita sítt navn, men øll eindin og felags stovnurin fer
helst at eita Vinnustýrið eftir 1. juli í ár. Hann fer m.a. at fevna um allar
stovnarnar innan eftirlit og skráseting, sum í dag eru á Skálatrøð. Kenna seg
ótrygg Sum skilst eru allar súðir ikki syftar enn. Jarðfrøðingar oo. á Jarðfeingi
eru ikki trygg við broytingarnar men Johan Dahl sigur, at sjálvandi verður
funnin ein skilagóð loysn, so hesin parturin av Jarðfeingi eisini kann verða
nøgdur. Hesi týdningarmiklu fakfólkini, ið hava alstóran týdning fyri alt
oljuvirksemið, skulu sjálvandi hava góðar umstøður at virka undir, og tað skal
eg tryggja teimum. Hetta er so ein dialogur, sum er í gongd, og enn er so eitt
hálvt ár til at finna ta bestu loysnina fyri allar partar. Hvat viðvíkur plássi til so
nógvar stovnar á einum stað sigur Johan Dahl, at tað stendur
Vinnumálaráðnum í boði at fáa innivist í bygningum í grannalagnum eisini. So
tað verður ov mikið av plássi. Mynd - Jarðfeingi, sum heldur til í Hoyvík, skal
eftir ætlan flytast oman á Skálatrøð. Mynd - Johan Dahl, landsstýrismaður í
oljumálum Myndatøka - oljan.fo/Jan Müller

