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Føroyar við í samstarvi innan oljuútbúgvingar

Í eina tíð hava tey á Stavanger Offshore og Tekniske Skole í Noregi arbeitt við 

eini rættiliga slóðbrotandi verkætlan, nevniliga at fáa í lag eitt ítøkiligt 

samstarv millum fleiri útbúgvarstovnar í Noregi, Føroyum, Íslandi og 

Grønlandi. Kjarnin í hesum samstarvi eru útbúgvingar, sum kunnu lata 

serstakliga ungdómin í hesum londum í til arbeiðsmarknaðin í olju- og 

frálandavinnuni. Oljan.fo vitjaði á Stavanger Offshore og Tekniske Skole 

herfyri og hitti har fólkini, sum eru stigtakarar til hesa spennandi verkætlan. 

Tað er suðurafrikanska Stella Aguirre, sum er projektleiðari á skúlanum og 

síðani Øystein Førsvoll, deildarleiðari á SOTS Kursussenter, sum er partur av 

skúlanum. Oljan.fo hevði setti teimum stevnu fyri at hoyra um 

útbúgvingarmøguleikarnar har og nýggju verkætlanina tey arbeiða við, sum 

eisini fevnir um Føroyar. Við á hesum fundinum var eisini havnarmaðurin 

Rógvi Finsson Johansen, sum arbeiðir hjá norsku tilbúgvingarfyritøkuni Acona. 

Stella, sum er fødd í Suðurafrika og hevur portugisk foreldur, hevur longu 

havt tætt tilknýti til føroyingar. Tað var tá 12 ungir føroyingar vóru á 

boriskeiði á skúlanum. Statoil, sum skal bora í Føroyum í summar, helt tað 

vera skilagott at bjóða ungum føroyingum á eitt slíkt skeið og hevði Stella 

tætt samband við føroyingarnar. Tað var m.a. út frá hesum tiltakinum og 

íblástri frá Statoil í Føroyum, at skúlin í Stavanger setti Stellu til at arbeiða við 

nýggju verkætlanini, sum hevur til endamál at knýta bond millum skúlan í 

Stavanger og útbúgvingarstovnar í Føroyum, Íslandi og Grønlandi. Hetta 

botnar so eisini í tí sannroynd, at oljuvinnan nú er við at gerast ein partur av 

vinnumenningini í Norðuratlantshavi, og her halda fólkini í Stavanger við 

sínum drúgvu royndum, at tey hava nakað at geva brøðratjóðunum fyri 

vestan og norðan  hjálp til sjálvhjálp. FING Verkætlanin hevur fingið heitið 

FING, (Føroyar, Ísland, Noreg, Grønland). Endamálið er at fáa samstarv í lag 

millum útbúgvingarstovnar í fýra norðurlondum og byggja eitt netverk 

rundan um útbúgving og venjing innan olju- og gassvinnu, trygd og umhvørvi. 

Eisini fyri at menna útbúgvingarligar standardir innan hesa vinnu til tess at 

útbúgva fólk til henda nýggja arbeiðsmarknaðin. Í arbeiðsbólkinum sita, Hans 

Johannes á Brúgv, stjóri á Vinnuháskúlanum, Benedikt Barðason, varastjóri á 

Verkmenntaskólinn á Akureyri í Íslandi, Hans Hinrichsen, stjóri á 

Sanaartornermik Ilinniarfik í Grønlandi og Øystein Førsvoll, deildarleiðari á 

SOTS Kurssenter á Stavanger Offshore og Tekniske Skole. Menna samvinnu 

millum Norðurlond Í løtuni verður arbeitt við at fáa ymsar grunnar í 

londunum at stuðla verkætlanini. Í grundgevingunum fyri at søkja stovnar og 

grunnar um stuðul verður m.a. víst á møguleikan fyri at styrkja og menna 

samstarvið millum Norðurlond, at stuðla uppundir norrønu málini, knýta 

mentanarlig bond og skapa betri forstáilsi fyri ymsu mentanunum, at deila og 

byggja út vitan og royndir og at byggja upp undir búskaparliga vælferð og 

sjálvbjargni. Stigtakararnir í Stavanger halda, at Norra við síni oljumenning 

gjøgnum meira enn 40 ár hevur nógv at lata londunum í Norðuratlantshavi, 

sum nú so smátt eru farin at leita eftir kolvetnum. Hesi lond og Noreg hava 

nógv til felags, eitt nú á umhvørvisøkinum við einum harðbalnum verðurlag. 

Víst verður eisini á, at umframt umrøddu útbúgvingarstovnar, so kunnu 

trygdarmiðstøðir ol. gerast partur av hesi verkætlan. Oljan.fo fer 

framhaldandi at fylgja hesi áhugaverdu verkætlan. 150 ára gamal skúli Skúlin í 

Stavanger hevur annars eina langa søgu. Hann varð stovnaður fyri umleið 150 

árum síðani sum ein sjómansskúli burturav. Síðani olju- og frálandavinnan tók 

seg upp fyri skjótt 50 árum síðani er skúlin nógv broyttur og í dag er hann 

nærum burturav ein skúli, sum miðjar móti útbúgvingum innan oljuvinnuna. 

Sjómanskúlin er bert ein evarska lítil partur í dag. Tað finnast eisini aðrir 

líknandi skúlar í Noregi tó at tann í Stavanger er flaggskipið við bestu 

útgerðini og flest næmingum. Ung kunnu longu koma inn á skúlan sum 16 ára 

gomul eftir vanliga fólkaskúlan og tryggjar skúlin teimum so lærupláss sum 

part av útbúgvingini. Men skúlin hevur eisini útbúgvingar at bjóða á hægri 

støði. Og ein týðandi partur av skúlanum er sjálvur trygdarparturin, har 

næmingar kunnu fáa neyðugu venjingina og skeiðini, sum eru so 

týdningarmikil fyri at fáa arbeiði í oljuvinnuni. Myndir -  Stella Aguirre og 

Øystein Førsvoll á SOTS Kursussenter í Stavanger. Rógvi Finsson Johansen, 

sum arbeiðir hjá norsku tilbúgvingarfyritøkuni, Acona var við á fundi fyri at 

greiða frá sínum royndum og føroyskum viðurskiftum annars. Frá Stavanger 
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gomul eftir vanliga fólkaskúlan og tryggjar skúlin teimum so lærupláss sum 
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