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Sáttmáli við oljufeløg góður fyri føroyska brúkaran
At Føroya Tele hevur fingið sáttmálar við fleiri útlendsk oljufeløg um at brúka
fjarskiftistænastur frá ávikavist Shefa og Cantat-3 kaðalunum er sera gott fyri
føroyska brúkaran. Útflutningurin av fjarskiftistænastum til oljuvinnuna fer at
gera raksturin av hesum fyri Føroyar so týdningarmiklu sjókaðalum nógv
bíligari. Nýggja avtalan við Maersk og Hess og undanfarna avtalan við BP fara
nevniliga at verða eitt munandi íkast til raksturin. Hetta kom frá á
tíðindafundi hjá Føroya Tele í farnu viku, tá tað gjørdist greitt, at Føroya Tele
enn einaferð hevur brotið upp úr nýggjum og gjørt avtalur við altjóða
oljufeløg at brúka tess tænastur. Sáttmáli fyri 15 ár Við avtaluni við
oljufeløgini Hess og Maerk hevur Føroya Tele tryggjað sær nýggjar inntøkur
komandi 15 árini. Bara hesi komandi trý árini er talan um ein útflutning uppá
einar 50 mill. kr. Leggja vit avtaluna, sum Føroya Tele hevur við BP vestan fyri
Hetland saman við nýggju avtaluni í Norðsjónum, fer føroyska fyritøkan í t.d.
2013 at útflyta fjarskiftistænastur fyri umleið 30 mill. kr. varð upplýst á
tíðindafundinum. Kristian Davisen, stjóri - Tað er hugaligt í sær sjálvum, tá
man kann útbyggja førleikar, sum eru kravdir til at kunna samskifta og so at
kunna brúka hesar førleikar til útflutning og fáa útlendingar og aðrar fyritøkur
til at gjalda fyri tær íløgurnar - sum eisini eru neyðugar at gera fyri, at
føroyingar kunnu samskifta. Tað eru teir báðir kaðalarnir Shefa og Cantat-3,
sum eru grundarlagið undir avtalunum millum Føroya Tele og útlendsk
oljufeløg. Orsøkin til fyrr í ár at yvirtaka Cantat-3 var at skapa meira trygd á
føroyska marknaðinum, tí vit í dag eru so bundin at altjóða fjarskifti.
Krevjandi fyrireiking Hetta hevur tó verið ein langur vegur at ganga. Tá Shefa
gjørdist veruleiki lat hann upp fyri spildurnýggjum møguleikum vestan fyri
Hetland og eisini í Hetlandi, umframt at skapa føroysku brúkarunum betri og
tryggari fjarskiftissamband. Hetta tók sína tíð men avtalan við BP hevur víst
seg at vera einastandandi fyri Føroya Tele, sum hevur prógvað, at tað er ein
fyritøka, sum kann liva upp til altjóða krøv og standardir og ikki minst gjørdar
avtalur. Síðani Føroya Tele fór undir at samstarva við eitt av heimsins størstu
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fyritøka, sum kann liva upp til altjóða krøv og standardir og ikki minst gjørdar
avtalur. Síðani Føroya Tele fór undir at samstarva við eitt av heimsins størstu
oljufeløgum, BP fyri skjótt fimm árum síðani hevur føroyska fyritøkan hildið
allar sínar avtalur uttan trupulleikar av nøkrum slag. Og hesar royndirnar hava
so aftur verið eitt grundarlagið undir at fara í samtarv við onnur oljufeløg.
Fyrst við Total í Hetlandi, sum er í gongd við eina stóra gassútbygging og
harnæst Hess og Maersk í Norðsjónum. Og haraftrat koma so teir mongu
útbyggingarmøguleikarnir. Stórir møguleikar Vit eru eitt ótrúliga lítið
telefelag, og vit skulu eisini syrgja fyri okkara egna heimamarknaði. Hetta við
til at fáa aðrar kundar á netið hevur nógv at siga, sigur Páll Vesturbú, stjóri í
FT Net, sum vísir á, at tey eisini hyggja eftir øðrum kundum á
oljumarknaðinum bæði í donskum, norskum og bretskum øki. Hann leggur
aftrat, at eisini hálendski marknaðurin kann gerast áhugaverdur fyri Føroya
Tele. Vestan fyri Hetland verða nógv nýggj oljuøki bygd út. Í danska partinum
av Norðsjónum eru eisini aðrir møguleikar, hjá DONG, sum arbeitt verður við
umframt møguleikarnir innan hálendsku oljuvinnuna. Vit hava sjálvandi
nógvar kappingarneytar men styrki okkara eitt nú í Norðsjónum er at hava ein
fipurkaðal. Kanska verða eisini møguleikar í norskum øki í Norðsjónum. Vit
hyggja alla tíðina eftir realistiskum møguleikum uttan at taka ov stórar váðar,
sigur Páll Vesturbú. Taka vit inntøkurnar hjá Shefa, so koma 2/3 frá
útlendskum kundum, og tað setur tað í perspektiv, hvussu týdningarmikið tað
er at fáa slíkar avtalur. Tað, sum liggur náttúrligt í mun til okkara infrastruktur
er tað mest upplagda. Persónlig sambond At koma inn í altjóða oljuvinnuna
sum veitari setir stór krøv. Hvørji góð ráð til hevur Páll Vesturbú til aðrar
føroyskar fyritøkur, sum vilja fara út í hesa vinnu - Tað er sjálvandi at hava
eina góða og kappingarføra vøru ella tænastu at bjóða fram men síðani at fáa
samband við røttu persónarnar og røttu kontaktirnar. Og sjálvandi at kunna
liva upp til krøvini, sum verða sett frá oljuvinnuni. Umframt at brúka egnu
fólkini til umrøddu uppgávur hevur Føroya Tele so eisini havt fyrrverandi
føroyskan oljustjóra til at ráðgeva sær. Tað er Johan Mortensen, sum hevur
drúgvar royndir í føroysku oljuvinnuni sum umboðsmaður fyri bæði Amerada
Hess og Anadarko. Tað hevur havt nógv at siga fyri okkum at hava ein persón
við drúgvum royndum í hesi vinnuni at lata dyrnar upp til oljuvinnuna, sigur
Páll Vesturbú. Myndir - Páll Vesturbú, stjóri í FT NET Kristian Davidsen, stjóri í
Føroya Tele Frá tíðindafundinum í farnu viku, har nýggja avtalan við Hess og
Maersk varð á breddanum Myndir - Oljan.fo/Jan Müller

