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Supply Service góður ambassardørur fyri Føroyar

Tøkk fyri tykkara stóru avrik, og at tit eru so góðir ambassadørar fyri land 

tykkara, segði Johan Dahl, vinnumálaráðharri við borðhald leygarkvøldið í 

Bergen, eftir at Supply Service hevur fingið 3. supplyskipið. Hann segði -  

Stoltleiki Tað er við stórari gleði og ikki minst við stoltleika, at eg sum umboð 

fyri Føroya Landsstýri taki lut, nú Supply Service fær sítt 3. supplyskip. Vit eru 

saman um eina positiva og konstruktiva hending, og hon peikar frameftir fyri 

øll, sum luttaka. Sum ráðharri fyri vinnulívið í Føroyum er tað mín lutur at 

skapa okkara fyritøkum so góðar karmar sum møguligt. Og tað skuldi borið 

góðan ávøkstur - bæði fyri fyritøkurnar og samfelagið sum heild. Nettupp í 

hesum døgum arbeiða vit politikarar við at tillaga raksturin av okkara 

samfelag til tann búskaparliga veruleika vit eru í. Henda tillaging krevur bæði 

sparingar og effektiviseringar á tí almenna økinum. Men henda javnvág skal 

eisini røkkast við størri inntøkum  helst uttan at skattatrýstið verður økt. 

Virksemið hjá fyritøkunum skal vaksa, og vit skulu inn á nýggjar marknaðir. 

Neyðugt er at tað kemur skilagóð gongd á vinnulívið. Her er Supply Service 

eitt gott rollumodel fyri onnur, og slíkum er brúk fyri. Í Føroyum royna vit 

eisini at fáa reiðarí at skráseta seg í altjóða føroysku skipaskrásetingini. Hetta 

arbeiði er við at bera ávøkstur. Skip sum Sjóborg passa væl inn í okkara 

konsept og visión fyri eina skipaskráseting av høgum kvaliteti. Reiðaríið skal 

vita, at vit eru fegin um, at tit brúka okkara skráseting. Sjóvinnutjóð Okkara 

arbeiði miðjar sjálvandi eisini móti, at Føroyar menna seg til at vera ein 

sjóvinnutjóð í serflokki. Her mugu vit staðfesta, at Supply Service er ein 

týðandi partur av hesum grundarlag. Tøkk fyri tað eisini. Eg kenni persónliga 

fólkini, sum standa fyri og reka Supply Service. Eg veit, at tit eru tilreiðar at 

loysa tær avbjóðingar, sum koma. Og tit hava prógvað, at tit megna at flyta 

tykkum og broyta virksemi  tað hava vit sæð í tí máta tit hava megnað at 

fjøltátta tykkara fyritøku. Royndirnar vísa, at tit eru bæði sterkir og tryggir, og 

tað fevnir ikki minst um tykkara norska samstarvsfelaga í supplyvinnuni. Tað 

kann ikki metast ov høgt, at útlendskir partnarar arbeiða saman við 

føroyskum fyritøkum, um visión okkara at gerast ein týðandi sjóvinnutjóð skal 

røkkast. Tað eru ikki bara føroyingar, sum halda, at okkara land er eitt 

paradis. Tað er ikki so langt síðani, at viðurkenda tíðarritið National Geografic 

útnevndi Føroyar sum tað mest innbjóðandi ferðamálið millum heimsins 

oyggjasamfeløg. Tí hava vit eitt stórt potentiali til at menna eina burðadygga 

ferðavinnu. Hesa sannroynd hava fólkini aftanfyri Supply Service eisini lagt 

sær í geyma. Tey hava herfyri gjørt íløgur í reiðaríið Smyril Line, sum er ein av 

okkara mest týdninarmiklu ferðavinnufyritøkum. Landsstýrið er eisini við í 

reiðaríinum, og eg gleði meg til eitt gott samstarv við tykkum á tí økinum 

eisini. At laga seg til broytingar Vit vita øll, at heimurin er í eini búskaparligari 

kreppu. Nettupp í hesum tíðum er brúk fyri vinnulívsfólki, sum síggja 

møguleikar í tíðini. Her hevur Supply Service vitandi lagt seg í eina støðu, har 

man stendur klárur at leggja til brots, nú tað vónandi fer at ganga framá aftur 

hjá heimsbúskapinum. Soleiðis eigur tað at vera, og soleiðis er tað í hesi 

fyritøkuni. Leiðslan ger eitt stórt og týðandi arbeiði fyri at menna fyritøkuna, 

men uttan góðar medarbeiðarar og góð sjófólk ber einki til. Eg veit, at 

starvsfólkini í Supply Service eru second to none, og at man hevur ein 

fantastiskan corporate spirit. Tað er væl tí, at oljufeløgini hava álit á tykkum 

og bjóða tykkum týðandi uppgávur við tykkara nútímans skipum. Lat meg 

endurtaka, at eg sum ráðharri leggi stóran dent á slíkar løtur sum hesa, og eg 

siggi fram til, at vit møtast aftur til eina líknandi løtu, tá 4. skipið verður latið 

tykkum um ikki so langa tíð. Góða eydnu víðari og tøkk fyri tykkara stóru avrik 

og at tit eru so góðir ambassadørar fyri land tykkara." Mynd -  Fadrarnir at 

føroyska frálandareiðaríinum, Supply Service, Osmundur Justinussen og Per 

Sævig. Myndatøka -  oljan.fo/Jan Müller
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