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Virksemið hjá Jarðfeingi darvað við samanlegging
Alt virksemi hjá Jarðfeingi verður við vissu darvað, verður tað lagt saman við
eftirlitsvirkseminum á Skálatrøð. Og oljuleitingin verður ikki so effektiv. Eftirlit
og gransking hóska á ongan hátt saman. Hetta sigur Jarðfeingi sambart
Kringvarpinum í einum uppriti til Vinnumálaráðið, sum longu í ár ætlar at
leggja tey fýra eftirlitini á Skálatrøð, skrásetingina og Jarðfeingi saman.
Sambart útvarpinum hjá Kringvarpinum mælir Jarðfeingi staðiliga frá at
fremja hesar ætlanir. Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi sigur við útvarpið, at
tey síggja fyri sær eina samanlegging av tveimum so ymiskum mentanum,
sum gransking og eftirlit eru. Við at leggja tær saman blandar man nakað,
sum er so ymiskt og ikki rigga saman og als ikki, tá man vil effektivisera. Vit
sóu fyri nøkrum árum síðani, at okkara játtan fór at tódna, og tað er fyri so
vítt í lagi. Tá løgdu vit okkum so eftir at royna at fáa inntøkur sjálvi gjøgnum
gransking, sum í stóran mun verður fíggjað úr útlandinum. Og grundarlag fyri
at kunna gera tað er, tá okkara gransking verður sædd til at vera óheft. Skulu
vit fremja gransking saman við so nógvum øðrum so verður tann myndin
rættiliga óklár. Tí halda vit tað er týdningarmikið at hava fyri eygað, at vil man
effektivisering og vøkstur, so er best fyri granskingarvirksemið, at tað er
óheft. Uppá fyrispurning um oljuleitingin við Føroyar verður darvað av hesum
sigur Petur Joensen, at tað ger hon ikki beinleiðis. Virksemið hjá stovninum
sum heild verður darvað, men tað er ikki so, at oljufeløgini fara at missa
áhugan fyri okkum, men alt virksemi hjá stovninum verður minni effektivt,
sigur Petur Joensen, sum tó leggur afturat, at teirra boðskapur er, at tey taka
fult undir við, at tað verður effektiviserað. Petur Joensen sigur víðari við
útvarpið, at tað ber væl til at effektivisera uttan samanlegging og eisini uttan
at siga fólki upp. Vit vilja helddur hyggja eftir, hvussu vit kunnu vaksa og á
tann hatt fokusera eitt sindur øðrvisi, enn man hevur gjørt. Okkara strategi
er, hvussu vit kunnu gagnnýta ta føroysku jarðfrøðina, sum er sera áhugaverd
fyri stovnar uttan um okkum, og vit fáa nógvar fyrispurningar at vera við í
granskingarverkætlanum, og har siga vit, at vit kunnu kanska fokusera eitt
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sindur øðvísi við at brúka fólkini øðrvísi enn vit hava. Soleiðis at vit kunnu
brúka fólkini til at skapa vøkstur heldur enn at siga tey upp. Jarðfeingi hevur
longu í 2-3 ár arbeitt við at fáa pengar uttanlands til granskingarverkætlanir í
Føroyum, og tað gongur væl sigur Petur Joensen. Í dag arbeiða 22 fólk hjá
Jarðfeingi. Mynd - Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi her á oljumessu í
Aberdeen saman við Johan Dahl, vinnumálaráðharra. Myndatøka oljan.fo/Jan
Müller

