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Vinnuháskúlin brynjar seg til frálandavinnu
Vinnuháskúlin í Havn hevur skrivað undir eina fleirtjóðað avtalu um at menna
frálæru og serfrøði innan olju- og frálandavinnu. FING Nú um dagarnar
skrivaðu umboð fyri vinnuskúlar í Føroyum, Íslandi, Noregi og Grønlandi undir
eitt framtíðar samstarv á olju- og frálandaøkinum, kallað FING. Hetta hendi á
Stavanger Offshore Tekniske Skole, sum er stigtakari til hetta bæði spennandi
og áhugaverda samstarv. Tað var stjórin á Vinnuháskúlanum, Hans Johannes
á Brúgv, sum skrivaði undir vegna føroysku luttøkuna. Endamálið við
samstarvinum er at byggja upp frálæru og serstaka vitan og royndir fyri at
kunna vera við til at nøkta tann stóra tørv, sum er og verður frá olju- og
frálandavinnuni fyrst og fremst í Noregi men eisini í øðrum londum. Og ikki
minst við eini kappingarførari olju- og frálandavinnu fyri eygað í londunum í
Norðuratlantshavi. Millum málini, sum hava verið umrødd, er tørvurin á at
taka stig til at tryggja, at umhvørvið ikki verður hótt og eisini at verja verandi
búskapir so sum fiskivinnu, aling og ferðavinnu. Somuleiðis at menna
útbúgving og venjing á lokalum støði fyri harvið at lata upp dyrnar fyri
arbeiðsmøguleikum í olju- og gassídnaðinum. Siðani eisini frálæra og venjing
innan trygd. Ùtbúgvingarstovnar í øllum fýra londunum hava bundið seg til at
fara undir samstarvið. Tey, sum vóru til fundin í Stavanger, vóru Hans
Johannes á Brúgv, stjóri á Vinnuháskúlanum, Vilhjalmur Barðason frá
Verkmenntaskólinn á Akureyri í Íslandi, Hans Hinrichsen, stjóri á
Ráevnisskúlanum í Grønlandi og Helge Torkildsen og Øystein Førsvoll og Stella
Aquirre frá skúlanum í Stavanger. Nú verður so roynt at útvega fígging til hesa
norðurlendsku verkætlan, sum so sanniliga má sigast at vera eitt nýbrot á
økinum. Talan er m.a. um at søkja norðurlendskar grunnar. Í Grønlandi siggja
tey fram til hetta samstarv, sum tey vóna kann fara ítøkiliga í gongd í 2013, tá
grønlendingar hava vónir um, at tað verður borað aftur. Útbúgvingarstjórin á
Ráevniskúlanum í Grønlandi sigur við Sermitziaq, at hetta nýggja samstarvið
kann fáa stóran týdning fyri tey. Oljuídnaðurin flytur seg skjótt norðureftir, og
tann sannroynd, at útbúgvingarstovnar í Útnorðri eru samdir um eitt
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fer eisini at undirskriva samstarvsavtalu við College of North Atlantic í St Johní
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Tekniske skole og undirskriving av samstarvsáttmála

