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Týdning at føroyskar fyritøkur halda seg framat í
oljuvinnuni
Tað er av stórum týdningi, at føroyskar fyritøkur framhaldandi halda seg til at
taka lut í veitingum til oljufeløg bæði heima í Føroyum og úti í heimi, heldur
Oljuvinnufelagið, sum hevði aðalfund nú um dagarnar. Magni Arge formaður
Á aðalfundinum stóðu Magni Arge og Jostein Petersen fyri vali. Báðir vóru
afturvaldir, og í nevndini sita sostatt Magni Arge, Jostein Petersen, Gunnbjørn
Joensen, Anja Jacobsen og Eli Lassen. Nevndin hevur skipað seg við Magna
Arge sum formanni og Gunnbjørn Joensen sum næstformanni.
Oljuvinnufelagið er eitt áhugafelag fyri fyritøkur, sum longu eru virknar í
oljuvinnuni ella ætla sær virknan lut í hesi vinnu. Uppgávan hjá felagnum er
at útinna felags áhugamál og at verja áhugamálini hjá limunum. Umsiting
felagsins er í Vinnuhúsinum. Tá stovnandi fundurin varð 2. apríl í 2001 vóru
tað 27 feløg, sum teknaðu seg sum lim. Í dag er limatalið 30. Gongd í
oljuvinnuni Í ársfrágreiðingini til aðalfundin metir Oljuvinnufelagið, at tað við
høgu oljuprísunum framvegis eru góð útlit fyri framhaldandi leitiboringum við
Føroyar. Boringin í summar fer vónandi at hava við sær fundir í
rakstarverdum nøgdum, og hendir tað, so verða stórar og spennandi
avbjóðingar fyri føroyska vinnu og samfelag. Um hálvan juni byrjar Statoil
boring sína í Brugdan 2 brunninum. Hetta hevur sjálvsagt við sær eitt økt
virksemi í føroyska økinum í teir mánaðir boringin tekur. Statoil hevur gjørt
avtalu við Atlantic Airways um loftvegis flutning, við Thor um veiting av
standbyskipi, og við Atlantic Supply Base, sum aftur hesuferð skal vera supply
basa. Afturat hesum kemur sjálvandi nakað av avleiddum virksemi, so sum
catering v.m. Í frágreiðingini verður eisini víst til áhugaverda samstarvið, sum
hevur tikið seg um millum vinnuskúlar í Norðurhøvum. Vinnuháskúlin skrivaði
fyrst í mai-mánaði undir eina avtalu við vinnuskúlar í Íslandi, Noreg og
Grønlandi um eitt framtíðar samstarv á olju- og frálandaøkinum. Samstarvið
kalla partarnir fyri FING. Oljuvinnufelagið heldur fyri, at til tess at Føroyar
skulu gerast ein sterkari leikari innan hetta økið er tað av stórum týdningi at
eisini undirvísingarparturin fylgir við. Nýggja samstarvið er tí at fegnast um,
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eisini undirvísingarparturin fylgir við. Nýggja samstarvið er tí at fegnast um,
og vónandi fer nakað ítøkiligt at spyrjast burturúr hesum. Oljuvinnufelagið
fegnast somuleiðis um, at FOÍB, sum er áhugafelagið hjá oljufeløgunum, sum
leita eftir olju við Føroyar, hevur sett stjóra, Jan Müller, sum er sera virkin við
at veita tiðindi frá og um oljuvinnuna á heimasíðuni oljan.fo. Hesin
tíðindaflutningur er við til at gera almenningin meira varugan við, hvussu
fjølbroytt oljuvinnan er, og hvat rørir seg innan hesa vinnugrein. Luttøkan hjá
føroyskum fyritøkum Oljuvinnufelagið metir tað framvegis vera av stórum
týdningi, at føroyskar fyritøkur framhaldandi halda seg til at taka lut í
veitingum til oljufeløg bæði heima í Føroyum og úti í heimi. Eitt er, at tað
virkar við til at menna fyritøkurnar á altjóða stigi, annað at tað í mongum
førum er eitt kærkomið íkast til raksturin hjá føroyskum fyritøkum, sum hava
ein sera avmarkaðan búskap at dúva uppá, og í triðja lagi snýr tað seg um at
positionera føroyskar fyritøkur og føroysk áhugamál í fremstu røð, tá kolvetni
í rakstrarverdum nøgdum er funnið, og útbygging kann fara fram. Hóast
veitingarnar hjá føroysku fyritøkunum ikki standa aftanfyri aðrar veitarar, eru
føroysku fyritøkurnar í fleiri førum lítlar og óvanar við at arbeiða innan hesa
vinnugrein, sæð í mun til tær stóru og professionellu oljufyritøkurnar, sum
man skal samstarva við. Tí er helst rætt at roynt verður at menna ávísar
administrativar førleikar hjá føroysku vinnuni. Harafturat er tað sera
týdningarmikið at varðveita lóggávuverkið og praksis rundanum oljuleiting og
oljuvirksemi í Føroyum, føroyskum áhugamálum at frama. Oljuvinnufelagið
metir tað samstundis vera týdningarmikið áhaldandi at gera eftirmetingar og
tillagingar, sum tæna einari effektivari tilgongd. Liðin eru 15 ár síðan verandi
lóggáva varð snikkað til, og Oljuvinnufelagið metir, at tað er neyðugt at
eyðmerkja og ítøkiliggera tey øki, har tað kann strammast upp, ella har
broytingar eiga at verða gjørdar. Felagið tekur tí undir við, at eitt framhald av
arbeiðinum hjá Oljuráðleggingarnevndini verður skipað, har vinnan hevur sín
sjálvsagda og virkna lut. Luttøka á oljumessum Uttanríkistænastan á
Løgmansskrivstovuni stendur nú fyri at samskipa føroyska luttøku á
oljumessum uttanlands. Hetta verður gjørt í samstarvið við Oljuvinnufelagið.
Tær messur, sum plaga at verða vitjaðar eru Offshore Northern Seas í
Stavanger og Offshore Europe í Aberdeen. Eftir at talið av luttakandi
fyritøkunum hevur verið í einum aldudali, sær nú út til at føroyskar fyritøkur
aftur hava orku at luttaka í messum uttanlands. Offshore Northern Seas 2012
Á ONS 2010 varð ikki skipað fyri føroyskum landabási, og eisini varð tá avgerð
tikin um, at heldur ikki í 2012 skuldi básur verða. Eftir eina væleydnaða messu
í Aberdeen í 2011 kom tó eitt ynski frá meginpartinum av føroysku
fyritøkunum um at fáa skipað fyri felags bási í Stavanger. Hóast avgerðin varð
tikin seint, eydnaðist tað Uttanríkistænastuni at fáa ein bás. Tað er tó ein
fíggjarlig avbjóðing orsakað av, at Vinnuframi ikki veitur stuðul til
oljumessuna longur. Uttanríkistænastan og Oljuvinnufelagið hava tó tikið
hendur saman at lyfta hesa uppgávuna, og tað hevur tryggjað at til ber at fara
undir hesa uppgávuna. ONS 2012 verður í døgunum 28. 31. august í
Stavanger. Móttøkan umborð á Westward Ho hevur stóran týdning fyri
føroysku fyritøkurnar, og aftur hesuferð verður móttøkan hildin saman við
Tórshavnar og Runavíkar Kommunu. Tórshavnar Kommuna hevur sum vanligt
tjald á brygguni í Stavanger, har m.a. føroyskir tónleikabólkar framføra, og
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Tórshavnar og Runavíkar Kommunu. Tórshavnar Kommuna hevur sum vanligt
tjald á brygguni í Stavanger, har m.a. føroyskir tónleikabólkar framføra, og
hetta er við til at skapa heilt serligar karmar um móttøkuna. Offshore Europe
2011 Offshore Europe 2011 varð í døgunum 6. til 8. september hildin í
Aberdeen eins og undanfarin ár. Føroysku fyritøkurnar luttóku, eins og áður,
við einum felags landabási, fyriskipað av Uttanríkisráðnum í samstarvi við
Oljuvinnufelagið. 11 føroyskar fyritøkur luttóku við tilsamans 30 fólkum á
messuni. Fyritøkurnar, ið luttóku, vóru hesar - Atlantic Airways, Atlantic
Petroleum, Atlantic Supply Base, El-service, Faroe Ship, Føroya Tele, PAM
Offshore Service (MEST), Runavíkar Havn, Thor, Tórshavnar Havn og
Virkisráðgeving. Supply Service var eisini tilmeldað básin, men fekk tó ikki
luttikið á sjálvari messuni Umframt at landsstýrismaðurin í Vinnumálum hevði
sett tíð av til at vitja føroyska básin nakrar tímar yvir dagarnar, vitjaði
borgarstjórin í Aberdeen, Lord Provost Peter James Stephen, eisini føroyska
básin. Magni Arge, formaður í Oljuvinnufelagnum, tók ímóti borgarstjóranum,
sum eisini heilsaði uppá Jóhan Dahl, landsstýrismann. Samanumtikið vóru
føroysku fyritøkurnar væl nøgdar við túrin. Hóast trupult er at seta fingurin á,
hvat ítøkiliga kemur burturúr á eini tílíkari messu, er eingin ivi um, at fleiri
fingu týdningarmiklar fundir og sambond í lag. Yvirlit yvir limirnar Atlantic
Airways PAM Offshore service Atlantic Supply Base Poul Hansen P/f Damfar
P/F Poul Michelsen, P/F Demich, P/F Radioservice P/F El-Service Reyni-Service
P/F Faroe Maritime Services Samskip Sp/F Faroe Ship Smyril Blue Water
Føroya Gassøla, Sp/f Solar P/F Havsbrún, P/F Supply Service P/F
Ingeniørvirkið Jostein Petersen Sveisingahandilin P/F J & K Petersen P/F
Contractors Thor P/F Kemilux Vest Pack P/F KJ-Hydraulik Vesturvón P/F
Meginfelag Búnaðarmanna L/F Virkisráðgeving Sp/f Offshore Directory Sp/f
Vónin P/F

