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60.000 leys størv í norðurlendsku orkuvinnuni

Tað er stórt trot á fólki við serkunnleika á fleiri økjum í olju- og gassvinnuni í 

Norðurlondum. Sum er eru næstan 60.000 ósett størv, og hetta hevur nú 

havt við sær, at altjóða fyritøkan Hays, sum arbeiðir við at finna fólk til leys 

størv, hevur fingið sær skrivstovu í miðbýnum í Keypmannahavn. Olju- og 

gassvinnan í Norðurlondum hevur tørv á eitt nú jarðfrøðingum, alisfrøðingum 

og verkfrøðingum við kunnleika innan fleiri øki so sum boritøkni og 

framleiðslu. -Í Noregi er støðugt trot á serfrøðingum. Avbjóðingin hjá teimum 

donsku feløgunum er, at tey eru ikki so kend í útheiminum, sigur Morten 

Andersen hjá Hays við Jyllands-Postin. Hagtøl vísa, at 42 prosent av teimum, 

sum arbeiða í altjóða olju- og gassídnaðinum, arbeiða í einum øðrum landi 

enn tí, sum tey eru fødd í, og 80 prosent av teimum serfrøðingunum, sum 

Hayes útvegar orkuvinnuni, koma úr útlondum. Av teimum leysu størvunum í 

vinnuni eru umleið 60 prosent í Noregi og á leið 30 prosent í Danmark. Tey 

seinastu 10 prosentini eru í olju- og gassvinnuni í Niðurlondum, sum 

skrivstovan í Keypmannahavn eisini umsitur. Sjálvgjørdur trupulleiki Morten 

Andersen sigur, at olju- og gassídnaðurin í Norðurlondum kann takka sær 

sjálvum fyri, at støðan er, sum hon er. Ídnaðurin hevur gjørt alt ov lítið við at 

brúka ung trainees til lagaligar treytir, eins og vinnan hevur gloymt at vekja 

áhuga millum kvinnurnar. Tað eru serliga tann høgi oljuprísurin og ynskið um 

eina trygga orkuveiting í framtíðini, sum hava fingið tey orkuframleiðandi 

londini at gera stórar íløgur í olju- og gassleiðir. Morten Andersen sigur, at 

hetta sæst eisini aftur á arbeiðsmarknaðinum, tí eftir bara einum ári eru 

lýsingarnar eftir starvsfólki til vinnuna vorðnar 39 prosent fleiri. Hays ætlar 

eisini at senda norðurlendskar serfrøðingar og serliga jarðfrøðingar og 

boriverkfrøðingar út um heimin at arbeiða. ? ?
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