
C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\

186280 \ img_7363.jpg

23 - 08 - 2012

www.oljan.fo

Jan Müller

Johan Dahl -  Mugu menna olju- og frálandavinnu

Kaj Leo Johannessen, løgmaður og Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnu- og 

orkumálum verða hjástæddir, tá altjóða oljumessan ONS verður sett í 

Stavanger týsdagin. Føroyar teljast millum tær mongu tjóðirnar, sum luttaka 

á oljumessuni og hava egnan bás. Umleið 15 fyritøkur og stovnar eru við. 

Johan Dahl var eisini við á oljumessuni í Stavanger fyri tveimum árum síðani 

og aftur á oljumessu í Aberdeen í fjør. Men hví heldur hann tað hava so 

stóran týdning, at Føroyar eru partur av oljumessum, nú vit enn ikki hava 

funnið olju. Eg haldi tað hevur stóran týdning fyri føroyskt vinnulív at luttaka 

á ONS. Vinnan skal vera sjónlig í olju- og frálandahøpi, og tað er ONS 

viðvirkandi til. ONS er ein tann størsta messan av hesum slagi, og er hon ein 

týðandi pallur, har føroyska vinnan kann bjóða seg fram. Tað er við hesum í 

huga, at Johan Dahl luttekur á ONS 2012 eins og undanfarin ár. 

Landsstýrismaðurin stuðlar vinnuni og vil vera viðvirkandi til, at olju- og 

frálandavinnan mennist og verður enn meira týðandi vinna í Føroyum. 

Landsstýrismaðurin leggur áherðslu á, at tað framhaldandi verður áhugi fyri 

olju- og frálandavinnu í Føroyum. Føroyskir veitarar menna alsamt sínar 

tænastur, og útlendskar fyritøkur skulu eisini síggja Føroyar sum ein 

spennandi aktør, bæði nú og í framtíðini. Á ONS 2012 skal landsstýrismaðurin 

saman við løgmanni m.a. luttaka á oljutoppfundinum ONS Summit, har 

ríkisleiðarar og oddafólk í altjóða oljufeløgum úr 20 londum koma saman at 

umrøða altjóða orkumál í einum geopolitiskum høpi. Harumframt hevur 

Johan Dahl fundir við fleiri umboð fyri vinnulív og myndugleikar frá lítla 

norska býnum Hammerfest fyri at fáa innlit í, hvussu kommunan hevur 

fyrireikað seg til at gerast ein týðandi aktør í altjóða frálandahøpi. Oljan.fo 

verður við á oljumessuni. Hava lesarar hugskot til søgur og kunning eru tit 

vælkomin at seta tykkum í sambandi við jan@foib.fo Mynd Johan Dahl hevur 

víst oljumessunum í Norra og Skotlandi stóran ans seinastu árini. Nú er hann 

aftur ávegis til oljumessu í Stavanger. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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