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Skjótt í Runavík -  Føroyar í Oljuvinnuni!

Nú nærkast til, at altjóða Vinnustevnan Faroexpo letur upp í Runavík. Stevnan 

er frá 22.-24. oktober og hevur sanniliga nógv áhugavert at bjóða 

luttakarunum. Umframt partenariatið, sum verður í ítróttarhøllini í Runavík, 

verður m.a. ein almenn ráðstevna í Løkshøll. Almenna Faroexpo Ráðstevnan 

verður hildin mikudagin 24. oktober kl. 13.00-16.45. Heitið á ráðstevnuni í ár 

er Føroyar í Oljuvinnuni. Fýra fyrilestrahaldarar, umframt eitt kjakpanel, fara 

at mynda ráðstevnuna. Fyrireikararnir sanna, at olju- og frálandavinnan fær 

støðugt størri týdning fyri Føroyar, og við útlitunum fyri eini møguligari 

føroyskari oljuvinnu í kjalarvørrinum á verandi og komandi boringum á 

landgrunninum, er gjørt av at halga allan ráðstevnupartin hesaferð til nýggju 

vinnurnar. At stevnan so eisini júst liggur í hjartanum á eini møguligari 

oljuframtíð við eitt nú oljuútgerðarhavnini í Runavík ger tað bara uppaftur 

meira áhugavert og aktuelt at umrøða júst hesa vinnuna. Hvat kunnu Føroyar 

læra av royndum úr øðrum londum? Við síni hollu bakgrund innan 

oljuvinnuna, fer Richard Vernon at greiða frá sínum arbeiði við at menna olju- 

og gassídnaðin í ymiskum londum. Í dag arbeiðir Richard Vernon hjá 

fyritøkuni SLR Consulting í Írlandi. Richard Vernon hevur stóran kunnleika til 

føroysk oljuviðurskifti og vitjaði oftani í Føroyum í 90-unum, tá fleiri altjóða 

oljufeløg sendu umboð til Føroya at kunna um teirra virkesemi. Tá arbeiddi 

hann fyri stóra amerikanska oljufelagið Philips Petroleum. Nú 15 ár seinni 

kemur hann aftur til Føroya fyri at tosa um oljutilgongdina í grannalondunum, 

og hvat vit kunnu læra av henni. Oljuvinna og samfelagsbroytingar Bengt 

Eidem, ið arbeiðir sum PR leiðari hjá hjá fakfelagnum hjá norska 

oljuídnaðinum og oljufeløgunum, Norsk Olje og Gass (fyrr OLF), fer við støði í 

norsku oljusøguni at røða um oljuna og tær samfelagsligu broytingar hon 

hevur við sær. Bengt Eidem hevur millum annað arbeitt sum politiskur 

ráðgevi hjá fíggjarmálaráðharranum í stjórnini hjá Bondevik frá 2001-2005. 

Decommissioning - niðurtøka av oljupallum Alex West úr Skotlandi fer at tosa 

um Decommissioning, ið merkir niðurtøka av oljupallum og øðrum útbúnaði í 

oljuvinnuni. Hetta er eitt evni, ið er sera nógv frammi í oljuídnaðinum júst nú. 

Alex hevur drúgvar royndir við at arbeiða fyri veitarar og arbeiðstakarar bæði 

í Norðsjónum og um allan heimin. Mett verður at tað komandi 30 árini fara at 

liggja 3000 milliardir krónur í hesi vinnu. Kunnu Føroyar gerast partur av 

henni? Føroyingar í oljuvinnu Seinasti fyrilestrarhaldarin er Jens Meinhard 

Rasmussen, stjóri í fyritøkuni Skansi Offshore, sum kann sigast at vera ein av 

royndastu føroyingunum í frálandavinnuni. Jens Meinhard fer at tosa um, 

hvussu altjóða oljuvinnan hevur ment seg gjøgnum árini. Eisini fer hann at 

meta um útlit innan altjóða olju- og frálandavinnu umframt tær avbjóðingar, 

sum føroyskar fyritøkur í hesi vinnum mugu handfara. Er oljuvinnan, ein 

sólskinssøga? At enda verður skipað fyri einum kjakpaneli við Una Arge sum 

orðstýrara. Luttakarar í panelinum eru Jóhan Dahl, landsstýrismaður í 

Vinnumálum, Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum og Jens Meinhard 

Rasmussen, stjóri í Skansi Offshore. Oljuparturin av Faroexpo er skipaður í 

samstarvi við FOÍB, Føroya Oljuídnaðarfelag. Ráðstevnan er ALMENN 

Fyrilestrarnir eru viðkomandi bæði hjá eintaklingum og virkjum. Ráðstevnan 

verður hildin á skandinaviskum og enskum máli. Kunning og tilmelding á 

www.faroexpo.fo <http - //www.faroexpo.fo/> . Til ber eisini at ringja til VRG 

tlf. 666600. Sí eisini lýsing á oljan.fo Mynd -  Richard Vernon fer at tosa um, 

hvat Føroyar kunnu læra av royndunum hjá oljuídnaðinum aðrastaðni. Hann 

var oftani í Føroyum í 90-unum sum umboð fyri Philips Petroleum. Her heldur 

hann fyrilestur á fundinum hjá FOÌB í London í fjør. Myndatøka oljan.fo/Jan 

Müller Hinir fyrilestrahaldararnir og luttakarar í panelinum.
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