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Oljan lyfti FAROEXPO upp á altjóða støði

Sum nakað heilt nýtt setti stóra vinnustevnan FAROEXPO í Runavík hesaferð 

fokus á olju- og frálandavinnuna  heima sum burturi. Hetta hendi bæði undir 

sokallaða partenariatinum, har umleið 35 fyritøkur luttóku við hvør sínum 

bási og á sjálvari almennu ráðstevnuni. Millum luttakandi fyritøkurnar vóru 

hesaferð eisini fleiri, sum eru veitarar til olju- og frálandavinnuna. Ein vinna, 

sum er í støðugari menning. Heitið á ráðstevnuni var Føroyar í oljuvinnuni. 

Fyrilestrarhaldararnir komu úr Noregi, Skotlandi, Írlandi og Føroyum. Tað 

eydnaðist haraftrat víðskygdu fyrireikarunum at fáa oljumálaráðharran og ein 

av stjórunum í føroysku oljufeløgunum við í kjakið á ráðstevnuni. Fleiri 

týðandi og viðkomandi spurningar innan oljuvinnuna vórðu umrøddir, og sum 

avgjørt kunnu vera grundarlag undir einum enn breiðari almennum orðaskifti 

um føroysku oljuvinnuna. Í undanumrøðuni av ráðstevnuni sannaðu 

fyrireikararnir, 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. Nú sóknast 

verður eftir einum orðaskifti í Føroyum, hvussu vit handfara eina komandi 

oljuvinnu, kann við røttum sigast, at henda ráðstevnan má metast sum eitt av 

startskotunum til slíka fyrireiking. Evnini á ráðstevnuni vóru -  Hvat kunnu 

Føroyar læra av royndum úr øðrum londum? Oljuvinna og 

samfelagsbroytingar? Decommissioning - niðurtøka av oljupallum Føroyingar 

í oljuvinnuni. Fýra roynd fólk í vinnuni góvu teimum umleið 220 áhoyrarunum 

nógva nýggja vitan og reistu eisini áhugaverdar og viðkomandi spurningar. 

Oljan.fo fer at viðgera fleiri av spurningunum í vetur. Tað var Eysturoyar 

Vinnulívsfelag, sum við íblástri og góðum samstarvi við FOÍB, Føroya 

Oljuídnaðarbólki, tók sær av oljupartinum av Vinnustevnuni. 

MYNDAFRÁSØGN -  Aðrastaðni á síðuni er myndafrásøgn frá Faroexpo í 

Runavík í farnu viku. Mynd -  Tvey kend andlit í Eysturoynni, borgarstjórin í 

Runavík, Magnus Rasmussen og framfýsni og dugnaligi vinnulívsmaðurin Olaf 

Olsen, her stæddir á FAROEXPO. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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