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Føroyingar væl umtóktir í norsku oljuvinnuni

Skulu føroyingar standa seg í altjóða oljuvinnuni mugu vit taka trygdina í 

størsta álvara, tí hon er altumráðandi í hesi vinnu. Tað heldur havnarmaðurin, 

Heini Magnussen, ið arbeiðir sum formaður saman við umleið 60 øðrum 

føroyskum handverkarum umborð á norska oljupallinum Cosl Promoter á 

skipasmiðju í Noregi. Hann fegnast um stóra talið av føroyingum í norsku 

oljuvinnuni og um, at føroyingar eru so væl umtóktir. Leiga 250 handverkarar 

til Noregs Seinastu tølini fyri arbeiðsloysið í Føroyum ganga rætta vegin og er 

arbeiðsloysið minkað munandi. Í dag er tað 5,1%. Eingin ivi er um, at ein 

partur av orsøkini eru teir mongu føroyingar, sum í dag eru til arbeiðis í eitt 

nú norsku olju- og frálandavinnuni. Tey bæði føroysku manningarfeløgini, 

Pam Offshore og Faroe Offshore hava í løtuni umleið 250 føroyskar 

handverkarar til arbeiðis í norsku olju- og frálandavinnuni. Ein stórur partur 

av teimum arbeiða í løtuni við at rigga ein kinverskframleiddan boripall til. 

Talan er um COSL Promoter, sum liggur í Ølensvaag og sum er systurpallur hjá 

COSL Pioneer, ið júst hevur borað á føroyska landgrunninum. Føroyingarnir, 

sum arbeiða umborð á Cosl Promoter, eru einir 60 í tali  harav tríggir arbeiða 

sum formenn á projektinum. Arbeiðið gongur væl, og føroyingar eru væl 

umboðaðir umborð. Roknað verður við at farið verður út á fjørðin við 

pallinum tann 23. desember at royndarkoyra skipaninar. Alt eftir hvussu testir 

og skipanir rigga, verður gjørt av, hvussu nógv skal gerast afturat. Millum 

føroyingarnar umborð á Cosl Promoter er Heini Magnussen úr Havn. Hann 

sigur við oljan.fo, at arbeiðið hevur gingið væl og trívast føroyingarnir væl. 

Hann heldur eisini, at føroyingar eru væl umtóktir í oljuvinnuni m.a. tí teir eru 

so fakliga væl fyri. Hetta sæst eisini aftur í eftirspurninginum eftir føroyingum 

nærum allastaðni og serliga innan oljuídnaðin. Føroysk manningarfeløg hava 

nú nøkur ár á baki og tískil fleiri royndir. Hetta sæst eisini aftur nógva staðni. 

Føroyingar eru eisini væl umboðaðir í øðrum verkætlanum. Heini Magnussen 

heldur, at henda vitan og kunnleikin til oljuídnaðin vilja vera sera hent at 

hava í Føroyum, nú mong gita, at kolvetni eru í føroysku undirgrundini. 

Oljuvinnan er sera spennandi, og møguleikarnir eru nógvir. Fíggjarliga sæð er 

oljuvinnan øgilig, og mangir búskapir dúva so at siga bert uppá oljuvinnuna. 

Hetta ger ídnaðin sera áhugaverdan - serliga hjá okkum, sum starvast í 

oljuvinnuni. Førroyingarnir í norsku oljuvinnuni fylgja tí eisini væl við gongdini 

í Brugdan II ætlanini. Mugu virða trygdarkrøvini Heini Magnussen heldur tað 

er umráðandi, at føroyingar, sum ynskja at arbeiða í hesi vinnuni, gera sær 

greitt, at eitt nú trygdakrøvini eru serstakliga hørð, og at hesi mugu og skulu 

haldast. Fyri at lýsa hetta vísir Heini á, hvussu farið verður út í smálutir, tá tað 

veldst um trygdina -  Tað krevst skrivligt arbeiðsloyvi hvønn einasta dag, og 

tað er nógv tú mást hava virðing fyri. Ein hevur ikki loyvi til so frægt sum at 

skifta eina sikring, uttan at skrivlig váttan fyri hesum fyriliggur, har 

trygdarumboð, pallstjóri og umráðsteknikari hava skrivað undir. Formenninir 

syrgja fyri at søkja um arbeiðsloyvi, og tað má gerast dagin fyri, at arbeiðið 

skal gerast. Tað skal greiðast nágreiniliga frá, hvat fyri arbeiði talan er um, 

hvørji amboð verða nýtt, hvat fyri øki umborð arbeitt verður í, og nær loyvið 

gongur út. Tað skal søkjast av nýggjum hvønn dag. Skal man arbeiða á eini 

streymtalvu, har spenningur er á, krevst serstakt isolatións-sertifikat. Hetta er 

ein váttan uppá, at útgerðin, sum arbeitt verður við, er spenningsleys. Tað 

skal eisini søkjast um loyvi, og tá loyvi so er givið, verður forsýningin læst við 

lási og seðil við frágreiðing um arbeiðið og hvussu leingi tað fer at vara, skal 

standa á. So man kann væl siga, at trygdin er í hásæti, og tað er onki minni er 

rímuligt heldur Heini Magnussen fyri og leggur aftrat, at tað er stórur munur 

á trygdini í Norra og so í Føroyum. Hann heldur tí, at føroyingar við at arbeiða 

í útlendsku oljuvinnuni kunnu vera við til at menna eina trygdarmentan, sum 

kann koma okkum til góða, tá oljumenningin av álvara tekur dyk á seg í 

Føroyum eisini. Føroyingar eru eisini við til at manna pallar hjá COSL 

borifelagnum, eitt nú COSL Innovator, sum fór út á norska landgrunnin at 

bora fyri tíð síðani. Har eru fleiri føroyingar við. Oljan.fo hevur vitjað tey bæði 

føroysku manningarfeløgini, ið leiga út føroyskar handverkarar til norsku 

oljuvinnuna, Pam Offshore í Havn og Faroe Offshore á Skála. Sí greinar 

komandi dagarnar. Á myndini síggjast Heini Magnussen og Arnold Joensen, 

formenn fyri elektropartinum á verkætlanini COSL Promoter.
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