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Føroyingar millum 50.000 útlendingar í Norra

Í fjør fingu næstan 40.000 fólk úr EBS-londunum og 10.000 fólk úr øðrum 

londum arbeiðsloyvi í Noregi. Mong av hesum arbeiddu innan olju- og 

frálandavinnuna. Herav eisini eitt stórt tal av føroyingum, sum hava arbeitt í 

olju- og frálandavinnuni til lands og á sjónum. Tøl, sum norska 

útlendingastýrið hevur almannakunngjørt í dag, vísa, at póllendingar vóru 

best umboðaðir millum teirra, sum leitaðu sær til Noregs at arbeiða í fjør. 

Meiri enn 15.000 komu úr Póllandi. Tann vánaliga búskaparliga støðan í 

Suðurevropa hevur fingið fólk at leita av landinum eftir arbeiði, og tað sæst 

eisini aftur í teimum norsku hagtølunum. Í fjør fingu 2.700 fólk úr 

suðurevropeiskum londum til Noregs. Í 2010 var talið 1.600. Tey nýggju tølini 

vísa eisini, at støðugt fleiri ófaklærd koma úr londum uttan fyri EBS. Í 2001 

fingu 817 ófaklærd uppihaldsloyvi í Noregi, men hetta talið kom heilt upp á 

4.000 í fjør. Ráðharrin fegnast Norski arbeiðsmarknaðarmálaráðharrin, 

Anniken Huitfeldt, sigur tað vera gott, at útlendingar koma til Noregs at 

arbeiða, og hon heldur, at tað er tørvur á enn fleiri og serliga verkfrøðingum 

og fólki við útbúgving innan heilsutænastur. -Tølini vísa, hvussu stór 

tilflytingin til Noregs er. Orsøkin er ivaleyst, at vit hava havt búskaparligan 

vøkstur, men vit hava eisini havt góð lønar- og arbeiðsviðurskifti, sigur 

ráðharrin við Aftenposten. Talið á føroyingum, sum arbeiða í Norra, er vaksið 

nógv seinastu mongu árini. Eitt nú arbeiða umleið 250 føroyskir handverkarar 

í oljuvinnuni i Norra. Tað eru tvey føroysk feløg, Pam Offshore Service í Havn 

og Faroe Offshore Service á Skála, sum gera avtalur við norskar fyritøkur fyri 

føroysku handverkararnar. Aftrat hesum koma hundraðtals føroyingar, sum 

arbeiða í oljuvinnuni á landi og frálandavinnuni í Norra. Nógvir føroyingar 

arbeiða eisini í norsku fiskivinnuni. Myndir -  Nógvir føroyingar arbeiða í 

norsku oljuvinnuni.
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