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Føroyskar fyritøkur vilja sleppa til Grønlands
Tað er ovurstórur áhugi millum føroyskar fyritøkur at fara á vinnuferð til
Grønlands. Higartil hava umleið 25 fyritøkur sagt seg áhugaðar at fara við á
vinnuferð til Grønlands men freistin at tekna seg er ikki úti fyrr enn
fríggjadagin. Hinvegin er avmarkað luttøka. Handverksfyritøkur Tað eru ikki
einans kinverskar, suðurkoreanskar, japanskar, australskar, kanadiskar og
danskar fyritøkur, sum vilja fáa lut í framtíðar vinnumøguleikunum í
Grønlandi. Eisini føroyskar fyritøkur eru raknaðar við, nú vinnumøguleikar í
Grønlandi eru komnir ovast á breddan, og vilja tær kanna sær onkran bitan av
hesi stóru køku. Og fyri at kunna bjóða seg fram og fyri at kunna seg um
ítøkiligu møguleikarnar í Grønlandi hevur Vinnuhúsið gjørt av at skipa fyri eini
vinnuferð til Grønlands í apríl. Og nú freistin at melda seg til hesa
vinnuferðina er úti komandi fríggjadag 22. februar hava umleið 25 fyritøkur
víst áhuga. Hesar umboða nógvar ymsar vinnugreinar, men eru
handverksfyritøkur og ráðgevarafyritøkur serliga væl umboðaðar sigur Esther
Dahl í Vinnuhúsinum. Vinnuferðin verður í døgunum 15. til 19. apríl. Skipað
verður fyri felags tiltøkum við kunning til føroysku fyritøkurnar um
grønlendska vinnuumhvørvið, og grønlendarar verða kunnaðir um føroyskt
vinnulív. Eisini verður skipað fyri business to business fundum, har
grønlendskar og føroyskar fyritøkur fáa møguleikan at tosa beinleiðis saman.
Prísurin fyri luttøkuna er fyribils ásettur at verða 17.000 kr/persón fyri limir í
Føroya Arbeiðsgevarafelag og undirfeløgum tess og 19.000 kr/persón fyri
fyritøkur, sum ikki eru limir í nevndu feløgum. Hesir prísir eru tó treytaðir av,
at Vinnuframagrunnurin stuðlar ferðini. Talið av plássum á ferðini er
avmarkað. Tí hava limir í Føroya Arbeiðsgevarafelag og undirfeløgum tess
rætt til luttøku á ferðini framum fyritøkur, sum ikki eru limir. Boðast skal frá
luttøku við at senda eitt teldubræv til industry@industry.fo Vinnmøguleikar í
Arktis Íblásturin til ferðina kom m.a. á fundi í Vinnuhúsinum herfyri, har
serstakliga umboð fyri Oljuvinnufelagið møttu. Á hesum fundinum legði
Ólavur Gregersen, stjóri fyri ráðgevarafyritøkuna Syntesu fram frágreiðing og
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Arktis Íblásturin til ferðina kom m.a. á fundi í Vinnuhúsinum herfyri, har
serstakliga umboð fyri Oljuvinnufelagið møttu. Á hesum fundinum legði
Ólavur Gregersen, stjóri fyri ráðgevarafyritøkuna Syntesu fram frágreiðing og
kanning um vinnumøguleikarnar í Arktis. Hann tók samanum broytingarnar á
siglingarleiðunum norðeysturum og norðvesturum Norðpólin. Hóast leiðirnar
nú bert eru ísfríar nakrar mánaðir um árið, so broytist hetta rættuliga skjótt.
Hetta gevur møguleikar til føroyska vinnu, sum er sterk innan maritima økið,
og sum eisini hevur førleikar innan sigling í truplu høvunum norðanfyri
okkum. Afturat hesum gevur smeltandi ísurin grundarlag fyri nógvum stórum
verkætlanum, har føroyskar fyritøkur kunnu vera partur, í millum annað
Grønlandi. Yvirhøvur eru nýggir vinnumøguleikar innan náms-, olju-, ferða- og
fiskivinnu. Økta virksemi norðan fyri Føroyar kann eisini skapa virksemi á
landi í Føroyum, um rætt verður borið at. Skal føroysk vinna fáa ágóðan av
hesum, mugu bæði vinna og myndugleikar tilvita leggja seg eftir at fáa
ágóðan av hesum møguleikum. Í frágreiðingini verður mælt til at - fylgja
sertifiseringsarbeiðinum, ið fer fram í altjóða høpi, - samstarva við
grønlendskar politikarar og embætisfólk, - áhaldandi styrkja um føroyska
luttøkuna í Arktiska Ráðnum, - føroysk umboð eru við á altjóða
handilsferðum um Arktis - skipa fyri handils og kunningarferð vestur í hav
Umframt hesi tilmæli varð á fundinum nevnt, at tann skattaavtala, sum
Føroyar hava við Grønland, eigur at verða dagførd og betrað munandi. Magni
Arge, formaður í Oljuvinnufelagnum, helt fyri á fundinum, at tað er
týdningarmikið, at vit velja at vilja vera við, og at vit velja eitt ella nøkur fá
fokusøki. Hetta er galdandi fyri bæði vinnu og myndugleikar. Luttakararnir til
framløguna vóru samdir um at arbeiða víðari við at gera Føroyar til ein
veitingarmiðdepil og at fáa í lag eina vinnuferð til Grønlands. Hetta verður í
fyrstu syftu gjørt undir Oljuvinnufelagnum, men tað er týdningarmikið at
eisini føroysku myndugleikarnir sum frálíður gerast partur av hesum. Arktis
og Føroyar í samgonguskjali Spurningurin um leiklut Føroya í framtíðar
vinnumenningini í Arktis hevur annars verið nógv frammi hetta seinasta árið.
Serstakliga eru tað veðurlagsbroytingarnar, sum hava fingið eitt nú føroyskar
myndugleikar at vísa Arktis ans. Tí varð eisini fingið við í samgonguskjalið, tá
núverandi samgonga varð skipað, at tað eigur at verða gjørd ein strategi fyri
Føroyar í arktiskum høpi, og í hesum sambandi varð settur ein
serfrøðingarbólkur at gera uppskot at leggja fyri landsstýrið, sum síðani fer at
leggja hetta fyri løgtingið at hava orðaskifti um. Tann frágreiðingin skal vera
liðug til 1. apríl. Seinasta árið hava tí eisini verið fleiri almennir fyrilestrar um
Arktis. M.a. hevur arktiski sendimaðurin hjá Ríkisfelagsskapinum vitjað og
hildið fyrilestur. Myndir Frá fundinum í Vinnuhúsinum, sum Oljuvinnufelagið
skipaði fyri, har m.a. formaður í Oljuvinnufelagnum, Magni Arge og stjórin í
Vinnuhúsinum, Marita Rasmussen vóru til steðar. Ólavur Gregersen legði
fram frágreiðing hann hevur gjørt um vinnumøguleikar í Arktis. Myndatøka
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