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Komandi føroyska oljan týdning fyri granskingina
Tað skal vera vón mín, at olja verður funnin við Føroyar, soleiðis, at eisini
hetta komandi tilfeingi okkara kann vera við til at halda lív í og menna
granskingina, sigur formaðurin í stýrinum fyri Vinnuframa, Regin Dalsgaard,
nú nýggia granskingarsetrið letur dyrnar upp og harvið skapar nýggjar og
spennandi møguleikar fyri framtíðar gransking í Føroyum. Nú framtíðar
granskingin fer at verða projektgrundað, so er eisini umráðandi at kunna fáa
fígging til granskingarætlanir, og her kann oljuvinnan og annars oljupengar
vera við til at fíggja gransking, sum kann fáa stóran týdning fyri føroyska
samfelagið heldur Vinnuframaformaðurin. Hann sigur víðari, at við hesum
spildurnýggja stovninum fáa vit eitt granskingarumhvørvi, ið eisini eisini
oljuvinnan kann verða knýtt at. Tey hava eisini frá byrjan havt eitt gott
samskifti við Jarðfeingi. Nú valdu tey so at leggja dent á matvørutøkni, DNA
og biotøkni at byrja við. Men møguleikarnar fyri at taka onnur evni og aðrar
vinnur so sum oljuvinnuna uppí seinni eru so avgjørt ti lstaðar leggur Regin
W. Dalsgaard aftrat. Jógvan Jespersen, stjóri í Felagnum Nótaskip, er
formaður í iNOVA, sum umsitur nýggja Granskingarsetrið. Hann heldur øll
henda spennandi verkætlanin kann skýrast við einum orði: VIRÐISØKING. Her
skal gjarna vera granskað, soleiðis at tað hevur við sær ítøkilig úrslit fyri
føroyska samfelagið heldur hann. Við virðisøking meinar hann m.a., at tað,
sum í dag verður flutt av landinum, kann verða virðisøkt og kann fara seinni
av landinum fyri nógv størri vinning. Sjálvur heldur Jógvan Jespersen, at
Granskingarsetrið mest kann samanberast við eitt nú granskingarstovnar,
sum íslendingar hava bygt upp og sum í dag hava stóran týdning fyri eitt nú
vinnuna har. Teir eru avgjørt ein fyrimynd. Tað ber til, men tað fer at taka tíð,
leggur hann aftrat. Í dag fáast fleiri føroyskir stovnar við gransking men talan
er oftani um smærri eindir. Her er m.a. talan um Landssjúkrahúsið,
Havstovuna og Heilsufrøðiligu Starvsstovuna. Vit ætla ikki at taka frá teimum
men heldur, at tað skal leggjast aftrat. Regin Dalsgaard sigur, at ætlanin er at
førleikamenna virkini kring landið, sum so kunnu sita undir eini lon og at
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men heldur, at tað skal leggjast aftrat. Regin Dalsgaard sigur, at ætlanin er at
førleikamenna virkini kring landið, sum so kunnu sita undir eini lon og at
kunna arbeiða saman við øðrum. Her kunnu fólk frá privatu vinnuni og fólk,
sum arbeiða hjá tí almenna, arbeiða saman. Regin Dalsgaard er fegin um
stóra áhuga fyri Granskingarsetrinum. Vit hava havt vitjan bæði av vinnuni og
politikarum, sum vónandi er eitt tekin um, at hetta tiltakið er tað rætta. Tað
er Vinnuframi, sum eigur Granskingarsetrið og hevur so leigað tað uttan
kostnað í fimm ár til partafelagið iNOVA, sum fevnir um 12 tær størstu
vinnufyritøkurnar í Føroyum. Ynskiligt er, at fyriuttan føroyingar, fara eisini
útlendskir granskarar at brúka stovnin. Felagið hevur longu skrivað undir 9
leigupláss. Talan er um Fróðskaparsetrið, sum hevur bílagt fýra pláss,
Fiskaaling tvey pláss, og síðani er eisini samstarv við ìløgusavnið,
Landssjúkrahúsið og Havsbrún. Tað er ein góð byrjan, heldur Jógvan
Jespersen. Á nýggja Granskingarsetrinum eru sera góðar gastronomiskar
umstøður, ja so góðar, at Regin Dalsgaard frá Vinnuframa heldur her er talan
um einki minni enn eitt heilt týðandi spælipláss fyri kokkar. Hann heldur tað
hevur stóran týdning at menna henda partin av vinnuni, her ikki minst við tí í
huga at fáa fleiri ferðafólk henda vegin. Her fer so avgjørt at bera til at
arbeiða við tí kreativa. Myndir Frá móttøkuna á Granskingarsetrinum
fríggjadagin. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller

