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Faroe Offshore Service á Skála, sum hevur nógv fólk í arbeiði í eitt nú norsku oljuvinnuni, 

hevur sambært útvarpinum hjá Kringvarpinum, tryggjað sær nógv arbeiði komandi ár 

eisini Felagið fær fyrispurningar úr fleiri londum. Umframt føroyingar arbeiða eisini 

íslendingar og danir hjá felagnum. 

Hans Jákup Johannessen, stjóri í Faroe Offshore, sum fyrr í ár varð heiðraður sum ársins 

íverkseti fyri sítt arbeiði at fáa føroyingar í arbeiði í útlendsku oljuvinnuni, sigur við 

ùtvarpið, at tey hava havt úr at gera, men at tað hevur verið nakað slakari hesa seinastu 

tíðina. 

Men so mikið stórur tykist tørvurin verða komandi ár, at tey á virkinum á Skála meta seg 

ikki kunna nøkta allan eftirspurningin. 

Nógv bendir á, at tað eisini komandi árini verður nógv arbeiði í norsku oljuvinnuni á landi. 

Eitt nú skal eitt stórt tal av pallum á norskum øki til klassingar. Hetta arbeiði verður gjørt 



bæði í Norra og Bretlandi og møguliga í Danmark eisini, og Hans Jákup Johannessen roknar 

við, at Faroe Offshore fer at fáa nógvar uppgávur í hesum sambandi. 

Hann sigur við Útvarpið, at stórur áhugi var fyri at fáa fólk frá Faroe Offshore, tá teir vóru 

á eini stórari oljuráðstevnu í Norra í farnu viku. Bara ein kundi spurdi eftir 45 smiðjum. 

“Eg síggi avgjørt ikki myrkt uppá tað, sjálvt um tað í løtuni er nakað slakari, enn tað 

hevur verið,” sigur Hans Jákup Johannessen. Hann vísir annars á, at teir hava í løtuni 

einar 110 mans á lønarlistanum, teir flestu eru føroyingar men tó ikki allir. Umleið 20-30 

eru danir og íslendingar. Tað ber rætt og slætt ikki til at fáa føroyingar til øll arbeiðini og 

tí verður farið út um landoddarnar eftir fólki. 

Tað er ikki minst gott at hava útlendingar, tá nógv ferðsla er um summarið og tú ikki altíð 

fær fólk avstað úr Føroyum. Eisini er ein sparing í tí at brúka útlendingar, tá hugsað 

verður um flutning. 

Faroe Offshore fær nógvar fyrispurningar frá fólki, sum vilja arbeiða fyri fyritøkuna í t.d. 

Norra. Teir koma úr Bulgari, Kanada og USA og øðrum londum við. 

 

Myndir 

 

Frá móttøkuni á Skála í sambandi við, at Hans Jákup varð kosin ársins íverkseti. 
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