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Ein kanning hjá felagnum Norsk olje og gass vísir, at vinnan er framvegis í vøkstri, og at
nógvar fyritøkur fara at seta fleiri fólk í starv enn í dag.
Tey seinastu árini hevur tað verið torført hjá olju- og gassídnaðinum at fáa fatur á
egnaðari arbeiðsmegi, og serliga norskar fyritøkur hava verið noyddar at toyggja seg langt
fyri at vekja áhuga millum umsøkjararnar. Ein avleiðing, sum hevur víst seg, er, at
verkfrøðilesandi hava fingið fast starv, langt áðrenn tey hava lokið útbúgvingina.

Men í sambandi við kanningina hjá Norsk olje og gass siga fleiri av fyritøkunum, at tað er
lættari at fáa fatur á egnaðum fólki nú, enn tað hevur verið.
-Fyritøkurnar hava sett nógv fólk í starv tey seinastu árini, og tí eru tær flestu
fullmannaðar. Tað tykist, sum at hesi viðurskiftini eru við at koma í eina trygga legu, men
eftirspurningurin eftir verkfrøðingum er framvegis størri enn útboðið, sigur
kunningarleiðarin hjá Norsk olje og gass, Eli Ane Nedreskår.
Gevast við lesnaðinum
Niðurstøðan í kanningini er, at tað er framvegis trupult at fáa fatur á serfrøðingum, og at
avbjóðingin er serliga eyðsýnd, tá talan er um størv innan leiting og boring. Tað er ikki
serliga torført at fáa fatur á fólki, sum nýliga hava lokið útbúgvingina, men hinvegin er
verri at fáa fólk, sum hava 10 - 15 ára royndir.
-Vit duga ikki at meta um, hvussu nógvir verkfrøðingar skulu setast í starv tey næstu árini.
Samstundis hava vit sæð, at rættiliga nógv verkfrøðilesandi gevast við lesnaðinum, og tað
er ein stórur trupulleiki, sigur Eli Ane Nedreskår.
Annars hevur gongdin í norsku oljuvinnuni í seinastuni verið merkt av, at torførari er at
fáa arbeiði sum heild í veitingarvinnuni. Hetta orsakað av at fleiri av stóru
útbyggingaruppgávunum eru lidnar og at oljufeløgini eru vorðin meira varin við at fara
undir nýggjar stórar útbyggingar. Og ein orsøk til hetta er høgi kostnaðurin, serstakliga í
Norra. Feløg sum Statoil eru farin at flyta arbeiðsuppgávur til triðjalond, har tey fáa
arbeiði gjørd nógv bíligari. Í seinastuni hevur verið funnist at fakfeløgunum hjá
oljuarbeiðarunum, tí hesi verða søgd at seta alt ov høg krøv til bæði løn og frítíð.
Hetta er so eisini nakað, sum hevur rakt fleiri av føroyingunum, sum hava arbeitt í norsku
olju- og frálandavinnuni

