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Hóast tað í seinastuni fleiri ferðir hevur verið víst á í almenna kjakinum, at tað er
óheppið, um landsstýrið bráddliga broytir teir karmar, sum vinnan arbeiðir undir og ger
íløgur út frá, so heldur Johan Dahl, landsstýrismaður ikki, at tað er skeivt at seta
oljufeløgunum nýggj krøv, hóast hesi ikki eru galdandi í verandi kolvetnislóg. Hann heldur
tað er gagnligt fyri samstarvið millum føroyska samfelagið og oljufeløgini, at oljufeløgini
nú skulu hava umboð, sum eru búsitandi í Føroyum.
Uppá fyrispurning hví hann ynskir at gera hesar broytingar nú, um hann er ónøgdur við
verandi lóg og samskiftið við oljufeløgini og um tað ikki er óheppið at gera broytingar í
eini lóg, sum hevur verið galdandi í sjey ár, sigur Johan Dahl, landsstýrismaður:
“Tað hevur frá byrjan verið ætlanin, at oljufeløg, sum hava oljuloyvi í Føroyum, eiga at
vera ein integreraður partur av føroyska samfelagnum. Ein partur av hesum er, at tey í

Føroyum, sum ynskja at koma í samband við loyvishavarar her, lutfalsliga lætt skulu hava
møguleika til tess. Vit, sum myndugleikar, hava ongar trupulleikar at koma í samband við
loyvishavarar, men tað kunnu vera onnur, sum ynskja at koma í samband við
loyvishavarar. Er eitt umboð at venda sær til her, er tað í øllum førum lættari, enn leita
onkustaðni í útlandinum.”
-Men er hetta ikki eitt oheppið signal at senda oljufeløgunum, nú tað er so stórur tørvur á
at varðveita teirra áhuga her?”
“Eg dugi als ikki at síggja, at hetta skal vera óheppið signal. Tvørtur ímóti. Eri vísur í, at
tað bara kann gagna samstarvinum millum oljufeløg og føroyska samfelagið, at tey eru
umboðaði her. Spurningurin er kanska heldur, hvørt tað skuldi verið kravt, at tey hava
skrivstovu her. Tað hava vit so valt ikki at krevja í hesum føri.
-Hevði tað ikki verið skilabetri at sett hesi krøv at galda fyri komandi nýggj loyvi og ikki
afturvirkandi?
“Sum nevnt, meti eg umboðan í Føroyum vera gagnliga fyri gott samstarv millum
oljuvinnuna og føroyska samfelagið, og eigur tað tí at fevna um allar loyvishavarar –
verandi sum komandi.
Fíggjarliga meti eg hetta heldur ikki, at hetta er nøkur tung byrða at lyfta hjá
oljufeløgunum. Tað er neyvan talan um meira enn nakrar fáar túsund krónur um árið. Og
tað er heilt vist ein góð íløga til frama fyri samstarvið millum føroyska samfelagið og
oljufeløgini.”

