Eli Lassen, stjóri á Atlantic Supply Base og ein av undangongufólkunum til frama fyri eini føroyskari oljuvinnu, fer
at leggja fyri á oljufundinum í Løkshøll í kvøld.
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Í kvøld verður Runavíkin karmur um ráðstevnu um oljuvinnu og oljubúskap. Hetta
hendir bert tvær vikur, áðrenn sett verður á at bora aftur á landgrunninum og veruligt
lív tí kemur í aftur oljuútgerðarhavnina í Runavík.
Um tað er av tilvild ella ikki, at fyrireikararnir av hesum oljutiltakinum hava valt júst
Løkshøll, skal vera ósagt, men ikki kemst uttan um, at umhvørvið her helst er tað
nærmasta tú kemur eini føroyskari oljuvinnu, og tí má sigast, at valið at skipa fyri
einum fundi um føroyska oljuvinnu júst her gevur góða meining.
At hetta eisini hendir sama dag, sum skip við oljuútgerð til komandi boringar, leggur
boriútgerð upp í oljuhavnini, ger bara tiltakið enn meira aktuelt og forkunnugt.

Og tað verður so heldur eingin minni enn stjórin á Atlantic Supply Base í Runavík, Eli
Lassen, , sum fer at leggja fyri saman við formanninum í Oljuvinnufelagnum, Magna
Arge.
Teir báðir fara at tosa um, hvussu gingið hevur oljuvinnuni á landi í Føroyum og
hvussu ymsar føroyskar fyritøkur hava megnað at veita vørur og tænastur til ymsu
boriverkætlaninar.
Seinast skipað var fyri eini ráðstevnu um føroysku oljutilgongdina varð í heilt øðrum
umhvørvi, nevniliga á Christiansborg í danska høvuðsstaðnum. Nú verður so hildið
fram í føroyska oljuhøvuðstaðnum Runavík.
Eins og í Keypmannahavn er tað eisini Javnaðarflokkurin við tess fólkatingsmanni
Sjúrða Skaale, sum stendur fyri tiltakinum.
Vit spurdu hann, hví tað júst er javnaðarflokkurin á fólkatingi og ikki flokkurin í
Føroyum, sum stendur fyri einum føroyskum tiltaki sum hesum.
“Javnaðarflokkurin á Fólkatingi er partur av Javnaðarflokkinum í Føroyum, og alt verður
gjørt í samráð við leiðslu floksins, og orsøkin til, at eg skipi fyri tiltakinum er, at eg fekk
fleiri áheitanir um at skipa fyri hesum í Føroyum eftir tiltakið á Christiansborg í februar,
sum annars var sera væl vitjað og móttikið.”
-Men hví skipa fyri einum tiltaki, nú vit onga vissu hava fyri, um vit finna olju ella ikki?
“Eg haldi tað vera alneyðugt, at vit gera okkum greitt, hvørjar avbjóðingar ein møgulig
føroysk oljuvinna hevur við sær. Møguleikarnir eru stórir – men tað eru vandarnir eisini.
Og skulu vit klára at stýra uttan um teir, mugu vit gera okkum greitt, hvørjir teir eru og
longu nú leggja politikkin til rættis.
Fólkatingsmaðurin vónar heldur ikki, at hetta verður tað seinasta tiltakið av slíkum slag.
“Men eyðsæð er, at verða brunnarnir turrir í summar, verður tað ikki so átroðkandi at
seta oljuvinnu á politisku dagsskránna her og nú.”
Oljan krevur sterkar myndugleikar
Uppá fyrispurning hvør niðurstøðan var eftir fundin i keypmannahavn sigur Sjúrður
Skaale m.a.:
“Tað var ein fjølbroytt ráðstevna og fari eg í Runavík at greiða frá nøkrum av
høvuðsniðurstøðunum.
Ein er sjálvsagt, at hendan vinnan fer at hava við sær fantastiskar møguleikar fyri
Føroyar. Men tað krevur sterkar myndugleikar, sum bæði kunnu ”matcha” oljufeløgini í
samráðingum um rættindi og skyldur, sum forða fyri, at ov nógvir pengar koma inn í
búskapin, og sum vilja fyribyrgja stættarmuni við at syrgja fyri, at øll – eisini fólk, sum
ikki starvast í oljuvinnuni – fáa lut í inntøkunum.

Millum hesi teljast at kalla allar kvinnur, og tað er orsøkin til, at forkvinnan í
Javnstøðunevndini er við í Runavík.”
Heitið á ráðstevnuni, sum byrjar í kvøld kl. 19, er “Oljuvinna og oljubúskapur”.
Umrøtt verður hvussu vit tryggja, at flest møgulig fáa mest møguligt gagn av tí, um
føroysk oljuvinna verður veruleiki.
Hvør er læran av royndunum í Runavík? Hvussu við Vinnulívinum sum heild? Skulu vit satsa
uppá offshore - ella skal oljan upp á land her? Hvussu stórar inntøkur kann talan verða um
- og hvussu skulu tær umsitast? Og hvussu tryggja vit, at øll fáa lut í inntøkunum - eisini
kvinnurnar, sum næstan ikki starvast í hesi vinnuni?
Skráin:
Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður, tekur samanum nakrar av niðurstøðunum frá stóru
oljuráðstevnuni, sum var á Christiansborg 21. februar.
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