Magni Arge, formaður í Oljuvinnufelgagnum á oljufundi í Løkshøll í gjárkvøldið legði stóran dent á, at vit mugu gera
nógv meira fyri at marknaðarføra Føroyar á oljuøkinum. Myndatøka Jan Müller/oljan.fo
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Føroyar eiga at brúka størri orku og fleiri pengar til at marknaðarføra undirgrundina.
Hetta var ein av mongu og avgjørdu niðurstøðunum á oljufundinum í Løkshøll
mikukvøldið. Meira enn 100 fólk høvdu leitað sær í høllina at hoyra áhugaverdu
framløgurnar.
Og tey fóru ikki tómhent heimaftur. Við sær í tankaviðførinum høvdu tey eina rúgvu av
hugsanum, uppskotum og niðurstøðum, sum vit uttan iva fara at hoyra meira til komandi
tíðina. Oljan.fo fer at tríva í hesi sohvørt. Tað var Javnaðarflokkurin á Fólkatingi við
Sjúrða Skaale, sum skipaði fyri tiltakinum.

Formaðurin í Oljuvinnufelagnum Magni Arge gjørdi á fundinum púra greitt, at Føroyar
verða noyddar til at gera nógv meira burtur úr at markanaðarføra undirgrundina, soleiðis
at fleiri oljufeløg fara at vísa leitingini her ans.
Í so máta er hann samdur við landsstýrismanninum í oljumálum, Johan Dahl, sum herfyri
legði uppskot fyri løgtingið um at seta pengar av til markaðarføring.
Men harvið steðgar eisini semjan teirra millum.
Tí formaðurin í Oljuvinnufelagnum er ikki samdur við landsstýrismanninum og nú heldur
ikki Vinnunevndini hjá løgtinginum í, at hesir pengar skulu koma frá tí puljuni, sum annars
er til førleikamenning. Og tað kemur rættiliga væl til sjóndar í einum skrivi, sum
Oljuvinnufelagið, har Magni Arge er formaður,herfyri sendi løgtingsins vinnunevnd.
Oljuvinnufelagið mælir uppá tað harðasta frá at brúka førleikapengar til marknaðarføring.
Niðurstøðan í tí skrivinum er, at pengar til marknaðarføring av undirgrundini eiga at setast
á fíggjarlógina.
Skrivið frá Oljuvinnufelagnum er soljóðandi:
“Viðmerkingar til løgtingsmál nr. 103/2013 – uppskot til broytingar í løgtingslógum um
leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum
Oljuvinnufelagið hevur ikki fingið omanfyri nevnda lógaruppskot sent til hoyringar, men
loyvir sær hóast hetta at gera viðmerkingar til uppskotið.
Oljuvinnufelagið tekur undir við, at væl meiri verður gjørt burtur úr at marknaðarføra
føroysk leitimið, og felagið tekur eisini undir við, at stig verða tikin beinanvegin.
Felagið metir, at løgtingið eigur at seta pengar av á figgjarlógini til eina áhaldandi
marknaðarføring yvir fleiri ár, heldur enn at dúva uppá møguligan avlopspening frá
upphæddum, sum oljufeløg hava sett av til førleikamenning.
Við hesum lógaruppskotinum er fyri ein part vandi fyri, at marknaðarføringin verður
óstøðug, og fyri ein part er vandi fyri, at upphæddirnar til førleikamenning ikki verða
brúktar til ætlaða endamálið. Havandi í huga, hvussu stór framstig eru rokkin í ́
førleikamenning higartil, metir Oljuinnufelagið, at skipanin skal halda fram, og at
oljufeløg, myndugleikar og vinnufeløg skulu eggjast til at fara eitt stig longri i
førleikamenning upp til enn hægri førleikastig. Vit meta, at tað kann verða vandi fyri, at
Jarðfeingið kemur í eina tvístøðu, um pengar ikki verða settir av beinleiðis til
marknaðarføring, tí so kann peningur einans útvegast, um hildið verður aftur í fíggingini
av førleikamenning, soleiðis at restpeningur frá oljufeløgum fellur til
marknaðarføringsendamál.
Oljuvinnufelagið metir eisini, at tað er umráðandi at eggja oljufeløgum til at verða virkin
i førleikamenningini, men vandi er fyri, at hendan eggjanin fellur burtur, um feløgini bara
kunnu lata standa til og lata peningin fara til marknaðarføringsendamál ístaðin. Ti eigur í

minsta lagið at verða ásett eitt hægsta mark fyri, hvussu stórur partur av
førleikamenningarpengunum kunnu fella til marknaðarføring.”

