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Tað er so stór ferð á bretsku olju- og gassvinuni, at hon fær brúk fyri 20.000
verkfrøðingum afturat í ár, og í London væntar stjórnin, at tørvur verður á 87.000
nýútbúnum verkfrøðingum tey næstu tíggju árini.
Vøksturin í olju- og gassvinnuni eigur sín stóra part av búskaparvøkstrinum í Bretlandi, og
tørvurin á verkfrøðingum verður so stórur tey næstu árini, at tað verður neyðugt at fáa
fatur á verkfrøðingum úr ørðum londum fyri at nøkta tørvin. Tí sambært Rigzone klára
lærustovnarnir ikki at fylgja við.
Ein uppgerð hjá Energy UK vísir, at í 2012 svaraði íkastið hjá olju- og gassvinnuni í bretska
búskapin til 33 milliardir dollarar, sum var fýra milliardir dollarar meiri enn árið fyri.
Í 2012 arbeiddu 125.000 fólk í bretsku olju- og gassvinnuni, og alt bendir á, at tað talið fer
at veksa munandi. Í hvussu er heldur verkfrøðifelagið Aquaman, at bara í ár skulu 20.000

verkfrøðingar setast í starv í Norðsjónum, og stjórnin sigur, at tey næstu tíggju árini
verður tøvur á 87.000 nýútbúnum verkfrøðingum í Bretlandi um árið. Allir skulu ikki í
olju.- ella gassvinnuna, men tað tykist greitt, at tørvur verður á útlendingum, tí
skúlaverkið klekir bara 46.000 verkfrøingar um árið. Og tað kann gerasdt ein trupulleiki,
sigur stjórin í Aquaterra Energy, Patrick Phelan, við Rigzone.
Tað er ein trupulleiki, at eftirspurningurin eftir verkfrøðingum er nógv størri enn tað, sum
teir hægru lærustovnarnir klára at klekja. Hetta fer serliga at raka tær smáu og
meðalstóru fyritøkurnar, og raðfesta vit ikki ørvísið, kann trupulleikin gerast varandi, og
tað kann fáa óhepnar avleiðingar fyri okkara vinnu, sigur Patrick Phelan.
Hetta er ikki fyrsu ferð, at stór tøl verða brúkt um framtíðarvánirnar hjá bretsku
oljuvinnuni. Herfyri metti Bank of Scotland, at vinnan fær brúk fyri 39.000 starvsfólkum
afturat tey bæði næstu árini.

