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Nógv virksemi er hjá føroysku fyritøkuni PAM Offshore Service, ið er dótturfelag hjá MEST
samtakinum. PAM Offshore, sum fyrstu ferð sá dagsins ljós í 1998, hevur í løtuni umleið
200 mans í arbeiði í norsku oljuvinnuni. So mikið nógv virksemi fer at verða komandi
tíðina, at PAM fer um ikki so langa tíð at hava eini 230 fólki í arbeiði fyri norskar fyritøkur
On- og Offshore.

Fyri at kunna arbeiða á hægsta góðskustøði og skapa álit millum ymsu arbeiðsgevararnar
verður PAM alla tíðina dagført, og sum tað nýggjasta hevur PAM júst fingið ISO 9001
góðsku-góðkenning. Hetta er eitt góðskustempul, sum er gott og týdningarmikið at hava
ikki minst í oljuvinnuni, ið setir rættiliga strong krøv til sínar undirveitarar. Eisini er
nýggja góðskugóðkenningin at meta sum ein týðandi lopfjøl fyri fyritøkuna, sum arbeiðir á
einum marknaði, har tað er stór kapping.
“Við hesi góðkenning vóna vit sjálvandi, at tað eisini verður lættari at selja okkara
tænastur”, sigur Mouritz Mohr, stjóri. Kundin skal kunna kenna seg tryggan við, at hann
fær ta røttu vøruna og tænastuna til tíðina.
Umframt at ISO góðkenningin skal vera við til at kunna tryggja fyritøkuni framhaldandi
arbeiði vil hon eisini skapa karmar um eitt tryggari arbeiðspláss fyri starvsfólkini.
PAM letur í løtuni stál- og maskinsmiðir og elektrikarar til fleiri ymisk arbeiðspláss í Norra,
har arbeitt verður fyri olju- og frálandavinnuna. Fyritøkan letur fólk til fleiri stórar
veitarar so sum Kværner og Aker Solutions. Eisini verður arbeitt hjá Westcon í Ølen og
SEC.
Fleiri mans eru Offshore í løtuni, og m.a. eru 20 mans til arbeiðis umborð á Eldfisk
pallinum í Norðsjónum. Í Stord og Egersund verða nýggjar eindir gjørdar til nýggju
framleiðsluna á Edvard Grieg feltinum, og millum komandi uppgávur kunnu nevnast
munandi arbeiði fyri Kværner í sambandi vilð Ormen Lange feltið.
Bæði Mourtiz Mohr, stjóri og Anja Jacobsen, dagligur leiðari á PAM lata væl at gongdini í
løtuni og hava tey sum so góðar vónir til framtíðina, nú so nógv virksemi er og verður í
oljuvinnuni í Norra komandi árini. Taka vit uppgávurnar í sambandi við Ormen Lange
feltið, so fara bara tær at vara í eini 6 ár ella meira.
So samanumtikið gongur tað rætta vegin hjá MEST samtakinum, har tað í dag arbeiða ikki
færri enn 400 fólk hjá ávikavist MEST og PAM.

