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Oljan.fo 

Á stóru oljustevnuni ONS í Stavanger í seinastu viku skrivaði Faroe Offshore Service undir 

samstarvsavtalu við nýggja felagið Seatouh AS, um at verða fremsti veitari av arbeiðsmegi 

hjá felagnum. Teir fyrstu handverkararnir eru longu ávegis til Korea. 

Seatouch 



Seatouch er nýtt norskt partafelag við gomlum garvaðum kenningum úr olju-umhvørvinum 

sum eigarum. Talan er um persónar, ið hava starvast sum verkfrøðingar, elektrikarar- og 

mekanikarar fyri fleiri av teim stóru oljufeløgunum, ið eru skrástett í Norra. Umframt at 

hava fleiri tíggjuára langar royndir umborð á norskum pallum, so hava stigtakararnir 

arbeitt eins nógv við nýbygging av pallum í fjarskotnum londum, eitt nú í Kina, Singapore 

og í Suður Korea, og er tað serliga uttan fyri Norra, at samstarvsavtalan við Faroe 

Offshore Service kann koma at gerast spennandi. 

7 mans avstað og 5 heim at halda frí 

Í hesi vikuni koma 5 elektrikarar frá FOS heim úr Korea, eftir sín fyrsta 30 daga arbeiðstúr 

fyri annan veitara, og samstundis fra 7 nýggir elekktrikarar avstað fyri nýggja felagið 

Seatouch. Hóast talan er um at veita føroyska arbeiðsmegi til somu stóru verkætlan í 

Korea, so er talan um tveir ymiskar samstarvssáttmálar hjá FOS, - hóast bæði feløgini lata 

fólk til sama kunda. Hetta er ógvuliga vanligt í vinnuni. Frammanundan hevur FOS fólk á 

aðrari verkætlan í Korea. 

80% av nýgerð fer fram í fjareystri 

Norska veitingarvinnan hevur stórar avbjóðingar fyri tíðina, og dagliga síggja vit 

hópuppsagnir hjá teim stóru norsku feløgunum, ið annars liva av at byggja -, og umvæla 

oljupallar í norskum øki. Avbjóðingin stendst av, at alsamt fleiri umvælingar verða 

framdar uttanfyri Norra, og tá talan er um nýbygging, so vísa veruligu tølini, at útvið 80% 

av allari nýbygging innan oljupallar og framleiðslueindir fer fram í fjareystri. 

Mugu hyggja útum Norra 

Hans Jákup Johannesen, stjóri í Faroe Offshore Service, sigur við oljan.fo, at tað er 

neyðugt hjá FOS, sum ein føroyskur veitarari, at fara hagar, ið uppgávurnar eru at finna, 

og tí leggur felagið seg eftir at finna samstarvspartnarar, ella sølulið um ein vil, ið hava 

somu uppgávu. 

”Felagið Seatouch hevur hollar royndir at samvinna við stóru feløgini, og eitt breitt 

netverk í vinnuni, og fer at verða liðið, ið aktivt fer at leita fram nýggjar uppgávur. 

Samstundis sum teir finna nýggjar verkætlanir, koma teir at hava stóran tørv fyri at skaffa 

arbeiðsmegi, og tað er hesa ”synergi-effekt” partarnir eru vornir samdir um at royna í 

nýggju avtaluni, ið skrivað varð undir á føroyska básinum á ONS í seinastu viku”, sigur 

Hans Jákup Johannesen. 

Betri fyri Føroyar at vinna uttanfyri Norra 

”Fyri Føroyar eru uppgávurnar uttanfyri Norra meiri áhugaverdar á tann hátt, at 

samfelagið fær alla skattainntøkuna, ið liggur um 30% av útgoldnu lønunum. Sammett við 

lønarinntøku, innvunna í Norra, fær landskassin onga beinleiðis skattainntøku ”, sigur 

Hans Jákup Johannesen frá FOS. 

Arbeiða fyri ENI árið út 



Umframt teir 12 føroyingarnar, ið longu eru knýttir at FPSO eindini Goliath hjá ENI í Suður 

Korea, vænta teir á Faroe Offshore Service, at teir fáa eitt ella tvey lið afturat út seinni , 

og verkætlanin fer væntandi at vara restina av 2014. 
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