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Í dag fara umboð fyri føroyskt vinnulív, kommunur og myndugleikar til Aberdeen at 

luttaka á altjóða oljumessu. Høvuðsendamálið við at taka lut er ein spildurnýggj 

verkætlan at marknaðarføra Føroyar sum maritiman tænastudepil í Norðuratlantshavi. 

Føroysk vinna kappingarfør 

Hóast støðan og útlitini í altjóða oljuvinnuni ikki eru tey allarbestu í løtuni, so hava 

føroyskir myndugleikar og vinnan kortini ikki mist vónina til eina føroyska oljuframtíð. Tað 

boðar føroyska luttøkan á altjóða oljumessuni í Aberdeen í hesum døgum frá. 



Ikki tí at føroyska luttøkan er so stór sum árini frammanundan, men kortini eru fýra 

vinnufyritøkur og tríggjar havnir við á messuni umframt umboð fyri stovnar og feløg, ið 

arbeiða fyri Føroyum sum oljuland. 

Føroyski básurin fer fyrst og fremst at marknaðarføra Føroyar sum veitara av tænastum til 

altjóða oljuvinnuna umfamt at marknaðarføra komandi útbjóðingina um tvey ár. 

Føroysku luttakararnir eru Atlantic Airways, Føroya Tele, Mest/Pam, Atlantic Supply Base, 

Runavíkar kommuna, Tórshavnar kommuna og Vágs kommuna. Haraftrat eru eisini 

Oljuvinnufelagið, Jarðfeingi og FOÍB partur av føroyska básinum. Tað er Oljuvinnufelagið, 

sum stendur fyri fyrireikingunum. 

Maritimur tænastudepil 

Sum nakað spildurnýtt fer básurin í Aberdeen at almannakunngera nýggju verkætlanina 

við Føroyum sum maritimun tænastudepli í Norðuratlantshavi. Tað er m.a. 

Oljuvinnufelagið undir Vinnuhúsinum, sum saman við arktisku umboðani hjá 

Javnaðarflokkinum á Fólkatingi, ið hevur arbeitt við hesi verkætlanini. Endamálið er at 

samskipa virksemið hjá fyritøkum, havnum oø. í Føroyum, sum hava tilknýti til bæði 

oljuvinnu og sjóvinnu, í ein maritiman tænastudepil. 

Umboð fyri Jarðfeingi og Vinnumálaráðið fara so eisini at nýta høvi at kunna um komandi 

útbjóðingina í 2017. 

Í báðum førum er ætlanin tvær reisir um dagin at hava stuttar framløgur fyri vitjandi og 

innbodnum. Ljós verður serstakliga varpað á nýggju og spennandi verkætlanina við 

Føroyum sum maritimun tænastudepli. 

Pallurin er eisini merktur júst av hesi verkætlan, nú hann m.a. er prýddur við eini 

risastórari mynd av boripallinum West Hercules, sum varð umvældur á Skálafjørðinum í 

fjør. Hann skal vísa Føroyar sum eitt land, ið er kappingarført at veita vørur og tænastur 

til ta risastóru oljuvinnuna. Umvælingin av boripallinum er kanska tann størsta 

sveinaroyndin hjá føroyskari veitingarvinnu til altjóða oljuheimin nakrantíð og vilja 

framsýnararnir við hesum vísa teimum mongu vitjandi, at smáu Føroyar megna væl at 

bjóða seg fram í kappingini við onnur øki at veita vørur og tænastur til olju- og 

frálandssvinnuna. 

Endamálið við hesi verkætlan er eisini at vera tilreiðar at taka ímóti møguleikunum, sum 

koma í kjalarvørrinum á veðurlagsbroytingum í Arktis. 

Alt at vinna 

Í Aberdeen fer Jórun Gardar, sum starvast í Oljuvinnufelagnum, at leggja fram fyri 

Oljuvinnufelagið ta nýggju strategisku satsingina hjá føroysku veitaravinnuni um at 

staðseta Føryar sum ein maritiman tænastudepil. 



Formaðurin í OVF, Magni Arge, er í hesum døgum bundin av politiskum samráðingum um 

at skipa nýtt landsstýri og verður tí neyvan við í Aberdeen. Hann sigur seg vera sannførdan 

um, at føroysk tænastuvinna hevur alt at vinna í eini felags marknaðarføring. 

“Tað er umráðandi at koma á tal við tey, sum disponera skipini og gera av, hvar tey leggja 

inn. Tað eru ofta fólk, sum sita á fjarskotnum skrivstovum og hava lítlan og ongan 

kunnleika til tær umstøður og tænastur vit hava í Føroyum. 

Vit hava eitt tænastustøði, sum í mongum førum er betri enn tað hjá grannalondunum, og 

fáa vit at vita, at okkum manglar nakað í, so vita vit eisini, hvar vit skulu betra um 

tænastustøðið, sigur Magni Arge. 

Formaðurin í Oljuvinnufelagnum fegnast eisini um, at almennu myndugleikarnir eru við á 

landabásinum í sínum royndum at kunna um og marknaðarføra eina komandi leitiútbjóðing 

í Føroyum. 

“Hóast vit í vinnuni fyrst og fremst leggja okkum eftir at marknaðarføra fyritøkurnar, so 

vita vit eisini, at eitt gott samstarv millum vinnuna og útlendsku oljufeløgini, ið bora her, 

hevur havt alstóran týdning fyri førleikamenningina av vinnuni og hevur tað verið við til at 

halda vinnuhjólunum gangandi. 

Hóast vinnan ikki er bundin at eini oljuleiting við Føroyar, so er greitt, at leiting er sera 

týdningarmikil fyri vinnuna. Tað er tí eisini okkara vón, at tað fer at eydnast Jarðfeingi og 

myndugleikunum at skapa áhuga fyri nýggjum boringum á føroyska landgrunninum. Tað 

fer so vónandi at síggjast aftur í lokala vinnuumhvørvinum. 

So eins og vinnufyritøkurnar kunnu vinna við at ganga hond í hond og standa saman, so 

kunnu Føroyar eisini vinna við, at vinnan og leitimyndugleikarnar virka saman. Og her er 

oljumessan í Aberdeen sjálvandi eitt gott høvi. 

Rætt at vísa flaggið 

Eisini Johan Dahl, fráfarandi landsstýrismaður í vinnumálum, sum eftir ætlan skuldi vera 

partur av føroyska ferðalagnum, men mátti avlýsa vegna valið, ynskir føroysku 

luttakarunum góða eydnu í Aberdeen. Hann heldur tað avgjørt vera rætt at vísa flaggið, 

eisini og kanska ikki minst í niðurgangstíðum sum nú. Sjálvur sær hann stórar møguleikar í 

einum tænastudepli, sum nú verður marknaðarførdur í Aberdeen umframt kunningina um 

komandi oljuútbjóðingina í Føroyum. Hann ynskir komandi landsstýrismanninum góða 

eydnu við hesum fyri Føroyar týðandi átøkum. 

Føroyska ferðalagið, sum telur umleið 20 fólk, fer umfamt at røkta verandi og knýta nýggj 

sambond á risastóru oljumessuni og eisini úti á vinnuvirkjum í býnum og nærhendis, eisini 

at vitja stóru og nógv trafikeraðu havnina í Aberdeen, ið hvønn dag tekur ímóti skipum, ið 

virka innan frálandsvinnuna. Har fer havnameistarin at taka ímóti. Hvat kunnu Føroyar 

læra av skotsku royndunum og ber til at leggja lunnar undir framtíðar samvinnu eru nakrir 

av spurningunum, sum vónandi verða svaraðir. 



Ætlanin er eisini at skipa fyri kunnandi tiltaki, har ein hin mest kendi skotski 

orkujournalisturin, Jeremy Cresswell frá Press and Journal, fer at greiða frá støðuni hjá 

skotska oljuídnaðinum. Eisini fer umboð frá føroysku sendistovuna í London at kunna 

føroysku luttakararnar um teir mongu møguleikar og tænastur á sendistovuni, sum føroysk 

vinna kann gera brúk av. Sendistovan hevur júst fingið nýggjan sendimann, Áka Johansen 

úr Vestmanna. Hann hevur verið í hesum embætinum áður og avloysir Joannes V. Hansen, 

sum fer aftur at arbeiða í Tinganesi. 

Roknað verður annars við, at tað verða uppaftur fleiri føroysk vinnulívsumboð á 

oljumessuni í Aberdeen, sum tó ikki beinleiðis eru partur av føroyska básinum. 

Oljumessan “Offshore Europe 2015” letur upp týsmorgunin 8. september og endar 

fríggjadag 11. september. Tað eru júst 25 ár síðani, at føroyskt vinnulív fyri fyrstu ferð 

luttók á oljumessu í Aberdeen. Tá vóru ikki færri enn 90 fólk í ferðalagnum og teirra 

millum tveir landsstýrismenn. 

Oljuportalurin er við á oljumessuni og fer at kunna um tiltakið sohvørt. 

 


