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Um felagið
Oljuvinnufelagið er eitt áhugafelag fyri fyritøkur, sum longu eru virknar í
oljuvinnuni ella ætla sær virknan lut í hesi vinnu.
Uppgávan hjá felagnum er at útinna felags áhugamál og at verja áhugamálini hjá
limunum. Umsiting felagsins er í Vinnuhúsinum.
Tá stovnandi fundurin varð 2. apríl í 2001 vóru tað 27 feløg, sum teknaðu seg sum
lim. Í dag er limatalið 29. Í nevndini í Oljuvinnufelagnum sita:
Magni Arge, formaður
Gunnbjørn Joensen, næstformaður
Anja Jacobsen
Jostein Petersen
Eli Lassen
Tiltakslimur er Hjalmar Petersen
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Yvirlit yvir limirnar
Atlantic Airways

Poul Hansen P/f

Atlantic Supply Base

Poul Michelsen, P/F

Damfar P/F

Radioservice P/F

Demich, P/F

Reyni-Service P/F

El-Service

Samskip Sp/F

Faroe Ship

Skansi Offshore

Føroya Gassøla, Sp/f

Smyril Blue Water

Havsbrún, P/F

Solar P/F

Ingeniørvirkið Jostein Petersen

Sveisingahandilin P/F

J & K Petersen P/F Contractors

Thor P/F

Kemilux

Vest Pack P/F

KJ-Hydraulik

Vesturvón P/F

Meginfelag Búnaðarmanna L/F

Virkisráðgeving Sp/f

Offshore Directory Sp/f

Vónin P/F

PAM Offshore service
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Virksemi á føroyskum øki og innan
føroyska oljuvinnu
Í fjør summar boraði Statoil í Brugdan 2 brunninum. Boringin varð tó fyribils endað,
áðrenn komið var á mál, og tí ber ikki til at vísa á nakað úrslit av tí boringini.
Tað sær tó út til, at Statoil fer at borað Brugdan 2 liðugt í 2014, samstundis sum
felagið skal undir aðra leitiboring.
Tað verður tískil einki borivirksemi á føroyska landgrunninum í 2013, men afturfyri
verður virksemið í 2014 helst størri enn tað var í 2012.
Hóast lítið virksemi á føroyska landgrunninum, so eru føroyskar fyritøkur virknar
innan oljuvinnu aðrastaðni. Innan frálandavinnuna eru nýggj skip komin ella eru á
veg. Skansi Offshore hevur júst doypt 5 frálandaskipi og Krúnborg Offshore og Thor
Offshore hava fleiri skip í gerð.
Eisini innan onnur øki eru fleiri føroyskar fyritøkur, sum gera vart við seg innan
veitingar til oljuvinnuna. Tað verið seg innan handverksvinnuna, innan samskifti ella
innan loftferðslu.
Føroyska fyritøkur standa seg væl í altjóða oljuvinnuni, og føroysk arbeiðsmegi er
sum heild væl umtøkt í frálandavinnuni.
Tilgongdin til oljuvinnu í Føroyum hevur í heila tikið eydnast væl, tí hóast vit onga
olju framleiða enn, so er oljuvinna millum størstu vinnugreinir í Føroyum. Tað verður
mett, at millum 1200 og 1400 føroyingar starvast innan olju- og gassvinnu. Fyri 20
árum síðani kundu teir teljast á einari hond.
Júst satsingin uppá føroyska luttøku í oljuvinnu og førleikamenning eru lyklar til
hepnu frambrotini. Tað er okkara vón, at hendan menningin kann halda fram.
Oljuvinnufelagið heldur, at ásetingarnar í lóggávuni um føroyska luttøku og
førleikamenning kunnu endurskoðast í dag, tí vit í dag eiga so nógvan førleika og í
roynd og veru eru veitarar av kunnleika og arbeiðsmegi til oljuvinnuna í
Norðurhøvum og kring knøttin allan. Tað er tí ongin orsøk at óttast fyri, at føroyingar
ikki eru mentir at veita oljuvinnuni holla tænastuni í sambandi við eitt nú leitivirksemi.
Fyri allar partar verður tað tí greiðari at áseta klárt og greitt, at føroysk luttøka er eitt
krav, og at vit ynskja framhaldandi menning av førleikum til oljuvinnu.
Eitt nú er tað upplagt, at menna útbúgvingar- og granskingarmøguleikar, sum
onkusvegna knýta seg til frálandavinnu í Føroyum. Vit vita, at fólk við slíkum
kunnleikum hava góðar møguleikar at virka í oljuvinnuni og kortini búgva í
Føroyum., Hetta er ein kjarnuførleiki, sum Føroyar eiga at satsa uppá og gjarna í
samstarvið við altjóða oljuvinnuna, sum hevu tørv á hesum førleikum – tað er ein
sokallað win/win støða. Oljuvinnufelagið metir, at tað er av týdningi at eyðmerkja
ávís øki, har vit serliga gera okkum galdandi og at leggja dent á førleikar á hægri
stigi, so føroyingar koma framat leiðandi størvum og funktiónum og ikki bert leggja
seg eftir førleikamenning á lægri praktiskum støði.
Um landsstýrið velur at seta eina Oljuráðleggingarnenvnd, sum Oljuvinnufelagið
mælir til, so nýtist henni ikki at kollvelta vælvirkandi kolvetnislógina og leistin, hon er
skorin eftir. Hinvegin kann hon eitt nú taka upp spurningin um, hvussu vit menna
okkum uppaftur meiri á hesi leið, og samstundis kann hon viðgera spurningin um,
hvussu henda luttøka í altjóða oljuvinnuna kann skipast í samljóði við virksemi
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heima í Føroyum. Í løtuni eru fleiri avbjóðingar at dragast við, tí eitt nú elektrikarar
eru so nógv eftirspurdir aðrastaðni, og tí so stórur munur er á skattligu umstøðunum
hjá teimum, sum arbeiða fyri arbeiðsgevarar í fremmandum londum, og teir, sum
arbeiða fyri arbeiðgevarar í Føroyum.
Avbjóðingin er at skapa felags fyrimunir fyri eina oljuvinnu og fyri føroyska
samfelagið.
Føroyar og Arktis vóru til viðgerðar á einum evnisdegi í Norðurlandahúsinum, sum
Løgmansskrivstovan skipaði í fjør heyst. Oljuvinnufelagið hevði í hesum sambandi
fingið gjørt eina frágreiðing um møguleikar hjá føroyskari vinnu í Arktis. Eitt av
úrslitunum av hesum evnisdegi var vinnuferðin til Grønlands, sum Føroya
Arbeiðsgevarafelag fyriskipaði í apríl í ár.
Føroya Oljuídnaðarbólkur, FOIB, skipaði fyrst í juni mánað fyri oljuráðstevnu í
Norðurlandahúsinum. Har vóru fleiri viðkomandi og áhugaverdir fyrilestrar, og
formaðurin í Oljuvinnufelagnum, Magni Arge, hevði eina framløgu um føroyska
luttøku í olju- og gasídnaðinum higartil og um framtíðar møguleikar. Framløgan er
løgd við hesi frágreiðing.
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Virksemi annars
Luttøka á oljumessum
Promote Faroe Islands á Løgmansskrivstovuni stendur nú fyri at samskipað
føroyska luttøku á oljumessum uttanlands. Hetta verður gjørt í samstarvið við
Oljuvinnufelagið. Tær messur, sum plaga at verða vitjaðar eru Offshore Northern
Seas í Stavanger og Offshore Europe í Aberdeen. Eftir at talið av luttakandi
fyritøkunum hevur verið í einum aldudali, sær nú út til at føroyskar fyritøkur aftur
hava orku at luttaka í messum uttanlands.

Offshore Europe 2013
Offshore Europe 2013 verður í døgunum 3. – 6. september í Aberdeen.
Hesar fyritøkur hava boðað frá luttøku: Atlantic Airways, Atlantic Petroleum, Atlantic
Supply Base, Faroe Ship, Føroya Tele - Shefa, Krúnborg Offshore, PAM Offshore
Services, Runavíkar Havn, Tórshavnar Havn, Vága Floghavn, Vágs Havn og
Vónin. Eisini verður Jarðfeingi við á messuni.
Talan er sostatt um breiða umboðan av føroyskari vinnu í Aberdeen í september.

Offshore Northern Seas 2012
Offshore Northern Seas varð seinast í august mánaði 2012 hildin í Stavanger.
Føroysku fyritøkurnar luttóku við einum felags landabási, fyriskipað av
Uttanríkistænastuni hjá Løgmansskrivstovuni í samstarvi við Oljuvinnufelagið. 13
føroyskar fyritøkur luttóku við omanfyri 30 fólkum á messuni.
Luttakandi fyritøkurnar vóru Atlantic Petroleum, Thor Offshore, Statoil, Runavíkar
Havn, PAM Offshore Service, Tórshavnar Havn, Atlantic Airways, Vónin, Supply
Service, Føroya Tele - Shefa, Atlantic Supply Base, Vágs Havn og Tvøroyrar Havn.
Bæði løgmaður, Kaj Leo H. Johannesen, og landsstýrismaðurin í vinnumálum,
Jóhan Dahl, vóru við í Stavanger og vitjaðu føroyska básin.
Upprunaliga var ætlanin ikki at hava landabás í Stavanger, men av tí at áhugin
millum tilmeldaðu fyritøkurnar var fyri hesum, var básur fyrireikaður. Hóast
básluttøkan var fyrireikað í síðstu løtu, vóru føroysku fyritøkurnar eftir umstøðunum
nøgdar við túrin. Hóast trupult er at seta fingurin á, hvat ítøkiliga kemur burturúr á
eini tílíkari messu, er eingin ivi um, at fleiri fingu týdningarmiklar fundir og sambond í
lag.
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