Munnligur fyrispurningur
til
Bjørn Kalsø, landsstýrismann
um Føroyar sum maritimur útbúgvingarmiðdepil
1. Nær verður farið undir skipsførara- og maskinmeistaraútbúgving á bachelorstigi í Føroyum ?
2. Nær byrjar ástøðiligt fyrireikingarskeið og verkstaðarskúli fyri tey, ið ynskja at fara undir
maskinmeistara- og/ella skipsføraralestur á bachelorstigi, men ikki frammanundan hava
miðnámsútbúgving ella yrkisútbúgving ? Hvar verða hesi boðin teimum lesandi og hvussu
langa tíð kunnu hesi væntast at taka ?
3. Hvørjar útbúgvingar eru ætlanir um, at bjóða út í Tórshavn
(Vinnuháskúlanum/Fróðskaparsetur Føroya) og hvørjar í Klaksvík (Klaksvíkar Sjómansskúli)
?
4. Tekur landsstýrismaðurin í mentamálum undir við, at gera Føroyar til ein framkomnan
martiman útbúgvingarmiðdepil í Norðuratlantshavi ? Um ja, hvørji ítøkilig átøk verða gjørd
fyri at røkka hesum ?
Viðmerkingar
Maritimu útbúgvingar okkara hava sera stóran týdning fyri okkara vinnulív og samfelag.
Hetta er eisini eitt útbúgvingarøki, ið Føroyar í stóran mun kundi átti at ment munandi meira og
skjótari, soleiðis at ikki bert føroyingar, men eisini útlendingar, kundu komið til Føroyar og nomið
sær framkomnar hægri útbúgvingar innan maritima økið. Hetta kundi verið ein góð kelda til menning
av okkara høvuðsvinnu, fólkavøkstur og framgongd í Føroyum.
Tíverri gongur menningin ikki serliga skjótt. Ætlanin at bjóða útbúgvingar út á bachelor støði er útsett
fleiri ferðir. Í nógv ár hevur Fróðskaparsetur Føroya skula farið undir at bjóða bachelor útbúgvingar
innan skipsførara og maskinmeistara. Seinast tíðarætlanin varð útsett, varð ætlanin at fara undir
frálæru í august 2013.
Um allir føroyingar, ið eru áhugaðir í hesum, skulu kunna fara undir hesar útbúgvingar, er neyðugt at
hava fyrireikingarskeið og verkstaðarskúla tøk í góðari tíð til tey, ið ikki líka herdu krøvini fyri
upptøku til útbúgvingarnar.
Hartil kemur, at heldur enn at seta eitt greitt og stórt mál um at gera Føroyar til ein maritiman
útbúgvingarmiðdepil í norðuratlantshavi og arbeiða miðvíst fyri hesum, so tykist kjakið um, hvørjar
útbúgvingar skulu útbjóðast hvar í Føroyum, fylla munandi meira. Fleiri ferðir hevur verið umrøtt,
hvørjar útbúgvingar skulu bjóðast út í Tórshavn og hvørjar skulu bjóðast út í Klaksvík. Vónandi
verður funnin ein skilagóð loysn hesum viðvíkjandi, men fyri at fáa allan iva av vegnum, hevði verið
gott um landsstýrismaðurin kundi kunnað Løgtingið um ætlanirnar og visjónirnar hesum viðvíkjandi.
Við vón um, at Løgtingið saman kundi virkað fyri, at gera Føroyar til ein framkomnan maritiman
útbúgvingarmiðdepil í Norðurlondum, verða settir hesir spurningar.
Á Løgtingi, 6. februar 2012
Kristina Háfoss
Løgtingskvinna fyri Tjóðveldi

