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Andreas Petersen, landsstýrisrnaður:

Landsverkfrøðingur 
við í oljuráðlegging
-  Landsverkfrødingsstovnurin átti longu frá byrjan at verið við oljuráðleggingar- 
nevndini. Eg haldi avgjørt, at stovnurin eigur at fáa umboð í nevndina, soleiðis at 
hansara vitan og ekspertisa verður við í víðari tilrættaleggingini av eini møguligari 
komandi oljuvinnu

lan Muller
Andreas Fetersen. lands- 
stýnsmaAur sigur. at hann 
gjtmlist rxttiliga bilsin. tá

løgmarHir hertyri segði, at 
onogdin hjá lands- verk- 
frttðinginum um gongdma i

oljumálinum kom ó v a t á 
scg.

Andreas Petersen sigur.at 
hoast hetta málid hoynr 
undir Uvgmann. so hevur 
hann flciri terrfir borið uppá 
mál við logmann umraddu 
spurningar Tað hevur 
nevmhga undrað hann 
leingi. hví tann tekniski 
stovnunn í landinum við 
tcimum fólkum. sum eru 
hest brynjað tekniskt sxð 
og sum hevur loyst tekn- 
iskar uppgávur her í land- 
inurn fynmyndarliga. ikki 
er við í tilrættaieggingini av 
eini møguhgan oljuvinnu. 
og her hugsar landsstýris- 
maðurin fyrst og fremst um 
oljuráðleggingarnevndina.

-  Eg havi nevnt hetta 
oftani. ti hjá hesum stovni 
sitajú  fólk. sum kunnu ul- 
ogna saer tekmska vitan og 
organisationsv itan

Andreas Petersen sigur. at 
tað vareitt mistak, at mynd- 
uglcikamir ikki tóku ein

OljuriuVeK!(tni>iime\ndin 
her avmxrulað uttan fxri 
hølim hjá Oljufxnsit- 
uu>tni Landsstyrismad- 
urtn Andreas Petersen 
heldur, at xar landsxerk- 
frøðingsstovnurin um- 
boðaður i  hesi nexnd. so 
høxdu vit xenð beturfyn og 
tú xarð kanska sloppið 
undan teimum trupulleik- 
um og mtsskiljtngum. sum 
nu eru Mxnd kalmar

slíkan stovn við í nevndina 
longu frá byrjan.

-Eg veit tullvæl. at alhr 
stovnar kunnu sjálvandi 
ikki vera við í eini slíkari 
nevnd. men tað hevði verið 
heilt náturligt. at tann 
stovnurin. sum umsitur so 
nógva tekniska og umsit- 
ingarhga vitan og sum hev- 
ur havt ein so týðandi leik- 
lut i útbyggingini av okkara 
samfelag. var við í tilrætta- 
leggingim av eim mogu- 
ligan oljuvinnu eisini.

Hóast uppgávumar hja 
oljuráðleggingarnev ndim 
eru um at verða hdnar. í 
hvussu er fyribils. so ivast 
Andraes Petersen ongantíð 
í. at nevndtn kortim fer at 
hava týðandi uppgávur í 
framtiðim. og heldur hann 
tað vera nátúrligt. at ein 
tekmskur og orgamsator- 
iskur partur við vxlútbún- 
um verktrvHhngum verður 
við.

Hann roknareisini við. at 
okkurt fer at spyrjast hurtur 
úr fundinum sum herfyn 
var millum løgmann og 
umboð fyrt landsverkfrøð- 
ingsstovmn og oljufynsit- 
ingina.

Og eitt úrshtið verður 
uttan iva. heldur landsstýr- 
ismaðurin. at landsverk-

Andreas Petersen. lands- 
stxnsmaður heldur. ai 
landsxerkfrøðingsstovn - 
urm eigur a t verða 
umboðaður i  Oljuráðlegg- 
inganexndini.
Mxnd kalmar

trøðingunn verður tikin 
við.

Mugu ikki fara 
uttan um verandi 
ekspertisu og vitan
At uppbyggja ein annan
tekmskan stovn í oljufyn- 
sitingim uttan at brúka ta 
vitan. sum vit hava í land- 
inum i dag. er at fara yvir 
um ánna eftir vatni Vit 
hava royndar verkfrøðing- 
ar. sum eisim eiga at verða 
hrúktir Nú at lakateirbein- 
leiðis fra skulanum svarar 
til at taka hjálparlæknar trá 
universitetinumog seta teir 
heinleiðis til yv irlæknar 

Andreas Petersen leggur 
dent á. at tað er løgmaður. 
sum umsitur hetta málið 
Hann fegnast um. at 
løgmaður hevur tikið tað 
upp i álvara við partarnar i 
málinum og vónar. al 
okkurt gott fer at spyrjast 
hunur ur

innan tyn em stovn sum 
landsverkfrøðingurm. men 
tá tað verður til nakað 
meira. so er rx tt at byggja 
upp ein shlun stovn stgur 
Henning Jaeobsen

Sjálvandi M m tta rv
Vit hava hiðið Martm Hein- 
csen. leiðara á Oljufyrisit- 
ingini. um hansara v u>mcrk-
ing i■ I alt hetta máhð

Hann vísirtil landsstýnð 
Men váttar. at fundir hava 
vcrið við landsverkfrøð-
ingin

-Vii samstarva við llcip 
stovnar longu. og cg dugi 
ikki al siggja. at vit ikki 
cisini kunnu samstarva við 
Landsverkfrøðingsstovnin 
eisini

-.Vú er ikki óxanltgt. at 
aimennir stmnsleiðarar 
faa «kotið i skógxamar at 
teir rosna at xerja sínar 
stoxnar sum ormur kitnga 
riki og tkkt lata ottnur koma 
framat Hxussu er xið Olju- 
fs nsilingtm ’

Erá okkara siðu cr ikki 
talan um hsørki al hyggja 
clla verja nakað kongariki

Vit hava fingið litið upp i 
hendi eina uppgávu og hana 
royna vit eftir fønmuni ai 
røkja

Prá fundtnum í Tinganesi 
herfxn. tá løgmaður hitti 
untboð fy n  Oljufxnsitmg- 
ina og ÍMndss erkfrøðmgs- 
stoxnm Mvndjan


