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Føroyingur skal stjórna Statoil í Arktis
Norska oljufelagið Statoil hevur sett ein føroying at standa á odda fyri
framtíðar virkseminum hjá felagnum í tí risastóra arktiska økinum. Talan er
um fuglfirðingin Rúna M. Hansen, sum í dag stendur á odda fyri leitingini við
Føroyar umframt aðrar ábyrgdir í Statoil. Virkið í Arktis Tað stóra arktiska økið
fyri norðan hevur leingi verið undir sjóneykuni hjá altjóða oljufeløgum, og eitt
teirra er norska Statoil, sum eisini hevur havt eydnuna við sær í
Barentshavinum við tveimum stórum oljufundum í seinastuni. Harumframt er
felagið sera virkið í øllum tí arktiska økinum við millum annað framleiðslu og
stórum virksemi í Kanada og USA/Alaska Arktisk eind Nú hevur so ovasta
leiðslan í Statoil gjørt av at skipa eina heilt nýggja eind, sum skal hava
ábyrgdina av at styrkja um og samskipa alt virksemið hjá Statoil í Arktis. Her
er í veruleikanum talan um ein av oddasessunum í hesum risastóra felagnum
eftir bæði norðurlendskum og europeiskum mátistokki. Statoil er størsta
fyritøkan í Norðurlondum, næstan tvífalt so stórt marknaðarvirði sum danska
Maersk og eisini stór í europeiskum høpi, og tí kunnu vit siga, at nýggja
starvið hjá fuglfirðinginum er ein viðurkenning av tí arbeiði Rúni M. Hansen
hevur gjørt fyri Statoil. At hava ábyrgdina av eini nýggjari eind, ið fevnir um
ikki færri enn seks lond í Arktis, er ein sera stór avbjóðing og møguleiki fyri
føroyska oljustjóran. Rúni M. Hansen sigur um nýggju uppgávuna - Tilfeingið í
Arktis er stórt. Vit tosa um so stórar nøgdir av kolvetni, at hesar kunnu telja
umleið 25% av allari olju og gassi, sum enn ikki er funnið. Her eru stórir
møguleikar, men vit hava eisini við at gera torgreiddar og krevjandi
umstøður, og tí er eisini sera týdningarmikið at hava fokus á tøkni og
umhvørvismál. Okkara yvirskipaða mál er at seta í verk strategiina hjá Statoil,
soleiðis at vit fáa sum mest av virðisøking av okkara íløgum í hesum partinum
av heiminum. Virksemi í arktisk er ikki nakað nýtt fyri Statoil. Felagið hevur
framleiðslu í økinum, og hevur verið virkið har í 30 ár. Eindin, sum Rúni M.
Hansen nú fer at standa á odda fyri fer at verða miðdepilin fyri einum
samskipaðum og miðvísum arbeiði í Arktis og fer Rúni at tilvísa til
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av heiminum. Virksemi í arktisk er ikki nakað nýtt fyri Statoil. Felagið hevur
framleiðslu í økinum, og hevur verið virkið har í 30 ár. Eindin, sum Rúni M.
Hansen nú fer at standa á odda fyri fer at verða miðdepilin fyri einum
samskipaðum og miðvísum arbeiði í Arktis og fer Rúni at tilvísa til
konsernstjóran Tim Dodson. Seks lond Tað var í fjør, at ovasta leiðslan í
Statoil setti ein arbeiðsbólk til at samskipa alt virksemið í Arktis. Og her er
talan um eitt sera stórt øki. Statoil hevur í dag virksemi í seks londum í Arktis Barentshavið út fyri Noreg, Alaska í USA, Labrador og Beuforthavið og New
Foundland í Kanada, Grønland, Føroyar og Rusland. Og fyri at røkka
ætlanunum Statoil hevur sett sær er sera týdningarmikið, at hetta arbeiði
byrjar nú sigur Rúni M. Hansen. Statoil stendur seg væl í Arktis. Vit hava
nógvar royndir og vitan. Fyri at fáa sum mest burtur úr hesum mugu vit
arbeiða miðvíst. Tað er nú vit skulu seta út í kortið, hvat vit vilja í Arktis. Og
hann heldur fram - Trygt fyri starvsfólk og umhvørvi Tað er eisini
týdningarmikið, at vit nærkast Arktis stig fyri stig, har vit fara eftir tí, sum
liggur næst fyri og síðani víðka um sjónarringin. Vit fara ikki inn í eitt øki,
áðrenn vit halda okkum vera før fyri at gera tað á ein tryggan hátt, bæði hvat
viðvíkur starvsfólki og umhvørvi sigur Rúni M. Hansen. Tað er greitt, at nýggja
arbeiðið hjá Rúna M. Hansen fer eisini at ávirka hansara gerandisdag í
Føroyum. Tí nú fer høvuðssæti hjá Statoil í Oslo at vera hansara arbeiðspláss
fyri tað mesta. Tó fer hann framhaldandi at fylgja væl við í komandi boringini
hjá felagnum í Føroyum, tí Føroyarøkið verður eisini partur av framtíðar
arbeiðsøki hansara. Mynd - Rúni M. Hansen, stjóri hjá Statoil í Føroyum, sum
nú skal stjórna Statoil í Arktis. Mynd - Jens K. Vang

