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Løgmaður á toppfund saman við leiðandi orkufólki

Føroya løgmaður verður við, tá ríkisleiðarar og oddafólk í altjóða oljufeløgum 

úr 20 londum koma saman á toppfundi í Stavanger seinni í august. Har fara 

tey at umrøða altjóða orkumál í einum geopolitiskum høpi. Carl Bildt og 

onnur Sveriges utenriksminister Carl Bildt kommer. Det gjør også statsledere 

fra blant annet Nederland, Tanzania, Brasil, Sør-Afrika, Færøyene og Ghana, 

skrivar Stavanger Aftenblad. Og tað er eingin minni enn Føroya løgmaður, Kaj 

Leo Johannessen, sum hevur fingið innbjóðing at vera millum fleiri av 

heimsins fremstu, tá talan er um orku og geopolitikk. Har verða eisini tveir av 

ovastu ráðharrunum í Noregi, Ola Borten Moe, orkumálaráðharri og Jonas 

Gah Støre, uttanríkisráðharri saman við Statoil-stjóranum Helge Lund 

umframt onnur oddafólk í altjóða oljuumhvørvinum. Orku-Davos Vit kenna øll 

toppfundirnar, sum verða hildnir í Davos við luttøku av heimsins ríkisleiðarum 

oø. at umrøða støðuna í heiminum. Toppfundurin, sum verður hildin í Sola 

uttanfyri Stavanger verður longu umrøddur sum Orku Davos. Norski 

granskarin Leiv Lunde kallar hugskotið við einum toppfundi um orku og 

geopolitikk fyri eitt mini-Davos. Við at seta slíkan stórfund á skránna beint 

undan ONS oljuráðstevnuna og framsýningina verður av álvara varpað ljós á 

ONS eisini. Tiltakið hevur fingið heitið ONS Summit. Her skulu ríkisleiðarar og 

framstandandi politikarar saman við oddafólki frá vinnulívinum umrøða 

dagsins orkumál breitt og sæð úr einum geopolitiskum sjónarhorni. Leiv 

Lunde, stjóri Fridtjof Nansens Instituttet, samanber fundin við World 

Economic Forum, sum hvørt ár verður hildið í sveisiska býnum Davos við 

luttøku av 2000 framstandandi oddafólki, har politikarar, vinnulívsleiðarar, 

intellektuell og journalistar úr øllum heiminum hittast fyri at umrøða altjóða 

tema. Millum luttakararnar skrivar Stavanger Aftenblad verða m.a. Maria van 

der Hoeven, stjóri í Altjóða Orkustovninum, IEA, varaforsætisráðharrin í 

Hálandi, Maxime Verhagen, Føroya løgmaður, Kaj Leo Holm Johannessen og 

orkumálaráðharrin í Myanmar U Than Htay. Tað hevur ikki eydnast hesaferð 

at fáa framstandandi nøvn úr londum, sum hava ein týðandi leiklut í heimsins 

orkupolitikki, Kina, USA, Iran og Ruslandi. Men har verða so eisini 

framstandandi vinnulívsfólk til toppfundin. Umframt Helge Lund frá Statoil, 

verða tilsteðar stjórin í Shell, Peter Voser, stjórin í ConocoPhillips, Ryan 

Lance, varaforsetin í Saudi Aramco, Abdulaziz F. Al-Khayyal, umframt stjórin í 

Lundin, Ashley Heppenstall. Tað hevur stóran týdning fyri Norra at fáa so 

framstandandi oddafólk innan orku higar sigur Oddveig Haga, 

verkætlanarleiðari í ONS. Andsóknirnar á borðið Hetta skal vera eitt møtistað, 

har luttakararnir kunnu kenna seg væl og óstressaðar og knýta netverk. Vit 

vilja, at teir skulu tosa um orkuandsóknirnar (paradoksini) í heiminum í dag. 

Skulu vit loysa tær, so er neyðugt við einum góðum dialogi, sum kann skapa 

økt forstáilsi millum ymisku partarnar av heiminum. Við tíðini skal hetta 

forum gerast ein av kjarnunum í altjóða orkukjakinum. Á fundinum verða 

tríggjar frágreiðingar lagdar fram. Ein um Arktis, ein um MIðeystur og 

Norðurafrika (Mena) og síðani eina um BRICS londini (Brasil, Rusland, India, 

Kina og Suðurafrika.) Umframt løgmann verður eisini ein føroyskur 

vinnulívsmaður við til toppfundin. Tað er Rúni M. Hansen, stjóri hjá Statoil í 

Føroyum og leiðari í Arktisku deildini hjá Statoil, sum saman við 

samtaksstjóranum Helge Lund fer at umboða størstu norsku vinnufyritøkuna 

Statoil. Mynd -  Løgmaður Kaj Leo Johannessen verður við, tá framstandandi 

orkufólk møtast á toppfundi í Stavanger seinni í august. Eisini Rúni M. 

Hansen, stjóri í Statoil í Føroyum og leiðari av Arktisku deildini hjá Statoil 

verður við og fer at umboða Statoil saman við Helge Lund, samtaksstjóra. Her 

eru teir saman við norska forsætisráðharranum, sum vitjaði í Føroyum nakað 

herfyri.
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