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Stoltenberg - Oljuídnaðurin ein sólskinssøga og ein
avbjóðing
Oljuídnaðurin og orkuøkið er fyri avbjóðingum, men gongdin hevur víst, at
tað í stóran mun er talan um eina sólskinssøgu. Soleiðis segði norski
forsætisráðharrin millum annað, tá hann um dagarnar luttók á stórari
nýggjársráðstevnu hjá Næringslivets Hovedorganisasjon, sum er størsti
áhugafelagsskapurin fyri vinnuvirksemi í Noreg. Á ráðstevnuni vóru 1300
luttakarar, øll framstandandi vinnulívsfólk, og ráðstevnan varð skipað undir
høvuðsevninum Finn orku. Í røðu síni vísti Jens Stoltenberg millum annað á,
at orka ikki er ein vøra sum so mangar aðrar. Orka er nógv meiri krevjandi at
fyrihalda seg til. Orka skilir seg eisini frá øðrum vørum á tann hátt, at avkastið
er munandi hægri. Tí verður orka serskattað. Náttúrutilfeingi sum olja, gass
og vatnorka er ogn fólksins. Og landsins stóri ognarlutur í feløgum sum
Statoil, Statkraft og Hydro eru av stórum týdningi. Her mugu vit ikki selja
burturav okkum, ávaraði Stoltenberg. Hann greiddi eisini frá, hví
orkuídnaðurin er øðrvísi enn annar ídnaður. Millum annað snýr orka seg í
stóran mun um politikk, heldur Stoltenberg. Orka er ólík øðrum vørum, tí hon
er treytaleyst knýtt at náttúru- og umhvørvisavbjóðingum. Noreg er ein
orkutjóð, men størsta tvístøðan er at bjarga milliónum av fólki undan
fátækardømi. Ein milliard menniskju vanta streym, staðfesti Stoltenberg og
spurdi síðani - hvussu framleiða vit orku samstundis sum vit minka um
útlátini? Vit kunnu ikki minka um orkuframleiðsluna, tí so missa vit inntøkur.
Heldur mugu vit loysa hesa avbjóðingina við at gera framleiðsluna meiri
umhvørvisvinarliga. Í altjóða høpi kundi tað hugsast, at vit fluttu okkum frá
koli til gass. Og so skulu vit reinsa Co2 frá lívrunnum orkukeldum sum olju.
Varandi orkukeldur Í hesum sambandi kom Stoltenberg eisini inn á spurningin
um varandi orkukeldur. Hetta metir hann avgjørt vera eina gongda leið.
Somuleiðis vísti hann á, hvussu eykagjaldið, sum er álagt streymrokningina
hjá hvørjum húsarhaldi í Noregi, verður nýtt til at byggja og útbyggja fleiri
varandi orkukeldur. Í heimsflokki Norski forsætisráðharrin segði eisini, at
norska veitingarvinnan er í heimsflokki og nevndi millum annað
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ventilframleiðarar, málingarframleiðarar og reiðaríðir. Tá søgan um Noreg
skal skrivast, so kemur tað at standa, at vit eru einasta land í heiminum, sum
hevur havt so stórar inntøkur, uttan at brúka tær. Vit hava avbjóðingar á
orkuøkinum, men í stóran mun er talan um eina sólskynssøgu. Vit hava
heimsins bestu oljuídna, heimsins bestu skipanir til at útvinna náttúrutilfeingi
og heimsins bestu skipanir til at handfara hetta tilfeingi, segði Jens
Stoltenberg millum annað, tá hann røddi á nýggjársráðstevnu hjá
Næringslivets Hovedorganisasjon í Noreg um dagarnar.

