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Norsk oljuorrusta á oljuráðstevnu í Havn
Hóast oljuráðstevnan í Havn fyrr í vikuni fyrst og fremst varpaði ljós á
framtíðina á føroyska landgrunninum og hvørjar royndir norðmenn og bretar
hava gjørt sær á egnu landgrunnum, so varð ráðstevnan eisini merkt av tí
turbulensi, sum í løtuni er í Norra millum oljuvinnuna og stjórnina í sambandi
við broytingar í oljuskattalóggávuni. Vit hava gjørt okkara ítarsta fyri at
sannføra norsku stjórnina um, at tað er skeivt at seta í verk lóggávu, sum
hevur til endamál at krevja hægri skatt av oljufeløgunum og harvið broyta
verandi skipanir, segði stjórin í norska oljuvinnufelagnum, Norsk Olie og Gass,
Gro Brækken á oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum í Havn týsdagin. Hon
mátti samtíðis viðganga, at stjórnin heldur fast um sína avgerð at leggja hægri
skatt á oljufeløgini. Gro Brækken nevndi eisini, at hetta er fyrstu ferð, at
norskir politikarar taka stig til at broyta eina annars vælvirkandi skipan á
henda hátt og gera beint ímóti ráðunum frá vinnuni. Verður avgerðin hjá
stjórnini samtykt í Stórtinginum seinni í hesum mánaðium, so kann tað fáa
álvarsligar avleiðingar fyri framtíðar íløgur á norska landgrunninum segði
norski oljustjórin við teir umleið 200 áhoyrararnar í Norðurlandahúsinum.
Gro Brækken ráddi í sama høpi føroyskum myndugleikum at vera varnar við
at broyta longu gjørdar avtalur, uttan so at hetta varð gjørt í tøttum
samstarvi við vinnuna. Bretsku royndirnar Tað var í sama viðfangi, at bretski
starvsbróður hennara, Malcolm Webb, stjóri í Oil & Gas UK, sum eisini luttók
á oljuráðstevnuni í Havn, kundi vátta, at avgerðin hjá bretsku stórnini fyri
nøkrum árum síðani at leggja hægri skatt á oljufeløgini, hevði álvarsligar
avleiðingar við sær, nevniliga, at feløgini hildu aftur við at gera íløgur á
bretska landgrunninum. Eftir tað dró stjórnin í land aftur og tók avaftur part
av skattahækkingunum, og tá kom gongd á aftur íløgurnar váttaði bretski
oljustjórin í Norðurlandahúsinum. Nú sær ikki mætari út, enn at avgerðin hjá
norsku stjórnini hevur fingið Statoil til at útseta eina stóra verkætlan í
Barentshavinum. Menningin av tí fyrsta stóra fundinum í Barentshavinum
verður útsett kunngjørdi Statoil í gjár. Nýggju skattakrøvini á norska
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norsku stjórnini hevur fingið Statoil til at útseta eina stóra verkætlan í
Barentshavinum. Menningin av tí fyrsta stóra fundinum í Barentshavinum
verður útsett kunngjørdi Statoil í gjár. Nýggju skattakrøvini á norska
landgrunninum gera hesa útbyggingina minni áhugaverda, og tí steðgar
Statoil á. Felagið skrivar á síni heimasíðu, at enn er óvissa um støddina á
oljukelduni og sigur víðari, at ætlanin hjá stjórnini at minka um frádráttin í
oljuskattinum ger tað minni áhugavert at seta nýggjar verkætlanir í verk,
serstakliga fyri oljukeldur, sum liggja fjarskotnar, og har eingin infrastrukturur
er. Hetta ger tað neyðugt at hyggja eftir øllum Johan Castberg-projektinum av
nýggjum, sigur Øystein Michelsel, konsernstjóri hjá Statoil fyri menning og
framleiðslu í Norra. Avgerðin hjá Statoil at steðga á við menningarætlanum
sínum í Barentshavinum hevur fingið norðmenn at spyrja, um Statoil er farið
at leggja seg út í politik. Vit reka ikki politik men handil, segði Helge Lund,
stjóri í Statoil, tá hann luttók oljumessu í Oslo nú um dagarnar skrivar Dagens
Næringsliv. Myndirnar eru frá oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum
týsdagin, har Gro Brækken og Malcolm Webb luttóku. Her tey bæði í miðjuni í
panelinum.

