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Helge Lund segði í oktober upp sum stjóri í Statoil, og Eldar Sætre gjørdist fyribils ovasti 

stjóri í norsku oljurisanum. Men Sætre hevur sagt at hann ikki ætlar sær at vera stjóri fyri 

Statoil. 

Tí eru nógv sum gita um hvør sum kemur at fáa starvið sum stjóri. Eygleiðarar og 

greinarar hava gitt óført, men enn er einki komið frá Statoil sum sigur hvønn tey ynskja í 

tóma sessin. Einasta sum tykist at vera semja um er at tann sum skal stjórna Statoil, hann 

ella hon eru norsk. 

Í Stavanger Aftenblad verður í dag róð framundir at nýggi stjórin eitur Rune Bjerke. Hann 

er i dag aðalstjóri í bankanum DNB. Hann hevur verið býráðspolitikkari í Oslo, har hann sat 

við ábyrgd fyri fíggjarmálum. Hann hevur eisini verið stjóri fyri fyritøkum í Aker-

samtakinum hjá Kjell Inge Røkke. 



Leiðari fyri greinararnar hjá handelsbanken, Anne Gjøen, sigur í samrøðu við Stavanger 

Aftenblad at tann sum í løtuni er tann sum Statoil ynskir er Rune Bjerke, meðan útlendskir 

greinarar hava víst á Jon Erik Reinhardsen, stjóra í Petroleum Geo-Services (PGS). 

Reinhardsen avloysti í 2008 svein rennemo sum stjóra í PGS. Í dag er Rennemo 

nevndarformaður í Statoil. 

Meðan tað í oljubýnum Stavanger verður gitt uppá rune Bjerke, so er støðan ein onnur í 

Oslo, har Dagens Næringsliv í kvøld skrivar at Rune Bjerke ikki verður stjóri í Statoil. 

Teirra kelda til tað er Thomas Midteide, kunningarstjóri í DNB. Midteide sigur at Bjerke 

verður verandi í DNB, har hann trívist og har hann er vælumtóktur. 

Norski oljumálaráðharrin, Tord Lien, segði longu í oktober at nýggi Statoil-stjórin skal 

kenna til norsk viðurskiftir, samstundis sum hann ella hon hevur altjóða royndir. 

Tað hava bæði Bjerke og Reinhardsen 
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