
Oljeindustriens verdenskongress 2011 

Temaet for oljeindustriens 20. verdenskongress er ”Energiløsninger for alle: Fremme 
samarbeid, nyskapning og investeringer”. Kongressen finner sted i Doha, Qatar, fra 
4. til 8. desember. 

Kongressen arrangeres av World Petroleum Council (WPC eller Verdens 
Petroleumsråd), som ble etablert i 1933. Rådets formål er å fremme forvaltningen av 
verdens petroleumsressurser til menneskehetens beste. Hovedfunksjonen til WPC er 
å skape og legge til rette for dialog mellom interessenter innenfor så vel som utenfor 
petroleumsindustrien om viktige tekniske, sosiale, miljømessige og 
forvaltningsrelaterte spørsmål for å bidra til løsninger innen disse problemstillingene. 

WPC er en politisk nøytral organisasjon som ikke driver lobbyvirksomhet, og som er 
akkreditert i FN som en frivillig organisasjon. WPC arbeider for at vitenskapelige 
fremskritt skal tas i bruk i olje- og gassindustrien, for overføring av teknologi, og for at 
verdens petroleumsressurser skal brukes slik at de kommer til nytte for oss alle. 

WPCs hovedkontor ligger i London, og organisasjonen har mer enn 60 medlemsland 
fra hele verden. Disse representerer 95 prosent av verdens olje- og gassproduksjon 
og –forbruk. Medlemsmassen i WPC er unik da den inkluderer både OPEC- og ikke-
OPEC-medlemmer, statlige oljeselskaper og uavhengige oljeselskaper. Hvert land 
har en egen nasjonalkomité som består av representanter fra olje- og gassindustrien, 
akademiske miljø og forskningsinstitusjoner samt myndighetsorganer. 
Styringsorganet er Rådet, som består av representanter fra hvert lands nasjonale 
komité. 

Hvert tredje år arrangerer Rådet verdenskongressen med et medlemsland som 
vertskap. Denne kongressen er også kjent som oljeindustriens Olympiske Leker, og 
dekker alle aspekter av industrien fra teknologiske fremskitt i oppstrøms- og 
nedstrømsvirksomhet til naturgass og fornybare energikilder, forvaltning av industrien 
og industriens sosiale, økonomiske og miljømessige påvirkning. I tillegg deltar andre 
eksterne interessenter som regjeringer og representanter for andre industrier.  

Petroleumsrådets visjon 

WPCs kjerneverdi og formål er å gi mennesker verden over et bedre liv. 

WPCs hovedoppgave er å skape og legge til rette for dialog mellom interne og 
eksterne interessenter med den hensikt å finne løsninger på viktige tekniske, sosiale, 
miljømessige og forvaltningsrelaterte globale energiutfordringer til nytte for hele 
menneskeheten.  Gjennom dette bidrar WPC til bærekraftig vekst. 

WPC tar ikke stilling til de viktige spørsmålene olje- og gassindustrien står ovenfor, 
men utgjør et forum der man kan finne en løsning på viktige utfordringer 


