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Foredraget

• Norges olje- og gassutfordringer i nord

• Det nordnorske ståsted og Lo/Ve’s rolle

• Sameksistens og kystnær beredskap

• Regionale ringvirkninger 

• Planprosessen







Forvaltningsplanens aktivitetskart



De 3 hovedutfordringer

• Polarfront/iskant som begrensning mot nord 
• Er ikke lenger relevant

• Debatten om Barentshavet-Nord kan derfor tas nå !

• Kystnære oljefelt
• En betydelig forbedret kystnær oljevernberedskap nødvendig

• Store interessemotsetninger i Lofoten/Vesterålen 
• Risiko og reelle fordeler må dokumenteres 

• En stedsrelevant planprosess må gjennomføres



Det nordnorske ståsted

• Betingelsene for å drive kystnær olje- og gassvirksomhet 

• Den skal gi vesentlige og langsiktige industrielle, kompetansemessige og 
samfunnsmessige ringvirkninger for landsdelen

• Viktige naturressurser og miljøkvaliteter skal sikres

• Beredskapstiltakene mot oljeforurensning skal gi trygghet for kystsamfunnene

• God sameksistens med fiskerinæringen 

• Disse betingelser er langt fra tilfredsstillende, og Nord-Norge har god tid å vente 
til dette er på plass

• Stort behov for en samlende nordnorsk premissgiver!



Lo/Ve’s rolle i Nord-Norge

• Odd Eriksen: ”Nordland fylkeskommune kan ikke åpne Lo/Ve, 
men vi kan stoppe en åpning”

): Nord-Norges sterkeste forhandlingskort!

• Lo/Ve har ”makt” til å endre den norske oljepolitikken i Nord-Norge
• Er man villige til å bruke den?

• Hvordan kan ”makta” brukes?

• Er avgjørende for en god sameksistens med fiskerinæringen



Kystnær oljevernberedskap

• Skal både dekke økt skipstrafikk og økt oljeleting

• Komplisert organisering med flere ansvarlige - svak koordinering og 
underfinansiering

• Stortingets krav under behandlingen av ”Rent Hav” er ikke oppfylt

• Lite myndighetsfokus og svært liten teknologiutvikling



Finnmarksmodellen for kystnær oljevernberedskap - I

• Vedtak/krav fra Finnmark fylkesfiskarlag 30.04.08

• De interkommunale beredskapsorganisasjonene er ikke tilført 
de tilstrekkelige ressurser

• Det opprettes en permanent beredskapsflåte av kystfiskefartøy 
som gis økonomisk grunnlag for regelmessig øving

• Det bør bygges et antall kystfiskefartøy som er spesialutviklet 
for også å kunne fungere optimalt innenfor oljevernberedskap



Finnmarksmodellen for kystnær oljevernberedskap - II

• VTS Vardø: Koordineringsoppgaver for havgående beredskap og 
støttefunksjoner for den kystnære

• 26 fiskefartøy på strekningen Hasvik - Gamvik

• Utstyrspakke tilpasset kystnære operasjoner vinterstid

• 3 utstyrslagre direkte ved kai

• Stabshovedkontor North Cape Simulator/Maritime Fagskole

• 3 årlige øvelser pr fartøy og mannskapsgruppe

• 2 landgangsenheter

• HV17 som støttefunksjon for logistikk



Hva vet vi om nordnorske industrielle ringvirkninger? - I

• Helgelandserfaringene, bla fra Norne - negativ

• Snøhviterfaringen - oppblåste tall med liten relevans

• FAFO-rapporten - økt aktivitet i nord og økte 
ringvirkninger i sør

• Hans Henrik Ramm - Dagens kontraktspraksis gir ikke de 
ønskede resultater 

• Nordområdesentret - langt fra tilfredsstillende



Hva vet vi om nordnorske industrielle ringvirkninger? - II

• Med dagens rammebetingelser vil det ikke være mulig å
bygge opp et bredt nordnorsk næringsliv rettet mot olje og 
gass

• De NN enkeltbedrifter som lykkes er primært de som 
deltok i den ”sør-norske oppbyggingstiden” med store 
”nasjonale støttepakker”



Hvordan få vesentlige industrielle ringvirkninger i Nord-Norge

• Fokus på de løpende driftsoppgaver

• StatoilHydros rolle er avgjørende for utviklingen

• må avslutte alle landsdekkende rammekontrakter

• må etablere en innkjøps- og kontraktsavdeling i Harstad med ansvar for et 
nordnorsk kontraktsregime

• må ikke legge premissene for andre selskapsetableringer

• Politisk detaljstyring må bort - de sterke samfunn og de sterke 
bedrifter må fritt kunne konkurrere



Regionale ringvirkninger - USA     (H.H. Ramm)

• Gulf of Mexico Energy Security Act (2006)
• 50% av de føderale inntekter til en egen ”Treasury account” der

• 75% går til 4 kyststater og 

• 25% til et ”Land and Water Conservation Fund”

• Alaska krever at ”Gulf-regimet” også innføres for offshore-
aktviteten utenfor Alaska

• John Hoffmeister (President Shell US)
”Shell has a keen interest in advocating revenue sharing 
both on the community and state level”



Regionale ringvirkninger - Canada

• Lokale myndigheter og organisasjoner deltar direkte i 
verdiskapningskjeden 

• Investerer i infrastrukturprosjekter

• Egne oljeselskap som går inn som partnere til de store 
oljeselskapene



Regionale ringvirkninger - Norge

Dagens praksis
• Kommunal eiendomsskatt for anlegg på land

- etter hvert vanlig å dele med naboene
• Fedje kommune - eiendomsskatt for rørledning på dypt vann

Morgendagens praksis
• Eiendomsskatt fra bunninstallasjoner ut til territorialgrensen?
• Investere i verdikjeden - eks. Alta Kraftlag og Salten Kraftsamband i 

North Energy

Nye problemstillinger
• ”Sikringsfond” og inntektsdeling som i USA?
• Skatt av felt  innenfor territorialgrensen?



Målrettede planprosesser

Norge
• Tradisjonelle KU-prosesser med miljøfokus

• Avbøtende tiltak blir ofte ja eller nei

• Meget lite fokus på lokalsamfunn og mennesker

• En økende interesse for en ny type planprosess (fra Canada o.a)
• Sårbarhet og tilpasningsevne

Canada
• Innenfor prinsippet om konkrete ”Konsultasjoner” foretas

• Direkte forhandlinger om aktivitetsomfang

• Avtaler om lokal og regional deltagelse og forventede ringvirkninger

• KU spiller en underordnet rolle

USA
• Rammer og betingelser for inntektsdeling er sannsynlig i Alaska



Planprosess – Vesterålen/Lofoten

• Analysemetodikk: Sårbarhet      Samfunnsmessig tilpasning
• Identifisere og avgrense miljøkvalitetene

• Analysere miljøkvalitetenes sårbarhet

• Analysere lokalsamfunnenes utvikling og tilpasningsevne

• Dokumentere realsistiske ringvirkninger

• Sårbarheten av miljøkvalitetene vurderes opp mot 
verdiskapningspotensiale/ønsket samfunnsutvikling

• Resultatet – en helhetlig plan egnet for politisk behandling og 
prioriteringer

• Nordområdesentret i Bodø er i gang


