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1. Innledning 

Det vises til Prop. 1 S (2021-2022) fra Nærings- og fiskeridepartementet, Innst. 9 S (2021-
2022) fra energi- og miljøkomiteen, Innst. 5 S (2021-2022) fra finanskomiteen og Stortingets 
budsjettvedtak av 17. og 21. desember 2021. Departementet har på dette grunnlag 
utarbeidet oppdragsbrev som gir de økonomiske rammene i 2022 for Petoro AS som 
ivaretaker av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og 
en nærmere beskrivelse av mål, oppgaver, styringsparametere og rapporteringskrav. 

2. Mål og oppgaver 

Petoros overordnede mål for ivaretakelsen av SDØE-porteføljen er å skape størst mulig verdi 
og oppnå høyest mulig inntekt til staten. På bakgrunn av rammer og føringer for Petoros 
virksomhet som følger av petroleumslovens kapittel 11, relevante stortingsdokumenter og 
selskapets vedtekter, har selskapet følgende hovedoppgaver: 

 ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler i interessentskap der staten til enhver 
tid har slike 

 overvåking av Equinors avsetning av den petroleum som produseres fra statens 
direkte deltakerandeler i tråd med Equinors avsetningsinstruks 

 økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler 

2.1. Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler 

Petoro skal være en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger skal bidra til å maksimere 
verdien av SDØE-porteføljen. Arbeidet skal orienteres mot områder og oppgaver der 
selskapet med utgangspunkt i porteføljen og i samspill med øvrige aktører på norsk sokkel i 
særlig grad kan bidra til å øke verdiskapingen, hensyntatt statens samlede økonomiske 
interesser. Et rekordhøyt antall prosjekter er under planlegging, og mange av disse skal i 
løpet av 2022 modnes frem til investeringsbeslutning. 

2.1.1. Operasjonelle mål 

Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til følgende. 

Mål Styringsparametere 
- opprettholde en høy produksjon i 2022 Volumtall, utvikling over tid og beskrivelse 

av avvik 
- effektiv drift Utvikling i driftskostnader med beskrivelse 

av avvik 
- ivaretakelse av sikkerhet og miljøhensyn  Alvorlige hendelser, CO2-utslipp, utvikling 

over tid og beskrivelse av avvik 

2.1.2. Prioriterte mål og oppgaver for 2022 

Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til. 

Mål Styringsparametere 

- kvalitet i underlagene for investerings-
beslutningene for nevnte prosjekter  

Tiltak som er iverksatt av Petoro og 
oppnådde resultater. 
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- robuste og helhetlige konseptvalgs-
løsninger for funn og nye utbyggings-
prosjekter som ivaretar fremtidig 
fleksibilitet 

- redusert usikkerhet i reservegrunnlaget for 
nye prosjekter 

- realisering av reservegrunnlag og 
identifikasjon av nye utviklingsprosjekter 
for videre feltutvikling og økt utvinning fra 
modne felt i porteføljen 

- høy boreeffektivitet og effektiv utnyttelse 
av rigg- og borekapasitet for boring av nye 
brønner 

 

Petoro skal ha særlig oppmerksomhet mot HMS-risiko, digitalisering, effektiv driftspraksis og 
miljøhensyn på tvers av utvinningstillatelsene i SDØE-porteføljen. 

2.2. Overvåking av Equinors avsetning av statens petroleum 

Petoro skal overvåke at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin 
egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor ASA, herunder bidra til en rettmessig 
fordeling av inntekter og kostnader mellom staten og Equinor. 

Mål Styringsparametere 

Oppfølging av identifiserte 
interesseulikheter, samt Equinors 
dokumentasjon av rettmessig fordeling 

Tiltak som er iverksatt av Petoro og oppnådde 
resultater. 

2.3. Økonomistyring 

Petoro skal  
 ivareta god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med regelverk for 

økonomistyring i staten og instruks for økonomistyring av SDØE 
 utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta 

periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling 

2.4. Effektiv drift 

Petoro skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser effektivt. Selskapet skal 
utarbeide operasjonelle mål og indikatorer som gir uttrykk for effektiviteten ved selskapets 
drift og som lar seg sammenligne over tid. 
 

Mål Styringsparametere 

Petoro skal utføre sine hovedoppgaver på 
en effektiv måte, herunder utnytte 
mulighetene for effektiv drift ved anvendelse 
av digitale løsninger og digital datadeling. 

Tiltak som er iverksatt av Petoro og 
oppnådde resultater. 
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3. Rapportering og resultatoppfølging 

Frister for rapporteringer i 2022 er angitt i vedlegg 1. 

3.1. Rapportering til statsregnskapet 

Petoro skal hver måned sende inn regnskapsrapport etter kontantprinsippet til 
statsregnskapet, jf. punkt 4.1 i Instruks for økonomistyring av SDØE. Frister og krav til 
rapportering til statsregnskapet for 2022 følger i vedlegg 2. 
 
Departementet fastsetter nærmere krav til rapportering og frister i forbindelse med avslutning 
av statsregnskapet for 2022. 

3.2. Risiko og vesentlighetsvurderinger 

Petoro skal innen 2. desember 2022 oversende en særskilt redegjørelse av overordnede 
risiko- og vesentlighetsvurderinger i henhold til punkt 5.2 i Instruks for økonomistyring av 
SDØE. 
 
Petoro skal i forbindelse med kontaktmøtene rapportere om vesentlige endringer i risiko- og 
vesentlighetsvurderingene samt status for tiltak og kontrollaktiviteter som er iverksatt for å 
bringe disse risikofaktorene ned til et akseptabelt nivå. 

3.3. Kvartalsvis rapport for SDØE 

Det skal oversendes kvartalsvis rapport for SDØE innen fem uker etter utgangen av hvert 
kvartal. Det skal rapporteres om måloppnåelse for operasjonelle mål. Petoro skal beskrive 
måloppnåelse gjennom relevante styringsparametere for de operasjonelle målene i 
rapporteringen til departementet. Det vises for øvrig til punkt 4.2 i Instruks for økonomistyring 
av SDØE i Petoro AS. 

3.4. Årsrapport 

Petoro skal innen 15. mars 2023 oversende en samlet årsrapport for virksomheten i 2022, 
med kopi til Riksrevisjonen.  
 
Krav til innhold i årsrapport følger i vedlegg 3. Petoro må påse at selskapets årsrapport gir et 
dekkende bilde av virksomheten for året 2022. 
 
Særskilt regnskapsoversikt 
Under del VI Årsregnskap skal det utarbeides en oppstilling som viser hvor mye som er 
benyttet til dekning av eksterne kostnader til gjennomføring av tiltak for økt utvinning fra 
modne felt og feltutvikling, fordelt på enkeltprosjekter. Oversikten skal vise ressursbruken på 
disse områdene de tre siste årene. 

4. Budsjett og fullmakter 

Petoro har ansvar for å planlegge virksomheten i 2022 slik at mål og resultatkrav oppnås 
innenfor de budsjettmessige rammene som er gitt i dette brevet, jf. § 9 i Reglement for 
økonomistyring i staten og punkt 2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.  
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I henhold til § 12 i lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004, har Riksrevisjonen rett til å kreve 
informasjon, innsyn og kontroll med at midlene nyttes i samsvar med forutsetningene.  
 
Det er viktig at Petoro sørger for organisering, utvikling og bruk av virkemidler som gir 
effektiv bruk av ressursene. 

4.1. Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap 

 
Pos
t 

Betegnelse Kroner 

73 Petoro AS, tilskudd til administrasjon  362 000 000 

 Sum kap. 1815 362 000 000 

 
Tilskuddet skal dekke utgifter til Petoros administrasjon og oppfølging av SDØE-ordningen 
som ikke dekkes under kap. 2440/5440. Dette inkluderer utgifter til egen organisasjon og 
kjøp av eksterne tjenester. Tilskuddet inkluderer merverdiavgift.  
 
Tilskuddet vil bli utbetalt i fire terminer på bakgrunn av oversendt elektronisk faktura i EHF-
format til departementets organisasjonsnummer 912 660 680. 

4.1.1. Tilsagnsfullmakt 

Petoro gis fullmakt til å pådra forpliktelser for inntil 35 mill. kroner ut over tildelt bevilgning. 
Dette omfatter blant annet inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over 
budsjettåret med følgende vilkår, jf. punkt 2.3 i rundskriv R-110: 
 

 Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære 
driften. 

 Utgiftene i forbindelse med avtalen må kunne dekkes innenfor et uendret 
bevilgningsnivå på budsjettposten i hele avtaleperioden. 

 For alle avtaler ut over budsjettåret må behovet for oppsigelsesklausuler nøye 
vurderes. Hensynet til den fremtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen. 
Særlig gjelder dette ved langsiktige avtaler. 

4.2. Kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 
petroleumsvirksomheten 
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Kap./post/Underpost Tildeling 

Kap. 2440  
30 Investeringer 26 500 000 000 

 Sum kap. 2440 26 500 000 000 

Kap. 5440  
24.1 Driftsinntekter 156 500 000 000 
24.2 Driftsutgifter -32 100 000 000 
24.3 Lete- og feltutviklingsutgifter -1 700 000 000 
24.4 Avskrivninger -24 900 000 000 
24.5 Renter av statens kapital -2 300 000 000 

24 Driftsresultat 95 500 000 000 
30 Avskrivninger 24 900 000 000 
80 Renter av statens kapital 2 300 000 000 

 Sum kap. 5440 122 700 000 000 

4.2.1. Fullmakter 

Petoro bes redegjøre for eventuell bruk av fullmaktene innen 21. oktober 2022. 
 
Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning 
Petoro gis fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. 
kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, 
post 90 Lån til Norpipe Oil AS. 
 
Departementet ber om å bli varslet så raskt som mulig dersom ovennevnte fullmakt blir 
benyttet, slik at forslag om bevilgning kan bli fremmet for Stortinget. 
 
Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser 
Petoro gis fullmakt til å pådra forpliktelser ut over bevilgningene under kap. 2440/5440 
knyttet til 

 løpende forretningsvirksomhet i interessentskapene, samt deltakelse i annen 
virksomhet som har tilknytning til leting og utvinning av petroleum 

 avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen gitt Equinor ASA 
 
Equinor ASA er i brev av 22. september 2006, med senere endringer, delegert fullmakt 
knyttet til avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen. Regnskaps-, budsjett- 
og rapporteringsrutinene mellom Equinor og Petoro, fastsatt i gjennomføringsdokument av 
18. februar 2004, legges til grunn når det gjelder denne fullmakten. 
  
Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet 
Petoro gis fullmakt til å pådra forpliktelser ut over bevilgningene under kap. 2440/5440 
knyttet til kontraktsmessige forpliktelser i fasen før plan for utbygging og drift er godkjent eller 
før tillatelse til anlegg og drift er gitt, herunder forpliktelser knyttet til en pre-
interessentskapsfase. 
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Overføring av eiendomsrett mot bruksrett  
Petoro gis fullmakt til å godkjenne overføring av eiendomsrett fra en rettighetshavergruppe 
hvor Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettighets-
havergruppe. Det forutsettes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret tilstrekkelig 
bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for de prosjekter hvor Olje- og energidepartementet har 
fått fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/anlegg og drift, samt ved mindre endringer for 
prosjekter hvor plan for utbygging/anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten gis under 
forutsetning av at overføring av eiendomsrett ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige 
sider av betydning.  
 
Regnskapsføring av kontantinnkallinger mot mellomværendet med statskassen  
Petoro gis fullmakt til å postere inn- og utbetalinger for Statens direkte økonomiske 
engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) mot mellomværendet med statskassen. 
Mellomværendet omfatter over-/underinnkalling av kontanter fra operatørselskapene 
(differansen mellom kontantinnkalling og avregning fra operatør), arbeidskapital, avregning 
fra operatør, merverdiavgift og mellomværende med betalingsformidler m.m. 

4.3. Forslag til endringer i budsjettet mv. 

Petoro AS  
Eventuelle forslag om større budsjettendringer og større omprioriteringer i første halvår som 
Petoro ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter, må fremmes for Nærings- og 
fiskeridepartementet innen 1. mars 2022.  
 
Petoro skal innen 20. september 2022 oversende regnskap for Petoro AS per 31. august og 
en prognose for resten av året. Eventuelle avvik mellom tildelt ramme og revidert prognose 
for 2022 skal forklares. Det oppdaterte budsjettet vil danne grunnlag for vurdering av 
utbetaling av gjenværende administrasjonstilskudd for 2022.  
 
Eventuelle forslag til større budsjettendringer og større omprioriteringer i andre halvår som 
Petoro ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter, må fremmes for Nærings- og 
fiskeridepartementet innen samme dato. 
 
SDØE 
Under følger en oversikt over leveranser knyttet til oppdateringer av anslagene for 2022. 
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Leveranse Tidspunkt Oppdaterte anslag Sammenlignet med 

Oppdatering av 

budsjett for 

2022 
 

7. januar Anslag på regnskap for 2022 Tildelt beløp i oppdragsbrev  

5. august Anslag på regnskap for 2022 Tildelt beløp i supplerende 

oppdragsbrev  

21. 

oktober 
Leveransen skal inneholde 

følgende: 

regnskap per 30.9 

prognose for 4. kvartal 

justert årsprognose 

Tildelt beløp i supplerende 

oppdragsbrev  

 
Petoro bes å oversende anslag på letekostnader og arealavgifter for perioden 2022-2025 
innen 1. desember 2022. 
 
Videre vises det til Nærings- og fiskeridepartementets brev av 19. november 2021 når det 
gjelder utarbeidelse av budsjettmateriale for budsjettåret 2023 og langtidsbudsjett for 
perioden 2024-2026. 

5. Tildeling 

Under henvisning til ovennevnte og Reglement for statlig økonomistyring §§ 7 og 8, vil 
Nærings- og fiskeridepartementet med dette meddele at Petoro AS for 2022 disponerer 
bevilgninger, fullmakter og gis tilskudd som beskrevet i dette brevet, jf. Stortingets vedtak av 
17. desember 2021. 
 

Vedlegg 

 Vedlegg 1: Frister for rapportering i 2022 
 Vedlegg 2: Rapportering til statsregnskapet for 2022 
 Vedlegg 3: Krav til innhold i årsrapport 
 Vedlegg 4: Oversikt over krav til innhold som skal oversendes i de ulike 

budsjettinnspillene for SDØE 
 
 
Med hilsen 
 
 
Johan Alstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Petter Herdlevær Sagafos 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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