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Høringsuttalelse - forslag om blokker til utlysing i TFO 2020   
 

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 30. mars 2020 vedrørende høring knyttet til 

utvidelse av TFO-området 2020. Fylkesrådet har i møte 11. mai fattet følgende vedtak:  

 

«Fylkesrådet i Nordland mener at ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder er et 

system som sikrer at gjenværende ressurser i områder med kjent geologi og god infrastruktur blir 

bygd ut. Nordland fylkeskommunes utgangspunkt er at økning av aktiviteten innen olje- og 

gassektoren i Nord-Norge må sikres legitimitet gjennom klare og detaljerte krav i konsesjonene om 

økte ringvirkninger lokalt og regionalt. Sammen med hensynet til miljø, HMS og fiskeri er dette en 

forutsetning Nordland fylkeskommune legger til grunn. Dagens ringvirkninger av aktiviteten utenfor 

Nord-Norge er ikke tilstrekkelige for å sikre slik legitimitet, og må styrkes betydelig. 

Fylkesrådet er ikke fornøyd med lavt nivå på leveranser fra regionen, og sentraliseringen av 

aktivitet i bransjen. Fylkesrådet mener at olje- og gassressursene skal utnyttes på en måte som 

styrker industriell og næringsrettet aktivitet i regionen. Det har vært og er i tråd med målsettingen i 

vår nasjonale oljepolitikk, at det skal legges til rette for langsiktige og forutsigbare lokale og 

regionale ringvirkninger. 

Fylkesrådet i Nordland er i utgangspunktet positiv til en utvidelse av TFO-området i Norskehavet 

slik det er foreslått i brev fra Olje- og energidepartementet (OED) av 30. mars 2020, men påpeker 

følgende forhold: 

1. Fylkesrådet mener det må etableres en samfunnskontrakt mellom stat og region i 

forbindelse med forvaltning av naturressurser i nord, og påpeker at det er myndighetenes 

ansvar å påse at aktørene tar hensyn til ringvirkningsaspektet for regionen der aktivitet 

foregår. Fylkesrådet mener regionalt nivå må gis økt innflytelse i petroleumspolitikken 

gjennom en formell rolle i beslutningsprosesser. Dette for at petroleumspolitikken på sikt 

skal kunne oppfylle viktige, også geopolitiske mål, der næringen får økt regional 

legitimitet. Dette har fått større aktualitet med regionreformen. Ringvirkningsaspektet må 

tas inn som del av selskapenes arbeidsprogram før leting. Fylkesrådet mener dessuten at 

det nasjonale eksportregnskapet, som en naturlig følge, bør gjenspeile hvilken region 

verdiene hentes fra. 
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2. Fylkesrådet mener sentrale forhold i Meld St. 28 ikke er fulgt opp for Nordland. Her 

understrekes at oljeselskapers og globale tjenesteleverandørers tilstedeværelse i 

regionen er viktig, da det legger til rette for bedre kontakt med og kunnskap om lokalt 

næringsliv hos sentrale innkjøpere. Her poengteres også at det er viktig å styrke 

utdanningsinstitusjoner og teknologiske forskningsmiljø lokalisert i Nordland. Fylkesrådet 

mener det må etableres flere direkte arbeidsplasser i Nordland, blant annet i tilknytning til 

selskapenes innkjøpsfunksjoner. Fylkesrådet oppfordrer også til etablering av grønne 

arbeidsplasser i Nordland i forbindelse med selskapenes satsinger innenfor det grønne 

skiftet. 

3. Fylkesrådet forventer at Olje- og energidepartementet (OED) gjør tiltak for å hindre 

sentralisering til lokasjoner utenfor regionen. Det vises i denne sammenheng til 

nedleggelse av Aker Solutions fabrikasjonsenhet i Sandnessjøen. Fylkesrådet forventer 

at OED følger opp operatører som driver virksomhet på sokkelen utenfor Nordland, slik at 

disse tilrettelegger for å styrke leverandørmiljøene i Nordland, helikopterbasen i 

Brønnøysund, forsynings- og servicebasen, samt subseabasen i Sandnessjøen.  

4. Fylkesrådet mener det må etableres et system for oppfølging av regionale ringvirkninger 

fra felt i drift. Som understreket i Meld St. 28, gir geografisk nærhet til felt et 

kostnadsfortrinn for regionale leverandører. Fylkesrådet mener også miljøhensyn vil 

ivaretas betydelig bedre gjennom kortreist vedlikehold og tjenester fra regionale 

leverandører. I denne sammenheng forutsettes tiltak for å sikre at vedlikeholdskontrakter 

tildeles aktører med tilstedeværelse og ansatte i regionen. 

5. Fylkesrådet mener kontraktsregimer tilpasset næringsstrukturen i nord er svært viktig. 

Tett dialog og samarbeid mellom sentrale og regionale myndigheter, departement, 

oljeselskap og regional leverandørindustri og klynger er nødvendig, i kombinasjon med en 

tydelig politikk fra sentrale myndigheter. Fylkesrådet forventer at OED etablererer 

strukturer for å sikre et slikt samarbeid og dialog. 

6. Fylkesrådet legger til grunn at utvidelse av blokker som inngår i TFO-2020 i Norskehavet 

skjer innenfor rammene av aktuelle forvaltningsplaner, og at helse, miljø, 

oljevernberedskap og sikkerhet blir ivaretatt på en god måte i henhold til lovverket. 

Fylkesrådet forutsetter at forslaget til utvidelse av TFO-området kvalitetssikres i henhold 

til den siste oppdateringen av forvaltningsplan for Norskehavet, slik at en helhetlig 

forvaltning av havområdet ivaretas. Det må tas hensyn og gjøres nødvendige tilpasninger 

til miljø og ulike brukere av havet, herunder fiskeriinteresser. All petroleumsaktivitet på 

norsk sokkel skal skje i nært samarbeid med fiskerinæringen, og eventuelt annen berørt 

næring; for eksempel må seismikk foregå i konsentrerte kampanjer når fiskeriaktiviteten 

er lavest. Ellers forventes at myndighetene går i tidlig dialog med fiskeriorganisasjonene 

for å avklare eventuelle interessekonflikter.  

7. Fylkesrådet forventer at tiltak i bransjen for å redusere klimagassutslipp, eksempelvis 

elektrifisering, også skal omfatte aktiviteten i Norskehavet. I denne sammenheng 

forventes at elektrifisering med tilhørende teknologiutvikling i tilknytning til havvind, 

hydrogen etc. gir betydelige lokale ringvirkninger og kompetanseheving for næringslivet i 

regionen. 

8. Fylkesrådet mener Senter for oljevern og marint miljø på Fiskebøl må tillegges oppgaver i 

tilknytning til beredskap og til utviklingen på sokkelen i nord. Blant annet er det viktig å 
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utrede behovet for å styrke den kystnære beredskapen. Fylkesrådet mener myndighetene 

må bidra til å legge oppgaver til senteret på de områder senteret skal arbeide med, og 

forventer at OED redegjør for hvilke oppgaver som kan knyttes til det nye senteret. Slike 

oppgaver kan omfatte blant annet statlige oppgaver og NOFO’s engasjement. 

Innstilling til pkt.1-5 og pkt.7-8 ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling til pkt.6 vedtatt med 5 stemmer (2 Ap, 2 Sp, 1 Krf) mot 1 stemme (1 SV) som går imot 

utvidelse av blokker i TFO-2020.» 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Terje Gustavsen      Mariann Kristin Bakken 

Seksjonsleder næring      senior rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 
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