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Høring - Tildeling i forhåndsdefinerte områder - TFO 2014 vedtak Nordland 

fylkeskommune 

 
Fylkesrådet i Nordland gjorde i møte 24.1.2014 følgende vedtak i sak 015/14: 

 

Fylkesrådet mener at ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder er et system som sikrer 

at store gjenværende ressurser i områder med kjent geologi og god infrastruktur blir bygd ut. 

Nordland fylkeskommunes utgangspunkt i alle slike saker er at aktiviteten kan utvides under 

forutsetning av at dette gir lokale og regionale ringvirkninger og at hensynet til miljø, HMS og 

fiskerier har et sentralt fokus. Vi ber også at en inngår en dialog med Nordland fylkeskommune om 

de momenter som kom fram i fylkestingssak 23/13 og brev til OED av 28.2.2013 med referanse 

13/8546. Fylkesrådet slutter seg til en utvidelse av TFO – området i Norskehavet, og forventer at 

regjeringen merker seg og følger opp følgende punkter: 

 

1. Petroleumsaktiviteten har endret seg svært mye de senere tiårene. Det vil være naturlig at 

strukturene knyttet til drift og forvaltning blir vurdert. En utvidelse av aktiviteten utenfor 

Nordland og Finnmark bør derfor få konsekvenser for hvordan oljeselskap, 

leverandørindustri og statlige organer satser i Nord-Norge. Fylkesrådet finner det naturlig at 

de fylkene som får den største risikoen også får den landbaserte aktiviteten gjennom drift, 

baser og forvaltning. Dette bør så langt det er mulig innenfor gjeldende regelverk 

kommuniseres til oljeselskapene. 

 

1. Berørte fylker må bli en formell part i framtidige PUD/PAD-prosesser forut for offentlige 

høringer. Dette for både å sikre reell mulighet for å komme i inngripen med prosjekter som 

har stor betydning for regional næringsutvikling, og å sikre gode demokratiske prosesser 

forut for utbygginger. 

 

2. Fylkesrådet mener at OED i sine utlysninger i større grad må påvirke selskapene til å utlyse 

underkontrakter som har en størrelse og kompleksitet tilpasset næringsstrukturen i Nord-

Norge. Dette mener vi kan gjøres uten å gå på tvers av regelverket knyttet opp til EØS-

avtalen, noe en blant annet har sett gjennom erfaringer med Skarv og BP på Helgeland. 

 

3. Fylkesrådet legger til grunn at miljømessige og petroleumsfaglige vurderinger vektlegges 

for hvilke områder som inngår i TFO-området for Norskehavet. All petroleumsaktivitet på 
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norsk sokkel skal skje i nært samarbeid med fiskerinæringen og innenfor rammene av de 

aktuelle forvaltningsplanene. 

 

4. Fylkesrådet forventer at en utvidelse av TFO-området også får betydning for 

oljevernberedskapen. Fylkesrådet i Nordland arbeider for å etablere et nasjonalt 

oljevernsenter med utgangspunkt i de fagmiljøer som finnes i fylket. Fylkesrådet forventer 

at det settes fortgang i de forpliktelser regjeringen har inngått med hensyn til etablering av et 

slikt senter i Lofoten/Vesterålen. Imidlertid må dette arbeidet også innbefatte nær kontakt 

med øvrige aktører innen oljevern i nord, der målet må være å etablere et nasjonalt kluster 

med internasjonal kompetanse innen beredskap i Nordland. 

 
5. Nordland fylkeskommune ser at de selskap som er i landsdelen ønsker å utvide sin aktivitet 

på de stedene de allerede er etablert. Andre enn de tungt etablerte selskapene bør derfor få 

en større rolle og flere operatørskap i dette TFO-området. Dette vil øke konkurransen og 

åpne for mer samarbeid i nord. 

 
6. Både Nordland fylkeskommune, Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge (nå Nordnorsk 

Petroleumsråd) og Norskehavrådet har i flere saker ytret ønske om å bli en formell part i 

utlysingsprosessene. Regjeringen i samarbeid med OD bør derfor snarest inngå en dialog med 

berørte regionale aktører om hvordan regionalt nivå kan bli en formell part i framtidige utlysinger og 

PUD/PAD-prosesser. Se også nevnte fylkestingssak (23/13). 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hanne Østerdal 

nærings- og utviklingssjef 

 

 

 

 

 

 


