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Høringsuttalelse - tildeling i forhåndsdefinerte områder - TFO 2017 - forslag til 

utvidelse   

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 13. desember 2016 vedrørende høring knyttet til 

utvidelse av TFO-området. 

 

Fylkesrådet i Nordland har i møte 27. januar 2017 vedtatt følgende innstilling til Fylkestinget i sak 

024/2017: 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Fylkestinget 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 i slike saker er at aktiviteten kan utvides under 

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

fiskerier har et sentralt fokus. Fylkestinget i Nordland er derfor positiv til en utvidelse av TFO-

området i Norskehavet slik det er foreslått i brev fra Olje- og energidepartementet (OED) av 13. 

desember 2016. 

Fylkestinget 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.  

Fylkestinget påpeker konkret følgende forhold: 

1. Fylkestinget i Nordland mener at berørte fylker må bli en formell part i framtidige 

PUD/PAD (plan for utvikling og drift, og plan for anlegg og drift) -prosesser i forkant 

av offentlige høringer. Dette for å sikre reell mulighet for tidlig å komme i inngrep med 

prosjekter som har stor regional betydning, og for å sikre gode demokratiske prosesser i 

forkant av utbygginger. Nordland fylkeskommune, Nordnorsk Petroleumsråd og 

Norskehavsrådet har i flere saker ytret sterke ønsker om å bli en formell part i denne 

prosessen. 

2. Fylkestinget mener at Olje- og energidepartementet (OED) må pålegge selskapene å 

utlyse kontrakter med størrelse og kompleksitet tilpasset næringsstrukturen i landsdelen. 

Det må tilrettelegges for oppbygging av robuste leverandørmiljø i nord, som sammen 

med de store hovedkontraktørene kan sikre kompetanse- og teknologiutvikling for 

deltakelse i aktiviteten på sokkelen. Dette er også viktig for å sikre stabil og tilstrekkelig 

aktivitet ved eksisterende drifts- og basemiljø i Brønnøysund og Sandnessjøen. Store og 
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tunge investeringer fordrer nødvendig kritisk masse for å forsvare ønsket utvikling. 

Lokale og regionale arbeidsplasser er en forutsetning for næringens legitimitet i 

lokalsamfunn og landsdel. 

3. Fylkestinget mener aktiviteten på sokkelen utenfor Nordland i større grad må føre til 

verdiskaping og arbeidsplasser på land i regionen, dette gjelder aktivitet både i regi av 

operatører, hovedkontraktører med sine underleverandører, samt statlige organer. 

Regioner som bærer risiko ved aktivitet på sokkelen må få ta del i den landbaserte 

aktiviteten gjennom drift, baser og forvaltning. 

4. Fylkestinget mener OED må påvirke selskapene som har fått tildelt leteareal innenfor 

TFO-området på sokkelen utenfor Nordland til å være representert i Nordland gjennom 

tilstedeværelse. Det må også forventes at selskapene benytter basene i Sandnessjøen og 

Brønnøysund i forbindelse med letevirksomhet. OED må forutsette at operatører som 

driver letevirksomhet og eventuelt også bygger ut funn på Nordlandssokkelen, legger til 

rette for å styrke leverandørmiljøene i Nordland, helikopterbasen i Brønnøysund, 

forsynings- og servicebasen, samt subseabasen i Sandnessjøen. Dette må også gjelde 

operatørselskap som ikke kjenner Nordlands leverandørmiljø og baser fra før. 

5. Fylkestinget forventer at Olje- og energidepartementet (OED) kommuniserer til 

oljeselskapene at kostnadsreduksjonsprosesser ikke skal medføre sentralisering av 

funksjoner ved lokale baser til regionale, nasjonale eller internasjonale hovedkontor. Det 

vises i denne sammenheng til BPs (Aker BP) sine erfaringer med lokal innkjøpsfunksjon 

i Sandnessjøen, som har gitt selskapet kostnadseffektive leveranser med høy kvalitet.  

6. Fylkestinget forutsetter at miljørisikoanalyser og oljeberedskapsplaner oppdateres etter 

hvert som aktiviteten øker. Det er viktig å utrede behovet for å styrke den kystnære 

beredskapen. I denne sammenheng må miljøanalyser og beredskapsplaner også 

inkludere konsekvenser ved økt skipstrafikk. Fylkestinget forventer at det nye oljevern- 

og miljøsenteret, som myndighetene har besluttet å etablere i Lofoten/Vesterålen, får en 

sentral rolle. 

7. Fylkestinget legger til grunn at utvidelse av blokker som inngår i TFO-2017 i 

Norskehavet skjer innenfor rammene av de aktuelle forvaltningsplanene, og at helse, 

miljø, oljevernberedskap og sikkerhet blir ivaretatt på en god måte i henhold til 

lovverket. 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. 

Bodø den 27.01.2017  

Tomas Norvoll Mona Fagerås 

fylkesrådsleder fylkesråd for næring 

sign sign 
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Tittel DokID 

Til Høring -  forslag om blokker til utlysning i TFO 2017 795664 

Forslag - TFO - utvidelse - 2 795666 

 

 

 

 

 

Fylkestinget vil behandle saken 20-22. februar 2017, og endelig vedtak i saken vil da bli ettersendt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bodø den 27.01.2017 

 

Tomas Norvoll      Mona Fagerås 

Fylkesrådsleder      fylkesråd for næring 

Sign         sign 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 
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