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Til  Olje- og energidepartementet

Kristiansand, 09.12.2020

Innspill til Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

GCE NODE er positiv til at regjeringen skal legge fram en slik stortingsmelding.

GCE NODE er en næringsstyrt klynge bestående av 96 bedrifter i Agder. Vårt hovedfokus er
kompetansebygging og samarbeid innen forskning, utvikling og innovasjon.

GCE NODE har vedtatt to strategiske hovedretninger:

1. Tiltak som bidrar til  å  styrke konkurranseevnen i de markeder
bedriftene i klyngen allerede har en sterk markedsposisjon.

2. Bidra til at flere bedrifter i klyngen utvikler teknologi og kompetanse i nye markeder, primært
i havrommet.

GCE NODE ønsker  å  gi følgende innspill til meldingen:

1. Flytende havvind kan utvikle seg til å bli en betydelig energiressurs globalt. Men for at norsk
leverandørindustri skal kunne posisjonere seg for dette markedet, trengs et hjemmemarked i
Nordsjøen. Flytende havvind globalt kan gi betydelige eksportinntekter til Norge.

Parallellen til hva som skjedde for oljeboreutstyr er interessant. Innen oljeboreutstyr hadde
Norge ingen posisjon tidlig på 70-tallet. Da var nærmest all  oljeboring til  havs  basert på
bunnfaste boreplattformer. Men leverandørene i Norge klarte  å  ta 90% av boreutstyrsmarkedet
på flytende borerigger, mye fordi vi hadde et hjemmemarked i Nordsjøen. Dette kan gjentas
for havvind.

2. GCE NODE mener at Agder utfra ut fra sin industrikompetanse. næringsstruktur,
naturressurser og beliggenhet vil være sentral i en slik nasjonal satsing på offshore vindkraft.
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3.  Norge  kan  også  ta en ledende posisjon på  utstyr  for mineralutvinning på  havbunnen.  Dette
fordrer  også  et hjemmemarked på samme måte som for flytende hawind. Det bør raskt
settes i gang arbeidet med en 10-års plan for hvordan disse ressurser kan utvinnes, inkludert
de miljømessige konsekvenser veid opp med miljømessige konsekvenser av utvinning av
samme mineraler andre steder i verden.

4. Verden kommer til  å  forbruke olje også i  2070.  Norge produserer oljen mer miljøvennlig og
sikrere enn nesten alle andre land. Så lenge oljeselskapene finner det økonomisk lønnsomt
å  lete etter og utvinne olje og gass, bør Norge tilrettelegge for dette. Det vil gi inntekter til
landet og reduserte C02 utslipp globalt.

Vennlig hilsen

i;; MMO...?
Tom Fidjeland
Daglig leder
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