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UTTALELSE FRA KOMMUNESTYRET I HARSTAD 28.05.09 OM ÅPNING AV 
NORDLAND VI, NORDLAND VII OG TROMS II - SAK 09/52 NÆRINGSPLAN 
 
 
Behandling  Kommunestyret - 28.05.2009: 
 
Ordfører Helge Eriksen fremmet følgende uttalelse: 
 
 
1.  Kommunestyret i Harstad mener en åpning av de lovende feltene utenfor Lofoten, 

Vesterålen og Troms – Nordland VI, Nordland VII og Troms II, vil skape nye 
muligheter for næringslivet i nord og vil styrke bosettingen i berørte regioner og 
kommuner. Et vedtak i Stortinget om åpning vil gi aktivitet og optimisme fra dag 
en. Ikke minst i en tid med finanskrise og økende ledighet er dette meget viktig. 

 
2.  En forutsetning for åpning er strenge krav til miljø, sikkerhet/beredskap, lokale og 

regionale ringvirkninger og sameksistens med andre næringer - fiskeri, havbruk og 
reiseliv spesielt. 

 
3. Dersom man gjør funn i disse områdene er det naturlig at disse bygges ut med 

havbunnsteknologi og ilandføring til terminal(er) på land slik det er gjort for 
Snøhvit. 

 
4.  Kommunestyret mener vedtak om åpning må gjøres når forvaltningsplanen 

kommer til behandling i 2010. Det betyr at man kan komme i gang med leteboring 
2-3 år senere. Ved eventuelle funn vil det gå ytterligere flere år før man er i 
produksjon. Derfor må man ikke utsette denne avgjørelsen på ubestemt tid. Selv 
om fornybar energi blir viktig vil verden i mange tiår fremover trenge olje og gass. 

 

5.  Harstad har vært nordnorsk oljesenter siden det ble åpnet for 
petroleumsvirksomhet i nord  i 1980. Så langt er det gjort fire funn – to utenfor 
Helgeland (Norne og Skarv), og to i Barentshavet (Snøhvit og Goliat). En åpning 
utenfor Lofoten/Vesterålen/Troms er med andre ord en naturlig videreføring av en 
etablert politikk. Skal olje/gass bli den vekst- og kompetanseimpuls i nord som den 
har vært i sør, må det gjøres flere drivverdige funn. Det forutsetter mer 
leteaktivitet også i nye områder. 

 
6.  Harstad skal være oljesenter i og for Nord-Norge. Det betyr samarbeid, men det 

betyr også – i takt med en ønsket aktivitetsøkning utenfor landsdelen, at oppgaver 
og makt flyttes fra sør til nord. Eksempler på det er opprettelse av en nordnorsk 
avdeling av Petroleumstilsynet, at StatoilHydros ”Drift Nord” flyttes fra Stjørdal til 
Harstad og at det opprettes tilstrekkelig med praksisplasser for brønnteknikk-
utdanningen ved Stangnes videregående skole. 

 
Med 35 mot 8 stemmer vedtok kommunestyret å stemme over uttalelsen. SV, Rødt, Krf., 
Venstre og 2 repr. fra AP stemte mot. 



 
 

 
Avstemming: 
Pkt. 1 ble vedtatt med 36 mot 7 stemmer. 
Pkt. 2  ble vedtatt med 36 mot 7 stemmer. 
Pkt. 3 ble vedtatt med 27 mot 16 stemmer 
Pkt. 4 ble vedtatt med 34 mot 8 stemmer 
Pkt. 5 ble vedtatt med 34 mot 8 stemmer 
Pkt. 6 ble vedtatt med 40 mot 3 stemmer. 
 
Vedtak Kommunestyret - 28.05.2009: 
 
1.  Kommunestyret i Harstad mener en åpning av de lovende feltene utenfor Lofoten, 

Vesterålen og Troms – Nordland VI, Nordland VII og Troms II, vil skape nye 
muligheter for næringslivet i nord og vil styrke bosettingen i berørte regioner og 
kommuner. Et vedtak i Stortinget om åpning vil gi aktivitet og optimisme fra dag 
en. Ikke minst i en tid med finanskrise og økende ledighet er dette meget viktig. 

 
2.  En forutsetning for åpning er strenge krav til miljø, sikkerhet/beredskap, lokale og 

regionale ringvirkninger og sameksistens med andre næringer - fiskeri, havbruk og 
reiseliv spesielt. 

 
3. Dersom man gjør funn i disse områdene er det naturlig at disse bygges ut med 

havbunnsteknologi og ilandføring til terminal(er) på land slik det er gjort for 
Snøhvit. 

 
4.  Kommunestyret mener vedtak om åpning må gjøres når forvaltningsplanen 

kommer til behandling i 2010. Det betyr at man kan komme i gang med leteboring 
2-3 år senere. Ved eventuelle funn vil det gå ytterligere flere år før man er i 
produksjon. Derfor må man ikke utsette denne avgjørelsen på ubestemt tid. Selv 
om fornybar energi blir viktig vil verden i mange tiår fremover trenge olje og gass. 

 

5.  Harstad har vært nordnorsk oljesenter siden det ble åpnet for 
petroleumsvirksomhet i nord  i 1980. Så langt er det gjort fire funn – to utenfor 
Helgeland (Norne og Skarv), og to i Barentshavet (Snøhvit og Goliat). En åpning 
utenfor Lofoten/Vesterålen/Troms er med andre ord en naturlig videreføring av en 
etablert politikk. Skal olje/gass bli den vekst- og kompetanseimpuls i nord som den 
har vært i sør, må det gjøres flere drivverdige funn. Det forutsetter mer 
leteaktivitet også i nye områder. 

 
6.  Harstad skal være oljesenter i og for Nord-Norge. Det betyr samarbeid, men det 

betyr også – i takt med en ønsket aktivitetsøkning utenfor landsdelen, at oppgaver 
og makt flyttes fra sør til nord. Eksempler på det er opprettelse av en nordnorsk 
avdeling av Petroleumstilsynet, at StatoilHydros ”Drift Nord” flyttes fra Stjørdal til 
Harstad og at det opprettes tilstrekkelig med praksisplasser for brønnteknikk-
utdanningen ved Stangnes videregående skole. 

 
 
 


