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Felles innspill til forslag til program for konsekvensutredning for Barentshavet sør 
Vi vil takke for denne muligheten til å gi innspill til prosessen som vi ble invitert til i brev av 
24.11 2011. 
På vegne av 13 organisasjoner som representerer regionene fra lengst sør i landet til 
Hammerfest i nord, oversender Greater Stavanger et felles innspill til program for 
konsekvensutredning for Barentshavet sør. Vi har et samarbeid om å forme og fronte felles 
standpunkt vedrørende utvalgte petroleurns- og næringspolitiske saker. 
Det er viktig å utrede de regionale og nasjonale samfunnsmessige konsekvenser av 
forskjellige utviklingsscenarier slik som foreslått i kapittel 3.2.6 i 
Høringsdokumentet. På den måten kan disse argumentene komme klart fram i den 
senere politiske debatten om åpning av området. Dette handler spesielt om 
verdiskaping, næringsutvikling og Nord Norges framtid. 
Gruppen har drøftet og vurdert det forliggende dokumentet og oversender det som er vårt 
felles standpunkt. 

Vedlegg 1: Felles innspill fra organisasjonene 

Postadresse Besøksadresse Telefon Foretaksnr. 
Postboks 8034 Prof.Olav Hanssensvei 7A 51 87 49 00 NO 991 479 465 MVA 
4068 Stavanger 4021 Stavanger Telefaks Bankkontonr. 3280 21 27188 

www.greaterstavanger.com  
51 87 49 01 



GREATER 
STAVANGER 

Side 2 av 3 

Vedlegg 1 

Næringsutviklingsorganisasjonenes innspill til 
program for konsekvensutredning for Barentshavet sør 

Vi vil på bakgrunn av det framlagte forslaget til program for konsekvensutredning 
oppfordre til at arbeidet med å utrede mulighetene for leting og utvinning av 
petroleumsressurser i det angitte området igangsettes snarest. 
Vårt standpunkt bygger på følgende argumenter: 

• Det er et globalt behov for mer energi nå og i fremtiden. Hydrokarboner vil 
være en vesentlig del av energimiksen i mange ti-år fremover. Produksjon 
av olje og gass i Norge er blant den reneste i verden. 

'Tilgang på nye leteområder er viktig for å opprettholde produksjonen fra norsk 
sokkel. 

• Et fortsatt høyt aktivitetsnivå i olje- og gassindustrien sikrer arbeidsplasser og 
velstandsutvikling i hele Norge og spesielt i regioner nær aktivitetene på 
sokkelen. 

•Tiltak for åpning av området vest for avgrensingslinjen i Barentshavet sør vil 
på sikt bidra til økt verdiskaping i nord. 

• Fortsatt utvikling av teknologikompetanse på hjemmebane vil være nasjonens 
viktigste konkurransekraft, og denne kompetansen er også broen inn i 
markedet for ny fornybar energi. 

Vår konklusjon er av den grunn: 
"Det er viktig å utrede de regionale og nasjonale samfunnsmessige konsekvenser av 
forskjellige utviklingsscenarier slik som foreslått i kapittel 3.2.6 i Høringsdokumentet. 
På den måten kan disse argumentene komme klart fram i den senere politiske 
debatten om åpning av området. Dette handler spesielt om verdiskaping, 
næringsutvikling og Nord Norges framtid". 

Åpning av området understøttes også av den politikken og strategien som regjeringen 
har lagt opp til i de to meldingene: 

• Stortingsmelding nr. 28, 2010 - 2011, En næring for framtida - om 
petroleumsvirksomheten. 

• Melding til Stortinget nr 7, 2011 - 2012, Nordområdene. Visjon og 
Virkemidler. 

Området i Barentshavet er strategisk viktig og det vil derfor være rett av de norske 
myndighetene å legge opp til aktivt å forvalte og utnytte de ressursene som finnes i 
området. 
Målsettingen bør være å utlyse blokker i dette området i 23 konsesjonsrunde. 
De organisasjonene som står bak dette innspillet er alle 
næringsutviklingsorganisasjoner. Det er tydelig for oss at framtidig aktivitet i et slikt 
område vil gi oss betydelige muligheter og utfordringer. 
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Følgende næringsutviklingsorganisasjoner støtter innspillet: 

NCE NODE (Kristiansand), Kjell 0. Johannessen 
Næringssjefen i Dalane, Valentin Svelland 
Greater Stavanger Economic Development, Jan Soppeland 
Haugaland Vekst, Tormod Karlsen 
Samspelsforum for Næringsutvikling (Stord), Hege Økland 
Business Region Bergen, Asbjørn Algrøy 
HOG Energi (Hordaland Olje og Gass), Ove Lunde 
Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst), Ellen Engdahl 
Kristiansund kommune, Marianne Hestvik 
Alstahaug kommune, Stig-Gøran Olsen 
Dønna kommune, Tor Henning Jørgensen 
PetroArctic, Kjell Giæver, Arvid Jensen 
Harstad kommune, Helge Schølberg 
Tromsøregionens Næringsforening, Roar Klo 
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