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Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det 

tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Olje- og energi 

departementet. 

 

Det er nå 18 år siden forrige åpning av nytt areal på norsk sokkel. Det innebærer at nær 2/5 av 

den perioden vi har hatt oljeaktivitet på norsk sokkel er gått uten åpning av nytt areal. Selv om 

vi kan konstantere at vi gjør nye store funn i de såkalte modne arealene i Nordsjøen er 

behovet for nytt areal avgjørende for den langsiktige aktiviteten på norsk sokkel. Det tar lang 

tid fra et område åpnes til aktivitet materialiserer seg gjennom de funn som blir gjort.   

Norge har lykkes med å bygge opp en verdensledende leverandørindustri basert på utvikling 

av kunnskap og teknologi på norsk sokkel.  

 

LO er tilfreds med det perspektivet Regjeringen har lagt frem for Stortinget i meldingen ”En 

næring for fremtiden”. Ambisjonene for vår olje- og gass- produksjon forutsetter, i tillegg til 

høy aktivitet for økt utvinning, at nye områder åpnes.  

 

LOs handlingsprogram knyttet til aktiviteten på sokken sier blant annet:  

 

” LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger med sikte på olje- og 

gassproduksjon i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerak. 

Utvinningen må baseres på norsk verdensledende teknologi som ivaretar tungtveiende hensyn 

til miljø, sikkerhet og sameksistens med fiskeri- og reiselivsnæringen. En føre var politikk vil 

derfor være LOs utgangspunkt for de stengte og uåpnede områdene som skal vurderes i 

forbindelse med revidert forvaltningsplan for nordområdene i 2010, samt feltene utenfor 

Møre.” 

 

I konsekvensutredningen av området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør vil LO 

understreke betydningen av at dette område stiller store krav til aktiviteten. Barentshavet 

skiller seg værmessig fra de andre norske havområdene. Kombinasjonen av lang mørketid og 

utfordrende værforhold med ising, tåke og plutselige værforandringer vil stille særskilte krav 
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til sikring av operasjonene. Beredskap og sikkerhet må derfor være sentrale elementer i 

konsekvensutredningen.  

 

LO mener hele aktiviteten i Barentsregionen bør ses i en sammenheng og denne 

konsekvensutredningen bør ha som ambisjon å utrede hvordan samarbeidet med Russland om 

beredskap og sikkerhet kan utvikles videre til beste for begge parter.  Aktivitet på begge sider 

av grensen vil ha betydning for det totale beredskapsnivået. Russland er verdens største 

arktiske kyststat, med høy kompetanse på arbeid i arktiske strøk. 

 

I denne sammenhengen mener LO det er viktig å bibeholde og styrke det norske arbeidet med 

helse, miljø og sikkerhet i vid forstand slik det drives i trepartssamarbeidet.  

 

Regjeringen varslet i stortingsmeldingen om petroleum at det vurderes å opprette et 

forskningssenter innenfor utfordringer for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. LO støtter 

opprettelsen av et slikt senter og mener forskningen i tillegg til utvikling av teknologiske 

løsninger må omfatte de forhold arbeidstakere i arktiske strøk blir utsatt for. Kunnskap om de 

særskilte utfordringene i dette område er en forutsetning for at aktiviteten holder et høyt 

sikkerhetsnivå.  

 

Sameksistens mellom næringene har vært en målsetning knyttet til petroleumsvirksomheten 

siden starten. I Finmark har blant annet samarbeid mellom fiskeriene og petroleumssektoren 

ført til bedre løsninger for Snøhvit feltet og en bedre oljevernberedskap knyttet til Goliat 

utbyggingen. LO mener det er viktig i konsekvensutredningen å finne frem til de relevante 

problemstillingene for det nye området slik at de gode løsningene for sameksistens mellom 

næringene kan realiseres. Den erfaringen fiskeriene har om havområdene er meget viktige i 

flere dimensjoner. Det vil gjelde både Barentshavet som arbeidsplass og kunnskap som er 

viktig for eventuelle utbygningsløsninger og oppbygging av oljevernberedskapen. 

 

Konsekvensutredningen skal omfatte studier av eventuelle ringvirkninger av 

petroleumsvirksomheten. Den økte aktiviteten generelt i Barentshavet med nye funn i åpnet 

område og avklaringen av grensetvisten med Russland vil øke leteaktiviteten i hele 

Barentsregionen. Finnmarks og nordområdets betydning som petroleumsprovins vil gi økte 

ringvirkninger. LO støtter det arbeidet som pågår for å øke den lokale verdiskapningen i 

petroleumsnæringen. Strategisk er det viktig for Norge at våre kunnskapsmiljøer og 

næringsliv styrker sin posisjon for oppdrag i hele området.  

 

LO mener konsekvensutredningen bør omfatte de lokale effektene av ilandføring av 

ressursene før videre transport til markedene. En kombinasjon av metallressurser og bruk av 

gass kan skape viktige ringvirkninger av de lokale ressursene. En vurdering av industrielle 

muligheter bør inngå i utredningen om ringvirkninger.  

 

Realisering av ringvirkninger fra petroleumsnæringen hviler på tilgang til arbeidskraft. LO 

har sammen med resten av næringen tatt opp betydningen av tilgang til kompetent 

arbeidskraft som er bosatt lokalt. Det tar mange år å utdanne arbeidstakere til det nivået denne 

høyteknologiske næringen har behov for. Det er viktig at det fra lokale og sentrale 

myndigheter og næringsliv arbeides aktivt og målrettet med å utdanne den nødvendige 

arbeidskraften i Nord-Norge. Fremtidens lokale ringvirkninger er avhengig av at vi ikke ender 

opp med at alle arbeidstakere må flys inn fra andre deler av landet på reiseoppdrag.  

 

Skal vi lykkes med denne utfordringen må det være et tilbud i fagskolene innen fagområdene 

vi vil trenge. Det er en like stor utfordring til bedriftene om å bidra til tilstrekkelige antall 

gode lærlingeplasser. Ringvirkningsanalysene knyttet opp mot konsekvensutredningen må 
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også bli et viktig verktøy for lokale og sentrale myndigheter i den viktige satsingen på 

utdanning i nord. En gjennomgang av tilbudet om fagskoleklasser og antallet elever målt opp 

mot ringvirkningsstudienes behov for kompetent arbeidskraft vil gi mer konkrete perspektiver 

for skolene, elevene og bedriftene.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Ellen Stensrud  
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbeh.: Olav H. Lie  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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