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Org.nr: 964 982 953 

konsesjonsrunde 

Fylkestinget i Nordland har i møte 19.04.2010 gjort følgende vedtak: 
1. Fylkesrådet i Nordland anser det positivt at OED åpner prosessen for høringer knyttet 
til konsesjonsrunder. Tildeling av nye lisenser er viktige hendelser i norsk olje og 
gassvirksomhet som alle berørte parter bør få uttale seg om. 

2. Nordland fylkeskommune mener det er positivt om aktiviteten rundt allerede 
eksisterende infrastrukturer i midtre del av Norskehavet kan utvides under forutsetning av at 
dette gir lokale og regionale ringvirkninger i Nordland. Det er derfor viktig at en før en åpner 
blokkene utenfor midtre del an Nordland kan dokumentere en oljeberedskap som kan takle 
uhell, slik at en ikke får konflikt med oppdrett, fiske, reise- og friluftsliv. 

3. Nordland fylkeskommune ønsker at et en gjennom 21. konsesjonsrunde ser hele 
Midtre og Nordre Norskehavet (nord til Nordland VI) i sammenheng, for derigjennom å 
bygge en ny infrastruktur som i større grad enn i dag retter seg inn mot Nordland (ilandføring 
av naturgass til Nordland). 

4. Nordland fylkeskommune vil imidlertid presisere at uansett hvilke blokker som måtte 
åpnes for leteboring, så skal dette skje på fiskerienes og økosystemets premisser — de skal 
være retningsgivende. Ved større aktivitet i Norskehavet forutsetter Nordland fylkeskommune 
at oljevernberedskapen må videreutvildes og styrkes betydelig før økt aktivitet tillates. 

5. Videre krever Nordland fylkeskommune at en stiller klare krav til oljeselskapenes 
tilstedeværelse i berørte regioner, også i letefasen. Det kreves at selskapene etablerer en 
kontraktstrategi som muliggjør at en større andel av lokale og regionale foretak kan 
konkurrere om oppdrag. Nordland fylkeskommune krever derfor vilje til å skape regionale 
ringvirkninger tillegges større vekt enn ved tidligere tildeling av letelisenser. 

6. Nordland fylkeskommune har løpende dialog med flere selskaper i Norskehavet. Vi 
anser det viktig at de som tildeles operatørskap har gode kunnskaper om næringsliv og andre 
forhold i de fylkene som grenser til Norskehavet. OED anbefales å innhente informasjon fra 
fylkeskommunene om våre erfaringer så langt. Gode referanser i Norge og i andre land bør 
tillegges større vekt. 
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