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Oppdragsbrev til Petoro Iceland AS for 2014  

Det vises til Prop. 1 S (2013-2014) fra Olje- og energidepartementet (OED) og Innst. 9 S 

(2013-2014). Med bakgrunn i Stortingets vedtak av 12. desember 2013 gis følgende tilskudd 

til Petoro Iceland AS for 2014: 

 

Kap./post Betegnelse Kroner 

1815 Petoro AS  

72 Administrasjon, Petoro Iceland AS 3 500 000 

73 Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontintalsokkel,  

kan overføres 6 500 000 

 

Tilskuddene skal benyttes til statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk 

kontinentalsokkel og ivaretakelse av de norske deltakerandelene i utvinningstillatelsene på 

islandsk kontinentalsokkel, herunder den tredje utvinningstillatelsen som den norske stat 

besluttet deltakelse i 22. november 2013, og virksomhet i tilknytning til dette. Tilskuddet 

inkluderer merverdiavgift.  

Det bes om at Petoro Iceland AS fakturerer Olje- og energidepartementet kvartalsvis for de 

tjenestene Petoro Iceland AS utfører. 

 



Side 2 

 

Årsrapport 

Petoro Iceland AS skal innen utgangen av februar 2015 oversende årsrapport for 2014. 

Årsrapporten skal omfatte hvilke aktiviteter som er gjennomført og hvilke resultater som er 

oppnådd. Rapporteringen skal inneholde et revisorbekreftet årsregnskap og balanse med 

noteopplysninger. I tillegg skal den inneholde forklaring på ikke uvesentlige avvik mellom 

budsjett- og regnskapstall og på resultater i henhold til krav og mål som er fastsatt i 

oppdragsbrevet. 

Budsjettendringer 

For administrasjonstilskuddet (kap. 1815, post 72) skal Petoro Iceland AS innen 

19. september 2014 oversende regnskap per 31. august, samt revidert budsjett for 2014 til 

OED. Det oppdaterte budsjettet vil danne grunnlag for vurdering av utbetaling av 

gjenværende administrasjonstilskudd i 2014.  

 

Frister for oppdatering av anslag for 2014 for kap. 1815, post 73: 

Budsjettendring Tidspunkt Oppdaterte anslag Sammenlignet med 

Oppdatering av 

budsjett for 2014  

3. mars Anslag på regnskap for 

2014 

Oppdragsbrev for 2014, jf. 

Prop. 1 S (2013-2014) 

Oppdatering av 

budsjett for 2014 

19. september Anslag på regnskap for 

2014 

Anslag i oversendelsen av 

3. mars 2014 

 

Det vises til brev av 1. november 2013 til Petoro når det gjelder utarbeidelse av 

budsjettmateriale for budsjettåret 2015 og konsekvensjustert budsjett for perioden 2015-2018. 

Petoro Iceland bes legge ovennevnte retningslinjer og frister til grunn for innrapportering av 

budsjettanslag. 

 

Med hilsen 

 

Sigmund Johansen (e.f.) 

kst. ekspedisjonssjef 

 Rune Østvold 

 kst. avdelingsdirektør 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

 

 


