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Oppdragsbrev til Petoro Iceland AS for 2016 

Petoro Iceland AS er et heleid datterselskap av Petoro AS som ivaretar den norske 

deltakerandelen på 25 prosent i to utvinningstillatelser på islandsk kontinentalsokkel. 

Selskapets formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko, å ivareta de 

forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte engasjement i petroleumsvirksomhet på 

islandsk sokkel og virksomhet i tilknytning til dette.  

Olje- og energidepartementet viser til Prop. 1 S (2015-2016) og Innst. 9 S (2015-2016). Med 

bakgrunn i Stortingets vedtak av 18. desember 2015 har Olje- og energidepartementet 

utarbeidet et oppdragsbrev som gir de økonomiske rammene i 2016 for Petoro Iceland AS 

som ivaretaker av statens engasjement i petroleumsvirksomheten på islandsk 

kontinentalsokkel: 

Kap./post Betegnelse Kroner 

1815 Petoro AS  

72 Administrasjon, Petoro Iceland AS 3 000 000 

73 Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel,  

kan overføres 10 600 000 

Post 72 Administrasjon, Petoro Iceland AS 

Tilskuddet skal benyttes til ivaretakelse av de norske deltakerandelene i utvinningstillatelsene 

på islandsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette. Tilskuddet inkluderer 

merverdiavgift. 

 

Tilskuddet vil bli utbetalt på bakgrunn av oversendt elektronisk faktura (Elektronisk 

handelsformat - EHF) til dss-faktura@dss.dep.no. Tilskuddet skal deles opp i minst fire 

terminbeløp. For mer informasjon om elektronisk faktura, se www.dfo.no/efb. 
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Post 73 Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel 

Tilskuddet skal benyttes til å dekke statens andel av utgifter ved deltakelse i petroleums-

virksomhet på islandsk kontinentalsokkel som påløper i tilknytning til utvinningstillatelsene.  

Tilskuddet vil bli utbetalt på bakgrunn av oversendt elektronisk faktura (Elektronisk 

handelsformat - EHF) til dss-faktura@dss.dep.no. Fakturaen må tydelig merkes med formål 

(kap. og post) og beløp.  

Fullmakter 

Petoro Iceland AS gis fullmakt til å overskride tildelingen under kap. 1815, post 73 med inntil 

35 mill. kroner til utgifter som påløper i utvinningstillatelser som skal fordeles mellom 

deltakerne i utvinningstillatelsene etter deltakerandel. Fullmakten skal dekke eventuelle 

forkyvninger og/eller endringer i arbeidsprogram og budsjett i løpet av budsjettåret innenfor 

gjeldende deltakelsesbeslutning som ikke er dekket av gjeldende bevilgning. 

 

Videre gis Petoro Iceland AS fullmakt til å pådra staten forpliktelser på inntil 100 mill. kroner 

utover gitt tildeling under kap. 1815, post 73. Fullmakten gjelder løpende 

forretningsvirksomhet innenfor gjeldende deltakelsesbeslutning. 

Budsjettendringer 

Petoro Iceland AS, administrasjon 

Petoro Iceland AS skal innen 19. september 2015 oversende regnskap per 31. august og 

prognose for resten av året (kap. 1815, post 72). Eventuelle avvik mellom budsjett og revidert 

prognose for 2016 skal forklares. Det oppdaterte budsjettet vil danne grunnlag for utbetaling 

av gjenværende administrasjonstilskudd for 2016.  

Petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, utgifter i utvinningstillatelsene 

Under følger en oversikt over leveranser knyttet til oppdatering av anslag for 2016 for utgifter 

som påløper i utvinningstillatelsene (kap. 1815, post 73): 

Leveranse Tidspunkt Oppdatert anslag Sammenlignet med 

Oppdatering av 

budsjett for 2016  

1. mars Anslag på regnskap for 

2016 

Oppdragsbrev for 2016 

Oppdatering av 

budsjett for 2016 

19. september Anslag på regnskap for 

2016 

Supplerende oppdragsbrev av 

juni 2016 

 

Det vises til brev av 13. november 2015 til Petoro når det gjelder utarbeidelse av 

budsjettmateriale for budsjettåret 2017 og langtidsbudsjett for perioden 2018-2020.  
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Årsrapport 

Petoro Iceland AS skal innen 15. mars 2017 oversende årsrapport for 2016. 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. 

 

Videre skal det utarbeides en beskrivelse av gjennomførte aktiviteter i arbeidsprogrammene 

og en spesifisert regnskapsoversikt for utgiftene i utvinningstillatelsene. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Rune Østvold (e.f.)  

kst. avdelingsdirektør 

 Steffen Weum 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

Kopi:  

Riksrevisjonen 


	Budsjettendringer
	Petoro Iceland AS, administrasjon
	Petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, utgifter i utvinningstillatelsene
	Årsrapport
	Med hilsen
	Rune Østvold (e.f.)

