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Rapport fra utvalg om lønnsdannelse - høring 

Det vises til Finansdepartementets brev datert 18.12.2013 hvor det bes om eventuelle 

uttalelser til HoldenIII-utvalgets innstilling om lønnsdannelse og utfordringer for norsk 

økonomi. (NOU 2013:13)  

 

OED ser ikke behov for å avgi uttalelse vedrørende utvalgets vurderinger av lønnsdannelsen i 

Norge. Departementet har imidlertid enkelte merknader til utvalgets betraktninger vedrørende 

aktivitetsnivået i petroleumssektoren.  

 

OED har merket seg utvalgets omtale av petroleumssektoren og denne sektorens betydning 

for norsk økonomi. Utvalget slår fast at petroleumssektoren har vært av avgjørende betydning 

for norsk økonomi og at petroleumssektoren samlet sett har bidratt til å løfte verdiskaping, 

inntekter og velstand i norsk økonomi. BNP pr innbygger i Norge ligger hele 80 pst over 

OECD-gjennomsnittet. Selv når petroleumssektoren holdes utenfor ligger BNP pr innbygger i 

Norge vesentlig over gjennomsnittet for OECD.   

 

Utvalget konkluderer med at nedtrappingen i petroleumsvirksomheten vil kunne utfordre 

stabiliteten i norsk økonomi men de peker også på at dersom petroleumsaktiviteten bygges 

gradvis ned så vil virkningen på fastlandsøkonomien delvis bli motvirket av en gradvis økt 

bruk av oljeinntekter over statsbudsjettet. Utvalget har uttalt at siden petroleumsvirksomheten 

forventes å ligge på et høyt nivå framover, for så å falle, så kan en forskyvning i tid av deler 

av virksomheten bidra til jevnere utvikling og til å redusere størrelsen på kommende negative 

impulser. Det nevnes spesielt på utsettelse av åpning av nye områder og leting som tiltak for å 

jevne ut aktiviteten, samtidig som utvlaget er klar på at de ikke har sett på alle sider av disse 

spørsmålene og derfor heller ikke har dette blant sine anbefalinger.  

 



Side 2 

 

En avtagende petroleumsaktivitet vil isolert sett redusere veksten i norsk økonomi. Den sterke 

årlige veksten i aktivitetsnivå en har sett de siste årene synes ikke å fortsette framover. 

Veksten i investeringene er nå over. Fra fastlandsindustrien utrykkes det nå bekymring for 

avtagende olje- og gassaktivitet og lavere etterspørsel rettet mot norske leverandører. 

Departementet ser derfor ingen stor fare ved at petroleumssektoren har en stor plass i norsk 

økonomi også de kommende årene, snarere tvert imot.  

Oppgaven framover blir snarere å legge til rette for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå på 

sokkelen – å modne frem flere lønnsomme investeringsprosjekter, slik at avmatningen av 

aktivitetsnivået og produksjon blir mer gradvis. Dette er nødvendig for å oppnå høyest mulig 

verdiskaping på lang sikt fra våre olje- og gassressurser. 

Når det gjelder Holden III-utvalgets betraktninger om å utsette åpning av nye områder eller 

leting for å jevne ut aktivitetsnivået og unngå en fall senere, så er det vår klare oppfatning at 

slike tiltak vil være forbundet med store kostnader. Tildelinger og ny tilgang til areal i dag, vil 

ikke ha effekt på utbyggingsaktivitet og påfølgende produksjon før tidligst i 2020. For nye og 

mindre kjente områder kan det ta betydelig lengre tid. Selv med en rask utvikling i 

Barentshavet sørøst, vil det tidligst komme produksjon derfra omkring 2030. Grunnlaget for 

verdiskapingen også utover 2020 legges nå gjennom å legge til rette for et høy nok 

leteaktivitet.  

Petroleumsvirksomheten er svært lønnsom og ressurser bør allokeres til de virksomheter som 

kaster mest av seg. Petroleumsvirksomheten genererer i tillegg betydelige ringvirkninger både 

geografisk og næringsmessig. Et betydelig antall bedrifter og arbeidsplasser har blitt etablert i 

kjølevannet av petroleumsvirksomheten. Mange av bedriftene leverer også til et internasjonalt 

marked. De leverer også til andre næringer.   

 

Vår viktigste ressurs, sammen med naturressursene, er og vil være en høyt utdannet og 

kompetent arbeidsstyrke. Petroleumsvirksomheten er nettopp preget av høy kompetanse og 

evne til omstilling. En fortsatt satsning på petroleumsvirksomheten gjør oss godt rustet til å 

møte morgendagens utfordringer når aktiviteten i denne sektoren avtar.  

 

Med hilsen  

 

 

Lars Erik Aamot (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Erik M. Dugstad 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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