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Høring om Am utvalgets rapport om økt utvinning på norsk 
kontinentalsokkel 

Greater Stavanger vil med dette oversende sine innspill og kommentarer til 
rapporten. Vedlagt ligger vår saksfremstilling som i stor grad bygger på 
utvalgets anbefalinger. Hovedpunktene fra vår side er som følger: 

Etablere en bedre balanse i forholdet mellom lete- og 
produksjonsboring 
Øke antall rigger på norsk sokkel 
Fremme kjøp og salg av eierandeler 
Utvikle Petoros nøkkelrolle på sokkelen 
Økende behov for kompetanse, arbeidskraft og forskning 
Revurdere dagens stemmeregler i lisensene 
Utvalgets innstilling er praktisk rettet mot hva som kan gjøres for å øke 
utvinningen fra norsk sokkel. Argumentene har en solid forankring i industrien. 
Vi vil på det sterkeste anbefale departementet om snarest å gå videre med 
utredning og prioritering av hvilke av de foreslåtte tiltakene som skal 
iverksettes. 
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Greater Stavangers kommentarer til Åm utvalgets rapport 
"Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel" 

Etablere en bedre balanse i forholdet mellom lete- og 
produksjonsboring 
Etter endringene i petroleumsskattesystemet i 2004 har vi sett en økning 
av leteaktiviten på norsk sokkel. Flere letebrønner er boret og mange nye 
selskap har etablert seg. Helt i tråd med Oljedirektoratets målsetting. 
Leteboring er en forutsetning for å gjøre nye funn. Noen av 
konsekvensene av en reversering av disse reglene vil være et lavere 
letenivå, med færre funn som resultat. Greater Stavanger mener det er 
feil å sette leteboring opp mot produksjonsboring. Skal man lykkes med å 
øke utvinningen må man intensivere produksjonsboring i tillegg til å 
opprettholde en aktiv letevirksomhet både i infrastrukturnære - og i 
frontier områder. 

Øke antall rigger på norsk sokkel 
Norske myndigheter stiller spesielle krav til rigger som skal operere på' 
norsk kontinentalsokkel. I praksis betyr dette at det kreves 
tilleggsinvesteringer ved å ta en rigg som fra et annet operasjonsområde 
til oppdrag på norsk sokkel. Konsekvensen er mangel på hensiktsmessig 
flyt av rigger inn til Norge, som igjen medfører at det på norsk sokkel ofte 
kan bli et underskudd av rigger, noe som øker prisnivået på all 
riggaktivitet. 
Dette har negative konsekvenser på både kostnads- og framdriftssiden 
som ikke fremmer norsk sokkel sin attraktivitet. 

Greater Stavanger støtter forslaget om at det skal arbeides for en 
forenkling av regelverket som kan gjøre det enklere å flytte rigger inn og 
ut av norsk sokkel. Dette gjelder spesielt rigger som skal brukes i 
Nordsjøen. Økes antall rigger på norsk sokkel kan dette medføre at det 
særnorske høye ratenivået reduseres og at et større utvalg av rigger mer 
egnet til spesifikke oppdrag, kan tilbys. 

Fremme kjøp og salg av eierandeler 
Markedet for porteføljetransaksjoner i Norge har vært betydelig mindre 
enn markedet i Storbritannia. Basis for slike transaksjoner er at aktørene 
ser muligheter for økt verdiskaping. Greater Stavanger mener at behovet 
for økt verdiskaping ved portefølje tilpassninger er tilstede også på norsk 
sokkel. 
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Staten via Petoro er ingen aktiv pådriver for å initiere denne typen 
aktivitet og verdiskaping. Statens passivitet medfører at markedet for 
porteføljetilpasninger blir mindre i volum og mindre dynamisk enn det 
ellers kunne ha vært. Vi vil av den grunn støtte utvalgets anbefaling om at 
"myndighetene og rettighetshaverne bør i større grad gjennomføre 
porteføljetilpasninger". For rettighetshaverne gjelder dette spesielt Statoil. 
Utvikle Petoros nøkkel rolle på sokkelen 
Petoro er på vegne av den norske stat den største rettighetshaver på 
norsk sokkel. 
Det er krevende for Petoro med sin begrensede kapasitet å fokusere sitt 
arbeid på de etter hvert mange områder som alle har et stort potensial for 
ekstra verdiskaping. Konsekvensene er at Petoro til tider ikke har 
ressurser til å bidra aktivt i lisenser som ikke er prioritert. Dette blir løst 
av at Petoro overlater lisensoppfølgingen til et annet selskap som er 
representert i lisensen. Petoros handling blir av andre opplevd som en 
svekkelse av mangfoldet og Petoro som bidragsyter i lisensen. For andre 
deler av næringslivet ville en slik ivaretakelse av store eierinteresser bli 
sett på som uaktuelt og uansvarlig, ei heller bli akseptert av 
myndighetene. 
Greater Stavanger støtter forslaget om økte ressurser til Petoro. 
Både antallet aktører og den generelle aktiviteten på sokkelen har øket i 
en slik grad siden Petoro ble etablert at det vil være naturlig å revurdere 
de vedtak som per i dag begrenser Petoros organisasjon. 
I dette ene punktet alene ligger det etter vår oppfatning en ikke 
ubetydelig mulighet for bedre utnyttelse av ressursene på Norsk sokkel. 
Det påpekes også at det er nødvendig med en budsjettmekanisme som er 
mer langsiktig og forutsigbar enn dagens bevilgning over OEDs årlige 
budsjett. 

Økende behov for kompetanse, arbeidskraft og forskning 
Norsk sokkel har i mange år vært kjent for høy grad av innovasjon, og 
evnen til å flytte teknologiske grenser. Det er nødvendig for økt utvinning 
at viljen og initiativet til innovasjon fortsatt er tilstede. Med økt satsing på 
forsking gjennom etablerte organisasjoner og program vil man kunne 
fortsette den teknologiske utvikling, og dermed øke utvinningsgraden. 

Greater Stavanger mener at det ikke er behov for opprettelse av nye 
teknologiske sentre, men et bedre samarbeid og samordning av ressurser 
mellom sentre som allerede eksisterer. Et godt eksempel på dette er det 
nyetablerte "Senteret for boring- og brønnforbedring for økt utvinning" 
som er et felles løft av Universitet i Stavanger, NTNU, SINTEF og IRIS. 
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Myndighetene bør øke støtten til slike aktiviteter spesielt og til FoU 
aktiviteter generelt. 

Revurdere dagens stemmeregler i lisensene 
Stemmereglene i lisensene er i dag slik utformet at de i stor grad ivaretar 
mindretallets interesser. Dersom dette viser seg å være til hinder for økt 
aktivitet mener Greater Stavanger at reglene må endres til å favorisere 
aktive selskap som ønsker å utvinne mer ressurser. 
Med det mangfoldet vi har på sokkelen vil det alltid være selskap som er 
interessert i mer aktivitet. Selskap som ikke ønsker aktivitet kan selge 
seg ut til mer aktive selskap. Myndighetene kan belønne aktive selskap og 
gi disse større muligheter for utfoldelse. Det motsatte bør skje med 
passive selskap som hindrer aktivitet. 
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