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Høring - Konsekvensutredning i åpningsprosessen for 

petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte høring til uttalelse. 

 

Det er nå 18 år siden åpning av et større område på norsk sokkel. Åpning av nytt areal er 

nødvendig for den langsiktige aktiviteten. Det tar normalt lang tid fra åpning av nytt areal, til 

eventuell ny aktivitet ved utbygging av funn. Norge har lykkes med å bygge opp en 

verdensledende leverandørindustri basert på utvikling av kunnskap og teknologi på norsk 

sokkel. En jevn aktivitet på sokkelen er viktig for arbeidsvolumet i bedriftene. Store 

svingninger medfører nedbemanning og permitteringer når aktiviteten er lav og sprengt 

kapasitet når den er høy.  

 

LO vil igjen understreke sin støtte til regjeringens perspektiv for næringen slik det er 

presentert  i stortingsmelding 28 -  ”En næring for fremtiden”. Ambisjonene for olje- og 

gassproduksjonen forutsetter  at nye områder åpnes.  

LO støtter derfor regjeringens arbeid for åpning av et nytt areal i Barentshavet.  

 

Nye utfordringer til sikker drift 

LO påpekte i høringen om plan for konsekvensutredning av Barentshavet sydøst at aktivitet i 

dette havområde vil gi nye utfordringer. Kombinasjonen av store avstander, lang mørketid, 

raske værforandringer, tåke, is og ising er utfordringer som må løses. Samtidig vil en 

petroleumsaktivitet i området øke sikkerheten for alle næringer som opererer der gjennom 

styrket beredskap og sterkere redningskapasitet.  

 

LO mener virksomheten i Barentshavet skal driftes med like god sikkerhet som resten av 

norsk sokkel. Konsekvensutredningen har startet arbeidet med å konkretisere disse 

utfordringene, men den gir ikke svar på hvordan de skal håndteres.  

 

LO mener det bør være en premiss før tildeling av blokker i dette området at løsningene for 

sikker drift er utarbeidet og eventuelt utviklet før den relevante aktiviteten starter. Det er en 

lang tradisjon i Norge for at partene finner gode løsninger. Sikkerhetsstandardene på norsk 

sokkel er utviklet i et treparts samarbeid og partene i arbeidslivet må sammen med 

Arbeidsdepartementet og Ptil utvikle gode standarder og løsninger for arktisk 

petroleumsutvinning.  

 



  

LO mener regjering og storting bør følge dette arbeidet nøye og klart signalisere at 

sikkerhetsnivået skal ligge på samme nivå som resten av norsk sokkel.  

 

Regjeringen har vedtatt etablering av et forskningssenter for petroleumsutvinning i arktiske 

strøk. LO vil påpeke at et slikt senter må omfatte forskning på hvordan arbeidstakere påvirkes 

av de særskilte arbeidsforholdene de stilles overfor.  

 

Lokal videreforedling av ressursene 

LO registrerer at Gassco har levert en gjennomgang av de industrielle mulighetene av 

gassfunn i utredningsområdet. Utvikling av industriell virksomhet basert på utvinning av 

ressursene i havområdet utenfor Finnmark kan gi viktige bidrag til de lokale og regionale 

ringvirkningene.  

 

Transportavstanden til de europeiske og asiatiske markedene er lange og kostnaden med 

etablering av infrastruktur for slike transportløsninger er høy. Lokal videreforedling av gassen 

fratrukket de transportkostnadene det europeiske markedet pådrar seg, vil gi en lavere 

gasspris.  

LO mener det bør legges føringer for at eventuelle gassfunn skal legge til rette for et lokalt 

avtak.  

 

Petroleumsaktiviteten i Finnmark vil vokse kraftig de nærmeste årene. Goliat og Skrugard/ 

Havis er prosjekter som allerede er i ferd med å gi aktivitet i form av både utbygging og drift. 

Interessen i TFO runden vil forsterke aktiviteten i fylket. Når det første større området siden 

1994 åpnes nordøst i Barentshavet, tilsier det økt petroleumsaktivitet i årtier fremover. LO vil 

peke på behovet for en koordinert plan for at denne aktiviteten i så stor grad som mulig fører 

til sysselsetting av arbeidstakere som også er bosatt lokalt. En forsterket satsing innen 

utdanning innen relevante fagområder må til. Det tar tid å løfte frem riktig kompetanse. 

 

Det er oppnådd resultater på dette området i Hammerfest som følge av en bevisst politikk for 

at de sysselsatte bor lokalt.  

 

Sameksistens 

Først og fremst er det et faktum at livskraftige samfunn er avhengig av tilstrekkelig 

verdiskapning og arbeidsplasser. Økt aktivitet øker behovet for offentlige og private tjenester. 

Petroleumsvirksomheten bidrar til aktivitet langs hele kysten og det tjener øvrige næringer.  

 

Næringsvirksomhet i det samme havområdet krever vilje til samarbeid. Finnmark har hittil 

funnet løsninger som integrasjon av fiskeflåte i beredskapen. Det styrker økonomien også i 

fiskeriene. LO mener de politiske signalene må være klare på at sameksistens er mulig og at 

aktørene utfordres på å finne løsninger som reduserer konflikt i områdene.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Gerd Kristiansen 
(sign.) 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

Saksbehandler: Olav H. Lie 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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