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Saksgang Møtedato Saksnr 
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 15.12.2015 211/15 

Olje og energidepartementet - tildeling i forhåndsdefinerte områder 
2016 - TFO området og forslag til utvidelse 

 
Fylkesrådsleders innstilling til vedtak: 

 

1. Fylkesrådet er positivt til en utvidelse av TFO-området i Norskehavet og forventer at 
dette vil gi lokale og regionale positive ringvirkninger. Rådet vil anbefale at andre 
områder i Norskehavet tas med i neste runde.  

2. Fylkesrådet mener at berørte fylker må bli en formell part i framtidige PUD/PAD (plan 
for utvikling og drift, og plan for anlegg og drift) -prosesser forut for offentlige høringer. 
Dette for både å sikre reell mulighet for å komme i inngrep med prosjekter på et tidlig 
tidspunkt, prosjekter som har stor betydning for regional næringsutvikling, og for å 
sikre gode demokratiske prosesser forut for utbygginger, både for aktiviteten på land i 
Norskehavsregionen og i Norskehavet. Blant annet har Nord-Trøndelag 
fylkeskommune, Nordnorsk Petroleumsråd og Norskehavrådet i flere saker ytret 
sterke ønsker om å bli en formell part i denne prosessen.  

3. En utvidelse av leteområdene i Norskehavet kan få stor betydning for aktivitetsnivået 
hos oljeselskap, leverandørindustri og statlige organer på ulike måter. Fylkesrådet 
finner det naturlig at regionens næringsliv får en langsiktig forutsigbar virksomhet 
gjennom den landbaserte aktiviteten som blant annet er representert gjennom de 
selvstendige driftsorganisasjonene i Stjørdal Dette må skje innenfor gjeldende 
regelverk og kommuniseres sterkere til oljeselskapene. 

4. Fylkesrådet forventer at Olje- og energidepartementet også kommuniserer til 
oljeselskapene at kostnadsreduksjonsprosesser ikke skal medføre sentralisering av 
driftsfunksjoner ved driftsorganisasjonene og baser til andre regionale, nasjonale eller 
internasjonale kontor/hovedkontor. Dette må Olje- og energidepartementet raskest 
mulig vurdere ut fra de beslutninger Stortinget har fattet i enkeltsaker i samband med 
blant annet Stortingets lokalisering av driftsorganisasjonene i Stjørdal. 

5. Fylkesrådet mener at olje og energidepartementet i sine utlysninger i større grad må 
påvirke selskapene til å etablere kontrakter som har en størrelse og kompleksitet 
tilpasset næringsstrukturen i regionen. Dette er viktig for å sikre stabil aktivitet hos 
næringslivet og ved eksisterende driftsmiljø. Dette er enda viktigere nå, da det er 
tydelige signaler fra industrien at nye rammevilkår vil kunne ramme bredden i 
leverandørnettet i regionen negativt. Lokale og regionale arbeidsplasser er som kjent 
svært viktige, dette ikke minst for å sikre næringen legitimitet i samfunnene lokalt og 
regionalt. 

6. Fylkesrådet legger til grunn at utvidelse av blokker som inngår i TFO-2016 i 
Norskehavet skjer innenfor rammene av den aktuelle forvaltningsplanen, både til 
beste for regionens næringsliv og det norske samfunn samtidig som helse, miljø, 
oljevernberedskap og sikkerhet blir ivaretatt på en god måte i henhold til lovverket.  

 


