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Høringsuttalelse til TFO 2016

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 5. november.

Fylkesutvalget behandlet saken i sitt møte den 15. desember og fattet følgende vedtak:

1_

2.

3.

4.

5.

Fylkesutvalget er positivt til en utvidelse av TFO-området i Norskehavet og
Barentshavet slik det er foreslått i brev fra Olje og energidepartementet (OED) av 5.
november 2015, og slutter seg til forslaget.

Tildelinger i Forhåndsdefinerte Områder (TFO) bidrar til at eksisterende infrastruktur
kan utnyttes til utbygging av nye og mindre funn og gi tilleggsressurser til allerede
besluttede utbygde felt. Dette vurderes som positivt.

Fylkesutvalget understreker viktigheten av at det fortsatt gjennomføres offentlige
høringer og offentliggjøring av arbeidsprogrammene knyttet til utbygging og drift i de
tildelte områdene. Fylkeskommunenes muligheter for à komme i inngrep med
prosjekter på et tidlig tidspunkt i konsekvensutredningsprosesser må styrkes.

Det kommer nå kraftige signaler fra regionens leverandørindustri om at nye
rammevilkår vil kunne ramme bredden i leverandørnettet i regionen særdeles
negativt. Fylkesutvalget mener at olje- og energidepartementet generelt og i sine
utlysninger i større grad må påvirke selskapene til å utlyse kontrakter som har en
størrelse og kompleksitet tilpasset næringsstrukturen i regionen. Selskaper som best
legger til rette for lokale og regionale ringvirkninger, må prioriteres ved tildelinger.
Dette er blant annet viktig for å sikre stabil aktivitet hos regionens leverandører og
ved eksisterende drifts- og basemiljøer.

I tråd med Petroleumslovens bestemmelser om at petroleumsvirksomheten skal
komme hele landet til gode, må Olje- og energidepartementet kommunisere til
oljeselskapene at kostnadsreduksjonsprosesser ikke skal medføre sentralisering av
driftsfunksjoner og basefunksjoner - verken til andre regioner eller internasjonale
kontorer. Det vises til de beslutninger Stortinget har fattet i enkeltsaker bl.a i samband
med lokalisering av etablerte drifts- og basefunksjoner i Stjørdal og Kristiansund.
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6. Fylkesutvalget vil understreke at det er meget viktig at Olje- og energidepartementet
og Oljedirektoratet følger opp selskapene slik at nye tildelinger i TFO-rundene ikke
fører til lavere oppmerksomhet om økt utvinning fra eksisterende felt.

7. Fylkesutvalget legger til grunn at utvidelse av blokker som inngår i TFO-2016 i
Norskehavet skjer innenfor rammene av de aktuelle forvaltningsplanene, og at helse,
miljø, oljevernberedskap og sikkerhet blir ivaretatt på en god måte i henhold til
lovverket

Dette til videre oppfølging og behandling.

Med hilsen

(W7/I we/1/I/if
A jørn Rønning

eniorrådgiver
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