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Innspill til kunnskapsinnhenting om verdiskaping i nord 

 
Vi viser til kunnskapsinnhentingen om økt verdiskaping i nord hvor det inviteres til 

skriftlige innspill fra alle berørte aktører og interessegrupper. 
 
Det står presisert i Meld. St. 10 (2010-2011) kapittel 7.3, forvaltningsplanen for 

Barentshavet- Lofoten: 
Kunnskapsinnhentingen skal konsentrere seg om kunnskapsinnhenting om virkninger og 
ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter. 

Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av 
forvaltningsplanen. Temaene for kunnskapsinnhentingen vil blant annet inkludere 
samfunns- og næringsmessige ringvirkninger fastsatt i samspill med regionale og lokale 

myndigheter. 
 
Geografisk avgrensning av området for kunnskapsinnhentingen er sammenfallende med 

forvaltningsplanområdet Barentshavet- Lofoten og tilhørende landområder. Erfaringen fra 
andre steder viser at det kan skapes betydelige lokale ringvirkninger av 
petroleumsvirksomheten i et område, dersom det legges til rette for det. Effekten for 

landsdelen av at sentrale aktører er til stede i byer som Hammerfest, Harstad og 
Sandnessjøen bør belyses. Signaleffekten av de tiltak myndighetene selv kan iverksette 
med å gå foran og styrke egen tilstedeværelse i landsdelen bør også inkluderes. OLF 

forutser at dette vil være en viktig del av den offentlige diskusjonen rundt åpningen av 
dette området, og det er viktig at de samfunnsmessige virkningene er tilstrekkelig 

utredet. 
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OLF vil påpeke følgende: 
 

 OLF vil også påpeke at petroleumsnæringens inntog i nord vil kunne gi 

konsekvenser for andre næringer utover det vi ser per i dag. For eksempel for 
reiselivsnæringen, vil man gjennom økt aktivitet kunne stimulere til langt flere 
helårs virksomheter og arbeidsplasser innen den næringen, enn hva tilfellet er i 

dag. 
 

 OLF vil også vise til prosjektet rundt kystnær beredskap i forbindelse med 

utbyggingen av Goliat-feltet utenfor Finnmark. Her har den kystnære flåten fått 
oppgaver som både gir dem tilleggsinntekter og får sikkerhetstestet båtene sine. 
Dette gir både økt inntjening og økt sikkerhet. Prosjektet er vist til som en modell 

som kan bli realisert langs hele kysten. 
 

 Det er en uttrykt ambisjon gjennom petroleumsmeldingen, og en forventet økende 

aktivitet innen petroleumsnæringen i nord. OLF mener derfor det vanskelig kan 
gjøres en god vurdering av samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av 
næringene reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter uten at den fremtidige 

petroleumsaktiviteten i nord blir vurdert samtidig. OLF mener at de positive 
virkningene av olje- og gassvirksomhet i området må få en framtredende plass i 
arbeidet. 

 
 Olje- og energidepartementet gjennomfører parallelt en kunnskapsinnhenting om 

virkninger av økt petroleumsvirksomhet i uåpnede områder i det nordøstlige 
Norskehavet. Det er viktig at informasjon herfra tas med i arbeidet om 
verdiskaping i nord.  Denne kunnskapsinnhentingen omfatter likevel geografisk kun 

en del av nordområdene.  
 

 OLF vil derfor be om at petroleumsnæringen og forventet vekst i nord også blir med 

i vurderingene av arbeidet.  
 
 

OLF ser frem til samarbeidet videre i arbeidet med å gjennomføre en kunnskapsinnhenting 
som vil store muligheter for en sikker og god vekst i nord. 
 

 
Med vennlig hilsen 
OLF Oljeindustriens Landsforening 
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