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Forord
Petroleumssektoren er Norges største næring. Den stod i 2002 for 19,2 prosent av
brutto nasjonalprodukt i Norge. Dette tilsvarer om lag tre ganger verdiskapningen i
annen industri. Sektoren betyr også mye for
statens inntekter. I 2002 kom 24 prosent av
statens inntekter fra petroleumsvirksomheten. Olje- og gassvirksomheten bidrar indirekte med 220 000 arbeidsplasser fordelt
over hele landet.
I dag er problemstillinger knyttet til hvordan vi kan øke verdiskapingen fra den norske petroleumsvirksomheten så å si fraværende i samfunnsdebatten. Fokus er på hvordan vi skal for valte inntektene fra petroleumsvirksomheten. Med de utsiktene
norsk kontinentalsokkel representerer og
den kompetansen som den norske petroleumssektoren besitter, må olje- og gasspolitikken ha et helt annet utgangspunkt: Den
må være offensiv. Vi må heller spørre oss
selv hvordan vi på best mulig måte kan utnytte ressursene det gjenstår å produsere og
sikre fortsatt velferd og industriutvikling i
mange år framover.
Regjeringen beskriver i St. meld. nr. 38
(2001–2002) to utviklingsbaner for norsk
kontinentalsokkel: for vitringsbanen og den
langsiktige utviklingsbanen. For vitringsbanen er en utvikling hvor petroleumsindustrien og myndighetene sier seg tilfreds med
hva som er oppnådd. Langs for vitringsbanen
stagnerer utviklingen av norsk kontinentalsokkel og den norske olje- og gassnæringen
i løpet av de kommende 10-20 årene. En alternativ utvikling er den langsiktige utviklingsbanen. Denne innebærer produksjon på
norsk kontinentalsokkel av olje og gass i et
hundreårsperspektiv. Viktige forutsetninger
for at den langsiktige utviklingsbanen realiseres er at olje- og gassprisene holder seg på
et rimelig høyt nivå og at olje- og gassnæ-

ringen og myndighetene satser på å utvikle
petroleumsressursene på en kostnadseffektiv måte. Regjeringens mål er at utviklingen
på sokkelen skal følge den langsiktige utviklingsbanen. Stortinget har sluttet seg til
denne målsettingen.
En utvikling langs den langsiktige utviklingsbanen legger grunnlaget for en norsk
olje- og gassnæring i hele dette århundret.
Det er i dag få andre norske næringer med
et tilsvarende langsiktig perspektiv.
Det er imidlertid svært krevende å nå den
langsiktige utviklingsbanen. En forutsetning
for å nå dette målet er at det legges til rette
for å utvinne ressursene i de modne områdene av norsk kontinentalsokkel. Mange felt
er i en fase med fallende produksjon og stigende driftskostnader. Dette stiller selskapene overfor krevende utfordringer for å redusere driftskostnader, forlenge feltenes levetid og bedre ressursutnyttelsen. Videre
ligger det et stort verdipotensial knyttet til å
øke utvinningsgraden på kontinentalsokkelen. Jeg mener det bør være en felles målsetting for både myndigheter og industri å
heve den for ventede gjennomsnittlige oljeutvinningsgraden fra dagens nivå på 44 prosent, til minst 50 prosent.
Utvikling og anvendelse av ny teknologi
og nye organisatoriske løsninger er en forutsetning for at vi skal nå den langsiktige utviklingsbanen. Olje- og gassvirksomheten er
høyteknologisk virksomhet med et stort
behov for godt kvalifisert arbeidskraft. Det
er svært viktig for utviklingen på norsk kontinentalsokkel at sektoren er attraktiv og
evner å trekke til seg denne arbeidskraften.
Olje- og gassindustrien er også en svært viktig drivkraft for innovasjon og utvikling av
teknologi og arbeidsprosesser i øvrig norsk
næringsliv. Det er nære forbindelser mellom
olje- og gassnæringen og blant annet IKT-
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næringen, maritim sektor, finansnæringen
og øvrig norsk energiindustri. De indirekte
økonomiske effektene på både sysselsetting
og produksjon i landbasert virksomhet er
derfor betydelige.
Kontinentalsokkelen kjennetegnes i dag
av at det er stor variasjon i modenhet i de
forskjellige områdene. Myndighetene må
gjennom sin lete- og konsesjonspolitikk
legge grunnlaget for at de tidskritiske ressursene i modne områder blir påvist og utbygd innenfor levetiden til de eksisterende
installasjonene. Dette krever et forutsigbart
og effektivt tildelingssystem i disse områdene. For å møte denne utfordringen har regjeringen bestemt at det skal opprettes et
fast, forhåndsdefinert leteområde, hvor det
vil bli gjennomført årlige tildelinger. Det
planlegges også utlysning av 18. konsesjonsrunde mot slutten av inneværende år.
Dyphavsområder vest i Norskehavet er
særlig interessante med tanke på å gjøre
nye funn. De nordlige havområdene ved
Lofoten og i Barentshavet er også meget interessante for olje- og gassindustrien.
Regjeringen legger til grunn at det er behov
for mer informasjon for å kunne vurdere en
videre petroleumsaktivitet i disse områdene. Regjeringen har derfor satt i gang en utredning av konsekvensene av helårig petroleumsaktivitet ved Lofoten og i Barentshavet. Denne utredningen vil bli ferdigstilt i
2003.
Forholdet til miljøet og andre brukere av
havområdene er også av stor betydning for
den langsiktige utviklingen av virksomheten. Mer enn 30 års erfaring med petroleumsvirksomheten har vist at den kan drives innenfor forsvarlige miljørammer. Samarbeid mellom de forskjellige fagmyndigheter og olje- og gassindustrien har også vist at
virksomheten kan skje i sameksistens med
andre næringer og hensyn. Regjeringen vil
føre en offensiv miljø- og ressurspolitikk basert på målet om en bærekraftig petro-

leumsvirksomhet og sameksistens mellom
petroleumssektoren, andre næringer og miljøet.
Ingenting tyder på at olje- og gass vil miste
sin betydning for verdens energibehov i
overskuelig fremtid. Det Internasjonale
Energibyrået (IEA) anslår at det globale forbruket av energi vil øke med om lag 50 prosent i de neste 20 årene. Veksten ventes å bli
særlig stor i utviklingslandene, der økonomisk utvikling og bekjempelse av fattigdom
vil kreve en betydelig økning av energiforbruket. Norge produserte 3,0 millioner fat
olje per dag i 2002 og var verdens tredje
største eksportør av råolje. Norge spiller således en betydelig rolle i å sikre tilgangen av
nødvendig energi.
For samfunnsutviklingen generelt er det
derfor viktig at vi også i framtiden har betydelig aktivitet og dynamikk i den norske
olje- og gassnæringen. Dette forutsetter at
norsk kontinentalsokkel forblir et attraktivt
område for investeringer og at norsk petroleumsindustri er konkurransedyktig.

Minister of Petroleum and Energy
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