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Året som er gått har vært utfordrende for petro-

leumsvirksomheten. Oljeprisen var ved inngangen

til 1999 om lag en tredjedel av oljeprisen ved

årets slutt. Også for fremtiden vil man kunne regne

med store svingninger i oljeprisen. Av hensyn til

ønsket om en stabil utvikling i oljemarkedet, norsk

økonomi og forvaltningen av petroleumsressur-

sene, besluttet Regjeringen i desember 1999 

å videreføre kuttet i norsk råoljeproduksjon på

200 000 fat per dag i 1. kvartal 2000.

Det viktigste formålet med oljevirksomheten

er å maksimere verdiskapningen for det norske

samfunnet, samtidig som hensynet til miljø og

sikkerhet ivaretas. Petroleumsinntektene utgjør

en svært viktig del av statens samlede inntekter.

Fra 1995 har en økende del av petroleumsinn-

tektene blitt overført til petroleumsfondet. En over-

veiende del av inntektene fra petroleumsvirksom-

heten blir i dag derfor omgjort til finansielle for-

dringer til disposisjon for senere generasjoner.

Norsk råoljeproduksjon var 2,9 millioner fat

pr. dag i gjennomsnitt i 1999. Oljeproduksjonen

fra norsk sokkel vil snart nå et toppnivå for der-

etter å falle. Det er likevel en betydelig ressursbase

på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder både i

tilknytning til felt i drift, felt under vurdering og

uoppdagede felt. Mesteparten av disse ressursene

fordrer nye investeringer for å kunne utvinnes.

Denne ressursmengden danner således et grunnlag

for ny aktivitet, sysselsetting og statlige inntekter

fra næringen. I årene fremover vil det være en

viktig oppgave å opprettholde norsk sokkel som

en attraktiv region for nye investeringer.

Norsk olje- og gassindustri har utviklet seg til

å bli en internasjonal konkurransedyktig industri.

På mange områder, som for eksempel undervanns-

produksjon, er norsk industri verdensledende.

Eksport av olje- og gassrelaterte varer og tjenester

har de senere år hatt en kraftig vekst.

Vi står nå ovenfor den 16. konsesjonsrunden.

Blokkene som ble utlyst høsten 1999 vil bli tildelt

våren 2000.

Forord

Med hilsen

Marit Arnstad

Olje- og energiminister
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