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Møte i:
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Dato:

22.9.2011

Sak:

SR-sak 29/11
Innspill til OED sitt arbeid med
KUNNSKAPSINNHENTING OM VIRKNINGENE AV
PETROLEUMSVIRKSOMHET I DET NORDØSTLIGE NORSKEHAV

Det vises til saksframlegg datert 15.9.2011.

Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd ber om at følgende blir ivaretatt i den kommende kunnskapsinnhentings
prosessen:
1. Arbeidet med kunnskapsinnhentingen
Salten Regionråd mener at de tema som olje- og energiministeren presenterte på møtet i Bodø 31. august i stor grad dekker det kunnskapsbehovet vi ser for oss i den videre prosessen.
Salten Regionråd er meget godt fornøyd med at OED involverer de regionråd som ligger
opptil det nordøstlige Norskehav med i prosessen. Salten Regionråd vil samtidig benytte anledningen til å invitere OED til høringsmøte under regionrådets samling den 14.-15. februar
2012.
Bodø kommune vil samtidig benytte anledningen til tilby seg å bli vertskap for høringskonferanse når sammenstillingsrapporten skal fremlegges høsten 2012.
Det forutsettes også at OED vil legge opp til en grundig høringsrunde når rapporten er fremlagt.
2. Forventninger til ringvirkninger
Det er viktig at kunnskapsinnhentingen ikke bare baseres på dagens rammebetingelser og
politiske føringer. For fremtidige feltutbygginger må det også sees på mulige endringer av
politikken for å få økte ringvirkninger i de nære områder på fastlandet. Det er et krav om at
også vår region får driftsorganisasjon, baser og ilandføring når aktiviteten kommer i det
nordøstlige Norskehav. Det må her presiseres at Nordland fylkesting har vedtatt Bodø som
fylkets lokaliseringssted for fullverdig driftsorganisasjon.
Det er viktig at det legges opp til at Norges internasjonale leverandørindustri blir forankret i
regionen ved åpning av nye områder. Hvordan dette kan oppnås bør stå sentralt i kunnskapsinnhentingen.
Det må også sees på hva som kan gjøres for at oljeselskapene og leverandørindustrien ser
på sine strategier/handlemåter for økte ringvirkninger. OED bør analysere Statoils nye kontraktstrategi. Vår leverandørindustri som skal i kontrakt med Statoil blir nødt til å etablere seg
i nærheten til driftsorganisasjonene til selskapet for å få oppdrag. Det må utredes hvordan en
i større gard kan påvirke oljeselskapene til å etablere kompetanse i de fylkene hvor ressursene er organisert.
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3. Industriell anvendelse ved ilandføring av gass
De siste 10 årene har det vært en politisk målsetting å øke industriell anvendelse av gass fra
1 til 10 prosent. Denne politiske føringen har Nordland lagt til grunn i sitt arbeid med å finne
industrielle mulighetsrom for økt utnyttelse av gassressursene til industrielt formål. Det må i
kunnskapsinnhentingen utredes hvordan en kan øke verdiskapingen i Nordland ved å bruke
større del av petroleumsressursene innenlands. Det er også viktig med økt samhandling mellom olje- og energidepartementet, miljøverndepartementet og nærings- og handelsdepartementet slik at vi kan få en industriell anvendelse av gassressursene.
Kunnskapsinnhentingen må også utrede/vurdere:
Landbasert verdiskaping må analyseres når felt/område utbygging vurderes
Etablering av et distribusjonssystem for innenlands bruk av gass
Oljeselskap må få sterkere politiske føringer i forhold til utredning og tilrettelegging av
gass til industrielle formål
Etablering av prismekanismer som gjør det mulig å kjøpe gass til markedspris minus
transportkostnader
Forbedre og tydeliggjøring av kommersielle rammebetingelser
4. Styrking av oljevern og beredskap i nordre del av Norskehavet
Salten Regionråd har vedtatt å gå inn for å styrke oljevernet i Nordland i samarbeid med Lofoten og Vesterålen. Vi har valgt å ta utgangspunkt i Bodø. Vi vil bruke dette ressurssenteret
til å aktivere det området som er mellom Norne og Hammerfest beredskapsmessig.
Ingen har så mange aktører som vi for å få etablert en nasjonale sikkerhets- og beredskapsklyngen i Bodø.
Basert på våre aktører og vedtatt petrostrategi har vi startet en forstudie for styrking av overvåking, beredskap og sikkerhet knyttet til petroleumsvirksomheten. Det er besluttet at vi skal
bidra til en styrking av Salten IUA (De interkommunale utvalg for akutt forurensing) i samarbeid med Lofoten og Vesterålen. Salten IUA dekker kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. Denne styrkingen vil bli
koordinert med Kystverket og NOFO, som er blitt bedt om faglig bistand.
Kystnær virksomhet og særegne lokale forhold vil medføre behov for styrket oljevernberedskap. Det er nyttig – for ikke å si nødvendig å ta i bruk lokal kunnskap om mestring av kulde,
mørke, is, ising, ekstreme værendringer etc. Det bør utredes hvordan styrking av Salten IUA
vil bli et effektivt oljeverntiltak som vil styrke beredskapen i de kystnære områdene. Det må
også utredes effekten av å etablere et nasjonalt sikkerhets- og beredskapssenter i Bodø basert på det eksisterende miljøet.
Salten Regionråd er av den formening at styrking av overvåking, beredskap og sikkerhet er
et viktig tema i kunnskapsinnhentingen. Basert på vår satsig og arbeid på dette feltet, kan vi
tilby OED å delta i en innspillsgruppe i forbindelse med kunnskapsinnhentingen.
5. Kompetansemiljøer i Bodø
Universitetet i Nordland vil komme med eget innspill til den kommende kunnskapsinnhentingsprosessen. Salten Regionråd vil her vise til det arbeid som skjer på Universitetet i Nordland ved Nordområdesenteret innen ringvirkningsanalyser. Fakultet for biovitenskap og akvakultur kan bistå å kartlegge viktige fiskeriområder i aktuelle kystnære områder, med fokus
på redskaps- og fartøytype, sesong etc. Fakultet for samfunnsvitenskap planlegger studier
innen beredskap.
Det bør utredes hvordan dette miljøet og Nordlandsforskning kan utnyttes for å få en regional
stekt lokal/regional fagorientert innhenting av kunnskap i utviklingen av fremtidens petroleumsnæring i nord.
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6. Sameksistens mellom fiskerier og petroleumsnæringen
I kunnskapsinnhentingen må det utredes nøye hva som skal til for å få en reell sameksistens
mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen. Flere av de mest interessante områdene for
petroleumsnæringen ligger i de samme områder som det pågår et aktivt fiske.
7. Etablering av feltsenter rundt Luva
Gassfeltet Luva er planlagt utbygd på en slik måte at nye gassfunn i området kan tilknyttes
og dermed utgjøre et senter/feltsenter. Luva kan med dette bli et senter/feltsenter for framtidige utbygginger i et stort geografisk område. Det må ikke etableres strukturer rundt Luva
som forhindrer positive ringvirkninger på land når Nordland VI og VII skal utbygges. Salten
Regionråd mener at det må utreres hva en etablering av et slikt senter kan få av betydning
for ilandføring og næringsmessig utvikling i Nordland. Dette prosjektet kan få stor betydning
for handlingsrommet i vår region i årene framover. Det må derfor utredes hvilken betydning
slike utbygginger kan få for ilandføring, framtidig infrastruktur på land og i havområdene
utenfor Salten.
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