OLJEKONFERANSEN SANDNESSJØEN
10.-11. JUNI 2010
PERSPEKTIVER OG MULIGHETER I NORSKEHAVET. HVA
KAN SENTRALE POLITIKERE BIDRA MED FOR Å
STIMULERE TIL UTVIKLING AV NÆRINGEN?

Tor- Arne Strøm, stortingsrepresentant DNA

Det er Stortinget som, etter forslag fra regjeringen, beslutter om nye
områder skal åpnes for petroleumsvirksomhet. Figuren gir en oversikt
over områder på norsk kontinentalsokkel som er åpnet for
petroleumsvirksomhet.

KONTINUITET;
Betyr tilgang på nye letearealer.
 16 år siden nye arealer på norsk sokkel ble åpnet.
 Dypt vann i Norskehavet og sørvestlige deler av
Nordland VI.
 Utlysning og tildeling i 1996.
 Førte til funn som Ormen Lange, Victoria og
Luva.


SITAT FRA STORTINGSMELDING AV 14. JUNI 1971
"De ti oljebud"
1. Nasjonal styring og kontroll med all virksomhet på den
norske kontinentalsokkelen må sikres.
2. Petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig
uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje.
3. Med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet.
4. Utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig
hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og til natur- og
miljøvern.
5. Brenning av utnyttbar naturgass på den norske sokkel må
ikke aksepteres, unntatt for kortere prøveperioder.
6. Petroleum på den norske kontinentalsokkel skal som
hovedregel ilandføres i Norge, med unntak for det enkelte
tilfellet hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en
annen løsning.
7. Staten engasjeres på alle hensiktsmessige plan, medvirker
til en samordning av norske interesser innenfor
petroleumsindustri og til oppbygging av et integrert oljemiljø
med så vel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.
8. Det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens
forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig
samarbeid med innenlandske oljeinteresser.
9. Det velges et aktivitetsmønster nord for 62.
breddegrad som tilfredsstiller de særlige
samfunnspolitiske forhold som knytter seg til
landsdelen.
10. Norske petroleumsfunn vil kunne stille norsk
utenrikspolitikk overfor nye oppgaver

LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET;


”petroleumsressursene skal forvaltes i et
langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det
norske samfunnet til gode. Herunder skal
ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra
til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø
og styrke norske næringsliv og industriell
utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn
til distriktspolitiske interesser og annen
virksomhet” (§ 1-2. Ressursforvaltningen).
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FORVENTNINGER I NORD?

FOLKETALLSUTVIKLING HAMMERFEST KOMMUNE –FØR OG
ETTER VEDTAKET OM SNØHVIT-UTBYGGINGEN
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Kilde: Hammerfest
kommune

UTFORDRINGEN I NORD;


Landsdelen med størst behov for ny næringsvirksomhet.



Vekst, kontra vern.







Flertallet i Nord-Norge er positiv til økt petroleumsvirksomhet
i nord.
Sterk motstand i nasjonale og internasjonale
miljøorganisasjoner og den sentrale miljøforvaltningen.
Nord-Norge en symbolsk arena hvor sterke krefter utenfor
landsdelen kjemper sin kamp.

