Uttalelse fra KonKrafts Råd 8. oktober 2013 i Stavanger
KonKraft er en felles arena for organisasjonene Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges
Rederiforbund og LO
KonKrafts Råd har i Stavanger den 8. oktober 2013 drøftet hvilke hovedlinjer som bør ligge til grunn
for norsk olje- og gasspolitikk i den kommende fire års perioden og vil i den forbindelse uttale:
Verden trenger olje og gass. Norge produserer det på en bærekraftig måte. KonKraft vil vise til at
olje- og gassvirksomheten er en bærebjelke i norsk økonomi og står for halvparten av norsk eksport,
en tredjedel av statens inntekter og en fjerdedel av norsk verdiskaping. Næringen sysselsetter direkte
og indirekte 250 000 personer over hele landet og bidrar til nærings-, teknologi- og
samfunnsutvikling. Konkraft vil også vise til at om lag halvparten av den norske skipsflåten er
engasjert i offshore olje og gassvirksomhet. Petroleumsklyngen er Norges største kommersielle
kunnskapsbase. Leverandørindustrien og oljeteknologibedriftene er Norges nest største
eksportnæring målt i verdi, etter salg av olje og gass. Det vil derfor være viktig å bidra til at
leverandørindustrien får mulighet til vekst og videreutvikling for å sikre sin konkurransekraft.
KonKrafts Råd viser til tidligere uttalelser om at rammebetingelsene for olje- og gasspolitikken må
være attraktive, langsiktige og stabile for å sikre arbeidsplasser og verdiskapingen i Norge. Utvikling
av ny teknologi på norsk sokkel har lagt grunnlag for nye løsninger som har kommet operatører,
leverandører, arbeidstakere, myndigheter og det norske samfunn til gode. Overføring av kompetanse
og teknologi gir verdiskaping og arbeidsplasser i annen industri. Olje- og gasspolitikken må stimulere
til en kompetanse- og teknologiutvikling for fortsatt lønnsom produksjon av Norges olje- og
gassreserver.
KonKraft mener det er viktig å opprettholde en forutsigbar konsesjonspolitikk. KonKrafts Råd er
skuffet over at den nye regjeringen har valgt å ikke igangsette en konsekvensutredning av
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. En slik konsekvensutredning ville vært viktig for
den langsiktige konkurransekraften til norsk sokkel, teknologiutviklingen i Norge, og for
næringsutvikling, kompetanseoppbygging og arbeidsplasser i Nord-Norge.
KonKrafts Råd har høye forventninger til at den nye regjeringen vil trappe opp
forskningsbevilgningene. KonKraft har flere ganger påpekt at den negative realutviklingen i offentige
bevilgninger til forskning og utvikling må snues, og at man må opp på et årlig nivå på 600 millioner
kroner fra statens side. Det offentlige må stimulere til et offentlig og privat samarbeid på FoUområdet i petroleumsnæringen.
Hensynet til sikkerhet og et høyt nivå på HMS må fortsatt ligge til grunn for petroleumsvirksomheten.
Myndighetene og industrien må forsterke sitt samarbeid for økt beredskap når
petroleumsvirksomheten forskyves nordover. En styrking av oljevernberedskapen i nord vil komme
alle næringer med tilknytning til havbasert virksomhet til gode.
Olje- og gassnæringen vil understreke behovet for å sikre god tilgang på kompetent arbeidskraft på
alle nivåer. Det må satses mer på lærlingerordningene og rekruttering av fagarbeidere.Det er positivt
at interesse og rekruttering til realfag har økt, men det er viktig at både myndighetene og næringen
selv har fokus på kompetanseutfordringen i tiden fremover.

