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Innspill til delrapporter i det faglige grunnlaget -Verdiskaping i næringene
Delrapporten Verdiskaping i næringene (2019) ble publisert på Havforum.no 11. mars 2019 med kommentarfrist 2. april 2019.
Tabellen oppsummerer innspill til delrapporten sammen med Faglig forum sine vurderinger. Innspillene i sin helhet er lenket opp.
En del av innspillene som har kommet er relevant for meldingsprosessen og ikke for endring av faggrunnlaget, de henvises til den prosessen.
Avsender

Kapittel
/punkt

Kommentar/forslag

Faglig forums vurdering

Norsk olje og gass
og Industri Energi

Generelt

Norsk olje og gass og Industri Energi Faglig Forum merker seg kommentaren.
er positiv til at en har utarbeidet en
delrapport i forbindelse med revisjon Medfører ikke behov for endring i
av forvaltningsplanen for
rapporten.
Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten, som beskriver
verdiskaping og sysselsetting fra
næringene som har sin virksomhet i
og i tilknytning til
forvaltningsplanområdet.

Lenke til innspillet
https://tema.miljodirekto
ratet.no/Documents/Havf
orum/Innspill%20forvaltn
ingsplan%20til%20Verdis
kaping%20i%20n%c3%a6r
ingene%20%20Barentshavet%20ind
ustri%20og%20energi%20
010419.pdf

Norsk olje og gass
og Industri Energi

Norsk olje og gass
og Industri Energi

Kapittel 4.3.

Kapittel 4.3.4

Norsk olje og gass og Industri Energi
ber om at SINTEF-rapporten
"Havnæringer i nord.
Næringsutvikling og verdiskapning
frem mot 2040" og dens
perspektiver blir tatt hensyn til i det
videre arbeidet.
Norsk olje og gass og Industri Energi
vil sterkt anbefale at en legger til
grunn scenarioer som er forenelig
med klimamålene og Paris-avtalen
når det gjelder etterspørselen etter
olje og gass fram mot 2030 og 2050.

Faglig Forum tar innspillet til
orientering.
Medfører ikke behov for endring i
rapporten.

Verdiskapingsrapporten gir en
beskrivelse av fremtidsutsiktene til
petroleumssektoren i Barentshavet
fremover basert på egne og uavhengige
prognoser fra Oljedirektoratet.
ODs prognoser er basert på besluttede
prosjekter og konkrete planer i
havområdet, og inkluderer ikke
forutsetninger for fremtidig etterspørsel
og prisutvikling. Delen som handler om
etterspørsel er forholdsvis kort, og viser
til at dersom hovedscenarioet fra IEAs
ses sammen med ODs prognoser så kan
verdiskapingen fra havområdet økes
ytterligere.
Faglig Forum vurderer at
forutsetningene som legges til grunn
kommer tydelig fram i rapporten, og
viser til at
kommentaren ikke ser ut til å ha
vesentlige virkninger for
hovedkonklusjonene i omtalen av
petroleumssektoren.
Medfører ikke behov for endring i
rapporten.

https://tema.miljodirekto
ratet.no/Documents/Havf
orum/H%c3%b8ringsinns
pill.%20V%20erdiskaping
%20i%20n%c3%a6ringen
e%20644745_8_1%20nor
og.pdf

Norsk olje og gass
og Industri Energi

Kapittel 4.3.4

Norsk olje og gass og Industri Energi
ber om at det tas hensyn til
perspektivene som presenteres i
KonKraft-rapporten "Nordover –
norsk sokkel i endring" (2016-1) om
fremtidsbilde fram mot 2030, i det
videre arbeidet.

Verdiskapingsrapporten gir en
beskrivelse av fremtidsutsiktene til
petroleumssektoren i Barentshavet
fremover basert på egne og uavhengige
prognoser fra Oljedirektoratet.
Vi legger ikke til grunn andre rapporter i
dette arbeidet. Kommentaren og
KonKraft-rapporten underbygger det
som står i verdiskapingsrapporten om at
petroleumsaktiviteten i Barentshavet er
økende, og at dette kan føre til økt
verdiskaping og sysselsetting.
Faglig Forum tar innspillet til
orientering.

Norsk olje og gass

Verdiskaping
i de
havbaserte
næringene

Norsk olje og gass peker på at
sysselsettingstallet som oppgis for
petroleumssektoren i 2016 i
forvaltningsplanområdet virker høyt.
Norsk olje og gass peker videre på at
sysselsettingstallene som angis for
petroleumssektoren i BarentshavetLofoten ikke korrelerer med andre
beregninger som er utført innenfor
olje- og gassnæringen i nord (se link
til innspill for eksempler på
rapporter/beregninger). Norsk olje
og gass er kjent med at disse
rapportene har andre metoder og
tilnærminger for å beregne

Medfører ikke behov for endring i
rapporten.
Årsaken til de observerte forskjellene er
at verdiskapingsrapporten ser på de
nasjonale effektene av aktivitet i
forvaltningsplanområdet, mens
rapportene som Norog viser til ser på
effektene for Nord-Norge som region.
SSB har beregnet sysselsettingstallene
basert på nasjonale tall for
petroleumssektoren, og beregnet en
andel av disse fra utvinning og
letevirksomhet i Barentshavet. Det er
de nasjonale sysselsettings-effektene
som er blitt beregnet, som følge av
petroleums-aktivitet i Barentshavet.
Andelene er beregnet basert på data fra

https://tema.miljodirekto
ratet.no/Documents/Havf
orum/H%c3%b8ringsinns
pill.%20V%20erdiskaping
%20i%20n%c3%a6ringen
e%20644745_8_1%20nor
og.pdf

sysselsetting enn det som er
presentert i denne rapporten, men
ønsker likevel å peke på forskjellen
fordi sysselsettingsandelen som
følge av aktiviteten i nord ikke synes
å være så stor som indikert i
rapporten.

Oljedirektoratet. Sysselsettingstallene
inkluderer dermed ikke kun
sysselsetting ifm. drift av Snøhvit og
Goliat, men sysselsetting i hele landet
ifm. både utvinning og letevirksomhet i
Barentshavet. I følge SSB er det ikke
mulig tallfeste hvor stor andel av
sysselsettingen som er regional/ikkeregional fra deres tallgrunnlag. Det
framkommer tydelig av
verdiskapingsrapporten at fokuset er
verdiskaping og sysselsetting som
genereres i hele Norge av aktivitet i
forvaltningsplanområdet, og det er
derfor ikke behov for endringer i
rapporten.

