Felles opprop fra Nord Norge
Petroleumsnæringen er viktig for Nord Norge
Oppropet kommer fra et flertall av regionrådene i Nord Norge, LO og NHO i nord og næringsforeninger fra hele
landsdelen.
Vi støtter Konkrafts forslag om midlertidige endringer i rammebetingelsene i petroleumsskatteregimet.
Situasjonen med Covid-19 som nå næringen opplever rundt oss globalt, nasjonalt, og i lokale samfunn, er svært
alvorlig og uoversiktlig, og det skaper utrygghet.
I tillegg blir situasjonen ytterligere forverret med en svært lav oljepris. Usikkerheten i markedet er mye sterkere
enn ved tidligere kriser, og de langsiktige konsekvensene for aktivitetsnivå, verdiskaping og arbeidsplasser kan
bli svært dramatiske.
Situasjonen med lavere aktivitetsnivå er spesielt alvorlig for leverandørindustrien i nord og maritim sektor, med
fare for varig tap av arbeidsplasser, kapasitet og kompetanse.
Flere samfunn i nord berøres direkte av denne krisen og derfor er en målbevisst og rask handling fra
myndighetene, i nært samarbeid med partene i arbeidslivet avgjørende.
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Felles opprop fra nord
Øst Finnmark Regionråd herunder kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø,
Vardø og Sør-Varanger.
Vest Finnmark Rådet herunder kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, og Porsanger.
Helgeland interkommunalt politisk råd herunder kommunene Alstahaug, Brønnøy, Bindal, Dønna, Grane,
Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vevelstad, Vega og Vefsn.
Indre Helgeland Regionråd herunder kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana.
Salten Regionråd herunder kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal,
Steigen og Sørfold.
Hålogalandsrådet herunder kommunene Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Tjeldsund, Evenes, Gratangen, Lavangen
og Narvik.
LO Nordland - LO Troms og Finnmark - NHO Nordland - NHO Arktis
Petro Arctic - Maritimt Forum Nord - BRUS Bodøregionens Utviklingsselskap - Energiklynge Nord
Kirkenes Næringshage - Nordkapp Næringshage – Olje og gassklynge Helgeland - Alta Næringsforening Hammerfest Næringsforening.

Petroleumsnæringen er viktig for Nord Norge
Situasjonen med Covid-19 som nå næringen opplever rundt oss globalt, nasjonalt, og i lokale
samfunn, er svært alvorlig og uoversiktlig, og det skaper utrygghet.
I tillegg blir situasjonen ytterligere forverret med en svært lav oljepris. Usikkerheten i markedet er
mye sterkere enn ved tidligere kriser, og de langsiktige konsekvensene for aktivitetsnivå,
verdiskaping og arbeidsplasser kan bli svært dramatiske. Situasjonen med lavere aktivitetsnivå er
spesielt alvorlig for leverandørindustrien og maritim sektor, med fare for varig tap av arbeidsplasser,
kapasitet og kompetanse.
Flere samfunn i nord berøres direkte av denne krisen og derfor er en målbevisst og rask handling fra
myndighetene, i nært samarbeid med partene i arbeidslivet avgjørende.
I felleskap har samfunn og næringsliv lagt grunnlaget for at Norge i dag er en av verdens rikeste
velferdsnasjoner. Tanken om en felles velferdsstat henger tett sammen med den norske modellen og
kjerneverdier som høy sysselsetting og effektivitet, et organisert og kompetent arbeidsliv, samt
velferd for alle.
Olje- og gassnæringens kompetanse og kapasitet skal fortsatt danne et viktig grunnlag for omstilling
og utvikling av lavutslippsløsninger og grønn teknologi som karbonfangst, -lagring og -bruk (CCS og
CCU), produksjon av hydrogen, utviklingen av en havvindindustri og havbunnsmineralnæringen.
På bakgrunn av dette kommer vi med et felles opprop fra Nord Norge og med støtte til Konkrafts
forslag om tiltak for å holde hjulene i gang i næringsliv og samfunn i nord. En slik endring i
petroleumsskatteregimet må skape ny aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark og gi betydelige
ringvirkninger lokalt.
Vi støtter dette forslaget!
Regjeringen må på kort sikt vurdere endringer i rammebetingelsene. Formålet med endringene må
være verdiskapning og sysselsetting i Norge. Det haster med tiltak som kan holde hjulene i gang i
rederiene og leverandørindustrien. Olje- og gasselskapenes kontantstrøm og likviditet er helt
avgjørende for å opprettholde aktiviteten og investere i nye utbygginger. En midlertidig endring i
petroleumsskatteregimet med direkte utgiftsføring slik konkraft har foreslått, vil kunne virke raskt, og
må vurderes. Tiltakene må utformes målrettet og tidsbegrenset, og forutsette ny aktivitet i Norge,
samt opprettholde pågående aktivitet.

