Industri Energi er et fagforbund for ansatte innen olje, gass og landbasert
industri. Med våre nesten 60.000 medlemmer er vi det fjerde største forbundet
i LO. Vi er det største fagforbundet for de ansatte i operatørselskapene,
oljeservice- og borebedriftene.
Vi som jobber i petroleumsnæringa er opptatt av å sikre og videreutvikle
velferdsstatens største motor. Norsk petroleumsindustri står for en tredjedel av
statens inntekter. 90 prosent av næringens overskudd tilfaller den norske stat. I
2017 kom 180 milliarder kroner på statsbudsjettet direkte fra olje- og
gassinntekter, det tilsvarer omtrent en sjettedel av statsbudsjettet.. Dette er
midler som finansierer veier, barnehager, sykehus og det vi i dag kjenner som
velferdsstaten Norge. I tillegg sikrer oljeinntektene våre fremtidige pensjoner.
Oljeinntektene har også bidratt til å opprettholde en omfattende
distriktsbosetting.
På norsk sokkel er det lange tradisjoner for sameksistens mellom fiskerinæring
og petroleumsvirksomheten. Oljeselskaper og myndigheter velger løsninger
som bidrar til å redusere risiko for konflikt med andre næringer og miljø, for
eksempel ved å begrense eller stanse aktiviteter innenfor visse perioder. Begge
næringer har verdifulle ressurser å forvalte på vegne av fellesskapet.
Sameksistens er nøkkelen til verdiskapning.
De strenge miljøkravene som har vært satt på næringen har virket. Det finnes
ikke driftsutslipp har medført miljøskader av betydning. Etter nesten 50 års
petroleumsdrift på norsk sokkel har heller ikke de akutte utslippene som har
funnet sted, medført påviselige skader på miljøet. Tydelig fokus på helse, miljø
og sikkerhet samt stadig forbedret teknologi og økt oljevernberedskap vil sikre
at det samme vil gjelde i fremtiden.
Det må legges til rette for et jevnt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel.
Med et unntak i 2016 og 2017 har det de siste årene blitt investert for omtrent
200 milliarder årlig på norsk sokkel, i tillegg kommer eksport fra
leverandørindustrien på nær samme nivå. Forskningsinstituttet IRIS beskrev i
sin rapport «Industribyggerne 2015» at omtrent 330 000 på det tidspunktet var
sysselsatt direkte eller indirekte av petroleumsnæringen. Selv om mange etter
dette har måttet finne seg en annen arbeidsplass som følge av krise i
petroleumsnæringa ser vi lys nå i tunellen og vi kan merke økt sysselsetting.
Sysselsettingen og den store verdiskapningen er selvsagt ikke bare knyttet til
utvinningen i seg selv. Den enorme kompetansen og teknologiutviklingen vi har

vært vitne til i den norske leverandørindustrien, og som er mulig på grunn av
måten vi forvalter petroleumsressursene på, gjør norsk sokkel til hjemmebanen
for eksport av teknologi i verdensklasse.
Gjennom samfunnsdebatten kan man få inntrykk av at vår tid som olje- og
gassnasjon er på vei inn i solnedgangen. Det er ikke Industri Energi enig i. Vi
mener ved å legge til grunn hensyn til klima, miljø, velferd og arbeidsplasser, at
det skal være stor aktivitet på norsk sokkel i mange tiår enda.
Derfor må det føres en forvaltningspolitikk som har optimal ressursutnyttelse
av sokkelen i fokus.
Økt ressursutnyttelse av åpnede områder og påbegynte felt vil i seg selv bidra
med stor verdiskaping, men dersom vi ikke finner og setter i drift nye felt vil
produksjonen fra norsk sokkel avta fra 2025 og utover, selv om man inkluderer
de tre feltene som planlegges bygd ut i Barentshavet; Johan Castberg,
Alta/Gotha og Wisting.
Derfor er det viktig at næringen får tilgang på nye områder for
petroleumsvirksomhet, og det må selvsagt letes mer.

