
Kjære gode ordførerkollegaer! 
 
Velkommen til Harstad! 
Vi har noen spennende dager foran oss, og det er et spennende tema vi skal diskutere i dag. 
 
På fredag var jeg tilstede da olje- og energiminister Ola Borten Moe la frem resultatene av 
Kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet, 
det som inntil ganske nylig ble betegnet som Lofoten, Vesterålen og Senja. 
En hel dag satt vi og lyttet til ulike forskere som la frem sine resultater, i forhold til fiske, 
risiko for utslipp, i forhold til reiseliv, ringvirkninger osv osv. 
 
Meldingen var klar. Sysselsettingseffekten vil være mellom 400 – 100 sysselsatte årlig, og 
verdiskapningen på land vil være mellom 26 – 55  mrd kroner årlig. 
Den største utfordringen for fiskerinæringen er på beslagleggingen av areal, og da kanskje i 
forbindelse med seismikkskytingen. Her må det god dialog til. Det har de fått til i Finnmark.  
 
Med tanke på utslipp viser konsekvensanalysen fra kunnskapsinnhentingen  at det 
sannsynligvis vil ta mellom 2700 – 4400 år mellom hver gang det er muligheter for at det skal 
skje en alvorlig hendelse i Nordland VI og Troms II, og 6400 – 7700 år i Nordland VI. 
 
Og slik kan vi fortsette. Borten Moe var krystallklar i sitt avslutningsforedrag på fredag på 
hvilke gode ringvirkninger og hvilken betydning dette vil ha for vår region.  
 
Og så kom bomba. Han ville likevel ikke ha noen åpning av nye områder nå, fordi fiskerne 
protesterer. 
 
Lytte er en god egenskap hos en minister. Men dialog er heller ikke å forakte. Jeg tror at gode 
dialoger med fiskerne for å komme frem til gode løsninger ville kunne gitt en progresjon i 
utvikling av disse områdene.  
 
Så mine venner; Dette skal vi diskutere i dag. 
 
Men jeg er også glad for at Christine Sagen Helgø fra Stavanger er med oss i dag. 
Vi har i dag gått i gang med et prosjekt som heter dialogmøter og erfaringsutveksling mellom 
Stavanger og Harstad, et prosjekt som Greater Stavanger og Statoil er initiativtagere til, så vi 
skal ha mye med hverandre å gjøre fremover. Jeg er glad for at hun er her i dag også for å si 
noe om den utviklingen som har skjedd i hennes by siden ”åljå” kom på land, og ikke minst 
hvilke erfaringer kan vi dra ut av dette. 
 
Her sitter sikkert mange av dere som ikke har olja på maten hver dag, slik jeg har, men vi skal 
ikke være fagfolk i dag, vi skal diskutere det vi kan, politikken rundt; bolyst, arbeidsliv, 
tilrettelegginger, ringvirkninger, og ikke minst; Hvordan skal VI samarbeide for å få dette til 
?! 
 
I Harstad har vi nå 4 oljeselskaper som er etablert pluss en masse andre selskaper som er 
involvert i denne industrien, og går det slik den nye sjefen her på Statoil, Hans Jakob Hegge, 
på Statoil sier, med at det skal bli over 600 ansatte bare her på huset etter hvert, ja, da vil byen 
vår huse langt over 1000 arbeidsplasser knyttet opp mot olje og gass. Og flere banker på døra. 
Derfor er jeg glad for at Statoil Medila har tatt i mot oss i dag, dere kan glede dere til å høre 
om denne virksomheten, kanskje en liten hemmelighet for flere av dere. 


