
Hei alle sammen.  

Aller først ; takk for at jeg fikk komme til årsmøtet til Industri Energi Statoil. 

 
Vi er stolte av Statoil her i Harstad. 
På mange vis er Statoil i Medkila byens viktigste arbeidsplass. Det er en arbeidsplass som trekker 
mange kompetente mennesker til byen vår og som etter vår mening er i sentrum av petroleumsmiljøet i 
landsdelen. For meg som ordfører er viktig at kommunen legger til rette både for bedriften selv og for 
de ansatte. 
 
Nå har det gått ca en måned siden jeg fikk være  med å feire etableringen av Drift Nord i Harstad 
sammen med dere.  
Det var ikke bare Harstad som var kandidatby ved etableringen av Drift Nord. 
Men prestasjonene til de ansatte ved kontoret mener jeg var avgjørende for at konsernledelsen i Statoil 
valgte å etablere Drift Nord i Harstad. Jeg har sett at i pressen er det først og fremst leteavdelingen ved 
kontoret og de viktige funnene den har gjort som har vært vektlagt. Også jeg tror dette har vært helt 
avgjørende.  
Det jeg opplever som underkommunisert er de andre avdelingenes prestasjoner.  
Boreavdelingen har gjennom flere år levert gode resultater. Et bilde på det er at det ikke har vært noen 
saker i media på mange år om utslipp under boreoperasjoner i Barentshavet. For meg så viser dette en 
avdeling som under vanskelige forhold klarer å planlegge og gjennomføre disse operasjonene på en 
god og sikker måte. 
 
Det har vært spennende å følge med på utviklingen innen arbeid med tidligfase feltutvikling og 
prosjektarbeid. Det å se at kontoret først fikk en fremtredende posisjon i Aasta Hansteen prosjektet og 
deretter fikk prosjektledelsen for Skrugard/Havis er et bevis på godt utført arbeid over mange år som 
har kvalifisert en for stadig tyngre oppgaver. 
 
Innenfor drift er Norne  et subsea felt i verdensklasse i forhold til utvinningsgrad og en fantastisk 
butikk for både Statoil og nasjonen.   
I går var jeg i Hammerfest og besøkte Melkøyaanlegget. Det var et anlegg og en organisasjon som ga 
et veldig positivt inntrykk. Det ble tydelig vektlagt under besøket at Statoil her i Harstad spiller en 
viktig rolle også i driften av dette feltet.  
Jeg tror at de gode resultatene som kontorstedet har vist innenfor alle disse områdene var helt 
avgjørende for at Statoil i Medkila fikk tildelt oppgaven med å lede Statoil sin virksomhet i Nord-
Norge fra 2013. Dette gjør Statoil i Harstad enda viktigere for byen enn det dere var i fra før.  
 
Og så skal Harstad kommune prøve å være et fremoverlent vertskap. Vi skal gjøre det vi kan for å 
legge til rette for Statoils virksomhet i byen, både gjennom reguleringsarbeid, men også gjennom et 
godt  mottaksapparat for de som kommer til byen. Det er ingen hemmelighet at vi sliter med dårlig 
økonomi, men det at Drift Nord ble lagt til byen ga en ny spirit og optimisme som vi skal bygge 
oppunder. 
Jeg har sjøl jobbet aktivt og sentralt med fagforeningsarbeid i mange år i LO-systemet og vet at det 
arbeidet dere gjør er viktig og retningsgivende for både arbeidstagere og arbeidsgivere. Derfor ønsker 
jeg dere lykke til på årsmøtet dere og håper dere får mange gode og heftige debatter i løpet av tiden 
dere har til rådighet. 


