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Problemstillinger knyttet til forskjellige deler av norsk næringsliv har stått sentralt i
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regleverk for offentlige innkjøp er sentrale elementer i en slik vurdering. Særlig med
tanke på hvordan dette kan få innvirkning på norsk konsesjonspolitikk og på
petroleumsloven.
Et område av stor betydning er den oljerelaterte leverandørindustri, som gjennom
tilpasning til EFs regler vil bli ytterligere konkurranseutsatt. På den annen side vil
markedsmulighetene bli større gjennom tilgang til hele EF- og EFTA-området. Et
vesentlig element her er oljeresserver, utvinningstempo og utbyggingsbehov både på
norsk og britisk sektor i Nordsjøen.
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I. INNLEDNING
Olje- og gass sektoren er i dag en av de mest betydningsfulle bidragsyterne til norsk
økonomi. Investeringsanslaget for utvinnwg av .olje og gass er.. i 199.Lpå 36,3 milliarder
kroner. 1. kvartal 1991 ble det produsert 22,9 millioner tonn olje, hvorav 19,3 millioner
tonn gikk til eksport. Eksportverdien av dette kvantumet var på omlag 18,2 milliarder
kroner. Det blir beregnet at ca. 15.000 personer er ansatt i oljeselskaper, og 22.000 i
verkstedindustrien som er knyttet til oljesektoren. Totalt regnes mellom 60.000 og 65.000
arbeidsplasser i Norge som relatert til aktiviteten i Nordsjøen.

Betydningen av denne sektoren for norsk økonomi kan best illustreres ved å se på
oljeprisfallet i 1986 og de konsekvenser dette fikk. Fra 1985 til 1986 ble olje- og gass
sektorens bidrag til BNP redusert med omlag 40 milliarder kroner, til tross for at volumet
var økende. Krisepolitikken fra 1986 med bl.a. lønnslov og offentlige innstramninger kan
i stor grad tilbakeføres til svikten i oljeinntektene.

I forhold til EØS-forhandlingene og et eventuelt norsk medlemskap i EF reiser det seg en
rekke spørsmål knyttet til forskjellige aspekter ved virksomheten på kontinentalsokkelen.
EF har i dag ingen spesifikk felles oljepolitikk. Derimot vil elementer av utviklingen i
retning av en felles energipolitikk kunne få betydning for energisektoren i Norge, og da
også oljesektoren. Videre vil utviklingen for å oppnå et indre marked i EF-området, og
det regelverket som utvikles i forbindelse med dette, få betydning for enkelte deler av
oljesektoren og aktiviteter knyttet til denne. Her vil EFs konkurranseregler og reglene om
offentlige innkjøp få betydning for leverandørindusrien.

Når vi her tar utgangspunkt i oljesektoren er det i første rekke politikken og prosessen
som ligger til grunn for produksjonen (oppstrøm-siden) som opptar oss. Dette fordi det er
til denne prosessen det er knyttet sterkest grad av politisk styring, mens
markedsmekanismer i langt større grad gjør seg gjeldene med hensyn til foredling,
distribusjon og omsetning av oljeprodukter. Gass-sektoren er i stor grad utelatt i
framstillingen. Dette fordi gass i dag utgjør en forholdsvis liten del av aktiviteten i
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Nordsjøen. På lengre sikt, utover på 2000-tallet, vil gass-sektoren få stadig økende
betydning med hensyn til aktiviteten på kontinentalsokkelen.

De problemstillinger som vil bli vektlagt er:

- norsk oljepolitikk og forholdet til utviklingen av EFs felles energipolitikk,
- oljesektoren og EFs regler for offentlige innkjøp og konkurransepolitikk.

Il. DET INDRE MARKED OG ENERGIPOLITIKK
Romatraktaten som ble utformet i 1957 slår fast at det skal etableres et indre felles
marked basert på fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Traktaten
trekker opp ett generelt regelverk for gjennomføringen av et slikt indre marked. Et av
hovedprinsippene er at diskriminering av innbyggere eller foretak fra et medlemsland på
bakgrunn av nasjonalitet er forbudt (art. 7). Videre er det atferdsregler for bedrifter og
myndigheter med hensyn til hvordan disse skal opptre på det felles marked
(konkurranseregler).

Regelverket for å sikre fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft har blitt
utvidet gjennom EF-lovgivning (forordninger, direktiver og avgjørelser), samt gjennom
EF-domstolens rettspraksis. Cassis de Dijon-avgjørelsen er en av de viktigste dommer
med hensyn til å gi retningslinjer for den frie varebevegelsen. Prinsippet kan
oppsummeres som at en vare godkjent for salg i ett medlemsland også må kunne omsettes
i de andre medlemsland.

Romatraktaten utpekte 1970 som det tidspunkt hvor arbeidet med det indre marked skulle
være fullført. Forskjellige årsaker førte imidlertid til at dette arbeidet langt fra var fullført
ved inngangen til 1980-tallet. Press fra næringslivshold i EF-området mot EFkommisjonen resulterte i at det ble iverksatt et utredningsarbeid for å vurdere status i
forhold til gjennomføringen av fellesmarkedet.
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EF-kommisjonen framla i juni 1985 for Ministerrådet en hvitbok om gjennomføringen av
det indre marked. Rapporten listet opp de problemer man stod overfor, og som var til
hinder for at det i 1985 var et indre marked i EF-området. Det ble pekt på 300 tiltak som
måtte gjennomføres for å realisere det indre marked, og en tidsplan for å gjennomføre
dette ble lansert. Gjennomføringen av hvitbokens tiltak skulle være sluttført innen
utgangen av 1992.

For å gjennomføre programmet måtte EF-systemet gjennomgå en konstitusjonell endring
for å sikre at beslutninger i spørsmål knyttet til det indre marked kunne fattes med
flertallsavgjørelser i stedet for enstemmighet. Dette for å hindre at en stat alene kunne
blokkere framdriften av prosjektet. Denne konstitusjonelle endring kommer gjennom
Enhetsakten (European Single Act).

Fullføringen av det indre marked kan i stor grad betraktes som en administrativ reform
der fysiske og tekniske handelshindringer forsøkes eliminert ved lovmessig harmonisering
og teknisk standardisering. Videre er en av målsetningene en avgiftsmessig
harmonisering, der avgiftssatser (f.eks. moms-sats) i størst mulig grad blir lik i hele
området.

Prinsippene bak det indre marked for energisektoren er i utgangspunktet de samme som
for andre sektorer, men hvor hensynet til forsyningsikkerhet gjør at offentlig deltagelse i
større grad blir sett på som nødvendig. Standardisering av utstyr til bruk i energisektoren
har vært betraktet som betydningsfullt for å fremme et indre energimarked. Det er særlig
arbeidet i de europeiske standardiseringsorganene CEN og Cenelec som framheves i
denne forbindelse. I disse organisasjonene er også EFTA-landene medlemmer.

Motivasjonen for et indre energimarked er at det kan oppnås kostnadsbesparelser og en
mer hensiktsmessig struktur i energisektoren ved rasjonalisering og deregulering av
systemene for produksjon, overføring og distribusjon av energi innen og mellom EFlandene. Disse effektiviseringsgevinster og kostnadsreduksjonene vil være til fordel for
industrien og andre forbrukere. Siden energi er en viktig innsatsfaktor i mange
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industrigrener, vil konkurranseevnen bli forbedret overfor omverden. Videre ser man et
integrert energimarked som et ledd i å bedre forsyningssikkerheten i EF.

Når EF-systemet aksepterer at energisektoren vil måtte ha et vesentlig offentlig innslag
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blir deler av EFs konkurranselovgivning viktig. Artikkel 37 i Romatraktaten påbyr
medlemsstatene å avvikle statlige handelsmonopoler, noe som i prinsippet også gjelder for
energisektoren. Det kritiske punktet i forhold til denne avviklingsbestemmelsen er
forholdet mellom forsyningssikkerhet på den ene side og på den andre siden hensynet til
den frie handel mellom medlemsstatene og faren for diskriminering på bakgrunn av
nasjonalitet. Både Spania og Portugal er blitt pålagt å avvikle importmonopolene på
mineraloljeprodukter i tiltredelsesprotokollen med EF.

Artiklene 85 til 94 i Romatraktaten er grunnlaget for konkurransepolitikken som bedrifter
og medlemsstater må overholde. Artikkel 90 slår fast at konkurransereglene gjelder for
offentlige foretak og for foretak som driver sin virksomhet på grunnlag av offentlige
rettigheter (konsesjoner m.m.). Artikkel 85 nedlegger i prinsippet forbud mot avtaler
mellom foretak som får konsekvenser for prisfastsettelse, mens artikkel 86 forbyr
selskaper med dominerende stilling å misbruke denne.

Artikkel 92 i Romatraktaten nedlegger et generelt forbud mot statsstøtte. Innen
energisektoren er det åpenbart at det store offentlige innslag medfører at dette forbudet
ikke overholdes i tråd med traktatens tekst. Der finnes støtteordninger som er akseptert av
EF, f.eks. den tyske "Kohlepfenning" som i praksis gir tysk-produsert kull markedsstøtte.
Kull-sektoren er omfattet av traktaten om Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF),
og er som sådan underlagt EFs myndighetsområde. Et annet og langt mer problematisk
spørsmål reises i forbindelse med beregningen av energitariffen i de enkelte medlemsland.
Det er på det rene at det offentliges innslag i energisektoren er med på å fastsette priser
på energi som ikke er "riktige" ut fra markedsøkonomiske betraktninger.
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Oljesektoren er - i motsetning til andre deler av energisektoren - i stor grad et enhetlig
marked innen EF-området når det gjelder foredling, distribusjon og salg til konsumentene
(nedstrøm-siden). I EF-området er det bare Storbritannia som i dag har en vesentlig
produksjon av olje, og EF som sådan har en relativt lav egendekning av råolje. Dette har
medvirket til at rå- og mineraloljesektoren er integrert i et globalt handelssystem hvor
aktørene både er store multinasjonale selskaper, og mindre nasjonale enheter. Videre er
det ikke monopoler på distribusjonssiden, og forbrukerne står dermed overfor
konkurrerende leverandører. Prisdannelsen er i stor grad bestemt ut fra spotmarkedet i
Rotterdam, noe som sikrer en noe nær effektiv verdensmarkedspris.

I arbeidet med det indre marked har det blitt et vesentlig mål å få til større og bredere
konkurranse om offentlige innkjøp i medlemslandene. Med offentlige innkjøp menes den
offentlige sektors kjøp av varer, bygg, anlegg og tjenester til konsum og investering.
Offentlig sektor er i EF-sammenheng offentlige etater og forvaltningsbedrifter. Videre lar
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EF reglene om offentlige innkjøp gjelde ''foretak hvor offentlige myndigheter kan utøve,

direkte eller indirekte, en dominerende innflytelse i kraft av eiendomsrett, finansiell
deltagelse eller regelverk". Dermed er foretak som må ha offentlig lisens for å utøve sitt
virke offentlige foretak i forhold til EFs definisjon, selv om eiendomsretten til foretaket er
fullt og helt på private hender.

EF-kommisjonen pekte i bakgrunnen for forslaget om liberalisering av innkjøpene i den
offentlige sektor på betydningen av større konkurranse i en sektor som stod for innkjøp av
en størrelse tilsvarende omlag 15 prosent av EF-områdets BNP. Medlemslandene valgte i
svært liten grad utenlandske leverandører, og i gjennomsnitt stod leverandører med
utenlandsk opprinnelse for leveransen av 2 prosent av de varer og tjenester den offentlige
sektor etterspurte.

Resultatet av EF-kommisjonens arbeid med disse spørsmål ble direktivforslag som
omfattet de ekskluderte sektorer, dvs. vannforsyning, energiforsyning, transport og
telekommunikasjon. Innen energiforsyningssektoren omfattes utvinning og produksjon av
råolje. I EF-område er det hovedsaklig Storbritannia som har en aktivitet av betydning på
dette område. EFs regler omfatter kontrakter over en gitt terskelverdi. Terskelverdiene er
(eksklusiv moms) 400.000 ecu for varekjøp (ca. 3 mill NOK) og 5 millioner ecu når det
gjelder bygg og anlegg (ca 38 mill. NOK).

Ill. EFs ENERGIPOLITIKK
EFs ønske om å etablere en felles energipolitikk må ses i lys av den ressursmessige
situasjon for EF-området (forsyningssikkerhet) og i forhold til anstrengelsene for å skape
et indre marked. I tillegg må energipolitikken forholde seg til miljømessige målsetninger.

Kull, energikilden som var basis for den industrielle revolusjon, er omfattet av EKSFavtalen. Kjernekraft, den nye energikilden i etterkrigstiden, er grunnlaget for
EURATOM-traktaten. Begge disse fellesskap er integrert i dagens EF-system. Oljesektoren er derimot ikke omfattet av noen egen traktat. Det kan være fristende å forklare
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dette med at når det gjelder den energiressurs som har vært den viktigste i mesteparten av
det 20. århundre, så er EF-området fra naturens side dårlig utrustet. Dette er også noe av
årsaken til at det energipolitiske samarbeidet i EF fikk et mer konkret innhold etter de to
oljeprissjokkene, henholdsvis i 1973-74 og 1979-80. Bakgrunnen for disse prissjokkene
var begivenheter i Midt-Østen, den region som i størst grad bidrar til å dekke den
europeiske etterspørselen etter olje.

Et viktig element i EF og EF-landenes energipolitikk er å gjøre seg mindre avhengig av
olje. Målsetningen er at oljeforbruket skal ned til å utgjøre omlag 40 prosent av det
samlede energiforbruk. Dette betyr ikke at etterspørselen etter olje vil avta, men at den
ikke vil øke nevneverdig i volum. Videre er energieffektivisering et viktig punkt hvor
målsetningen er å øke energiutnyttelsen med 20 %. En annen målsetning - som også har
et miljøaspekt - er at kull bare skal stå for 15 prosent av elektrisitetforsyningen i 1995.

Utviklingen etter 1973 har vist at oljeproduktenes andel av energiforbruket i EF-området
er blitt redusert fra omlag 63 prosent i 1973 til 45 prosent i 1988, mens gass og
elektrisitet har økt sin andel.

ENERGIKILDENES ANDEL AV FORBRUK I EF ( %)
1973

1982

1988

Olje

63

51

45

Fast brensel

23

24

21

Gass

11

16

18

Elektrisitet

3

9

16

KILDE: COM 88/174, final
Når det gjelder elektrisitetforsyningen i EF-området er energikildene flere. Kull stod i
1987 for 39 % av elektrisitetsforsyningen, mens kjernekraft utgjorde 33 %,
vannkraft/jordvarme 11 % og olje 10 % av grunnlaget for elektrisk kraft. Det er også stor
variasjon mellom de forskjellige medlemsland. I Italia var 44 prosent av elektrisiteten
oljebasert i 1987. Andre store oljeforbrukere til dette formål var Portugal (26 %), Irland
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(20 %) og Hellas (20 %). Frankrike hentet derimot bare 2 prosent av sin elektriske kraft
fra olje, mens 70 prosent av el-forsyningen kom fra kjernekraftverk.

Utvinning av olje- og gass utgjør innen EF en årlig verdiskapning på 22, 7 milliarder ecu
(1988), eller omlag 180 milliarder NOK. -I EF er det beregnet at 9S.OOO arbeidsplasser er
knyttet til denne aktiviteten, noe som gjør bransjen til den 17. største i EF med hensyn til
sysselsetting.

I EF er Storbritannia den største oljeprodusenten, men oljeressursene er avtakende. EF
anslår at med en tilsvarende årlig utvinning som i 1988 vil EF-området ha et drastisk fall
i produksjon rundt 1994-95. Dette vil motvirkes av nye funn og utbygging av påviste
reserver, noe som er estimert til ytterligere 3 års produksjon på 1988-nivå.

Norske utstyrsleverandører har merket seg forholdene på den britiske sektor med hensyn
til innkjøpsprosedyrer. Der eksisterer det en avtale mellom britiske myndigheter og
operatørselskapene som regulerer konkurransen på leverandørsiden for å sikre at "britiske
leverandører får fulle og like muligheter for å gi anbud på ordrer". Denne avtalen
overvåkes av et spesifikt organ - Offshore Supply Office.

Under innflytelse av at det trakk opp til ny storm i Midt-Østen kom det fram et forslag
innen EF om en energi-union. Disse ideer ble noe moderert, og EF-toppmøtet i Roma i
desember 1990 gikk inn for utarbeidelsen av et europeisk energicharter, hvor
representanter fra alle stater i Europa - inkludert Sovjet og Tyrkia - ble invitert til å delta.
Arbeidet med charteret er ventet å være fullført innen utgangen av 1991.

Forslaget til energicharter viser til behovet for forsyningssikkerhet, optimal forvaltning av
ressursene og effektiv bruk av disse ressurser som mål for energisamarbeidet på grunnlag
av charteret. Charterutkastet foreslår at det utvikles ett energimarked i Europa basert på
ikke-diskriminering og markedsorientert prisdannelse. Videre er det viktig å få i stand økt
handel med energi ved hjelp av å bygge ned barrierer av samme type som EF har tatt mål
av seg til å avvikle gjennom prosessen med å skape et indre marked.
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På energisektoren ser vi altså at EF arbeider med å skape et indre marked for energi hvor
konkurranseregler, statsstøtteregler og innkjøpsregler finner sin anvendelse. Når det
gjelder oljesektoren er det i første rekke den norske konsesjonspolitikk og operatørenes
innkjøpspolitikk som vil bli berørt gjennom EØS-avtalen eller ved et EF-medlemskap.
Videre har EF formulert energipolitiske målsetninger, hvor hensynet til
forsyningssikkerhet, det felles energimarked og miljø er knyttet sammen. Når det gjelder
oljesektoren er målsetningen i EFs felles energipolitikk at oljeforbruket ikke skal øke i
volum. Med hensyn til energi-charteret vil Norge - som nettoeksportør av energi - kunne
komme til å bli berørt på flere energipolitiske områder. Energieksport er et område som
vil - særlig med tanke på intensjonene bak den nye energiloven - få økt omfang i årene
som kommer.

IV. NORSK OLJEPOLITIKK
Flere hensyn har spilt inn under den prosess som har formet norsk oljepolitikk. Da de
første tillatelser til letevirksomhet ble gitt på 1960-tallet hadde norske myndigheter i liten
grad noen formening om hva konsekvensene av aktiviteten ville innebære. Dette betyr
ikke at norske myndigheter forholdt seg passiv, eller overså problematikken. Derimot
innebar det at norske myndigheter avventet resultatene av leteaktiviteten og de erfaringer
som ble gjort i den tidlige fase av aktiviteten på norsk sokkel før den endelige politikk ble
utformet.

De hensyn som skulle innarbeides i den norske oljepolitikken omfattet flere områder, men
baserte seg på et hovedprinsipp: oljeaktiviteten skulle komme hele befolkningen til gode.

Videre ser vi av petroleumslovens paragraf 3 at der er lagt opp til at forvaltningen av
oljeressursene skal bidra til oppnåelse av målsetninger knyttet til distrikts- og
næringspolitikk. Denne ressursforvaltningen stiller også krav om en miljømessig
forsvarlig aktivitet. Petroleumsloven stiller også krav til sikkerhet, hvor forholdet til
arbeidsmiljø er et element.
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Det ble ganske tidlig lagt opp til at det skulle være et offentlig engasjement i
oljevirksomheten. Dette ble ansett som en garanti for at målsetningene i oljepolitikken
kunne nås. Opprettelsen av Statoil, kombinert med direkte statlig medvirkning, har vært
de tydeligste symboler på dette.

Det viktigste styringselementet i oljepolitikken er knyttet til tildeling av konsesjoner for å
drive virksomhet på norsk sokkel. Tildeling av letetillatelser, utvinningstillatelser og
operatøransvar har sammen med statens engasjement vært de virkemidler som skulle
virkeliggjøre intensjonene i norsk oljepolitikk.

Slik tildelingspolitikken har fungert i praksis har Statoil blitt systematisk forfordelt. I
praksis tilfaller 50 prosent av utvinningsrettighetene til den enkelte forekomst til Statoil og
staten, noe som gjør at utenlandske selskaper maksimum kan ha en andel på 50 %.
Videre har staten opsjon på å øke sin andel ved utbygging og produksjon.

Et av punktene i petroleumsloven paragraf 8 - nest siste ledd - omhandler forholdet til
bruk av norske leveranser. Formuleringen om at det skal framlegges en plan for bruk av
norske leveranser i forbindelse med tildeling av konsesjon, kan betraktes som et kraftig
signal om ønskeligheten av at slike innkjøp fra norsk næringsliv finner sted. I
petroleumslovutvalget ble dette spørsmålet drøftet, og det ble pekt på både ulemper og
fordeler med en preferanseordning for norsk leverandørindustri. Utvalget så en "utvikling
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i retning av økende proteksjonisme som i dag gjør seg gjeldene over alt i verden, og som
heller ikke Norge kan isolere seg fra" (NOU 1979: 43). På den annen side ble det pekt på
at dette var en lite ønskelig utvikling for et lite land med en stor utenrikssektor.
Konklusjonen var imidlertid - med bl.a. henvisning til sysselsettingsperspektivet - at
norske bedrifter hadde "gjort en imponerende innsats for å komme inn på dette markedet,
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og det er en oppgave av stor betydning for myndighetene å påse at konkurransedyktige
norske bedrifter får reelle muligheter til å levere sine produkter".

Petroleumsloven fastsetter også visse kriterier med hensyn til konsesjonsinnehaverens
faglige kompetanse og økonomiske styrke. Det er liten tvil om at eiet fra n~rsk side var
interesse for å knytte til seg selskaper med stor kompetanse, koble disse til norske
selskaper gjennom konsesjonstildelinger, og dermed sørge for at norske selskaper fikk ta
del i kunnskaper som kunne videreutvikles og danne basis for et selvstendig
petroleumsmiljø.

NORSK ANDEL AV UTBYGGINGSKOSTNADENE(%) 1986-1990
1986

1987

1988

1989

1990

Varer og tjenester, i
alt

84,2

84,9

89,4

75,0

81,7

Byggekontrakter

86,9

88,1

88,5

74,2

79,3

Varekjøp

61,0

67,1

66,1

32,0

84,9

Tjenester

94,9

87,2

94,8

88,6

82,2

Kilde: NOS B 979
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V. BETYDNINGEN AV EØS-AVTALEN ELLER ET
EVENTUELT EF MEDLEMSKAP
Norsk oljepo1itikk: - i vid forstarid - vil måtte være gjenstand 'for tilpasning i forhold til
EØS-avtalen, eller et eventuelt medlemskap i EF. I EØS-forhandlingene er det bare
sektorer som en-tydig er definert utenfor avtaleområdet avtalen ikke vil ha gyldighet for.
Det er bare landbrukspolitikken og ressursforvaltningen innen fiskerisektoren som er tenkt
holdt utenfor denne avtalen. Dette betyr at på alle andre områder - der EF har et felles
regelverk - må EFTA-landene, og dermed også Norge, tilpasse seg EFs regelverk.
Hovedforskjellen mellom en EØS-avtale og et EF-medlemskap i denne sammenheng er at
en EØS-avtale vil inneholde beskyttelses- og sikkerhetsklausuler hvis avtalen skulle ha
betydelige negative nasjonale konsekvenser. Disse klausuler vil innebære at norske
myndigheter kan erklære deler av en EØS-avtale for å være suspendert inntil den
oppståtte situasjon er normalisert.

EF har i utgangspunktet ingen politikk for oljeutvinning fra installasjoner til sjøs. Derimot
har deler av den mer generelle EF-lovgivning betydning. Det tenkes i denne sammenheng
i en viss grad på elementer i energipolitikken, men i enda større grad på elementer knyttet
til markedspolitikken og etableringen av det indre marked. Til markedspolitikken - basert
på fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft - er spørsmål knyttet til
konkurranseregler, regler for offentlige innkjøp og diskrimineringsbestemmelsene av
særlig interesse.

5 .1. EFs energipolitikk og norsk oljepolitikk
EFs energipolitikk kan beskrives som en politikk for å fremme et indre marked for energi
under hensyn til forsyningssikkerhet og miljøforpliktelser. Virkemidlene som skal benyttes
for å fremme denne energipolitikken er tiltak for å redusere betydningen av nasjonale
monopoler, regler som sikrer fri distribusjon og innsyn i prisfastsettelsen på energi.
Forskning og utviklingstiltak vil bli gitt støtte, særlig med tanke på utviklingen av
alternative energiformer.
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Denne felles energipolitikken har i liten grad innvirkning på oljesektoren. Til tross for at
det er en uttrykt målsetning å redusere oljeforbrukets andel av energiforbruket regner EFkommisjonen ikke med nedgang i oljeforbruket målt i volum. Et utvalg nedsatt av
statssekretærutvalget for EF-saker - arbeidsgruppen for energispørsmål - peker på at "det
ser på det nåværende tidspunkt ikke ut til at et indre energimarked i EF vil påvirke
norske avsetningsmuligheter for råolje". Begrunnelsen for dette standpunkt er at olje er en
internasjonal handelsvare hvor prisdannelsen finner sted på verdensmarkedet på basis av
tilbud og etterspørsel. Det er heller ikke noen form for tollbelastning på raffinerte
oljeprodukter mellom Norge og EF.

Enkelte medlemsland i EF har en del særbestemmelser med hensyn til import av råolje.
Det eksisterer sentraliseringsbestemmelser for import, raffineringsmonopoler, og påbud til
raffineriene om kjøp av råolje som statlige importmonopoler har kjøpt inn. Dette er
bestemmelser som er under avvikling, både som følge av gjennomføringen av det indre
marked for energisektoren og som følge av generelle EF-bestemmelser. Dette vil neppe
virke negativt for oljehandelen. Videre er det på det rene at EF vil være en betydelig
nettoimportør av olje- og oljeprodukter.

Andre energisektorer vil i større grad bli berørt av den felles energipolitikk enn
oljesektoren. Gasseksport og eksport av elektrisk kraft - sektorer som det ikke har vært til
hensikt å problematisere i dette notatet - vil i langt større grad kunne bli påvirket av
denne delen av EFs regelverk.

5.2. EF og konsesjonspolitikken
Tildelingen av konsesjoner utgjør et av de viktigste styringsredskaper for å nå
målsetningene i den norske oljepolitikken. I utgangspunktet stilles norske og utenlandske
selskaper likt med hensyn til å søke konsesjon, men for å inneha en utvinningstillatelse
må selskapet være registrert "i et norsk handelsregister". Dette er en bestemmelse som
innskrenker etableringsfriheten i forhold til gjeldene EF-rett, og som må endres ved et
eventuelt EF-medlemskap. Dersom EØS-reglene på dette området blir identisk med EFs
regler vil samme problem oppstå i EØS-sammenheng.
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Et annet problematisk område er kravet om en plan for samarbeid med norsk
leverandørindustri. Dette "signalet" til konsesjonssøkerne kan neppe sies å fremme
realiseringen av EFs indre marked. På den annen side stiller kravet søkerne likt med
tanke på konsesjonssøkernes nasjonalitet, og favoriserer ikke norske søkere i
utgangspunktet. En' sak - om ikke helt parallell - som er illust~erende er anbudet på
bygging av Storebæltbroen. Ser vi på de danske problemene i forbindelse med
anbudsrundene på Storebæltbroen var disse knyttet til en "kjøp dansk klausul", noe EFkommisjonen påpekte var i strid med gjeldene EF-rett. Nå er det i kravene til
konsesjonssøkere ikke noe "kjøp norsk klausul", men bare et sterkt signal om
ønskeligheten av dette. Hvis vi betrakter leverandørspørsmålet som uproblematisk i
forbindelse med konsesjonstildeling, vil dette spørsmålet uavhengig av tildelinsprosedyren
dukke opp i forbindelse med EFs regler for offentlige innkjøp.

Forholdet til det store statlige engasjement på kontinentalsokkelen og særbehandlingen av
Statoil kan betraktes som aktivitet fra eierens side. Dette kan neppe bli ansett i strid med
EFs regler. Derimot er en skjønnsmessig tildeling av konsesjoner til andre norske
selskaper mer problematisk. Tildeling av konsesjon til private selskaper må i størst mulig
grad knyttes til objektive kriterier for å unngå eventuelle konflikter med EF-regler.

Utvelgelsen av operatør er å gi et selskap en spesiell status lisensiert av staten. Dette gjør
at Romatraktatens artikkel 90 vil bli lagt til grunn for EFs vurdering av forhold knyttet til
dette. Operatøren vil få oppbygget en egen kompetanse som vil styrke selskapets
kompetanse og dermed øke dets konkurransedyktighet i senere tildelingsrunder.
Operatøren vil være å betrakte som et offentlig foretak i forhold til innkjøpsrutiner og
atferd i markedet. Utvelgelsesprosessen gjør at Statens forhold til operatøren blir av en
karakter hvor operatørselskapet ikke kan betraktes som uavhengig i forhold til offentlig
politikk. Dette leder oss igjen i retning av reglene for offentlige innkjøp.

En annen bestemmelse i petroleumsloven er kravet om at virksomheten skal ledes fra
Norge. Dette er et krav som ikke medfører diskriminering av utenlandske selskaper så
lenge disse har rett til å etablere virksomhet i Norge. Derimot kan dette bli betraktet som
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en regulering som kan bringe realiseringen av det indre marked i fare ved at virksomhet
blir dirigert til et spesifikt område.

5 .3. Leverandørindustrien og offentlige innkjøp
Oljeselskapene blir på grunn av sitt forhold til offentlige myndigheter behandlet som
offentlige foretak i EF-sammenheng. Dette medfører at oljeselskapene kommer inn under
regelverket for offentlige innkjøp for de ekskluderte sektorer. Dette betyr at innkjøp av
varer som overstiger 400.000 ecu (ca. 3 mill. NOK) og bygg og anlegg til en verdi av 5
millioner ecu (ca. 38 mill. kr.) skal ut på anbud etter nærmere spesifiserte EF-rutiner.

Et EF-medlemskap eller en EØS-avtale betyr at disse reglene får virkning for aktørene i
norsk oljeindustri. Unntak fra innkjøpsreglene kan bare bli gitt dersom det hersker full
åpen konkurranse om konsesjonstildelingen, og at denne tildelingen finner sted på
bakgrunn av objektive kriterier. Ettersom norsk petroleumspolitikk i stor grad baserer seg
på konsesjonstildeling som et viktig styringsredskap, er det lite trolig at dette vil bli
aktuelt fra norsk side søke unntak fra innkjøpsreglene på dette grunnlaget.

Investeringene på norsk sokkel - både til drift, leting og utvinning - vil på 1990-tallet
være på mellom 50 og 60 milliarder kroner pr. år. 90 prosent av disse innkjøpene vil
antakelig overstige de respektive terskelverdier. Dermed vil man fra norsk side måtte
legge ut anbud etter EF-reglene for betydelige beløp. Dagens situasjon tilsier at norsk
industri har en markedsandel på mellom 50 og 60 prosent. Tall fra statistisk sentralbyrå
for årene 1986-1990 indikerer at denne andelen er høyere. Forutsatt at norsk industris
markedsandel på norsk sokkel er på 50-60 prosent er dette markert lavere enn hva som er
tilfellet for britisk industri på britisk sektor. Det har vært hevdet at norsk industri er mer
konkurransedyktig enn britisk industri fordi denne forskjellen i markedsandeler vitner om
høyere beskyttelse av britisk industri. Det har i forlengelsen av dette vært påpekt at ved
en EØS-avtale hvor innkjøpsreglene er felles , og hvor britisk sektor blir åpnet for
konkurranse fra norske leverandører, vil dette medføre gevinst for norske aktører. På den
annen side er det på det rene at en slik åpning vil medføre ikke bare konkurranse mellom
EF-industrien og norsk industri, men også mellom norsk industri og EFTA-industrien. De
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eneste markedsandelene norsk industri kan erobre befinner seg på britisk sokkel. Britene
er imidlertid i en posisjon hvor de med fordel kan gjøre bruk av unntaksbestemmelsene i
innkjøpsreglene.
'

-' ~

... '

De høringsuttalelsene som er kommet til Næringsdepartementet i forbindelse med
gjennomgangen av EFs regelverk gjenspeiler en viss usikkerhet om virkningene av en EFtilpasning på dette område. Det er heller ikke samstemte oppfatninger blant de som har
uttalt seg.

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er i utgangspunktet for en tilpasning til EFs
regelverk, men påpeker samtidig at "vår tilpasning må gjennomføres på en slik måte at vi
i Norge ikke går raskere frem enn den liberaliseringen som reelt skjer i EF". Når det
gjelder norsk leverandørindustri sier NHO bl.a. annet at;
"For norsk petroleumsrettet industri er det særlig tilgangen til et åpent britisk
offshore marked som vil være av interessant, da markedet idag er svært lukket i
forhold til det norske marked. Det vil fra norsk offshore industris side kreve
betydelige ressurser med hensyn til markedsføring og konkrete uteetableringer. Det
hersker tvil i verkstedindustrien om at tapte markedsandeler på norsk sektor kan
vinnes ved økte markeder på britisk sektor."
Det LO tilsluttede Fellesforbundet sier i sin uttalelse at: "Vi kan ikke se at det er
realistisk å påregne at norsk industri vil kunne høste en slik gevinst ved en europeisk
liberalisering av de ekskluderte sektorene". Teknologibedriftenes landsforening tilrår at
norske myndigheter avviser tilpasning på dette område. Hydro skriver i sin uttalelse at:
"Basert på hvordan vi selv vurderer små ikke-norske leverandørbedrifter som
forsøker å selge til oss, vil vi tro at det blir vanskelig å slå igjennom på et
eksportmarked uten å ha lokale støttespillere, i form av en aktiv representasjon, et
joint-venture med et lokalt firma eller andre samarbeidsformer".
Vi ser altså at det finnes en bredt basert tvil om fordelene ved å tilpasse seg EFs direktiv
om offentlige innkjøp for de ekskluderte sektorer, noe som vil bli resultatet av EØSavtalen og et eventuelt EF-medlemskap. Forskjellen mellom medlemskap og EØS-avtalen
vil på dette område være norske myndigheters mulighet til å suspendere EØS-avtalen
under henvisning til beskyttelses- og sikkerhetsklausuler.
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Problemene i forhold til leveranser til britisk sektor vil ikke bare være knyttet til britiske
unntak og proteksjonisme, men også til en reduksjon i utbyggingsaktiviteten på britisk
sektor fra midten av 1990-årene. Det hersker stor enighet om at det er vanskelig å oppnå
kontrakter i forhold til drift av installasjoner, men at det er innen utbygging det eventuelt
vil ligge muligheter for norsk leverandørindustri. Den utbygging som vil være
dominerende i årene framover i Nordsjøbasenget er i første rekke såkalte satellitt
utbygginger. Dette er mindre prosjekter knyttet til eksisterende installasjoner.

Etter 1995 vil utbyggingsaktiviteten i Nordsjøen bli redusert både på norsk og britisk
side. Ser vi på tallene for oljereserver finner vi at ved inngangen til 1990 var de
gjenværende oljereserver på norsk sokkel i Nordsjøen på 11.318 millioner fat, noe som
tilsvarer omlag 75 prosent av den opprinnelige reserve. For britisk sektor var
gjenværende reserver 4.275 millioner fat (32 prosent av opprinnelig reserve). På norsk
sokkel var ved inngangen til 1990 70 prosent av den opprinnelige reserve på felt som var
i produksjon eller på felt som var under utbygging, mens det gjenstod utbygginger av de
resterende 30 prosent. På britisk sokkel utgjør den delen av reserven som ikke var i

produksjon eller under utbygging ved inngangen til 1990 under 1 prosent av den
opprinnelige reserve. Sammenlikner vi tall for utvinningsvolum mellom britisk og norsk
sektor i Nordsjøen ser vi at utvinningstempoet på britisk side er høyere, og aktiviteten vil
derfor avta langt tidligere enn på norsk side.

Leteaktiviteten har også hatt et større omfang på britisk side enn på norsk side. Tall for
antall letehull indikerer at en større del av britisk sektor er utforsket. Dette betyr at
sannsynligheten for at oljereserven skal stige som følge av nye funn i Nordsjøen er større
på norsk side enn på britisk side.
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Det er vanskelig å belegge fordelen med en åpning på britisk sektor med tall når det
gjelder framtidige investeringer. Det er derimot mulig å påpeke at investeringene på
britisk sektor vil avta på bakgrunn av de reserver som er påvist, i produksjon og under
utbygging. På norsk sokkel vil det være en høyere aktivitet enn på britisk sokkel i årene
fram mot tusenårsskiftet både .med hensyn til produksjon, utbygging og.leting. Videre er
det fortsatt store områder å utforske bl.a. utenfor Nord-Norge og i Barentshavet. Dette
kan bety at ved å gi avkall på de politiske styringsmekanismer som er knyttet til
konsesjonstildeling med hensyn til bruk av norsk leverandørindustri åpner Norge opp en
betydningsfull sektor. Dette kan vanskelig oppveies av en tilsvarende britisk åpning
ettersom ressursgrunnlaget på britisk sokkel ikke tilsier store utbygginger etter 1995.

Dette betyr at en eventuell gevinst av en EØS-avtale for norsk leverandørindustri må
hentes før 1995.

VI. OPPSUMMERING
EF har formulert en rekke energipolitiske målsetninger. Disse vil i svært liten grad ha
betydning for norsk oljepolitikk, til tross for at et av målene er å redusere oljens andel av
det totale energiforbruket. Videre er energipolitikken knyttet til gjennomføringen av det
indre marked, der målsetningen er at energi i størst mulig grad skal betraktes som en vare
på lik linje med andre varer. Dette modereres av hensynet til forsyningsikkerhet, og
ønsket om å redusere miljømessige skadevirkninger. For distribusjon og salg av norsk olje
og oljeprodukter vil økt standardisering og harmonisering av energimarkedet i EFområdet neppe ha negative konsekvenser.

I den norske petroleumsloven er der bestemmelser som innen rammen av en EØSavtale/EF-medlemskap ikke vil være problemfrie. Der er helt klart gitt en antydning om
at det fra norske myndigheter anses som ønskelig at norsk leverandørindustri får
kontrakter, og dette er knyttet til tildeling av konsesjon. Dette strider mot tankegodset
som er grunnlaget for det indre marked, og som er nedfelt i Romatraktaten. Videre er en
skjønnsmessig konsesjonstildeling til norske oljeselskaper - med unntak av Statoil -
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problematisk. Kravet om at virksomheten skal ledes fra Norge er heller ikke fullt ut i tråd
med tankegangen i EF med hensyn til etableringsfrihet.

Et punkt som er helt klart er at utvelgelsen av operatør og konsesjonssystemet - ikke bare
i Norge, men i internasjonal sammenheng - har gjort at EF har valgt å betrakte
oljeselskapene som offentlige foretak. Dermed er de underlagt EFs regelverk for
offentlige innkjøp for de såkalte ekskluderte sektorer. Dette vil få konsekvenser for
atferden operatørselskapene på norsk sokkel innen rammen av en EØS-avtale/EFmedlemskap. Unntaket fra innkjøpsregelverket kan kun oppnås gjennom en liberalisering
av konsesjonstildelingene. Dette er problematisk for norske myndigheter som har valgt å
se på konsesjonstildelingene som det sentrale virkemiddel i norsk oljepolitikk.

For leverandørindustrien blir resultatet at den blir mer konkurranseutsatt, og at
konkurranseevnen i enda større grad blir kriteriet for overlevelse. En bedre formell
markedsadgang til britisk sektor vil ikke kunne oppveie eventuelle tap av markedsandeler
på norsk sokkel på mellomlang og lang sikt. Dette fordi aktiviteten på britisk sektor har
nådd sitt høydepunkt, og at ressursforvaltningen tilsier en raskere avvikling enn på norsk
side. Det er verdt å merke seg at det på norsk side gjenstår å utbygge felt tilsvarende 30

% av de opprinnelige utvinnbare oljereserver, mens det tilsvarende tall for britisk sektor
er under 1 %. Vurderinger fra aktører knyttet til næringen er ikke sammenfallende, men
fra flere hold er det blitt uttrykt reservasjon med hensyn til full tilpasning til EFs regler
for offentlige innkjøp for offshore sektoren innen rammen av en EØS-avtale.
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(revidert august 1989)

NOTAT 5/89

STRØM, BJØRN: TOLLUNION - ET SKRITT MOT
STATSDANNELSE

NOTAT 6/89

STRØM, BJØRN: NORSK NÆRINGSLIV. EKSPORT OG EF
- EF SOM EKSPORTMARKED

NOTAT 7/89

HELGESEN, HILDE: MILJØPOLITIKKEN I EF

NOTAT 8/89

NORDNES, ODDVAR M: EF SOM ØKONOMISK OG
MONETÆR UNION

NOTAT 9/89

BOLLE, AKSEL: EFs INDRE MARKED OG
TRANSPORTPOLITIKKEN

NOTAT 10/89

KVAAL, GUDBRAND: NORSK SKOGBRUK OG
UTVIKLINGEN AV EFs INDRE MARKED

NOTAT 11/89

STRØM, BJØRN: NOEN PROBLEMSTILLINGER
VEDRØRENDE FISKERISEKTOREN OG EF

NOTAT 12/89

SELJEGARD, STEINAR: EFs STRUKTUR- OG
REGIONALPOLITIKK

NOTAT 13/89

CAPPELEN, ÅDNE og ERIK STORM:
NORGES TILPASNING TIL EF's INDRE MARKED
- HARMONISERING AV INDIREKTE SKATIER

NOTAT 14/89

NORDNES, ODDVAR M: MEDLEMSKAPSAVTALEN I 1972
ET TILBAKEBLIKK

NOTAT 15/89

NORDNES, ODDVAR M: LANDBRUKET I BAYERN

NOTAT 16/89

STRØM, BJØRN: NORGE OG EF-EFTA PROSESSEN

NOTAT 1/90

STRØM, BJØRN: UTVIKLINGEN AV INTERNASJONALE
ORGANISASJONER ETTER KRIGEN

NOTAT 2/90

NORDNES, ODDVAR M: OECDs LANDBRUKSPOLITISKE
ROLLE

NOTAT 3/90

STRØM, BJØRN: NORGE. EF og EFTA

NOTAT 4/90

HAGELIA, AYSE M BULAK: ROMA TRAKTATEN - EN
KORTFATTET PRESENTASJON

NOTAT 5190

STRØM, BJØRN: OPINIONSHOLDNINGER I
EUROPASPØRSMÅLET (utgått - se nr 1/91)

NOTAT 6190

NORDNES, ODDVAR M (red): SAMLING AV KRONIKKER OM
EF

NOTAT 7/90

STRØM, BJØRN: OPINIONSHOLDNINGER I
EF-SPØRSMÅLET (utgått - se nr 1/91)

NOTAT 8/90

ECKHOFF, TORSTEIN: EF og GRUNNLOVEN

NOTAT 9190

NORDNES, ODDVAR M: EF OG NORGE - UNDERKASTELSE
ELLER SAMARBEID (studiehefte)

NOTAT 10/90

ECKHOFF, TORSTEIN: TRENGER VI EN EØS-AVTALE?

NOTAT 11/90

NORDNES, ODDVAR M (red): ARTIKLER OM NORGE
OGEF

NOTAT 12/90

HAGELIA, AYSE M BULAK: EFs SOSIALE DIMENSJON

NOTAT 13/90

STRØM, BJØRN: GATI - EF - EFTA:
KONKURRANSE-REGLER. STATSSTØTIE OG ANTIDUMPING

NOTAT 1/91

STRØM, BJØRN: OPINIONSHOLDNINGER TIL EFMEDLEMSKAP OG EUROPAPOLITIKK HØSTEN 1990

NOTAT 2/91

NORDNES, ODDVAR M: EF-UNION?

NOTAT 3/91

ECKHOFF, TORSTEIN: TRENGER VI EN EØS-AVTALE?

NOTAT 4/91

STRØM, BJØRN: OPINIONEN OG MENINGER OM EFFEKTEN
AV EF-MEDLEMSKAP

NOTAT 5/91

LANGVIK, IVAR: SVERIGE OG EF

NOTAT 6/91

NOTAT 7/91

STRØM, BJØRN: OPINIONEN OM EF, " . "·MEDLEMSKAP~ØG· EUROPA·PØLH'IKK "VÅREN ·'199l ·
STRØM, BJØRN: OLJESEKTOREN OG EF

LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTORs RAPPORTSERIE:
RAPPORT 1/89

STEINAR HELGEN, NILS KRISTIAN NERSTEN og ODDBJØRN
RISETH: KONSEKVENSER FOR JORDBRUKSINNTEKTENE
AV ET EVENTUELT EF-MEDLEMSKAP BEREGNET VED
HJELP AV MODELLBRUKSSYSTEMET

RAPPORT 2/89

NORDNES, ODDVAR M: RAMMEBETINGELSER FOR
SVINEPRODUKSJONEN (Opplaget utgått)

RAPPORT 1/90

STRØM BJØRN: FRA OEEC TIL EØS. HANDELSPOLITISKE
ORGANISASJONER I VEST-EUROPA.
(Utgitt som bok på Universitetsforlaget, under tittelen; VEIBN TIL
EØS, pris kr 170,-)

