
 

Ikke bare 
solnedgang i 
bransjen 
 

 
 
Tirsdag tildelte olje- og energiministeren 
Terje Aasland 47 nye utvinningstillatelser 
på norsk sokkel til 25 oljeselskaper i 
årets Tildeling i forhåndsdefinerte 
områder (TFO). Dette skaper 
forutsigbarhet og fremtidstro i bransjen, 
mener forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 
 
– Videre leteaktivitet og nye funn er viktig for 
å opprettholde produksjonen av olje og gass 
over tid, både for Norge og Europa. Årlig 
tildeling av leteareal er en bærebjelke i å legge 
til rette for et stabilt aktivitetsnivå på 
kontinentalsokkelen og for å nå hovedmålene i 
regjeringens petroleumspolitikk, sa olje- og 
energiminister Terje Aasland (Ap) i denne 
artikkelen på Regjeringen.no. 
 
SAFE er godt fornøyd 
med antallet utvinningstillatelser 
 
– SAFE er godt fornøyd med det høye antallet 
utvinningstillatelser som ble gitt nå. Det 
skaper forutsigbarhet, fremtidstro og 

arbeidsplasser i bransjen. I tillegg sikres det 
høy aktivitet på sokkelen, og vi styrker vår 
mulighet til å fortsatt være attraktiv og 
pålitelig energileverandør, sier Rysst. 
 
 

 
Hilde-Marit Rysst  Foto: Rebecca Bjerga 

 

De 47 utvinningstillatelsene er fordelt på 
Nordsjøen (29), Norskehavet (16) og 
Barentshavet (2).  
 
Totalt 25 ulike oljeselskaper, fra de store 
internasjonale selskapene til mindre norske 
leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller 
flere av disse tillatelsene. 12 selskaper blir 
tilbudt ett eller flere operatørskap. 
 
– Planlagt produksjon stuper fremover, vi må 
finne mer olje og gass, da trengs det nye 
leteområder. At vi får mer leteområder på 
steder vi allerede har produksjon, er en god 
utnyttelse av ressursene, og det mener vi er 
fornuftig, sier Rysst. 
 
De årlige konsesjonsrundene med tildeling i 
forhåndsdefinerte områder ble innført i 2003. 
Målet var å best legge til rette for å påvise og 
utvinne lønnsomme ressurser i modne 
områder før eksisterende infrastruktur blir 
stengt ned. TFO-konsesjonsrundene skjer årlig 
og innenfor et forhåndsdefinert område. Dette 
gir selskapene forutsigbarhet om hvilke 
områder som det er mulig å søke på i TFO. 
Disse selskaper gis tilbud, følg lenken.  
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Kurs til deg som ønsker 
kompetanseheving 
 

 
 
Ønsker du å være rustet for et arbeidsliv i 
endring? Nå har du mulighet til å heve din 
kompetanse, søk på utdanningstilbudene 
innen olje-, gass- og leverandørindustrien. 
Studiene er gratis, og kan tas ved siden av 
jobb, mange av tilbudene er lagt opp som 
nettstudier. Søk her.  
 
Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet 
slik at du kan ta et kurs eller utdanning som er 
laget spesielt for det din bransje trenger. 
Organisasjonene Offshore Norge, SAFE, NITO, 
Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, 
Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk 
Industri, LO og NHO samarbeider med 
Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse om å finne målrettede 
utdanningstilbud for alle som jobber i 
bransjen. 
 
Bransjeprogrammene er opprettet for å øke 
deltakelsen i kompetanseutviklingen innenfor 
utvalgte bransjer. Målet er å tilby kurs og 
utdanningstilbud innen temaer som 
arbeidslivet har behov for. Les mer om 
bransjeprogrammet på kompetansenorge.no. 
 

Valgkomitéen søker 
kandidater  
 
Valgkomitéen ønsker å få innspill til 
kandidater fra hele organisasjonen, på tvers av 
områdene. Valgkomitéen oppfordrer også de 

nyeste klubbene i SAFE-familien fra offshore 
sjø til å komme med innspill til kandidater. 
 
Innspill og forslag til kandidater sendes på 
e-post til morten.eriksen@akerbp.com. 
 

 

Morten Eriksen Foto: Rebecca Bjerga 

 
– Vi har en stor, viktig og utfordrende jobb 
foran oss med å samle inn kandidater og lage 
et godt panel til kongressen. Vi skal ha mange 
intervjurunder, sier Morten Eriksen, leder av 
komitéen. 
 

Ny oppgradert 
hjemmeside lanseres  
1. februar 2023 
 
SAFE sentralt har den siste tiden jobbet med å 
oppgradere safe.no. Vi skal lansere en splitter 
ny, brukervennlig, intuitiv og oppdatert 
hjemmeside i samarbeid med vår leverandør 
CoreTrek 1. februar. Vi gleder oss! 
 

Husk kampanjen vår 
 

Frem til 15. februar 2023 vil alle nyinnmeldte 
medlemmer få AirPods Pro 2. generation i 
velkomstgave.  

 
Bruk denne QR-koden, meld 
deg inn i vårt fellesskap og få 
en digg velkomstgave! 
 

 
Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://utdanning.no/studiebeskrivelse/olje-_gass-_og_leverandorindustrien
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