
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8148 Dep 0033 Oslo 
Kontoradresse: Akersgata 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 977 161 630 

Vedrørende Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av 
Barentshavet sørøst  

Jeg viser til brev 4. november 2020 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende 

Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst.  

Åpningsprosessen for Barentshavet sørøst ble gjennomført av Stoltenberg II-regjeringen. Se 

Meld. St. 36 (2012-2013) Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for 

petroleumsvirksomhet og Innst. 495 S (2012-2013) 1. De sentrale dokumentene knyttet til 

åpningsprosessen er tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-

gass/kunnskapsinnhenting-og-konsekvensutredning/test-jan-mayen/id2009543/.2 På denne 

siden er det også lenker til høringsinnspillene som kom inn gjennom 

konsekvensutredningsprosessen. 

Komiteen har i spørsmål 1 og 2 bedt om å få oversendt bl.a. interne notater og intern 

korrespondanse. Det følger av langvarig praksis, under ulike regjeringer utgått fra ulike 

partier, at det ikke gis innsyn i interne dokumenter som kan unntas offentlighet etter 

offentleglova. Denne praksisen ligger fast. En rekke interne dokumenter som omfattes av 

komiteens henstilling er imidlertid allerede fremlagt i anledning Høyesteretts behandling av 

sak 20-051052SIV-HRET Föreningen Greenpeace Norden og Natur og ungdom mot staten 

v/Olje- og energidepartementet. Dokumenter er også gjort offentlig tilgjengelig på: 

https://www.xn--klimasksml-95a8t.no/rettsdokumenter/hoyesterett/.3 Jeg har derfor vurdert at 

dokumentene kan gis ut til komiteen. 

 
1 Et tillegg til stortingsmeldingen, Meld. St. 41 (2012-2013), ble lagt frem 7. juni 2013 for å rette opp en feil i 
trykkeprosessen. 
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-gass/kunnskapsinnhenting-og-konsekvensutredning/test-jan-
mayen/id2009543/ 
3 https://www.xn--klimasksml-95a8t.no/rettsdokumenter/hoyesterett/ 

Stortinget - Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

 

0026 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

16/2852-  

Dato 

20. november 2020 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-gass/kunnskapsinnhenting-og-konsekvensutredning/test-jan-mayen/id2009543/
https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-gass/kunnskapsinnhenting-og-konsekvensutredning/test-jan-mayen/id2009543/
https://www.klimasøksmål.no/rettsdokumenter/hoyesterett/


 

 

Side 2 
 

Komiteen spør i hovedsak om forhold som inntraff før jeg tiltrådte som statsråd i Olje- og 

energidepartement i januar 2020, og som for øvrig fant sted under en tidligere regjering. Min 

mulighet til å besvare komiteens spørsmål er derfor begrenset. 

 

Spørsmål 1: Komiteen ber om å få oversendt notatet med verdivurderingen, samt eventuelle 

andre relevante notater og arbeidsnotater i samme sak. 

Forventede inntekter for staten fra en eventuell åpning av Barentshavet sørøst var tema i 

konsekvensutredningen forut før Stortingets beslutning om å åpne området. Det fremgår av 

Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere omstridte 

området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør (november 2011)4 s. 25, at temaet 

"inntekter til staten" ble foreslått utredet. Grunnlaget for utredningen skulle være "scenariene 

for petroleumsvirksomhet". Forslaget ble stadfestet i det fastsatte konsekvensutrednings-

programmet 5. juli 2012. Oljedirektoratet ble 17. september 2012 bedt om å belyse tema 

gjennom et kortfattet notat (vedlegg 1). Direktoratet utarbeidet på den bakgrunn notatet 

"Inntekter fra petroleumsvirksomhet" av 11. oktober 2012 (vedlegg 2). Hovedfunnene i 

notatet er gjengitt i konsekvensutredningsrapporten 5 s. 40-41. 

Jeg legger til grunn at komiteen i sitt spørsmål sikter til et internt arbeidsnotat i 

Oljedirektoratet datert 8. mars 2013 (vedlegg 3). Ifølge Oljedirektoratet var dette et internt 

dokument i direktoratet inntil det ble sendt departementet i epost 8. oktober 2019 (vedlegg 

4). Notatet er fremlagt i anledning saken for Høyesterett og fremlegges derfor også her.  

 

Spørsmål 2: Komiteen ber om innsyn i korrespondansen mellom direktoratet og 

departementet relatert til disse notatene. 

Jeg viser til svaret på spørsmål 1 hvor departementets bestilling 17. september 2012, 

Oljedirektoratets svar 11. oktober 2012 og Oljedirektoratets interne notat 8. mars 2013 er 

fremlagt. 

Bakgrunnen for at det interne notatet av 8. mars 2013 ble oversendt departementet er omtalt 

i vedlagte redegjørelse fra Oljedirektoratet av 2. september 2020 (vedlegg 5). Redegjørelsen 

ble utarbeidet i anledning høyesterettssaken. Departementets henvendelse til 

Oljedirektoratet av 23. august 2020 vedlegges også (vedlegg 6). 

Det fremgår av redegjørelsen at det interne notatet i Oljedirektoratet ble oversendt 

departementet i oktober 2019. Jeg er i departementet blitt gjort kjent med at notatet, da det 

ble oversendt departementet i oktober 2019, ikke ble registrert og ved en feil ble lagt bort 

uten saksbehandling. Notatet ble oversendt departementet på nytt i juni 2020 (vedlegg 7). 

Notatet ble i august 2020 fremlagt for Høyesterett.  

 
4 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/hoeringsnotat_forslag_til_program_for_konsekvensu
tredning_etter_petroleumsloven_for_det_tidligere_omstridte_omraadet_vest_for_avgrensingslinjen_i_barentshav
et_soer.pdf 
 
5 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/brosjyrer/y-0121bhele_links.pdf 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/hoeringsnotat_forslag_til_program_for_konsekvensutredning_etter_petroleumsloven_for_det_tidligere_omstridte_omraadet_vest_for_avgrensingslinjen_i_barentshavet_soer.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/hoeringsnotat_forslag_til_program_for_konsekvensutredning_etter_petroleumsloven_for_det_tidligere_omstridte_omraadet_vest_for_avgrensingslinjen_i_barentshavet_soer.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/brosjyrer/y-0121bhele_links.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/hoeringsnotat_forslag_til_program_for_konsekvensutredning_etter_petroleumsloven_for_det_tidligere_omstridte_omraadet_vest_for_avgrensingslinjen_i_barentshavet_soer.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/hoeringsnotat_forslag_til_program_for_konsekvensutredning_etter_petroleumsloven_for_det_tidligere_omstridte_omraadet_vest_for_avgrensingslinjen_i_barentshavet_soer.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/hoeringsnotat_forslag_til_program_for_konsekvensutredning_etter_petroleumsloven_for_det_tidligere_omstridte_omraadet_vest_for_avgrensingslinjen_i_barentshavet_soer.pdf


 

 

Side 3 
 

Spørsmål 3: Etter Statsrådens kjennskap og de tilgjengelige dokumenter; har lovverk og 

regelverk for forvaltningen og informasjonsplikt til Stortinget blitt overholdt i denne saken?  

Jeg legger til grunn at komiteen i spørsmålet sikter til saker Olje- og energidepartementet og 

Oljedirektoratet hadde til behandling i forbindelse med åpningsprosessen for Barentshavet 

sørøst, før min tid som statsråd og under en annen regjering. Det faller derfor utenfor mitt 

ansvarsområde å vurdere disse.  

 

Spørsmål 4: Er Statsråden kjent med tilfeller av at lignende informasjon ikke har blitt 

videreformidlet til Stortinget i senere saker fra departementet? 

Som statsråd i Olje- og energidepartement er jeg opptatt av at Stortinget meddeles alle de 

opplysninger som er nødvendige for behandlingen av saker departementet legger frem. Det 

faller utenfor mitt ansvar som statsråd å vurdere saker som var til behandling før jeg tiltrådte.  

 

Spørsmål 5: Er Statsråden kjent med vurderingene som ledet til at verdivurderingen av 

Barentshavet sørøst og Jan Mayen utarbeidet i direktoratet ikke skulle inngå i 

departementets utkast til ressursrapport? 

Det faller utenfor mitt ansvar som statsråd i Olje- og energidepartement å vurdere saker som 

var til behandling i departementet og underliggende etat før jeg tiltrådte. Jeg legger for øvrig 

til grunn at komiteen i spørsmålet sikter til Ressursrapport 2013. Rapporten er utgitt av 

Oljedirektoratet. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Tina Bru 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 


