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MANDAT FOR ARBEIDUTVALGET FOR FORNYBAR ENERGI TIL HAVS,
BRANSJEFORENINGEN NORSK INDUSTRI OLJE & GASS
Norsk Industri Olje & Gass har et mandat som også inkluderer "maritimt fornybar industri".
Medlemsbedriftene er i hovedsak leverandører til ulike segmenter innenfor olje- og gassindustrien, men nesten alle ser på markedsområder for å ha "flere bein å stå på", for å bidra til å
oppfylle Paris-avtalens mål, for å utnytte kompetanse og erfaring i bedriftene og fordi det ligger
betydelige markedsmuligheter innen offshore vind og null-utslippsteknologier både nasjonalt og
ikke minst internasjonalt.
Arbeidsutvalget for fornybar energi til havs skal ivareta medlemsbedriftenes felles interesser
innenfor lav- og null-utslippsteknologier relevant for offshore og landanlegg knyttet til
virksomheten. Viktigste teknologier er strømproduksjon fra offshore vind, fra andre fornybare
energikilder, elektrifisering og hydrogen. Utvalget skal arbeide i henhold til Norsk Industri og
Norsk Industri Olje & Gass sine vedtekter og til enhver tid gjeldende strategi. Relevant er også
målsetninger og oppfølging av KonKrafts klima-veikart for norsk sokkel fra 2020 med årlige
oppdateringer.
Utvalget skal være en ressurs for administrasjonen i Norsk Industri og bransjeforeningen
spesielt i sentrale spørsmål for å fremme utviklingen av fornybar energi til havs (nasjonalt og
internasjonalt). Administrasjonen og Bransjestyret kan benytte utvalget til å få råd eller
utredninger ved behov, samtidig som utvalget kan ta egne initiativ, og fremme saker som bør tas
videre i organisasjonen. Utvalget skal operere innenfor rammen av gjeldende lovgivning,
herunder konkurransereglene, bidra til utviklingen av rammevilkår og annet som gir
tilstrekkelig forutsigbarhet og håndterbar risiko og ramme for den enkelte leverandørbedrift og
for bransjen som helhet.
Utvalget skal bygge sitt arbeid på det som har vært gjort i "de 5 punktene" overlevert
statsminister Erna Solberg i september 2019, og det påfølgende arbeidet om fornybar energi til
havs som ble presentert i Norsk Industri sin konjunktur-rapport i januar 2020.
Utvalget skal løfte fram og synliggjøre leverandørindustriens syn på hva som trengs for å
realisere prosjekter, vise frem kunnskapen som finnes i bedriftene, koble bedrifter og ha dialog
med sentrale aktører både innenfor industrien og hos myndighetene. Viktige aktører og områder
det forventes at utvalget jobber med og innenfor er:
- Bransjestyret, Juridisk Forum og Norsk Industris administrasjon
- I samarbeid med bransjeforeningene ha dialog med olje- og energi-departementet om
rammebetingelser, saksbehandling og prinsipper som er lagt til grunn
- Relevante myndigheter forøvrig
- Sentrale aktører er antatt å være Gassco, Equinor og andre operatører offshore med
planer innen elektrifisering og offshore vind, Statnett, regionale nettselskaper, NVE, LO,
Norges Rederiforbund og Norsk olje og gass osv.
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Utvalget bør også følge med på studier som blir gjort og samle erfaringer fra rammevilkår
og utviklingstrekk internasjonalt

Utvalget skal videre:
- Være rådgivende utvalg for Norsk Industri Olje & Gass og Norsk Industri
- Ta initiativ til saker, problemstillinger som bør tas videre i bransjeforeningen og/eller
Norsk Industri
- Utarbeide forslag til høringsuttalelser og industriposisjoner når det er relevant
- Dele informasjon internt i utvalget
- Dele informasjon eksternt, holde eksterne innlegg og delta i relevant arbeid med andre og
eventuelt arrangere møteplasser for bedriftene innen spesielle temaer
- Bidra til å kommunisere klare industri-standpunkter til både myndigheter og
interessenter
- Utvalget kan opprette ad-hoc arbeidsgrupper ved behov
Hver av medlemsbedriftene kan foreslå en representant til utvalget. Det forutsettes at
representanten har en sentral rolle innenfor fornybar energi til havs i bedriften, og at
representanten og bedriften deltar aktivt inn i utvalgsarbeidet. Norsk Industris administrasjon
utpeker blant utvalgets medlemmer leder og nestleder for to år av gangen med mulighet for
gjenoppnevning. Leder og nestleder bør ikke skiftes ut samtidig. Leder og nestleder er ansvarlig
for at utvalget har et hensiktsmessig antall deltagere og representasjon slik at utvalget har den
nødvendige bredde og kan bidra effektivt i sitt arbeide.
Utvalget avholder møter ved behov og når leder/administrasjon foreslår dette. Det forventes
min 3-4 møter årlig. Utvalget er i funksjon inntil bransjestyret vedtar evt. avvikling. Utvalget
rapporterer til administrasjonen i Norsk Industri Olje & Gass, som tar relevante saker videre til
bransjestyret for informasjon, vedtak eller avklaring.
Ved utarbeidelse av uttalelser og vedtak eller utkast til slike, bør enstemmighet søkes oppnådd,
dog slik at enkeltselskaper kan reservere seg og om ønskelig anføre eventuelle avvikende
synspunkter i uttalelsen/vedtaket.
Hver enkelt bedrift dekker sine egne kostnader med deltagelsen i utvalget. Eventuelle utgifter
som utvalget skulle ønske å pådra seg i forbindelse med arbeidet (for eksempel ved innkjøp av
eksterne studier e.l.) må koordineres med og godkjennes av administrasjonen i Norsk Industri.
Administrasjonen i bransjeforeningen fungerer som sekretariat for utvalget. Mandatets innhold
og omfang er besluttet av bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass, og kan endres etter
beslutning i Bransjestyret.
Mandat vedtatt av styret i Norsk Industri Olje & Gass
Oslo den_______________________
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Ståle Kyllingstad
Styreleder
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