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Norge, EU, USA og Saudi-Arabia har, 
sammen med en rekke andre land, stilt 
krav om liberalisering av energitjen-
ester i Verdens handelsorganisasjon 
(WTO). Kravene omfatter alle tjen-
ester som kan knyttes til produksjon 
av energi, og retter seg i stor grad 
mot utviklingsland. Samtidig hevder 
regjeringen i sin Soria Moria-erklæring 
at Norge skal legge til grunn at WTO-
avtaleverket ”ikke skal frata fattige 
land styringsrett og virkemidler som 
har vært viktige for å utvikle vårt eget 
samfunn”. I tillegg driver Norge, mye 
basert på norske erfaringer, et bredt 
bistandarbeid gjennom programmer 
som Olje for Utvikling for å sikre bed-
re energiforvaltning i utviklingsland. 
Målsetningene om utstrakt liberaliser-
ing av energitjenester, og sterkere for-
valtning i utviklingsland med positive 
ringvirkninger, kan vanskelig samek-
sistere.

Denne rapporten ser på kravene om 
liberalisering av energitjenester in-
nen WTOs tjenesteavtale (GATS-
avtalen), i lys av norsk energihistorie, 
norsk energibistand og de norske 
erfaringene med internasjonaliser-
ing innen energitjenestebransjen. De 
to mest interessante funnene er den 
store avstanden mellom den norske 
energipolitikken i WTO og den nor-
ske energiforvaltningshistorien som 
vi i dag baserer våre bistandsprosjek-
ter på, og det faktum at den norske 
energitjenestebransjen ikke ser ut til 
å trenge den utstrakte liberaliseringen 
som fremmes i forslaget Norge har 
lagt fram i tjeneste-forhandlingene.

I arbeidet med denne rapporten er det 
foretatt to intervjuer, med INTSOK 
og NHO, samt korrespondanse med 
Oljedirektoratet, Olje for Utvikling, 
og den norske ambassaden i Nigeria. 
I forholdet til GATS-forslaget er det 
tatt utgangspunkt i teksten i Collective 
Request in Energy Services, et oppføl-

gingsnotat offentliggjort sommeren 
�006 - Plurilateral Negotiations on 
Energy Services -, og et policy-notat 
om forslaget publisert av Internation-
al Forum on Globalisation (Menotti 
�006). 

I Norge har det vært lite fokus på det 
som kalles leverandør-, støtte-, eller 
energitjenesteindustrien. Samtidig 
viser internasjonaliseringsstrategien 
fra begynnelsen av 1990-tallet og frem 
til i dag at det er nettopp disse be-
driftene som ”fortsetter olje-eventyret 
i utlandet”. Mens Statoils utenlands-
produksjon i �006 stod for om lag �0 
prosent, hadde energitjenestebedrift-
ene en omsetning på gjennomsnittlig 
46 prosent i utlandet i �005. Fra 1995 
til �005 kunne disse norske selskapene 
vise til en tredobling i internasjonal 
omsetning. Målet som denne indu-
strien strekker seg mot, er å øke omset-
ningen fra 50 milliarder kroner i �005, 
til 80 milliarder i �010. Industrien sier 
nå at den er godt posisjonert for å nå 
dette målet, uavhengig av liberalisering 
i WTO. 

Kanskje er dette grunnen til at indu-
strien ikke aktivt jobber for å påvirke 
myndighetene i forhold til de pågående 
forhandlingene i GATS/WTO. Uan-
sett, er det betimelig å stille spørsmål 
ved norske myndigheters logikk og 
motivasjon for posisjonen de har 
inntatt i WTO-forhandlingene. 

En liberalisering gjennom WTO vil 
frata nasjonalstater det politiske hand-
lingsrommet til å beskytte sin egen in-
dustri mot internasjonal konkurranse, 
som var viktig for oppbyggingen av 
norsk energiindustri. Norsk oljehisto-
rie viser at det er en tynn balansegang 
mellom det nasjonale og det internas-
jonale. Norge har dratt store fordeler 
av internasjonale forhold, som sving-
ninger i oljepris og økende etterspør-
sel etter fossil energi. Energitjenenes-
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teindustrien har fått store fordeler av 
vilkårene Norge har satt, gjennom 
politisk styring og kontroll.  

I �005 ble Olje for Utvikling (Of U) 
lansert. Et eget program som skal være 
en del av, og videreføre den snart �0 
år lange oljebistandstradisjonen, samt 
inkludere nye perspektiver, som miljø 
og sivilsamfunn. Et av landene som er 
på Of Us prioriteringsliste er Nige-
ria, som i �006 styrket lovgigningen 
i forhold til ”lokalt innhold”.  Lokalt 
innhold knyttes ofte til ”rammebetin-
gelser” hvor vertsnasjoner stiller krav 
om økte andeler eller at oljeselskaper 
skal benytte seg av lokalt nærings-
liv. Det siste tiåret har Nigeria vært 
et hovedsatsningsområde for norsk 
oljebistand for å utruste myndighetene 
med institusjonell kapasitet. Ironisk 
nok er Nigeria et av de landene som 
Norge og de andre avsenderne stiller 
krav til i tjenesteforhandlingene, hvor 
Norge vil at Nigeria skal liberalisere 
rammebetingelsene for energitjen-
ester gjennom GATS. Dersom Nige-
ria går med på dette, vil det undermi-
nere det styrkede rammeverket. Dette 
viser hvordan det norske målet om å 
styrke og assistere utviklingsland på 
den ene siden er uforenelig med den 
begrensende kraften norsk handels-
politikk kan ha på den andre. 

Med unntak av Venezuela, rettes det 
kollektive kravet mot samtlige OPEC-
land (se side 5 for oversikt). De fleste 
av de �8 landene er utviklingsland, 
men noen kan regnes som nyindustri-
aliserte. På lista er det også flere land 
med statseide oljeselskaper i sterk 
vekst, som Kina og India. Disse nas-
jonale oljeselskapene genererer store 
energitjenestekontrakter i de landene 
de opererer, og dette er sannsynlig-
vis en viktig motivasjon for avsend-
erne av liberaliseringskravet. Mens 
transnasjonale oljeselskaper domi-
nerte markedene på 1990-tallet (og 
hele det �0. århundret forøvrig), har 
nå forholdet endret seg. 90 prosent av 
oljereservene befinner seg i land med 
nasjonale oljeselskaper, hvorav 75 
prosent er i OPEC-land. Nasjonale 

oljeselskaper sitter nå på over 70 
prosent av reservene, mens de transnas-
jonale sitter på �0 prosent.  

Norge har, i 
tillegg til det 
kollektive kra-
vet, fremmet 
bilaterale krav 
til �8 land på 
energitjenester. 
Dette kravet går lengre enn felleskra-
vet, særlig når det gjelder maritime 
tjenester knyttet til energiproduksjon. 
Denne rapporten vil analysere det 
kollektive kravet som retter seg mot 
�� land, med det utgangspunkt at det 
eksisterer mer informasjon om dette 
forslaget. 

Det er knyttet stor usikkerhet til hvor-
dan det kollektive kravet kan slå ut, 
fordi den offisielle tilgangen til infor-
masjon er meget begrenset, og fordi 
kravene er svært omfattende. Slik kra-
vet fremstår, vil det bli svært vanskelig 
å sette vilkår for utenlandske inves-
torer og tjenesteytere. Det vil bli vans-
keligere å få de beste teknologiene og 
miljøløsningene, og det vil ikke minst 
bli vanskeligere å styre etter politiske 
mål som kan fremme politisk stabi-
litet i ellers ustabile oljeeksporterende 
land. Videre kan nøytralitetsprinsip-
pet føre til økt avhengighet av fossil 

energi fordi man ikke kan gi fornybar 
energi konkurransefortrinn, og slik 
kan det i konsekvens svekke internas-
jonale miljøkrav og klimaavtaler. 

Den norske konsesjons- og kontrakts-
politikken som var grunnlaget for ut-
viklingen av denne næringen i Norge, 
lar seg ikke forene med kravene som 

nå stilles til utviklingsland gjennom 
GATS. Norge burde heller være et 
foregangsland i arbeidet for å etablere 
fornuftige internasjonale spilleregler 

for oljebransjen, uten at dette kobles til 
kommersielle interesser. Dette gjelder 
ikke bare bransjespesifikke forhold 
som konkurranseregler, men også for-
holdet til lokalbefolkning, miljø og 
muligheten til å utvikle og beskytte 
nasjonalt og lokalt næringsliv til det er 
konkurransedyktig i eget marked. 

Norge må la andre land gjøre som vi 
selv gjorde, heller enn å fortelle dem 
hva de bør gjøre. 

“Norsk oljehistorie viser at det er en 
tynn balansegang mellom det
nasjonale og det internasjonale.”

“Det norske målet om å styrke og assistere ut-
viklingsland på den ene siden
er uforenelig med den begrensende kraften norsk 
handelspolitikk kan ha på den
 andre.”
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Verdens handelsorganisasjon, WTO, 
ble formelt etablert 1. januar 1995 
etter åtte år med forhandlinger i den 
såkalte Uruguayrunden. Organisas-
jonen er en bindende kontrakt mel-
lom de 149 medlemsorganisasjonene 
som ved sin tilslutning har samtykket 
til å redusere nasjonalstaters kontroll 
over internasjonal handel. Ved å ope-
rere WTO utenfor FN-systemet, kan 
WTO styre og bestemme over et ut-
strakt politikkområde gjennom egne 
lovgivende, dømmende og utøvende 
organer som skriver, avgjør og hånd-
hever verdens handelslovgivning.

Blant de over tretti multilaterale han-
delsavtalene som WTO administrer-
er, er General Agreement on Trade in 
Services (GATS). Tjenesteavtalen blir 
også stadig viktigere for utviklings-
land, ettersom de nasjonale økono-

miene i økende grad 
baseres på tjenester, 
mens industrielle 
ferdigvarer og jord-
bruk flyttes til de 
landene med lavest 
produksjonskost-
nader. Tjeneste-
forhandlingene i 
WTO omfatter all 
tjenesteflyt mel-

lom medlemslandene og er viktig i 
den pågående forhandlingsrunden. 
Tjenester utgjør nå over 60 prosent av 
verdens bruttoprodukt og er den rask-
est voksende delen av verdensøkono-
mien. De pågående forhandlingene i 
WTO har til hensikt å fjerne barrierer 
for handel med tjenester, som defi-
neres svært bredt. Det er faktisk ingen 
tjenestesektorer som er unntatt de 
pågående forhandlingene i GATS, til 
og med tjenester innen helse, utdan-
ning, kultur og vann er inkludert. 

Norske bilaterale krav til handel 
med tjenester under GATS

Norge har fremlagt bilaterale for-
handlingskrav overfor 51 land. Iføl-
ge Utenriksdepartementet knytter 
Norges hovedinteresser seg til om-
rådene skipsfart og maritime tjenester, 
energitjenester, herunder offshore, 
telekommunikasjon, sjøforsikring og 
ingeniørrelatert virksomhet. Målet er 
å oppnå bedre markedsadgang, mer 
åpenhet og forutsigbarhet for norsk 
næringsliv på disse områdene. For 
Norges del beløper tjenesteeksport-
en seg til ca. 165 milliarder kroner 
i �000.1 For energitjenester beløper 
det seg til 50 milliarder kroner i �005 
(SNF �006). 

Ved utarbeidelsen av kravene til de 
51 landene ble følgende vurderinger 
lagt til grunn ifølge utenriksdeparte-
mentet: 

1. Norsk næringslivs adgang til 
eksportmarkedene bør være 
minst like god som utenlandske 
selskapers adgang til det norske 
markedet.

�. Forhandlingene bør lede 
til likebehandling og best 
mulig markedsadgang for 
norske tjenesteeksportører til 
eksportmarkedene i framtiden. 
Ikke bare nåværende, men også 
framtidige markedsmuligheter er 
viktige.

�.  De industrialiserte land 
utenfor EØS representerer 
hovedmarkedene i 
forhandlingssammenheng. De 
strategisk og økonomisk viktigste 

1 www.reg jeringen.no/nb/dep/ud/dok/
andre/Brev/Prinsipputtalelser_og_for-
tolkninger/�00�/
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“Det er faktisk ingen tjenestesektorer 
som er unntatt de pågående forhand-
lingene i GATS, til og med tjenester 
innen helse, utdanning, kultur og 
vann er inkludert.”

Innholdsfortegnelse:
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kravene fra norsk side er derfor 
rettet mot disse landene.

4. Forhandlingene skal lede til at 
utviklingslandenes reelle deltakelse 
i handel blir forbedret. 

Energitjenestekravets rekkevidde
I Utenriksdepartementets redegjørelse 
for energitjenestekravet skriver de at 
de samarbeider nært med Canada, 
Chile, Japan, USA, Korea, Saudi Ara-
bia og Taiwan. Norges krav går ut på 
at landene påtar seg forpliktelser om 
markedsadgang og likebehandling av 
tjenester i tilknytning til olje, gass og 
elektrisitet, både opp- og nedstrøms-
aktiviteter, for eksempel leting, bor-
ing, design, bygging, tjenester knyttet 
til utvinning, rørledningstransport, 
salg og markedsføring osv.�  

�. mai �006 klargjorde Norge og de 
andre landene bak det kollektive kra-
vet mer om hvilke aktiviteter det drei-
er seg om i Plurilateral Negotiations 
on Energy Services. Her lister de opp 
en rekke kategorier av energitjenester 
som omfatter alle kjerneaktivitetene 
for olje- og gassproduksjon, videre-
foredling og distribusjon (Se vedlegg 
�). Alt fra kartlegging til boring og 
distribuering, er inkludert. Kravet 
åpner slik for en total utenlandsk 
overtagelse av alle tjenester knyttet til 
olje- og gasstjenester siden ingen om-
råder er beskyttet. 

I praksis er det mange tjenester til-
knyttet energiproduksjon som ikke 
er geografisk bundet. Det å overvåke 
brønner er en av disse, men som de 
skriver i klargjøringen ønsker de at det 
skal åpnes for at man kan kontrollere 
dette fra andre land: 

Monitoring services may be provided on 
a cross-border basis (e.g. monitor status 
and production information from wells 
to help improve operating efficiencies 
– this would enable remote control over 
pumping.

�   Ibid.

Selv om det å overvåke en ressurs er en 
tjeneste som kanskje ikke har den mest 
kritiske rollen i en verdikjede, betyr en 
konkurranseutsetting at utenlandske 
tjenesteselskaper alene kan fastsette 
nivå på produksjon når det åpnes 
for fjernstyring fra andre land. Olje-
produserende land kan i konsekvens 
miste styring over produksjonsnivå, 
eksportvolum, og andre nødvendige 
aspekter i energisektoren. Dette kan i 
og for seg ikke forklares som eierskap 
til en ressurs, men det går til kjernen 
av suverenitet i forhold til reguler-
ing over naturressurser, og er derfor 
et illustrerende eksempel på omfan-
get av forslaget til energitjenester har 
(Menotti �006).

Energitjenester i et GATS-regime 
vil ikke bare åpne for at utenlandske 
selskaper kan ta over kjerneaktivite-
tene, det kan også legge bånd på myn-
digheters handlingsrom for å begrense 
tjenestene utenlandske 
selskaper utfører. Hvis 
man ser på implikasjo-
nene av en utenlandsk 
tjenesteleverandør med 
utgangspunkt i ”remote 
control over pumping” 
i forhold til å utøve sine 
rettigheter under GATS 
Artikkel XVI (Market 
Access), som sier at: 

“In sectors where market-access com-
mitments are undertaken, the mea-
sures which a Member shall not main-
tain or adopt either on the basis of a 
regional subdivision or on the basis 
of its entire territory, unless otherwise 
specified in its Schedule, are defined 
as: a) limitations on the number of 
service suppliers whether in the form 
of numerical quotas, monopolies, 
exclusive service suppliers or the re-
quirements of an economic needs 
test; (b) limitations on the total value 
of service transactions or assets in the 
form of numerical quotas or the re-
quirement of an economic needs test; 
or (c) limitations on the total number 
of service operations or on the total 
quantity of service output expressed 

Faktaboks: 
Avsendere for anmodningen om libe-
ralisering av energitjenester: Australia, 
Canada, EU, Norge, Japan, Saudi Ara-
bia, Korea, Taiwan, Penghu, Kimmen 
& Matsu, Singapore og USA.

Mottakere av kravet: Argentina, Bra-
sil, Brunei, Chile, Kina, Colombia, 
Ecuador, Egypt, India, Indonesia, 
Kuwait, Malaysia, Mexico, Nigeria, 
Oman, Pakistan, Peru, Filippinene, 
Qatar, Sør-Afrika, Thailand, Tyrkia, 
De Forente Emirater.

“Kravet åpner slik for en total 
utenlandsk overtagelse av alle 
tjenester knyttet til olje- og gass-
tjenester siden ingen områder er 
beskyttet.”
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in terms of designated numerical units 
in the form of quotas or the require-
ment of an economic needs test.”

Soria Moria Erklæringen om 
WTO

Reg jeringen vil legge til grunn at WTO-
avtaleverket ikke må ta fra fattige land 
styringsrett og virkemidler som har vært 
viktige for å utvikle vårt eget samfunn 
til et velferdssamfunn. 

 Regjeringserklæringen,
 undertegnet 1�/10-05

Med utgangspunkt i det presserende 
behovet for et handelssystem som leg-
ger til rette for utvikling for fattige 
land, sier Soria Moria-erklæringen at 
Norge har en sterk interesse og et øn-
ske om å fremme en mest mulig rett-
ferdig internasjonal handelspolitikk. 
Videre skal regjeringen arbeide for å 
fremme et internasjonalt handelsre-
gime hvor hensyn til miljø, faglige og 
sosiale rettigheter, matsikkerhet og 
utvikling i fattige land skal tillegges 
avgjørende vekt. Når det gjelder han-
del med tjenester innen rammen av 
GATS-avtalen, står det at de vil gjen-
nomgå kravene for å revurdere de nor-
ske posisjonene. 

Etter at den rød-
grønne regjeringen 
overtok høsten �005, 
ble denne revur-
deringen av norske 
krav ovenfor ut-
viklingslandene fore-
tatt. Resultatet ble at 
regjeringen besluttet 
å trekke kravene mot 
utviklingsland på 
utdanningstjenester, 
vanndistribusjonstje-
nester og strømforsyn-

ingstjenester. I tillegg ble alle kravene 
ovenfor de minst utviklede landene 
(MUL) trukket. Dette berørte bare 
Bangladesh og Angola. I forbindelse 
med revideringen ble det også vedtatt 
å offentliggjøre en oversikt over hvilke 

land og sektorer Norge har stilt krav 
ovenfor (se vedlegg 1).  

Erklæringen ser likevel ikke ut til å ha 
virket når det gjelder vurderingen av 
omfanget energiliberaliseringskravet 
har for utviklingsland. For i kontek-
sten av at et flertall av mottagerland-
ene ikke har en konkurransedyktig en-
ergitjenesteindustri, vil det ikke være 
mulig for selskapene i disse landene 
å være aktører i eget marked dersom 
kravet settes ut i livet.

NHO og INTSOK om energi-
tjenester og internasjonalisering

I arbeidet med denne rapporten ble 
det norske forslaget til liberalisering 
av energitjenester diskutert med to 
viktige aktører, Næringslivets Hoved-
organisasjon (NHO) - som jobber 
for økt markedsadgang for norske 
bedrifter internasjonalt, og INTSOK 
– en halvstatlig stiftelse som tilrette-
legger og koordinerer de norske olje- 
og gassrelaterte bedriftenes internas-
jonalisering. 

NHO har vært en sterk pådriver for 
liberalisering av energitjenester. I 
opptakten til Doha-runden diskuterte 
de mye med Utenriksdepartementet 
på hva som skulle være det norske 
kravet. ”Vi jobbet dels med å definere 
hva som skulle være ambisjonsnivå, 
og dels med hva innholdet i kravene 
skulle være. Og jeg tror at våre innspill 
i de innledende fasene i forhold til det 
generelle ambisjonsnivå for runden, 
bidro til å heve det norske ambisjon-
snivået. For de hadde i utgangspunk-
tet tenkt å legge seg på en repetisjon 
av Uruguay-runden, så sa vi at ”dette 
holder ikke, vi må heve ambisjonene”. 
Og det ble det tatt til følge” (Intervju, 
NHO). 

I forberedelsene kartla NHO hvilke 
områder som var viktige for Norge på 
energitjenester ved å undersøke med 
INTSOK, og reiste krav i forhold til 
bedre markedsadgang for norske bed-
rifter i andre markeder, ”for det er ikke 
ideelt at man er avhengig av å forhan-

“Reg jeringen vil legge til grunn at 
WTO-avtaleverket ikke må ta fra 
fattige land styringsrett og virke-
midler som har vært viktige for å 
utvikle vårt eget samfunn til et vel-
ferdssamfunn.”
   

Regjeringserklæringen, undertegnet 1�/10-05
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dle individuelt, selskap for selskap for 
gode betingelser for å etablere seg i 
landene”. Det var Mexicogulfen, Vest-
Afrika, land i Midtøsten, og Azerba-
djan som ble pekt på, og senere har 
også India og Russland (som ikke er 
WTO-medlem) blitt viktigere. Ifølge 
Knut Sørlie i NHO, som har fulgt 
forhandlingsrundene tett, er det vik-
tig å få på plass WTO-baserte regler 
som sikrer lik markedsadgang for 
utenlandske selskaper. ”Eller nasjonal 
behandling som det kalles, altså ikke 
forskjellsbehandling mellom uten-
landske selskaper som er i landet og 
nasjonale selskaper. Og det ser vi på 
som en måte å sikre at selskapene kan 
gjøre den jobben så kostnadseffektivt 
og bra som mulig” (Intervju, NHO).

Rundt årtusenskiftet kom en ameri-
kansk gruppe kalt ”Energy coali-
tion in the US”, ledet av Enron, til 
Norge for å diskutere energitjenester 
i WTO. Det amerikanerne da fore-
slo, var en verdikjedetankegang, hvor 
hele prosessen med produksjon av 
energi skulle ses på som en tjeneste. 
”Alt fra forundersøkelser til seismikk 
til produksjon til distribusjon, altså 
alle leddene i en verdikjede, enten det 
gjaldt kull, olje, gass eller alternativ en-
ergi.” Men det som ifølge Knut Sørlie 
gjorde amerikanerne litt mer lunkne 
til liberalisering av energitjenester - 
slik utgangspunktet var under dette 
møtet, - var da de oppdaget at det fra 
norsk side ble kjørt frem at transport 
på skip måtte være en del av dette bil-
det.  ”Og de har en proteksjonistisk 
skipstransportpolitikk der borte, for 
nesten alt som transporteres der skal 
jo gå på amerikansk kjøl, forteller 
han. ”Da amerikanske skipsfartsinter-
esser senere oppdaget hjemme at den 
amerikanske energikoalisjonen hadde 
fremmet liberalisering av energitjen-
ester som også omfattet liberalisering 
av offshore maritim transport, fikk de 
myndighetene til å ta denne viktige 
delen ut av sitt forslag til liberalisering 
av energitjenester”. På spørsmål om 
det er andre enn USA og Norge som 
har vært sterke pådrivere til forslaget, 
nevner han at da de forhandlet om 

dette i �001, var EU, Chile, og Ven-
ezuela pådrivere (ikke avsender i dag). 
NHO har ikke hatt kapasitet til å 
følge opp i de sektor-spesifikke tjen-
esteforhandlingene (Intervju, NHO). 

INTSOK, stiftelsen som koordinerer 
og tilrettelegger for internasjonali-
sering av norske olje- og gasselskaper 
har ikke vært inne for å påvirke myn-
dighetene i forhold til energitjeneste-
forhandlingene i WTO. Den eneste 
kontakten de har hatt med myndig-
hetene har gått på rent tekniske ting, 
som ordlyd og språkbruk i forhold 
til disse forhandlingene. På spørsmål 
om norsk energi- og tjenesteindustri 
vil klare dreiningen og fortsette å øke 
utenlandsomsetningen, mener IN-
TSOK at dette vil være mulig uten 
omfattende liberalisering. Fri konkur-
ranse er selvsagt å foretrekke, men 
olje og gassressursene er lokale i hvert 
marked og industrien må derfor for-
holde seg til dette.  

”For en liten nasjon som Norge med 
mange små selskaper er det viktig med 
åpen konkurranse om anbud og pro-
sjekter utenlands. Trenden er imidler-
tid at selskapene må jobbe gjennom 
lokale selskaper som partnere eller 
etablere seg lokalt. Valg av partner 
blir derfor kritisk. Den som ”fronter” 
selskapet i markedet må forholde seg 
både til etiske retningslinjer og gjel-
dende korrupsjonslovgivning. Noen 
ganger kan dette være vanskelig å få 
på plass. Vi ser derfor en økende ten-
dens til at selskaper heller etablerer 
datterselskaper hvor de har kontroll 
på markedsføring, anbudsprosesser 
og oppføling på de kontrakter en 
vinner.”(Intervju, INTSOK).

Oppsummering 

Norge har fremlagt bilaterale forhand-
lingskrav overfor 51 land i GATS, og 
krever sammen med flere andre land 
en liberalisering av tjenester på en 
rekke områder tilknyttet finans og for-
sikringstjenester, bygg og anleggstjen-
ester, arkitekt og ingeniørtjenester 
og energitjenester. I en revurdering 

av disse kravene i �005 valgte den 
nye regjeringen å trekke kravene mot 
utviklingsland på utdanningstjen-
ester, vanndistribusjonstjenester og 
strømforsyningstjenester. Selv om 
energitjenesteforslaget krever omfat-
tende deregulering og fratar fattige 
land muligheten til å beskytte eller 
utvikle egen industri, har regjeringen 
valgt å være en pådriver for en liberali-
sering som omfatter alle tjenester, til-
knyttet fossil energiproduksjon. Selv 
har Norge svært konkurransedyktige 
energitjenestebedrifter i det internas-
jonale markedet. De ser ut til å klare 
egne mål om ytterligere ekspansjon 
internasjonalt, selv uten liberalisering 
gjennom WTO. Det er mange utford-
ringer den norske industrien møter i 
oljeproduserende utviklingsland som 
ustabilitet, som korrupsjon og uforut-
sigbare kostnader. Det kan derfor 
stilles store spørsmålstegn når Norge 
i handelspolitikken ensidig fokuserer 
på liberalisering av energitjenester på 
grunn av norske handelsinteresser. 
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Utviklingen av den norske leverandør- 
og energitjenesteindustriens rolle i det 
nasjonale og internasjonale marke-
det skyldes i all hovedsak den sterke 
samordningen av norske interesser på 
1970-tallet.

Vesten og de vestlige oljeselskapene 
ble kastet ut av Midtøsten i 197� som 
sanksjon overfor land som støttet Is-
rael i krigen mot Egypt og Syria. Dette 
presset forsterket og muliggjorde den 
nasjonalistiske linjen Norge førte på 
1970-tallet.  Som den amerikanske 
oljehistorikeren Daniel Yergin (1991) 
beskriver, var utviklingen i Nordsjøen 
blant de største investeringsprosjek-
tene i oljebransjen dette tiåret. Norg-
es nasjonaliseringspolitikk ble sett 
som moderat til sammenligning med 
Midtøsten, og Norge hadde derfor 
gode kort på hånden i forhandlingene 
om de første petroleumsforekomstene 
(Andersen og Austvik �000).

Shipping og maritim virksomhet 
var allerede en godt etablert næring 
i Norge. Denne bransjen meldte seg 
raskt på i konkurransen for å få kon-
trakter fra utenlandske oljeselskaper 
som kom til Norge. Utover 1970-tal-
let tok staten i bruk ”pisk” og ”gulrot” 
for at de utenlandske selskapene skulle 
benytte seg av norske leverandører. Da 
Statoil ble etablert som oljeselskap ble 
selskapet etter hvert det viktigste nas-
jonale instrumentet for å gi den nor-
ske leverandørindustrien kontrakter. 

Fornorskningsstrategien fra 
1970-tallet
I 1971 ble grunnsteinene lagt da 
Stortinget skulle vedta de store linjene 
i oljepolitikken. I begrunnelsen for de 
ti oljebud skriver blant annet indu-
strikomiteen i sin tilslutning: ”Sam-
funnsmessige interesser må legges til 
grunn for norsk oljepolitikk. Vår nye 
naturressurs må utvinnes under full 
nasjonal ledelse og kontroll.” (Inst. 
�94 1970-1971).  Komiteen gjør det 
klart at det er langsiktige perspektiver 
som bør prege en oljepolitikk hvor 
Norge til enhver tid selv bestemmer 
utviklingen av disse områdene. 

Innstillingen viser hvordan man med 
ulike virkemidler som aktivt eierskap, 
konsesjonspolitikk og kontraktspoli-
tikk skulle sikre nasjonale interesser, 
og ”komiteen mener videre staten må 
engasjeres på alle hensiktmessige plan, 
medvirke til en samordning av norske 
interesser innenfor norsk petroleum-
sindustri og til oppbygging av et norsk 
integrert oljemiljø så vel som internas-
jonalt siktepunkt”. Et samlet Storting 
hadde så stort politisk handlingsrom 
at de påla oljeselskapene å ilandføre 
petroleumsressurser til fastlandet ”når 
nasjonale interesser tilsier det”. 

Motsetningsforholdet mellom de 
multinasjonale oljeselskapene og det 
norske samfunnet var utgangspunkt 
for disse institusjonelle rammebet-
ingelsene. Staten skulle brukes som 
et instrument for å sikre det norske 
samfunnet økonomisk og politisk 
handlingsrom. Disse ”rammebeting-
elsene” kan i dag sammenlignes med 
det man kaller lokalt innhold, altså at 
vertsnasjoner stiller krav om økte an-
deler eller at oljeselskaper skal benytte 
seg av lokalt næringsliv. 

“Staten skulle brukes som et instrument for å sikre 
det norske samfunnet økonomisk og politisk 
handlingsrom. ”

Fornorskningsstrategien fra
 1970-tallet                8

De ti oljebud  - 1971             10

Vekst i leverandørindustrien             10

Globale muligheter             10

Oppsummering                   11
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Politiske virkemidler for internasjonalisering 
- utviklingen av norsk oljeindustri.
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Ifølge Ryggvik (�001) kan den po-
pulære oppfattelsen av hvordan 
norsk oljevirksomhet har utviklet seg 
de siste 40 årene tegnes opp som en 
rettlinjet prosess. Både myndigheter 
og næringsliv stod ved inngangen til 
1970-tallet på bar bakke da de mul-
tinasjonale selskapene kom til Norge 
for å lete etter olje. Etter å ha lokket de 
multinasjonale til Norge med gunstige 
betingelser, utnyttet myndigheter og 
norsk næringsliv den høye oljeprisen 
og gode utsiktene til funn av oljefelt til 
å dra kunnskap ut av de utenlandske 
selskapene. B ak denne proteksjonis-
tiske politikken bygde Norge en selv-
stendig oljeindustri, som senere kunne 
begi seg ut i verden. 

Ryggvik (�001) forklarer hvordan 
norsk oljepolitikk ikke har utviklet 
seg som en rettlinjet prosess, men i 
spenningsfeltet mellom det nasjonale 
og det internasjonale, og setter det i en 
periodisk kontekst:

Tillit til de multinasjonale selskapene 
(196�-1971)
Nasjonal styring og kontroll. Statoil 
som virkemiddel (1971-1981)
Like mye stat som privat. Fornorsking 
i praksis (1981-1986)
Multinasjonalisering av norsk oljein-
dustri (1986 - 1998)

Endringer i den norske statens for-
handlingsposisjon til multinasjonale 
oljeselskaper, har vært en viktig indi-
kasjon på at ytre økonomiske ram-
mebetingelser hele veien har spilt en 
avgjørende rolle i utformingen av 
norsk oljepolitikk. Behovet for end-
ring i oljepolitikken har ofte modnet 
over tid, og fundamentale endringer 
har forutsatt en viss utskifting i de 
politiske ”regimene” som har ledet 
utformingen av norsk oljepolitikk 
(Ryggvik �001). 

I en periode på 1970-tallet og begyn-
nelsen av 1980-tallet ble fornorsk-
ningen sett på både som en strategi, 
et mål og en målestokk for suksess 
innen norsk petroleumsvirksom-
het. Fornorsking som et gode, var en 

forutsetning som ble tatt for gitt. I et 
konsesjonssystem av den typen Norge 
valgte da man begynte oljeproduk-
sjon, var ofte de signaler som ble for-
midlet, og måten de ble oppfattet av 
aktørene i markedet, ofte like viktige 
som de formelle bestemmelser (Ryg-
gvik �001). 

Det var imidlertid ikke før på slutten 
av 1970-tallet at myndighetene for al-
vor begynte å blande seg inn i de uten-
landske selskapenes kontraktspraksis. 
Fornorsknings-politikken ble presset 
på de utenlandske selskapene dels 
gjennom lover og forskrifter og dels 
gjennom ”belønning” og ”straff ” ved 
konsesjonstildelinger. Lenge var im-
idlertid Statoil det viktigste statlige 
virkemiddelet i utformingen av en 
norsk leverandørindustri. Med 50 
prosent andel i alle blokker som ble 
delt ut fra og med den �. konsesjons-
runden var Statoil i en unik posisjon 
til å påvirke de leverandørvalg som 
ble tatt. Gjennom 1980-tallet ble ut-
viklingen av den norske leverandørin-
dustrien i vesentlig grad styrt av 
Statoils kontraktspraksis. Utenland-
ske leverandører ble holdt utenfor 
de aller største kontraktene. Statoil 
sørget imidlertid for at man fikk 
konkurranse mellom de aller største 
norske leverandørene. En rapport fra 
McKinsey i 198� fastslo at politiske 
kriterier kunne bli viktige i påfølgende 
tildelinger av kontrakter. Det gikk for 
eksempel tydelig frem at man forven-
tet press på oljeselskapene for å sikre 
geografisk spredning av store oppdrag. 
Regionene Mørekysten og Oslo, som 
var hardt rammet av skipsfartskrisen, 
ble utpekt. (Ryggvik �001). 

Fra slutten av 1980-tallet ble en 
forståelse av gjensidig avhengighet 
mellom den norske staten og de multi-
nasjonale oljeselskapene dominerende 
på den politiske arenaen. Oppfatnin-
gen av oljeselskapene som en trus-
sel mot norske interesser var gradvis 
blitt svekket. Først etter det kraftige 
oljeprisfallet i 1986 fikk man en klar 
redefinering av norsk oljepolitikk. 
Den norske regjeringens respons på 

Faktaboks

Her er noen av de viktigste punktene 
om statens rolle som ble fremlagt i 
innstillingen: 

”Komiteen mener at staten må enga-
sjeres på alle hensiktsmessige plan.” 

”Vår nye naturressurs må utnyttes un-
der full nasjonal ledelse og kontroll.” 

”At staten i første omgang må orga-
nisere og besørge gjennomført geolo-
giske og geofysiske undersøkelser”

”Det er departementets oppfatning 
at petroleum som utvinnes på den 
norske sokkel som hovedregel skal 
ilandføres i Norge. Hensyn til kon-
troll med produksjon, bearbeiding 
og forurensinger så vel som uten-
rikspolitiske og strategiske grun-
ner vil være avgjørende for en slik 
beslutning. Unntak fra denne regel 
kan likevel være aktuelt i tilfelle hvor 
samfunnsøkonomiske hensyn gir en 
gunstigere helhetsløsning. Komiteen 
gir sin beslutning til departementets 
prinsipielle oppfatning.”

”Komiteen vil i likhet med departe-
mentet se det som en fordel at norske 
interesser kan øke sin deltakelse i den 
videre virksomhet på den norske kon-
tinentalsokkel”

”Etter departementets oppfatning er 
det ikke ønskelig å basere seg i for stor 
grad på utenlandsk hjelp”
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prisfallet falt inn i et internasjonalt 
mønster hvor forholdet mellom stater 
og multinasjonale selskap endret seg 
radikalt. Mens målet for svært mange 
land tidligere var å gjøre seg så uavhen-
gig som mulig av de multinasjonale 
selskapene, konkurrerte man nå om å 
legge betingelsene best mulig til rette 
for etableringer. På 1990-tallet ble 
internasjonalisering betraktet som en 
uunngåelig trend i norsk oljevirksom-
het og den proteksjonistiske beskyt-
telsen av den norske leverandørindus-
trien ble forlatt (Ryggvik �001). 

Når norske myndigheter la så stor 
vekt på å utvikle nasjonale oljesel-
skaper, skyldtes det ikke bare et øn-
ske om å sikre nasjonal kontroll over 
en viktig ressurs og at en størst mulig 
andel av oljefunnene skulle tilfalle 
norske interesser. Man forventet at 
Statoil, Hydro og Saga skulle bidra 
til å sikre at en størst mulig andel av 
leveransene til oljeindustrien skulle gå 
til norske selskaper. Da myndighetene 
�0 år senere skulle begrunne hvorfor 
norske oljeselskap burde engasjere seg 
i oljeleting og produksjon i utland-
et, ble det igjen vist til hensynet til 
leverandørindustrien. De norske olje-
selskapene skulle fungere som døråp-
nere i internasjonale markeder. Som 
de norske oljeselskapene, er historien 
om den norske leverandørindustrien, 
en historie i spenningsfeltet mellom 
det nasjonale og det internasjonale. 
Fra en lang periode der den norske off-
shore leverandørindustrien var nesten 
totalt isolert innen rammene av et 
proteksjonistisk regime, fikk man fra 
begynnelsen av 1990-tallet en åpning 
mot andre markeder. På ny ble det 
lettere for utenlandske leverandører 
å etablere seg på norsk sokkel. Samti-
dig forsøkte en rekke norske selskap 
å etablere seg som multinasjonale off-
shoreaktører (Ryggvik �001). 

Vekst i leverandørindustrien 
Vi har sett at den norske leverandørin-
dustrien har vokst frem med utgangs-
punkt i en proteksjonistisk linje 
frem til utgangen av 1980-tallet. På 
1990-tallet satset denne industrien 

på å komme inn på internasjonale 
markeder, og allerede i 1995 kunne 
industrien vise til at den hadde kom-
met opp i 18 milliarder norske kroner 
i omsetning ”ute”. Fra 1995 til �005 
opplevde industrien en tredobling i 
utenlandssalget. Ifølge en stor kartleg-
ging av internasjonaliseringen av disse 
bedriftene, utført av Samfunns- og 
næringslivsforskning (�006), var 
utenlandsomsetningen nærmere 50 
milliarder kroner i �005. Norske 
leverandør og tjenesteselskaper hadde 
i gjennomsnitt 46 prosent av omset-
ningen i utlandet, og hele 9� prosent 
av de 464 kartlagte selskapene hadde 
salg av tjenester i andre markeder enn 
det norske. 

Nordsjøen og Mexicogulfen utgjorde 
de største offshore markedene. Målt 
i omsetning var den britiske delen av 
Nordsjøen det nest største utenlands-
markedet, men andelen synker. Det 
største markedet er Sør-Asia/Australia, 
men salget i Vest-Afrika, representert 
ved Nigeria og Angola, og hovedsaklig 
Brasil og Venezuela i Latin-Amerika 
er også regioner hvor norske selskaper 
opplever sterk vekst. Ifølge SNR sin 
undersøkelse over utenlandssalget for 
de kartlagte bedriftene er utvikling, 
produksjon, og installering av tekniske 
produkter det største segmentet (�0,7 
%), etterfulgt av ingeniørtjenester (18 
%), fabrikasjon av moduler og system-
pakker (16,� %), drift og vedlikehold 
(1�,6 %) og boring og brønntjenester 
(9,9 %) i �005. 

Globale muligheter 
Mens det årlige investeringsnivået 
for tjenester og leveranser til norsk 
sokkel lå på rundt 45-50 milliarder 
kroner tidlig på 1990-tallet, har dette 
nå vokst til 1�0 milliarder kroner og 
ser ut til å ligge på dette nivået enda 
noen år. INTSOK anslår at de norske 
leverandørbedriftene har oppdrag for 
mellom 60 og 70 % av disse invester-
ingene. I tillegg kommer driften av 
norsk sokkel, som for tiden ligger på 
rundt �5-40 milliarder kroner. Her 
antas andelen levert av norsk selskaper 
å ligge på 80 %.  Dette betyr at nor-

De ti oljebud – 1971
Med utgangspunkt i regjeringens 
prinsipielle syn, at det utvikles en 
oljepolitikk med sikte på at naturres-
sursene på den norske kontinental-
sokkelen utnyttes slik at det kommer 
hele samfunnet til gode, vil komiteen i 
tilslutning til dette gi uttrykk for: 

1. At nasjonal styring og kontroll må 
sikres for all virksomhet på den norske 
kontinentalsokkel.

�. At petroleumsfunnene utnyttes slik 
at Norge blir mest mulig uavhengig 
av andre når det gjelder tilførsel av 
råolje.

�. At det med basis i petroleum ut-
vikles ny næringsvirksomhet.

4.  At utviklingen av en oljeindustri 
må skje under nødvendig hensyn til 
eksisterende næringsvirksomhet og 
natur- og miljøvern.

5. At brenning av utnyttbar gass på 
den norske kontinentalsokkel ikke må 
aksepteres unntatt for kortere prøve-
periode. 

6. At petroleum fra den norske 
kontinentalsokkel som hovedregel 
ilandføres i Norge med unntak av det 
enkelte tilfelle - hensyn gir grunnlag 
for en annen løsning. 

7. At staten engasjerer seg på alle hen-
siktsmessige plan, medvirker til en 
samordning av norske interesser in-
nenfor norsk petroleumsindustri og 
til oppbygging av et norsk integrert 
oljemiljø med så vel nasjonalt som in-
ternasjonalt siktepunkt.

8. At det opprettes et statlig oljeselskap 
som kan ivareta statens forretnings-
messige interesser og ha et formål-
stjenlig samarbeid med innenlandske 
og utenlandske oljeinteresser.

9. At det nord for den 6�. breddegrad 
velges et aktivitetsmønster som til-
fredsstiller de særlige samfunnspoli-
tiske forhold som knytter seg til lands-
delen.

10. At norske petroleumsfunn i større 
omfang vil kunne stille norsk utenrik-
spolitikk ovenfor nye oppgaver.
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ske selskaper har en total leveranse til 
”hjemmemarkedet” i størrelsesorden 
115 milliarder kroner.   

Ifølge INTSOK er den norske off-
shorebaserte leverandør- og servi-
ceindustrien godt posisjonert for en 
stabil vekst de neste årene. En regner 
med at industrien til tross for det store 
”hjemmemarkedet” vil nå målet om en 
utenlandsomsetning på 80 milliarder 
kroner i �010 opp fra ca 50 millioner 
i �005. Ekspansjonen vil skje i IN-
TSOKs hovedmarkeder som repre-
senterer de største dypvannsområdene 
i verden, men norske teknologiske løs-
ninger antas i økende grad også å være 

relevant for onshoremarkedet.  
(INTSOK, presentasjon �008).

Oppsummering
Vi har her sett hvordan leverandørin-
dustrien vokste frem langs norskekys-
ten på 1970- og 1980-tallet basert på 
flere avgjørende faktorer. En ting var 
den allerede etablerte maritime in-
dustrien, og med utgangspunkt i et 
bredt politisk flertall tok man i bruk 
virkemidler som bl.a. opprettelsen av 
et nasjonalt oljeselskap, og belønning 
og straff i form av konsesjoner, for å 
oppmuntre oljeselskaper til å bruke 
norske varer og tjenester. Det brede 
politiske flertallet i Stortinget brukte 

mulighetene på 1970-tallet til å bygge 
opp et allsidig norsk oljemiljø, samti-
dig som internasjonale forhold gjorde 
det lettere å kjøre en protek-sjonistisk 
linje ovenfor utenlandske selskaper. 

Etter at den norske leverandørindu-
strien så ut til å klare seg svært godt 
innenfor det norske ”regimet”, hvor de 
var oppe i en 90 prosents andel norske 
leveranser på slutten av 1980-tallet, bi-
dro Statoil, Hydro, Saga og myndighe-
tene til at disse selskapene etablerte 
seg i det internasjonale vare- og tjen-
estemarkedet, og åpnet den norske 
sokkelen for konkurranse. Samtidig 
viser historien at de internasjonale 
forholdene påvirket hvilke muligheter 
og spillerom myndighetene hadde til 
å regulere nasjonalt. Nedgangstider i 
oljeindustrien rammer leverandørin-
dustrien, fordi det investeres mindre 
i nye installasjoner og tjenester.  Men 
fra å være en ren norsk ”klynge” på 
slutten av 1980-tallet, klarte denne in-
dustrien å bli en av de største internas-
jonale miljøene, med en omsetning på 
50 milliarder kroner internasjonalt i 
�005. Med en enorm vekst i det inter-
nasjonale markedet ser nå industrien 
ut til å nå sitt mål om 80 milliarder i 
utenlandsomsetning i �010. 

Vekst i norsk energitjenestebransje, nasjonalt og internasjonalt.   Kilde: INTSOK

Utenlands petroleumsomsetning 2005, fordelt på regioner 
 
Antall foretak med regionen som sin viktigste  
Regioner   Sum i mill. Nok. I  prosent 
UK/Nordsjøen ekl Norge  9 88�  �1,�%
USA/Canada    7 519  16,1%
Brasil/Venezuela   4 560  9,8%
Iran/Emiratene    79�  1,7%
Russland/Kaspiske hav   � 491  5,�%
Middelhavet/N-Afrika   � 105  6,7%
Angola/Nigeria    6 780  14,6%
Sørøst-Asia, Australia   10 4�7  ��,4%
Annet      1 0�5  �,�%
Totalt      45 59�  100 %Kilde: SNR �006:1�
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Den norske regjeringens offisielle 
holdning til oljevirksomhet, internas-
jonalisering og utvikling kan forenkles 
til to interesser. På den ene side er det 
ønsket om at norske petroleumsre-
laterte selskaper øker sin omsetning 
”ute”. Samtidig kan de politiske og 
markedsmessige forutsetningene dette 
baseres på ha sammenheng med innsk-
renkning av politiske virkemidler i ut-
viklingslandene de norske selskapene 
etablerer seg i. Dersom myndighetene 
i disse landene i tillegg ikke følger ”den 
norske modellen” – hvor petroleums-
inntektene gjennom demokratiske 
prosesser kommer hele befolkningen 
til gode – er det ikke bare avstanden 
mellom liv og lære som kan bli stor. 
Man kan også i realiteten bidra til at 
det skapes større avstand mellom be-
folkningens behov og myndighetenes 
praksis. 

Dette dilemmaet er nok utgangs-
punkt for regjeringens intensivering 
av ”oljebistand”, med lanseringen av 
programmet ”Olje for Utvikling” i 
�005, som i stor grad fokuserer på 
sivilsamfunn og miljø i tillegg til ans-
varlig forvaltning. Samtidig kan nor-
ske erfaringer være interessante i inter-
nasjonal sammenheng, og selv om de 
ikke er direkte overførbare, er kunn-
skapsoverføring et åpenbart område å 
satse på. I tillegg til Olje for Utvikling, 
er det Petrad, Oljedirektoratet og IN-
TSOK som er myndighets-organisas-
jonene som kobles direkte til internas-
jonalisering og bistand. Disse tre har 
i utgangspunktet forskjellig mandat, 
men samarbeider og koordinerer sitt 
arbeid. Mens Petrad siden 1989 har 
hatt som mål å overføre kompetanse 
til myndigheter i utviklingsland, har 
INTSOK fra 1998, som en halvstatlig 
stiftelse, sørget for å koordinere og as-

sistere norske selskaper som etablerer 
seg i en rekke oljeproduserende land. 

Dette kapitlet vil først presentere disse 
aktørene kort, for deretter å gå inn på 
utviklingskonteksten i Nigeria, tiltak 
for å styrke lokalt innhold i energisek-
toren, og norsk bistand til Nigeria fra 
�000 frem til i dag. 

Petrad 
Petrad står for ”Internasjonalt pro-
gram for petroleumsforvaltning og 
ledelse” og ble etablert i 1989 som et 
samarbeid mellom Oljedirektoratet 
og NORAD. I 1994 ble Petrad opp-
rettet av regjerningen som en selv-
stendig stiftelse, og arrangerer årlig 
kurs og konferanser for mellom fem 
og åtte hundre deltakere. Ifølge OED 
(Prop 1, �006/�007) er Petrads man-
dat å bygge opp kompetanse innen 
petroleumsforvaltning og adminis-
trasjon for myndigheter og nasjonale 
oljeselskaper i Afrika, Asia, Latin-
Amerika og i oljeproduserende land 
i det tidligere Sovjetunionen. Dette 
knyttes til både bistand og internas-
jonalisering av norske selskaper: 

I sin opplæringsvirksomhet benyt-
ter Petrad forelesere fra norsk petro-
leumsindustri og forvaltning, og trek-
ker på den måten med og profilerer 
norsk industrikompetanse. I tillegg til 
bistandsperspektivet, er intensjonen 
at Petrad skal bidra til internasjona-
lisering gjennom nøytral profilering 
av norsk petroleumsindustri og kom-
petanse. 
St.prp. 1. �006/�007: 68

Petrads kjernevirksomhet har siden 
1990 vært to åtte ukers kurs om petro-
leumspolitikk og ressursforvaltning 
i Stavanger, samt skreddersydde kurs 

Norsk bistand og reguleringsrom for ’lokalt innhold’ i 
Nigeriaviklingen av norsk oljeindustri.

Petrad               1�

INTSOK             1�

Olje for utvikling (Of U)            1�
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for enkeltland. Petrad har kontor på 
Oljedirektoratet i Stavanger, som også 
er sterkt engasjert utviklingsprosjek-
tene som Norge og Petrad arrangerer.  

INTSOK
”INTSOK prøver å bidra til at indus-
trien hele tiden går mot de markedene 
hvor teknologien og tjenestene som 
leveres er konkurransedyktige. Verdi-
skapningen skjer både i bedriftene 
i Norge, og gjennom fortjeneste fra 
datterselskaper som etableres i ut-
landet. INTSOK jobber med å skape 
møteplasser mellom utenlandske 
kunder og norske leverandør- og ser-
vicebedrifter. Tematiske seminarer 
og workshops utvikles i samarbeid 
mellom kunder, INTSOK og bedrif-
tene. Utviklingen på 70 -80 interna-
sjonale prosjekter følges kontinuerlig 
og presenteres som informasjonen på 
INTSOKs hjemmeside www.intsok.
com. INTSOK har ved inngangen til 
�008 170 partner bedrifter. (Intervju, 
INTSOK).

INTSOK ble stiftet av Olje- og en-
ergidepartementet, Utenriksdeparte-
mentet, Nærings- og Handelsde-
partementet, Statoil, Hydro, NHO, 

Rederiforbundet og Oljeindustriens 
Landsforening (OLF) i 1997. IN-
TSOK har blant annet kontorer i An-
gola, Brasil, Iran, Nigeria, Russland, 
USA og Kina. I �006 gjorde PriceWa-
terhouseCoopers en evaluering på op-
pdrag fra Olje- og energidepartement-
et som konkluderte med at INTSOK 
fremstår som et ”næringspolitisk 
godt virkemiddel og har i stor grad 
tilpasset seg endringene i den globale 
oljeindustrien”. Evalueringen slår fast 
at INTSOK har konsentrert seg om 
de riktige markedene og adressert de 
riktige temaene på overordnet nivå. 
For de større selskapene er INTSOK 
en effektiv måte å mobilisere en sam-
let norsk petroleums-næring for å få 
gjennomslag i markeder hvor poli-
tiske relasjoner er av særlig betydning. 
INTSOKs inntekter er mer enn for-
doblet siden 1999, hvor den statlige 
andelen ligger på ca 60 prosent (OED, 
Prop 1, �007/�008).

Olje for utvikling (Of U)
Det har vært mye oppmerksomhet 
rundt det nye bistandsprogrammet 
Olje for Utvikling (Of U) som ble 
startet i �005 med en ramme som i 
utgangspunktet var på 50 millioner 

Kilde: Olje- og Energidepartementet 
St.prop.1, �006/�007 og St.prop. 

1.�007/�008

Kilde: OED, Prop 1.�007/�008

Finansiering av Petrad
Regnskap

�005
Regnskap 

�006
Budsjett

�007
Budsjett

�008
Kursavgift og andre inntekter 7 700 000 10 000 000 8 500 000   10 000 000
Tilskudd NORAD 6 400 000 4 700 000 7 000 000   16 000 000
Tilskudd OED � 000 000 � 000 000 4 000 000    4 000 000
Oppdrag Olje for Utvikling 6 �50 000 9 000 000
Sum Inntekter 17 100 000 24 050 000 28 500 000   30 000 000

Finansiering av INTSOK Regnskap 06 Budsjett 07 Budsjett 08
Medlemsavgifter 10 �67 147 10 900 000 11 800 000

Tilskudd OED 15 �50 000 15 �50 000 16 000 000
Finansinntekter      488 41�      �00 000      �00 000
Prosjektmidler fra UD/Norad   � 090 000
Prosjektmidler fra OED   1 500 000   1 500 000
Sum inntekter �9 791 560 �8 050 000 �8 100 000
Prosjekt og personalkostnader dekket av industrien   5 7�� 807   7 400 000   8 �00 000
SUM 35 524 367 35 450 000 36 300 000
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årlig (totalt �50 millioner kroner 
over fem år). Of U skal være en vi-
dereføring av det arbeidet som blant 
annet Petrad og Oljedirektoratet har 
gjennomført, men med større fokus 
på miljø, inntektsforvaltning og kor-
rupsjonsbekjempelse.1   Of U er nå 
engasjert i 18-�0 land, og har i �008 et 
budsjett på �46 millioner, 44 prosent 
større enn i �007 (Of U �008). Gjen-
nom Of U har det skjedd en betydelig 
opptrapping i den finansielle støtten 
til norsk bistand innen petroleums-
sektoren.

Of U-initiativet er forankret i Uten-
riksdepartementet (UD), Olje- og 
energidepartementet, Miljøvernde-
partementet og Finansdepartementet, 
med UD som koordinator for det 
interdepartementale samarbeidet. 
Norad koordinerer og kvalitetssikrer 
implementeringen av initiativet, i tett 
samarbeid med norske fag- og forvalt-
ningsmiljøer.

Ifølge nåværende Olje- og energimin-
ister Åslaug Haga, og Utviklingsmin-
ister  Erik Solheim, ønsker Of U å 
samarbeide med norsk og internas-
jonal leverandørindustri om å bygge 
opp lokal kompetanse og industri i 
utviklingsland. Of U vil også samar-
beide med norske og andre interna-
sjonale oljeselskaper i forbindelse med 
utvikling av lokal kompetanse (Aften-
posten 18/1�-07). 

Miljø- og utviklingsminister Erik Sol-
heim mener Of U har blitt det mest 
populære tilbudet Norge har til mange 
utviklingsland. ”Over alt hvor jeg rei-
ser i verden blir jeg spurt av statsråder 
og presidenter om vi kan hjelpe, om 
de kan få plass på våre kurs. Faktisk er 
programmet nå helt sprengt som følge 
av den enorme etterspørselen etter 
vår kunnskap på dette området” (VG 
17/7-07).

Norge ”versus” Nigeria
I Norge blir ofte norsk oljehistorien 

1 ”Utdanner verdens oljeledere”. Nettartikkel, 
lastet ned fra Oljedirektoratet. www.pd.no 
14.1�.07

fremstilt som et ”eventyr” og som en 
”velsignelse” for velferdstaten og sam-
funnet. Nigeria er et eksempel på et 
land som har opplevd det motsatte av 
Norge – bortsett fra å gjøre seg avhen-
gig av en oljeindustri – og kan slik sies 
å være ”offer” for den såkalte ”ressurs-
forbannelsen”. Ifølge redaktøren for 
Oljespill – Jakten på Afrikas svarte gull 
(�006) beskriver ”ressursforbannelsen” 
hvordan mange afrikanske land i dag 
har problemer med å omforme natur-
rikdommen til menneskelig velstand. 
Det har blitt påpekt i flere rapporter 
at de oljeproduserende landene ofte 
har mer gjeld enn sine ikke-oljepro-
duserende naboland. Videre faller 
de samme landene dårlig ut på statis-
tikk over menneskelig utvikling og 
velstand. ”Ressursforbannelsen” gjør 
at den økonomiske eliten mister ini-
tiativ og påskudd til å utvikle andre 
sektorer av økonomien enn oljen, også 
kalt ”Dutch disease”. Ressursrike land 
trenger ikke inntekter fra inntektskatt 
– og korrupte politikere trenger ikke 
folkets skatt eller stemmer for å holde 
på makta. 

Korrupsjon, konflikt, autoritært styre-
sett, uendelige gap mellom rike og fat-
tige og miljøskader er noen av prob-
lemene som går igjen i land etter land. 
Nigerdeltaet er det mest illustrerende 
eksempelet fordi situasjonen der har 
vært preget av alle problemene. I �006 
begynte en militant gruppe, Move-
ment for the Emancipation of the Ni-
ger Delta (MEND), å sprenge oljein-
stallasjoner og kidnappe arbeidere på 
utsatte plattformer og terminaler. På 
kort tid var Nigerias totale oljeproduk-
sjon kraftig redusert, de internasjonale 
prisene steg kraftig og Nigerdeltaet 
fikk verdens oppmerksomhet ( Jorde, 
kronikk Ny Tid 19/1�-06). 

Det anslås at Nigeria har hatt �50 mil-
liarder norske kroner i årlige inntekter 
fra petroleumsvirksomheten. Brutto 
nasjonalprodukt per innbygger ligger 
likevel på rundt 8�0 dollar, på samme 
nivå, i absolutte tall, som i 1965. An-
delen av befolkningen som lever på 
under en dollar om dagen har gått fra 

Boks: 
Norske energiselskaper i Nigeria

Følgende norske bedrifter har kon-
torer i Nigeria: Statoil Nigeria,  Fred. 
Olsen Production, Leirvik Module 
Technology Nigeria, Bergesen World-
wide Offshore og  Eidesvik & Co.
Disse bedriftene har, eller har hatt 
aktivitet i Nigeria: Aker Elektro, 
Aker Kværner Process Systems, DNV, 
Kongsberg Maritime, Kværner En-
ercon, Kværner Oilfield Products, 
Leirvik Module Technology, Minox 
Technology, NLI Asker Subsea, PGS, 
Prosafe, Reslink, SeaDrill, Stolt Off-
shore (Acergy), Subsea 7, TGS-NO-
PEC Geophysical Company og Vecto 
Aibel. 

(Kilde: korrespondanse med den nor-
ske ambassaden i Nigeria). 
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�6 prosent til 70 prosent siden 1965.�   
Arbeidsledigheten er fordoblet siden 
de begynte med oljevirksomhet på 
1970-tallet, og ligger nå på godt over 
70 prosent (Shaxson �007). Ironien og 
tragedien er lett å se Nigeria har gjen-
nom de siste �5 årene håvet inn mil-
lioner av dollar i oljeinntekter, samlet 
sett på linje med norske oljeinntekter 
i omtrent samme periode. I stedet for 
å investere disse pengene i Nigeria, har 
korrupte offiserer, politikere og forret-
ningsfolk flyttet disse midlene til den 
rike delen av verden (Fellesrådet for 
Afrika �006). 

Nigeria er det landet i Vest-Afrika 
hvor flest norske bedrifter har etablert 
seg, ifølge Norwatch (�006) som i 
sin kartlegging av norsk oljevirksom-
het fant at �5 norske selskaper hadde 
oljerelaterte aktiviteter i Nigeria i 
�005. Statoil har vært inne i landet 
siden 199� og investert om lag 6 mil-
liarder kroner, og forventer å starte 
oljeproduksjon i �008, tilsvarende 
� prosent av Nigerias årlige produk-
sjon. Mer enn 80 prosent av Nigerias 
inntekter kommer fra oljesektoren.

’Local content’ i Nigeria

Kanskje er den store misnøyen blant 
befolkningen en mulig grunn til at 
myndighetene de siste årene gjen-
nomført flere tiltak for å sikre at 
flere kontrakter går til nigerianske 
selskaper, under såkalte ”local con-
tent policies”. I �006, da Nigeria også 
holdt presidentskapet i OPEC, ved-
tok det nigerianske senatet flere poli-
tiske virkemidler for å gi nasjonale sel-
skaper bedre fotfeste i industrien. Den 
�8. april �006 skrev den nigerianske 
avisen Daily Independent:
 

Senatet har godkjent total overtagelse 
av oljeindustrien til lokale operatører  
som gir fortrinnsrett ved tildeling av 
oljeblokker, felt og liftingtillatelser. 
...lovforslaget krever at operatører i 
olje- og gassektoren skal ha et mini-
mum av 50 prosent lokal deltagelse. 

� www.dn.no nettartikkel Forståelig frustras-
jon, �5/1-08

Den forelagte loven fastsetter at alle 
planer i petroleumssektoren, avtaler, 
kontrakter eller Memorandas of 
understanding tilpasser seg dette i 
løpet av 90 dager. Målet med den 
forestående loven (...) er å fremme til-
strekkelige og rimelige muligheter for 
nigeriansk deltagelse, og å sikre inter-
nasjonal konkurransedyktighet av ma-
terialene, utstyret og tjenestene som 
blir tilbudt av nigerianske selskaper.

Ifølge Menotti (�006) vil liberalise-
ring av energitjenester under GATS 
fjerne de mulige gevinstene av disse 
policyendringene og representanter 
for sivilsamfunnet, som Environmen-
tal Rights Action, tror at slike ”local 
content policies” er nødvendige for 
å garantere at olje- og gassindustrien 
kommer nigerianere til gode. 

Norsk oljebistand i Nigeria 
Et formelt myndighetssamarbeid 
ble inngått mellom Norge og Nige-
ria i �000, da daværende statsminis-
ter Kjell Magne Bondevik besøkte 
landet. Det ble undertegnet en 
Memorandum of Understanding 
(MoU) for dette samarbeidet hvor 
en arbeidsgruppe bestående av rep-
resentanter fra nigeriansk og norsk 
petroleumsaforvaltning, inkludert 
INTSOK ble etablert. Gruppen be-
stemte seg i �001 for å gå videre på 
to samarbeidsområder. Ett industri-
samarbeid som INTSOK fikk ansva-
ret for og ett institusjonelt samarbeid 
som Oljedirektoratet fikk ansvaret 
for (Oljedirektoratet �008). Prosjek-
tene har en ramme på ca �0 millioner 
kroner hver.  

INTSOK har i dette arbeidet utviklet 
samarbeid mellom nigerianske og nor-
ske selskap. Stiftelsen har jobbet med 
opplæringsprosjekter, blant annet har 
en arrangert årlige teknologisemin-
arer for den nigerianske industrien. 
Hovedprosjektet som er en opplæring 
og kompetanseprosjekt, har bestått 
i å utvikle og kvalifisere kompetan-
sen til utvalgte skipsverft i Nigeria 
slik at disse kan nå internasjonale 

kvalitetsstandarder. Målet har vært å 
gjøre verftene i stand til å levere utstyr 
og moduler til nasjonale og internasjo-
nale oljeselskaper i Nigeria og derved 
bidra til å øke det ”lokale innholdet”. 
Derved vil også en større andel av 
kontraktene kunne utføres av lokale 
selskaper ofte i nært samarbeid med 
utenlandsk industri. (Intervju/korre-
spondanse INTSOK).

Fra Oljedirektoratets side er det 
åpnet for samarbeid med Depart-
ment of Petroleum Resources (DPR) 
som har tilsvarende funksjon i Nige-
ria som Oljedirektoratet har i Norge. 
En gruppe bestående av represent-
anter fra Norad, Oljedirektoratet og 
INTSOK foretok en Fact Finding 
Mission til Nigeria i oktober �001. 
Etter mange forsinkelser har samar-
beidet blitt forlenget og et nytt pro-
gram under Olje for Utvikling ble 
etablert i �006, og dette samarbeidet 
vil foreløpig vare ut �007 (Oljedirek-
toratet �008).

Tony Chukwueke som tidligere har 
vært en av lederne i Shell, ble utpekt 
som ny leder for DPR sommeren 
�005 og startet da en reorganisering av 
Petroleumsdepartementet i Nigeria. 
Reorganiseringen ble også brakt inn 
som et hovedtema i samarbeidet med 
Oljedirektoratet. Etter ønske fra DPR 
ble det besluttet at Oljedirektoratet 
i det videre samarbeidet skulle bistå 
DPR i videreutviklingen av den nye 
organisasjonen, blant annet ved å en-
gasjere hjelp til en inngående Training 
Need Assessment (TNA). I �005 ble 
det foreslått en ny hovedinndeling av 
samarbeidet slik at en nå har følgende 
hovedområder for videre samarbeid 
mellom Norge og Nigeria:

1. Utvinning og overvåking 
�. Håndtering av data (Data Manage-

ment) 
�. Beregning og overvåkning av opp-

strøms aktivitet
4. DPR –Transformation (Omset-

ning), Audit (revisjon) and Gap 
Analyses (TNA) 

5.  Helse, miljø og sikkerhet
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Alle disse områdene er svært relevante 
for energitjenester. Ifølge Oljedirek-
toratet har de kommet et godt stykke 
på vei når det gjelder punktene 1-�. 
Videre arbeid med punktene 4 og 5 vil 
måtte prioriteres ved en forlenging av 
samarbeidet. 

Samarbeid hvor Oljedirektoratet og 
andre norske myndigheter har vært 
involvert, har stort sett fulgt den opp-
rinnelige planen. I utgangspunktet 
ble det lagt opp til en grunnleggende 
gjennomgang av forhold knyttet til 
petroleumsvirksomhet, policy og ad-
ministrasjon. Denne delen fikk Pe-
trad ansvaret for og har avholdt tre 
fire uker lange kurs fra �00� til �005 
med over 100 deltagere fra nigerianske 
myndigheter og petroleumsrelatert 
industri. Videre har det gjennom en 
rekke seminar og kurs vært utveksling 
av erfaringer og oppdatering innen 
ulike fagområder, hvor flere semi-
narer har vært arrangert i Nigeria og 
Norge. Hensikten har vært å foreta en 
inngående gjennomgang av metodikk 
og regelverk for lisensiering og opp-
følging av petroleumsvirksomheten i 
Nigeria og Norge.  Så langt har man 
brukt ca. 1� mill. kroner av de 15 mill. 
som ble bevilget i �00�, ifølge en sta-
tusrapport fra Oljedirektoratet fra 
februar �008. Samarbeidet med Nige-
ria inngår nå også som en del av Olje 
for Utvikling programmet (Oljedirek-
toratet �008). 

Utfordringer og gevinster 
knyttet til bistand og assistanse 
 
Det norske oljedirektoratet mener det 
institusjonelle samarbeidet i forhold 
til omstrukturering av det tilsvarende 
nigerianske direktoratet (DPR) har 
vært svært vellykket, at det er etablert 
en god kommunikasjon og tillit som 
er positivt for videre samarbeid, og 
gjør at  man kan hjelpe til med pro-
blemstillinger underveis. De har kom-
met godt i gang med utformingen 
av alle de tre første punktene som er 
hovedområder for samarbeidet mel-
lom Norge og Nigeria. I forhold til 
miljø og sikkerhet er planen at det skal 

etableres et nytt program, og Oljedi-
rektoratet har stor tro på at det gode 
samarbeidet vil fortsette (korrespon-
danse, Oljedirektoratet).

Mens Nigeria i mange år har vært 
ett av de prioriterte markedene for 
INTSOK, har utviklingen i seinere 
tid ført til mindre interesse fra norsk 
industri. INTSOK har derfor gitt 
markedet mindre prioritet fra �008. 
Dette skyldes dels sikkerhetssitua-
sjonen i landet, men også det faktum 
at den norske industrien med et stort 
”hjemmemarked” har mindre kapa-
sitet til å påta seg oppdrag særlig i 
krevende markeder. Kravet fra nige-
rianske myndigheter om større lokal 
deltagelse legger også begrensinger på 
mulighetene for å holde tidsplanen 
for utvikling av prosjektene. 

”I nigeriansk lovgivning i dag er det 
satt stor krav til ” lokalt innhold”. 
Problemet er at relativt få nigerianske 
selskaper er satt opp for å møte inter-
nasjonale standarder på kvalitet, helse, 
miljø og sikkerhet. De politiske am-
bisjonene på lokal produksjon er der-
for langt høyere enn hva som er mulig 
å få til i praksis. Siden sikkerhetssitu-
asjonen har forverret seg betydelig, 
fører dette til at teknologioverføring 
og kompetansebygging i lokal nigeri-
ansk industri også blir vanskeliggjort. 
Korrupsjon er på ingen måte under 
kontroll og dette gjør det også van-
skeligere for transparente selskaper 
å opprettholde en ryddig linje. (In-
tervju, INTSOK).  

På spørsmål om erfaringene fra norsk 
sokkel er relevant for Nigeria, mener 
INTSOK-sjefen at det er flere forhold 
tilsier at en overføring av norske erfar-
inger ikke er mulig  

”Ved begynnelsen av oljeepoken hadde 
Norge både en teknologisk og mari-
tim kunnskapsbase som var i stand til 
å lære og utvikle en kompetansebase 
basert på overføring av utenlandske er-
faringer. Selv om nigeriansk oljehisto-
rie er mye eldre enn den norske, man-
gler imidlertid land som Nigeria både 

et universitetssystem og en nasjonal 
industribase som er klar til å overta 
utviklingen av kompliserte offshore 
utbygginger. Slik INTSOK ser det, 
er det alt for stor fokus på det ”lokale 
innholdet” i selve utbyggingsprosjek-
tet. Deler av utbyggingen skjer ofte i 
utlandet og behovet for arbeidskraft er 
relativt sett lite i selve utbyggingsperi-
oden. Kravet til høyt ”lokalt innhold” 
i flere afrikanske land har før til at 
kostnadene på prosjektene er doblet 
og i noen tilfeller tredoblet.” 

Derfor mener INTSOK at land som 
Nigeria burde i langt større grad til-
rettelegge for en driftssituasjon. Her 
må arbeidet foregå lokalt, det er langt 
mer arbeidsintensivt har større mu-
ligheter for lokal næringsutvikling og 
bidrar samtidig til betydelige ring-
virkninger i lokal samfunnet.

Det er derimot verdt å merke seg at 
også under debattene i Norge om 
oppbyging av norsk kompetanse og 
industri, særlig i forbindelse med 
ilandføring, var argumentene mot 
satsning i Norge at det ville være mer 
kostbart og kreve lengre tid enn ved 
bruk av internasjonale selskaper og 
kompetanse. I et langsiktig perspektiv 
ser det like vel ut til å ha vært svært 
lønnsomt for Norge.

Et kritisk blikk på statens rolle i 
norsk oljebistand

Flere hevder at Norge har en umulig 
dobbeltrolle som bistandsaktør innen-
for oljeforvaltning og deleier av inter-
nasjonale kommersielle energiselskap 
(StatoilHydro, Hydro, AkerKværner), 
og som promotør av norsk oljevirk-
somhet i utlandet.  Kjetil Fred Hansen 
ved Universitetet i Stavanger kritiserer 
i kronikken Olje mot Utvikling regjer-
ingen for manglende realisme og for 
at programmets fokus ikke har vært 
på sivilsamfunnet. Han hevder at pro-
grammets utgangspunkt er at lederne 
i andre oljeland har vilje til å forvalte 
oljepengene på en god måte, men at de 
mangler evnen. Den norske regjerin-
gen vet selvsagt at den kan gjøre lite 
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med ledernes manglende vilje til god 
forvaltning av oljeressursene. Dette 
har programmet innsett etter noen 
år og sier nå at de skal støtte til det 
sivile samfunn som er vaktbikkjer i 
de enkelte oljelandene. Fred Hansen 
mener også at det er problematisk at 
de oljeproduserende landene som får 
norsk bistand skal få mest mulig igjen 
for sine oljeforekomster, samtidig som 
Norge gjennom StatoilHydro har som 
hovedmål å gi best mulig avkastning 
til eierne, når aksjemajoriteten holdes 
av staten (Aftenposten �6/11-07).

Financial Times har også problema-
tisert norsk oljebistand, hvor de 
hevder at Statoil gjennom sine ulike 
kontakter gjennom oljebistanden kan 
få tilgang til data som seismikk, og ikke 
minst personlige kontakter i landene 
(Financial Times 1�/5-06). En annen 
type kritikk kommer fra Anne Hege 
Simonsen ved Høyskolen i Oslo som 
sier det er nødvendig med edruelighet 
i forhold til hva slags kunnskap som 
kan overføres, siden mange av virke-
midlene vi selv brukte i Norge innebar 
nasjonal proteksjonisme, som det er 
vanskeligere for nye oljestater å gjen-
nomføre nå på grunn av internasjonal 
konkurransereguleringer. En annen 
fallgruve man kan havne i er problem-
stillinger knyttet til rettigheter til res-
sursene. Norsk olje- og gassutvinning 
foregår offshore, og har hittil ikke 
kommet i konflikt med minoritets-
gruppers territorium. Landbasert 
oljeutvinning er mer komplisert sosia-
lt og politisk og her stiller Norge med 
lite kunnskap. (Foredrag, Utenriksde-
partementet �007).  

Kritikk har også kommet mot IN-
TSOKs rolle. Øyvind Ihlen ved 
Universitet i Oslo, henviser til en un-
dersøkelse blant INTSOKs medlems-
organisasjoner hvor det ble hevdet at 
rollen var uklar. Er INTSOK en del av 
det offentlige virkemiddelapparatet? 
Skal stiftelsen være en interesseorga-
nisasjon for næringen eller en kom-
mersiell sammenslutning for å bygge 
en eksportklynge? Samtidig er også 
dette nære samarbeidet mellom myn-

digheter og industri fremhevet som 
noe unikt som er med på å gi norsk in-
dustri et fortrinn. En forutsetning for 
å få til dette har vært at industrien har 
jobbet sammen (Ihlen �007).

Oppsummering 
Vi har sett at det i det norske petro-
leumssamarbeidet med utviklingsland 
er et sterkt fokus på å bygge opp nasjo-
nale institusjoner for å gjøre landene 
i stand til å håndtere ressurser slik at 
de ikke blir til ”forbannelse”. Samtidig 
kobles dette samarbeidet i de fleste 
sammenhenger direkte til norsk olje- 
og gassindustri, ved at de er viktige 
medspillere i ”myke prosjekter”. I slike 
prosjekter skal norske myndigheter 
i samarbeid med industrien, tilrette-
legge for økt lokal og/eller nasjonal 
deltagelse. Eksempelet Nigeria viser 
at direkte overføring av den ”norske 
modellen” med institusjonell kapasitet 
koblet med lokal industri vanskelig lar 
seg gjennomføre, og at det er behov 
for et bredere utviklingsfokus.  

Den norske energitjenesteindustrien 
ser ut til å ha et velfungerende appa-
rat for samarbeid og etablering i andre 
markeder. Når den norske industrien 
trekker mot andre markeder enn Ni-
geria, er det en del av en større inter-
nasjonal kontekst. Når Nigeria preges 
av dårlig styresett og korrupsjon, og 
det er vekst  i flere markeder samtidig, 
velger industrien andre ”low hang-
ing fruits”, - det vil si at man trekker 
mot de markedene hvor det er lettest 
å tjene penger og hvor det er sikkert 
og oppholde seg for arbeiderne. Men 
det viser også hvordan det er vanskelig 
for norsk industri å bidra til lokal 
utvikling og samarbeid, når det skal 
kobles til kommersielle interesser.  De 
norske erfaringene viser også at det er 
gjennom krav til, og ikke velvillighet 
fra, de internajsonale selskapene at 
langsiktig nasjonal oppbygning og 
utvikling kan skje. Det er derfor flere 
problemstillinger knyttet til Norges 
rolle når man påtar seg å bidra både 
gjennom selskaper og insitusjonsbyg-
ging. 

Faktaboks
Oversikt over de største eksportørene 
i 2005 (fra kartlagte bedrifter i SNF-
undersøkelsen 2006). 
Det kan ha vært strukturelle endringer 
siden �005 Noen kan også være repre-
senter fordi de tilfeldigvis hadde store 
utenlandske leveranser det året. Det 
er også mulig at noen større bedrifter 
ikke har svart.
BEDRIFTER: Frank Mohn Flatøy, 
IKM Testing AS, ResLab - Resevoir 
laberatories AS, Scandinavian Fitting 
and Flange, Scanrope AS, Roxar AS, 
Vector International AS, Deep Ocean 
ASA, Epcon Norway AS, Frontier 
Drilling AS, ABB as, Aker Kværner 
asa, APL as, DOF asa, Dresser Rand 
as, Farstad Shipping asa, FMC Tech-
nologies as, Framo Engineering as, 
Fred Olsen Energy asa, Fugro Norway 
as, Kongsberg Maritime as, National 
Oilwell Norway as, Nexans Norway, 
Petroleum Geo-Services asa, Prosafe 
asa, Smedvig asa, Stiftelsen Det Nor-
ske Veritas, TGS-Nopec Geophysical 
Company asa  og Vetco Aibel as.
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Spesifikke forpliktelser og målsetninger for krav i 
energitjenesteforhandlingene 

Det er sider ved liberaliseringsforslag-
et som Norge og de 1� andre landene 
ønsker at �8 land skal etterkomme, 
som her blir presentert. Dersom 
disse kravene ”innfris” vil også de 1� 
”avsenderne” måtte implementere nye 
regelverk i sine respektive land.

I teksten til forslaget (Collective Re-
quest in Energy Services), og i et oppføl-
gingsnotat som mottagerne offentlig-
gjorde sommeren �006 (Plurilateral 
Negotiations on Energy Services), kan 
man lese ut av forslaget at det vil ha 
store konsekvenser ved implementer-
ing. Her følger en kort gjennomgang 
av spesifikke forpliktelser og mål i 
forslaget:

Begrensninger på lokal/nasjonal 
deltagelse

I forslaget kreves det at mottagerne 
fjerner eller gjennomfører en vesentlig 

reduksjon (”re-
moval or substan-
tial reduction”) i 
lovverk og praksis 
som i dag sikrer 
lokale selskap 
kontrakter og ar-
beid. Myndighet-
er skal ikke lenger 
ha mulighet til 

å pålegge begrensinger på hvor stor 
andel utenlandske selskaper kan ha 
(”foreign equity limitiations ”). Dette 
gjelder også samarbeidsavtaler som 
”joint venture and joint operations 
requirements”, ”economic needs tests” 
og diskriminerende prosesser når tilla-
telser bevilges –”discriminatory licens-
ing procedures”. Med ”joint venture ” 
kontrakter defineres samarbeidet in-
nenfor en forpliktelsesperiode hvor 
man deler risiko, kostnader og inntek-

ter og bidrar til teknologioverføring. 
Dette er en form for samarbeid som 
også er vanlig i forbindelse med utvin-
ning. I Nigeria, Russland og Australia 
er det slike avtaler mellom nasjonale 
og transnasjonale oljeselskap (Open 
Society Institute �005). 

Avsenderne av tekstforslaget ønsker 
også en liberalisering som går på 
”movement of natural persons who 
work in the energy industry”. Det 
skal med andre ord bli lettere å im-
portere arbeidskraft, eksempelvis da-
taingeniører fra India og bygg- og an-
leggsarbeidere fra Bangladesh. 

Med reglene for nasjonal behandling 
(”national treatment”), forbys favori-
sering av nasjonale selskaper og krav 
om at utenlandske selskaper leier tjen-
ester lokalt, eller bidrar til teknologi-
overføring. Konsekvensen av dette er 
at energieksportører mister nasjonal 
kapasitet til å utvikle intern ekspertise. 
Svekkes den konkurransedyktighet-
en nasjonalt, øker avhengigheten av 
utenlandske energitjenesteselskaper. 
Menotti (�006) trekker frem en rekke 
områder der liberaliseringskravet vil 
redusere nasjonal suverenitet over 
energisektoren. Noen av de ulike 
strategiene, som vil bli vanskeligere 
å iverksette kan oppsummeres i disse 
punktene: 

• Nasjonal utviklingsstrategi 
De fleste utviklingsland som er store 
eksportører av energi, baserer sine nasjo-
nale utviklingsstrategier på å maksimere 
inntekter fra sektoren til sosiale utgifter, 
til å skape nye arbeidsplasser, utvikle en 
intern sektor av tjenesteleverandører 
og ekspertise. Landene bruker en rekke 
politiske redskaper, støtteprogrammer, 
og forretningspraksiser som basis for 

Begrensninger på lokal/nasjonal
deltagelse              18
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ressursforvaltning              19

”Efficient and environmentally 
sound energy services”             19
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“Foruten å ta bort muligheten for å 
bruke virkemidler til dagens prob-
lemer, vil en liberalisering kunne virke 
ødeleggende for fremtidige muligheter 
for miljøeffektive rammeverk. ” 

Innholdsfortegnelse:
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nasjonal utvikling, slik industrialiserte 
land allerede har gjort. 

• Sikre nasjonale arbeidsplasser
Store energitjenesteselskaper vil helst 
unngå å leie lokal arbeidskraft ved 
kontraktsinngåelse. Hvis de får sjan-
sen, vil de foretrekke å importere 
egne ingeniører, geologer, bygg- og 
anleggsarbeidere og annet personell. 
Ved å kreve en liberalisering av ”move-
ment of natural persons” kalt ”Mode 
4” i GATS terminologi, oppnår man 
at selskapene får importere egen ar-
beidskraft, og eksportere arbeidere 
dersom det er nødvendig. Det vil ikke 
skapes arbeidsplasser for befolkningen 
i landet hvor aktiviteten foregår

Ifølge Menotti (�006) har energitjen-
esteselskaper i USA presset på for en 
liberalisering av de høyst betalte job-
bene i tjenestesektoren. Slik kan de 
importere arbeidere fra land med la-
vere lønnsnivå til andre jobber. Både 
industrialiserte land og utviklingsland 
bruker nasjonale ressurser på utdan-
ning innen denne sektoren for å sikre 
at de skal få nødvendig kompetanse. 

• Miljø og teknologipålegg
De fleste energiproduserende land 
ønsker den nyeste, mest effektive, og 
mest miljøvennlige teknologien som 
er tilgjengelig på markedet. Utenland-
ske tjenesteselskaper er ofte motvillige 
til å importere og ta i bruk teknologier 
som kan redusere inntektene. Lib-
eraliseringskravene innebærer i stor 
grad en overføring av makten til å be-
stemme hvilket utstyr som skal brukes 
til utenlandske selskaper. Dette kan 
forhindre en demokratisk kontroll 
med hva slags utstyr man kan pålegge 
selskaper å bruke, som for eksempel er 
avgjørende i regulering av miljø, helse 
og sikkerhet (HMS). 

Begrensninger for miljø og res-
sursforvaltning

Fire prinsipielle diskusjoner kan 
trekkes ut fra formålet med kravet til 
liberalisering slik det foreligger i dag, 
sett i forhold til ansvarlig ressurs og 

miljøforvaltning. Disse viser hvordan 
forslaget kan gå på tvers av både nas-
jonale og internasjonale intensjoner 
om å regulere forurensning, og sikre 
nasjonal kontroll over utvikling av en-
ergiressursene. 

”Efficient and environmentally 
sound energy services” 

I forslaget heter det at ”moderne ener-
gitjenester gir muligheten til å utvikle 
energiressurser på en miljøvennlig 
måte, og på måter som fremmer ans-
varlig og effektiv utvikling av energi-
ressurser”. Men, det sier ingenting om 
hvordan dette skal foregå eller sikres. 
I praksis kan det heller bli motsatt, 
fordi det å legge til rette for fornybar 
energi vil være diskriminerende på en-
ergimarkedet. 

Menotti (�006) har kartlagt at det i 
48 land, - �4 nyutviklede/utvikling-
sland og 14 industrialiserte land -, er 
utarbeidet nasjonale virkemidler som 
gir fornybar energi fordeler. Åtte av 
disse, i tillegg til �0 stater i USA, har 
allerede iverksatt Renewable Portfolio 
Standards, som av GATS er utpekt 
som potensielt diskriminerende tiltak. 
Å liberalisere energisektoren i fravær 
av tilstrekkelig virkemidler som sikrer 
at miljøvennlige energiløsninger blir 
valgt i stedet for forurensende, (for 
ikke til å nevne mangelen på slikt re-
gelverk/subsidiering i en rekke land), 
kan derfor gjøre stor skade.

Foruten å ta bort muligheten for å 
bruke virkemidler til dagens prob-
lemer, vil en liberalisering kunne 
virke ødeleggende for fremtidige mu-
ligheter for miljøeffektive rammeverk. 
Bortsett fra å lage nye hindre, kan det 
allerede eksisterende WTO-regelver-
ket på intellektuell eiendom (TRIPS) 
tvinge frem globale monopoler på 
miljøvennlige energiteknologier som 
er nødvendige i en overgang til alterna-
tive energiløsninger. Gode internasjo-
nale handelsregler burde heller garan-
tere, og ikke gjøre et sjeldent unntak, 
for å ta i bruk de beste miljøteknolo-
giene (Menotti �006). 

”Neutral with respect to Energy 
Source and Technology”

Den kollektive anmodningen som 
Norge er med på å fremme i tjeneste-
forhandlingene sier den ”er nøytral i 
forhold til energikilde, teknologi, og 
om det er landbasert eller offshore”. 
Prinsippet om ”teknologisk nøy-
tralitet” ble for første gang etablert i 
GATS Telecommunications Annex 
i 1996 for å forhindre myndigheter 
fra å behandle en kommunikasjon-
steknologi annerledes enn en an-
nen. Et eksempel er kabelnett versus 
trådløst. Hvis det samme prinsippet 
skal gjelde for energi kan det ha om-
fattende konsekvenser for hvilke ener-
gikilder eller teknologier som kan tas 
i bruk. Mens prinsippet er vagt, kan 
det i praksis brukes til å bestemme at 
myndigheter ikke kan pålegge noen å 
bruke en type teknologi foran andre, 
selv om det eksplisitte målet vil være 
å redusere importavhengighet eller 
fremme miljøvennlige løsninger for 
fornybar energi. For eksempel kan 
nøytralitetsprinsippet sette en stop-
per for Kinas ”clean coal” teknologi-
plan og Californias strategi for å nå 
målet om �0 prosent fornybar energi 
innen �0�0, eller Brasils mål om fem 
prosents økning i bruk av biodrivstoff 
innen �01�. 

Mens nøytralitetsprinsippet kan gi 
noen kortsiktige fordeler for noen 
energieksporterende land, kan det un-
dergrave formålet med Kyoto-proto-
kollen i tillegg til de mange nasjonale 
og lokale innsatsene som nå er på vei 
for å redusere klimagassutslipp gjen-
nom ulike reguleringstiltak.

”Right to Regulate”
Videre bemerkes det i anmodnin-
gen at ”GATS anerkjenner eksplisitt 
WTO-medlemmers rett til å intro-
dusere tjenester og nye reguleringer 
for å møte nasjonale politikkformål”. 
Denne ordlyden har blitt hentet fra 
innledningen til GATS-avtalen. Men 
et tvisteløsningspanel i WTO har i 
en telekommunikasjonssak i Mexico 
angitt at retten til å regulere forlenges 
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bare i den grad det ikke gjøres inngrep 
for andre land, på de handelsrettighet-
er som land har ervervet seg gjennom 
GATS. 

Hvorvidt man har rett til å regulere er 
også begrenset i anmodningen ved å 
angi at ”det blir fremhevet at reguler-
ende lovforslag (regulatory measures) 
skal være tydelig definert, gjennomsik-
tig (transparent), og ikke-diskriminer-
ende”. Alle disse betegnelsene vil være 
gjenstand for et WTO-panel hvis en 
regulering blir utfordret. Et panel kan 
bestemme at et land har brutt GATS-
regelverket, hvis et lovforslag, som for 
eksempel universell adgang til nødven-
dig drivstoff, ikke blir tydelig definert. 

Risikoen i forhold til hvilke rettigheter 
stater kan ta i bruk/beholde vil bli yt-
terligere forsterket når GATS-forhan-
dlinger på innenlandske reguleringer 
foregår parallelt med request-offer 
forhandlingene. En eventuell enighet 
om disiplinering av reguleringsnivå 
kan bety at alle de følgende regul-
eringer blir overtredelser i GATS der-
som de godkjennes: 

1. ”Unneccessary burdensome” lisens-
krav– det kan i konsekvens bety at 
man ikke kan stille krav om at be-
folkningen i et område skal være 
sikret adgang til energitjenester.  

�. ”Lisenskrav som er ”urimelig” eller 
strengt tatt ikke ”beslektet” til den 
aktuelle energitjenesten, kan for 
gjøre det vanskelig å stille krav 
om utredning av konsekvenser for 
miljø.

�. Forskjeller mellom reguleringer 
på ulike nivå som skaper ”unød-
vendige” byrder for utenlandske 
selskaper som må tilpasse seg for-
skjellige regulerende håndhevere i 
et land.

4. ”Restriksjoner på avgiftsregulering-
er” som gjør at for eksempel ikke 
kan sette tak på hvor mye man kan 
ta seg betalt for energi.

5. ”Lisensprosedyrer” som kan resul-
tere med at tillatelser ikke blir be-
vilget i tide (”punktlighet”). 

”Ownership to Energy Resource”
I anmodningen kan energi i mange 
tilfeller blir omdefinert til en tjeneste 
i stedet for en vare. Selv om anmod-
ningen sier at ”den ikke omfatter ei-
endomsretten til energiressursene”, 
må man ikke eie en energiressurs for 
å utøve avgjørende innflytelse over 
hvordan den brukes med dagens 
energiteknologier. Et eksempel er i 
Venezuela, hvor det statseide Petro-
leos deVenezuela (PDVSA) hadde en 
servicekontrakt med et amerikansk 
selskap for ”informasjonsteknologi-
tjenester” til å forvalte PDVSAs data-
systemer. Da Venezuela skulle innføre 
den landsomfattende stoppen i bruk 
av utenlandske kontraktørselskaper, 
svarte det amerikanske selskapet med 
stans i overvåkningen. Når oljeselska-
pet ikke hadde kapasitet til å forvalte 
de kompliserte datasystemene (selv 
om oljen fortsatt ble pumpet opp), var 
de ute av stand til selge PDVSAs olje. 
Dette tilfellet viser noe av grunnlaget 
for hvorfor nasjonale oljeselskaper vil 
opprettholde retten og kontrollen når 
de bygger ut og drifter felt alene, eller 
sammen med utenlandske selskaper. 
For slik kan de bestemme hvem som 
skal ha tjenesteleverandørkontrak-
tene. 

I Plurilateral Negotiations on Energy 
Services skriver avsenderne videre at 
”the collective request on Energy ser-
vices does not address the relationship 
between states and those entities au-
thorized to produce natural resources”. 
Bare tiltak som berører handel som i 
praksis blir gitt av tjenesteleverandør-
er skal falle inn under anmodningen. 
Når det er slik at 70 prosent av såkalt 
påviste oljereserver ligger i nasjonale 
oljeselskapers sin portefølje, vil rek-
kevidden av forslaget dekke en ves-
entlig mengde av energitjenestekon-
trakter som disse selskapene vil dele 
ut, siden kravet stilles til seks av sju 
OPEC-land (unntaket er Venezuela), 
samt Kina og India, som har store nas-
jonale oljeselskaper.  

Menotti (�006) synes ikke de forsik-
ringene som avsendere gir om be-

grensede rekkevidde av forslaget, er til-
strekkelig dersom det blir en konflikt 
i WTO. Et WTO-panel har allerede 
definert tjenester ”som berører handel 
i virksomhet” i en vid betydning. Pan-
elet sa også at ”the scope of GATS en-
compasses any measure of any Mem-
ber to the extent it affects the supply 
of a service regardless of whether such 
measure directly govern the supply of 
a service or whether it regulates other 
matters but nevertheless affects trade 
in services”. 

Oppsummering
En gjennomgang av kritiske punkt i 
avsendernes forslag til, og avklaring 
på rekkevidden av forslaget, viser at 
eksporterende land vil få reduserte 
rammebetingelser. Det vil bli svært 
vanskelig å sette vilkår for utenlandske 
investorer og tjenesteytelser, nasjonale 
selskaper kan ikke ha fortrinn utover 
produksjon, og det vil bli vanskeligere 
å få de beste teknologiene og miljøløs-
ningene slik forslaget foreligger i dag. 
Det kan slik bli vanskeligere å styre 
etter politiske mål som opprettholder 
politisk stabilitet i ustabile oljeeks-
porterende land. Nøytralitetsprinsip-
pet kan føre til økt avhengighet til fos-
sil energi da man ikke kan gi fornybar 
energi konkurransefortrinn, og det vil 
også vanskeliggjøre restriksjoner for å 
gjøre seg mindre avhengig av importert 
energi. Det er også en overhengende 
fare for mindre politisk handlingsrom 
internasjonalt, i forhold til miljøkrav 
og internasjonale klimaavtaler. 
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Vedlegg 1: Eksempler på omfanget av liberalisering 
av energitjenester

Her følger en oversettelse med utdrag fra eksemplene avsend-
erne bak det kollektive kravet gir, som sier mer om hvilke ak-
tiviteter det dreier seg om i Plurilateral Negotiations on Energy 
Services, altså tjenester det kreves liberalisering av.

Eksempler på aktiviteter tilknyttet leting og utvinning av en 
ressurs: 
• Geologiske, geofysiske og andre forskningsmessige tjenester.  

Omfatter kartlegging av mineralforekomster, olje og gass ved 
å studere steinformasjoner og undergrunnsstrukturer

• Kartlegging av det som befinner seg over overflaten (havbun-
nen), kartlegging og forberedelser knyttet til utvikling av 
olje- og gassfelt

•  Kartlegging av både geologiske muligheter og for andre en-
ergikilder, eksempel målinger som sier noe om potensialet til 
vind og solenergi 

• Tjenester tilknyttet forvaltningsrådgivning (manangement 
consulting) for utvinning av oljefelt eller vindkraftprosjek-
ter

•  Ingeniørtjenester tilknyttet design  av gruver  
• Tjenester tilknyttet utvikling av olje- og gassfelt  (forberedels-

er hvor noen tjenester også kan gjøres på land): utstyr- og 
rigginstallasjoner, oljeboring,  brønngeologi og borekontroll, 
testing av jordsmonn, brønntesting, tjenester tilknyttet rør, 
installasjon av ferdige redskaper og pumper, brønnoverhaling 
og brønnreparasjon, nedstenging og plugging av brønner.

   
Eksempler fra design, bygg og anleggvirksomhet, samt anlegg 
som skal produsere, prosessere og forsyne energi:
• Monteringstjenester og bygging for gruvedrift
• Ingeniørtjenester, design av energianlegg: konstruksjoner, 

installasjoner og prosesser
• Testing og analyser av mekaniske og elektriske systemer som 

turbiner
• Bygging av rørledninger, kommunikasjons og kraftlinjer
 
Eksempler fra driftstjenester, forvaltning og vedlikehold av ut-
styr og energianlegg:
• Reparasjoner av maskineri, elektrisk utstyr og apparater
• Produksjonsforvaltning og konsulenttjenester tilknyttet 

metoder, veiledning, reduksjon av produksjonskostnader og 
forbedring av kvaliteten på produksjon

Eksempler på tjenester tilknyttet kommersialisering av energi-
produkter: 
• Partivaresalg og omsetning av kull, oljer og gass
• Detaljhandel av olje, gass i mindre beholdere, kull og tre-

virke

Eksempler på tjenester tilknyttet sluttbruk og forbruk:
• Studier av energieffektivitet og mulige prosesser, teknologier 

eller anleggdesign
• Ingeniørtjenester tiknyttet mekanisk eller elektrisk design for 

energisystemer bygg og anlegg

Kildeliste  

Andersen, S.S. & Austvik, O. G. �000. Nasjonal handlefrihet: 
nye internasjonale rammebetingelser: Petroleum, makt og de-
mokrati. Makt- og demokratiutredningens rapportserie. Rap-
port �1
Fellesrådet for Afrika �006. Oljespill, jakten på Afrikas svarte 
gull.  Tangen, Oslo
Ihlen, Ø. �007. Petroleumsparadiset. Unipub, Oslo
Norwatch �005. Norsk olje- og gassindustri i Vest-Afrika: En 
oversikt. Norwatch rapport utarbeidet av Liv Marthe Nord-
haug. 
Nærings og handelsdepartementet, NOU �005: 04 Industrien 
mot �0�0 – kunnskap i fokus
Oil for Development, Work Plan and Budget �008. Lastet ned 
fra www.norad.no
Oljedirektoratet �008, Statusdokument Nigeria 1/� 08.
Olje- og energidepartementet: St.prp.nr.1 �006/�007
Olje- og energidepartementet: St.prp.nr.1 �007/�008 
Simonsen, Anne Hege, førstelektor i journalistikk, Høgskolen 
i Oslo (�007): Hvordan kan Norge best arbeide  for en positiv 
utvikling i utviklingsland med olje-økonomier? Foredrag lastet 
ned fra utenriksdepartementets hjemmesider �0/�-08
Revenue Watch Open Society Institute (�005): Covering Oil: 
a Reporters Guide to Energy and Development.   
Open Society Institute, New York
Ryggvik, H. �001. Norsk oljevirksomhet mellom det nasjonale 
og det internasjonale. En studie av selskapsstruktur og inter-
nasjonalisering. Avhandling. Unipub Forlag, Oslo.
Samfunns- og Næringsforskning (SNF) (�006): Norske fore-
taks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og Utlandet 
�005. Arbeidsnotat nr �8/06.
Shaxson, N. �007. Poisoned wells. The dirty politics of African 
Oil. Palgrave macmillan, New York 
Soria Moria erklæringen. �005. Politisk plattform for en 
flertallsregjering. Utgått av Arbeiderpartiet, Sosialistisk  
Venstreparti og Senterpartiet. Rapport, Statsministerens kon-
tor. 
Stortinget: Stortingsforhandlinger 1970-71. St.meld.nr.7�-94. 
Innstillingen �94. 1970-1971. Innstilling fra den forsterkede 
industrikomite om undersøkelse etter og utvinning av under-
sjøiske naturforekomster på  den norske kontinentalsokkel 
m.m. 
Yergin, D, 199�. The prize, the epic quest for oil, money and 
power. Simon and Schuster, New York. 
WTO: Collective request in energy services. www.ifg.org/pdf/
collective-request-in-energy-services.pdf.
WTO: Plurilateral negotiations on energy services. Additional 
elements further to the first plurilateral meeting in Geneva.  
http://www.ifg.org/pdf/plurilateral-negotiations-on-energy-
services.pdf. 

Intervjuer: 
INTSOK ved Gulbrand Wangen, 16/1-08
NHO ved Knut R. Sørlie, 14/�-08



�� “Gjør som vi sier, ikke som vi g jorde”   
 Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO.

Countries Business Te l e -
com

Finance Maritime L an d-
transp.

A i r -
transp.

Energy E d u c a -
tion

E nv i r o n -
ment

1 Côte d`Ivoire** X X

� India** X X X X X X X1 X�
� Indonesia** X X X X X X X1 X�

4 Kenya** X X�
5 Kyrgyz Rep X X1

6 Nigeria** X X X X X X1 X�
7 Pakistan** X X X X X X�

8 China X X X X X X X1 X�
9 Colombia** X X X X X X�

10 Cuba** X X X X1 X�

11 Ecuador** X X X X1 X�
1� Egypt** X X X X X X X1 X�

1� Morocco** X X X X X�
14 Paraguay** X�

15 Peru** X X�
16 Phillipines** X X X X X X X�

17 South Africa** X X X X X X X�
18 Thailand** X X X X X X X�

19 Tunisia** X X X X1 X�
�0 Turkey X X X X X X X X

�1 Argentina** X X X X X X1 X�

�� Brazil** X X X X X X X1 X�
�� Chile** X X X X X X X1 X�

�4 Gabon** X X X X X1 X�
�5 Malaysia** X X X X X X X1 X�

�6 Mexico** X X X X X X X1 X�
�7 Oman X X X

�8 Panama** X X X�
�9 Trinidad Tob** X X X1 X�

�0 Uruguay** X X�
�1 Venezuela** X X X X X X1 X�

Vedlegg 2: Norske bilaterale krav, land og sektorer
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�� Bahrain X X X X X

�� Bulgaria X X

�4 Romania X X X
�5 Brunei X X X X

�6 Hong Kong X X X X X X
�7 Israel X X X X

�8 Korea X X X X X X X
�9 Kuwait X X X X X

40 Qatar X X X
41 Singapore X X X X X

4� Taiwan X X X X
4� Arab Emirates X X X X X X

44 Australia X X X X X X X

45 Canada X X X X X X X X
46 Japan X X X X X X X X

47 New Zealand X X X X X X
48 Switzerland X X X X X

49 USA X X X X X X X X

* Norsk krav inneholder særlige formuleringer overfor MUL-land (se notat) 
** Norske krav inneholder særlige formuleringer (se notat)
1  - Krav på vanndistribusjon trukket i november �005
� - Krav på strømdistribusjon trukket i november �005

Kilde: Utenriksdepartementet 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Handelspolitikk/wto/WTO---Doha-runden/krav_tjenester/9.html?id=�75686
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