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Høringsinnspill fra Ocean Cluster Helgeland med flere - Høring av kvalitative kriterier og 

støtteordning for Utsira Nord 

Vi vil benytte anledningen til komme med et felles innspill på vegne av: 

• Industriklynger: Ocean Cluster Helgeland, ACT Cluster, Mo Industripark, Energi i Nord og Arctic Energy 
partners 

• Nærings og interesse-organisasjoner: NHO Nordland, LO Nordland 

• 17 kommuner, representert ved: Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd. 
 
Helgeland er en av landets to største industriregioner. Industrien er bygget på produksjon og foredling av 
fornybar energi. Regionens har infrastruktur og leverandører tilpasset energiverdikjeden, så vel som petroleum, 
havbruk og maritime næringer. Næringslivet er derfor godt rigget for å levere utstyr og tjenester til utbygging av 
havvind. 
 
Industrien, næringslivet, kommuner og Nordland Fylkeskommune har ved flere anledninger bedt stortinget, 
regjeringen, embetsverket og NVE prioritere prosessen rundt åpning av områder for flytende havvind på 
Helgeland, nettopp fordi regionen besitter veldig mye av den nødvendige kompetansen allerede. 
 
I denne saken vil vi henvise til innspillet som er sendt fra Nordland Fylkeskommune, se vedlegg 2 og 3. 
 
Vi støtter høringsinnspillet fra Nordland Fylkeskommune fullt ut.  
 
Vi vil spesielt be OED endre kriteriet «Positive lokale ringvirkninger» til «Utvikling av norske leverandørkjeder» i 
de kvalitative kriteriene for Utsira Nord og prekvalifiseringskriteriene for Sørlige Nordsjø II. Vi er positive til 
underpunktene «Kompetanseutvikling, «Små og mellomstore bedrifter (SMB-er)» og «Utvikling av 
leverandørindustrien». Disse underpunktene må vektes positivt ved bruk av SMB-er og leverandører over hele 
landet slik at alle får like muligheter og rammebetingelser i oppstarten av en ny industribygging. 
 
Stortingsmeldingen "Energi til arbeid" om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, Meld. St. 36 (2020-
2021) presiserer at «Norges store energiressurser, først fornybar energi og deretter olje og gass, har dannet 
grunnlaget for en konkurransedyktig leverandørindustri med sysselsetting over hele landet.» 
 
Nettopp bruken av «hele landet» er avgjørende for at vi skal lykkes med å utvikle den norske 
leverandørindustrien. Endring av «Positive lokale ringvirkninger» til «Utvikling av norske leverandørkjeder» vil 
bidra til regjeringens målsetting om å bygge opp ny kapasitet i leverandørindustrien, bygge et industrielt landslag 
og ta hele landet i bruk. 

 
  



 

 

Med vennlig hilsen 

Thomas Borgen – Klyngeleder Olje- og Gassklynge Helgeland og prosjektleder Helgeland Havvind  

Ellen Myrvold – Styreleder ACT Cluster 

Arve Ulriksen – Adm. Dir. Mo Industripark 

Petter Bjørkli – Klyngeleder Energi i Nord 

Kjell Giæver – Direktør Arctic Energy Partners 

Daniel Bjarmann Simonsen – Regiondirektør NHO Nordland 

Rita Lekang – Regiondirektør LO Nordland 

Stig Sørra – Sekretariatsleder Helgeland Regionråd 

Kjell Idar Juvik – Sekretariatsleder Indre Helgeland Regionråd 

 

 

                     

                          

                 

 

 

 

Vedlegg 1 – Medlemsoversikter 

Vedlegg 2 – Uttalelse fra Fylkesrådet i Nordland 

Vedlegg 3 – Innspill til Høring av kvalitative kriterier - NFK  



 

 

Vedlegg 1 

 

Medlemmer Olje- og Gassklynge Helgeland 

 

Medlemmer ACT Cluster 

 

 

            

            

       
   

          
     

       
 

                                   

             

             

               

         
           



 

 

Mo Industripark – utvalgte medlemmer 

 

Medlemmer Energi i Nord 

 

 



 

 

Medlemmer Helgelandsrådet 

 

 

Medlemmer Indre Helgeland Regionråd 

  

        


