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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet gir sin tilslutning til at Trondheim kommune opprettholder sitt medlemskap i foreningen
Midt-Norge olje og gass (MOLGA) med en medlemskontingent på 240.000,- kroner for 2011.
Formannskapet ber om at Rådmannen dekker kontingenten over budsjettet for næringsrettet arbeid,
ansvarsområde 101500.
Kontingenten belastes prosjekt 537803.
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Molga ble stiftet i 2010 av Sør-Trøndelag fylkeskommune sammen med kommunene Stjørdal, Trondheim,
Orkdal, Aure, Hemne og Hitra. Formålet med foreningen er å styrke grunnlaget for olje og gassnæringen i
vår region. Dette gjelder oljeselskapene, leverandørindustrien og industristedene. Dette omfatter også
arbeidet med nye etableringer. MOLGA sin rolle vil være å samordne påvirkning overfor sentrale
myndigheter, medier og industrien.

Fakta
Foreningen avviklet 4 styremøter i etableringsåret 2010. Styret består av ordførerne i kommunene som er
stiftere. Daglig leder ble innleiet fra ultimo mai måned. Trondheim kommune, rådmannen ivaretar
sekretariatsfunksjoner og Sør-Trøndelag fylkeskommune regnskapsfunksjonene.
Styret har i 2010 behandlet forslag til strategi og handlingsplan. Styret har også behandlet arbeidet med å
utvide medlemsmassen til å omfatte noen flere kommuner og et betydelig antall bedrifter og organisasjoner
som representerer næringsinteressene i denne bransjen i Midt-Norge.
Handlingsplanen for 2011 er iverksatt. De deltakende kommunenes næringsenheter eller næringsselskaper
deltar i gjennomføringen. Planen har 3 hovedføringer for 2011:
1) Nye aktører
Det er to prosesser som vil kunne introdusere nye aktører i Norskehavet. Det er 21.konsesjonsrunde der
søknadsfristen gikk ut i november, samt annenhånds markedet for lisensandeler.
Tildelinger for 21 konsesjonsrunde blir gjort i 1.kvartal og først da vil en ha oversikt over hvem som er
tildelt hva, fordeling av operatørskap etc. Dette vil bli fulgt nøye opp og det vil bli laget en plan for
oppfølging av de nye aktørene.
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Annenhånds markedet er salg av lisensandeler fra ett selskap til et annet.
Drivkreftene for dette er for eksempel at selskaper ønsker å konsentrere virksomhet, geografisk eller i
forhold til felters livssyklus, eller at eierandelene og dermed investeringsforpliktelsene blir for tunge. Et
eksempel på dette siste er Det Norske og Goliat.
Det vil bli systematisk fulgt opp hvordan eierandeler skifter og om nye aktører kommer inn via denne
mekanismen. På sikt, dersom en baserer seg på erfaringer fra engelsk sektor er det grunn til å vente seg
nye aktører etter hvert som feltene går inn i siste fase produksjon. Utvalget for ”økt utvinning på norsk
sokkel” sin rapport reiser også interessante problemstillinger knyttet til dette. I norskehavet er Heidrun og
Njord eksempler på felt som er på vei inn i denne fasen. MOLGA vil følge slike prosesser og
utviklingstrekk nøye.
2) Ringvirkninger fra etablert virksomhet
I Norskehavet er det tre selskaper som utpeker seg basert på eierandeler og/eller utsagn om Norskehavet
som strategisk satsing, og som er uten tilstedeværelse i vår region. Det er ENI, Total og GdF Suez.
Det vil bli forberedt og gjennomført møter med disse selskapene i første halvår. Detaljeringen vil skje på
den tidligere nevnte samlingen i MOLGA-nettverket.
I forhold til Total er det tatt et initiativ sammen med Energiregion Møre vedrørende Viktoria og
Tjeldbergodden. Dette vil bli fulgt opp i 2011
3) Arena
Trondheim kommune har påtatt seg å være vertskap for det første arrangementet. I løpet av
sommeren/høsten er det gjennomført en rekke møter med de aktuelle bedriftene og initiativet er positivt tatt
i mot. Det første møtet anbefales holdt på nyåret.
Et resultat av høstens aktiviteter er at det er identifisert et behov for en ”de store bedriftene møter de små”arena. Dette vil bli videreført i samarbeide med aktørene bak høstens vellykkede møte mellom engelske
leverandører og midtnorsk oljeindustri samt Innovasjon Norge sitt ”UT-prosjektet”.
Konklusjon
Rådmannen er tilfreds med at foreningens arbeid er svært konkret og innrettet på å øke næringens
verdiskaping i Midt-Norge. Rådmannen forventer at handlingsplanen vil styrke næringslivets egen
deltakelse gjennom medlemskap og aktiv deltakelse i prosjektrettet virksomhet. Rådmannen ser også
betydelig nytte av det kommunesamarbeidet som utøves gjennom arbeidet i MOLGA. Samarbeidet
kompletterer arbeidet innenfor Trondheimsregionen.

Rådmannen i Trondheim, 07.02.2011

Morten Wolden
kommunaldirektør

Birger Elvestad
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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