
 

 

 

Referat fra klubbmøte nr. 21 den 2. januar 2020 

Referent: Henning U. Hverven 

Møtet ble ledet av: Terje C. Gløersen, President 

 

Åpning: To gjester ble ønsket velkommen til dette kalenderårets første møte.  Det var 43 

medlemmer til steder. Presidenten bidro også denne gang med et Gruk ordtak. 

Klubbsaker: Jon Axelsen informerte oss om sin positive erfaring fra deltakelse i Rotary 

Leadership Institute (RLI). Seminaret som gikk over tre lørdager. Den viktigste lærdommen 

han fikk var innen det å være en rotarianer, klubbdrift, Rotary International samt om hvordan 

andre klubber driver. Oslo Rotary Klubb kan sende inntil to deltakere på neste seminar og 

klubbens medlemmer ble oppfordret til å melde sin interesse. 

Dagens tre minutter: Rudolph Brynn holdt et innlegg om betydningen av internasjonalt 

samarbeid som først og fremst var initiert av FN og EU. 

 

Foredrag: Presidenten introduserte vår foredragsholder, Bengt Lie Hansen, som  holdt et 

foredrag med tittelen «50 år siden Ekofisk feltet ble åpnet». Foredraget ga et godt overblikk 

som startet med en gjennomgang av historien. Etableringen av midtlinjeprinsippet for å 

avklare sokkelgrensene mellom Norge, Storbritannia og Danmark skulle vise seg å bli mye 

viktigere enn antatt. Lille julaften 1969 ble Ekofisk annonsert som det første kommersielle 

oljefunnet på norsk sokkel. Prøveproduksjon ble startet i 1971 og allerede i 1975 resulterte 

Ekofisk-produksjonen for at Norge var selvforsynt med olje. Operatøren av feltet, Phillips 

gruppen, gikk for første gang med overskudd i 1976 og skatteinnbetalingen til Norge dette 

året fra selskapet ble 1600 millioner.  

Ekofisk under ledelse av Phillips Petroleum har ledet an i den teknologiske utviklingen på 

norsk sokkel. Dette inkluderer start på vanninjeksjon i 1980 årene og økning av 

utvinningsgraden for feltet fra opprinnelige 15% til 51% i dag. Fase 2 i utbyggingen ble utført 

i 1990 årene og konsesjonen har blitt utvidet til 2028. Feltet er nå beregnet å kunne produsere 

til 2060. Dette vil bety 90 års produksjon fra Ekofisk. 90 års produksjon vil være det lengst 

produserende felt på norsk sokkel.  

Bengt ga oss god innsikt i hvor viktig olje- og gassnæringen er for Norge. I dag utgjør 

avkastningen fra Oljefondet en mye høyere verdi enn Statens nettoinntekter fra olje- og 

gassnæringen. Denne næringen sysselsetter ca. 170 000 personer direkte og indirekte i Norge 

og er i dag landets største og viktigste næring. Leverandørindustrien er Norges tredje største 

næring. Petroleumssektoren utgjorde i 2016 (ekskl. leverandørindustrien) 17% av BNP, 21% 

av statens inntekter, 19% av totale investeringer og 43% av Norges totale eksport. 

Verdiskapningen per sysselsatt var i 2016 kr. 7.6 mill.  i petroleumsnæringen mot kr. 1 mill. i 

andre næringer. Tallene viser vel at det ikke bare er å stenge ned norsk olje og 

gassproduksjon.  

På norsk sokkel er det i dag hele 19 nye utbyggingsprosjekter. Elefanten Sverdrup-feltet 

startet nylig produksjonen og er beregnet å komme opp i en dagsproduksjon på 660 000 fat 

per dag. Feltet er beregnet å kunne produsere i 50 år. 

 

 


