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Norges sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen - en politikk fri for energistrategisk 
påvirkning? 

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke i hvilken grad Norges energistrategiske betydning 
har fått gjennomslag i norsk sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen, og hvordan dette kan 
forklares. 
 
Norge er pr 2002 verdens sjette største oljeprodusent, og verdens tredje største oljeeksportør etter 
Saudi-Arabia og Russland. Norge er dessuten verdens tredje største eksportør av gass i rør, og den 
norske gasseksporten utgjorde i år 2001 om lag to prosent av verdens totale gassforbruk.  
 
Denne energistrategiske betydningen har tilsynelatende ikke fått noen sentral plass i utformingen 
av den norske sikkerhetspolitikken, noe som med stor sannsynlighet skyldes at den norske 
regjeringen bevisst har valgt å ikke sikkerhetisere den norske petroleumsproduksjonen. 
 
Stikkord: Sikkerhetspolitikk - Buzan - Utvidet sikkerhetsbegrep - Norge - Olje og gass  -
Energistrategisk betydning. 
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1 Innledning 
Fra den første spede oljeproduksjonen tok til i 1971 og frem til i dag, har Norge 
vokst til å bli verdens sjette største oljeprodusent, og verdens tredje største 
oljeeksportør etter Saudi-Arabia og Russland.1 Norge har dessuten blitt verdens 
tredje største eksportør av gass i rør, og den norske gasseksporten utgjorde i år 
2001 om lag to prosent av verdens totale gassforbruk. I dag utgjør den norske 
gasseksporten ca 30% av EUs totale gassimport, og for noen europeiske land 
leverer Norge hele 40% av deres behov.2 Norge har altså blitt en stor 
petroleumsprodusent i verdensmålestokk. 

Olje, og til en stor del også gass, er en eksistensiell nødvendighet for nesten all 
industriproduksjon, transport og velferd generelt i de industrialiserte land, og få, 
om noen, industrialiserte land kan i dag klare seg uten denne energien. Samtidig 
finnes det veldig få substituttprodukter som kan erstatte denne energien, og det 
ligger i alle mottakerlands interesse å sikre langsiktige og pålitelige leveranser av 
olje og gass.  

Som et relativt lite land i annen målestokk, er derfor Norge i en særstilling på 
dette området ved at landet kontrollerer en påvirkbar del av en absolutt nødvendig 
naturressurs på verdensmarkedet. Det er derfor med rimelig sikkerhet man kan 
anta at mange land i verden har interesser av hva Norge gjør med denne ressursen. 
Pålitelige, langsiktige leveranser er viktig, og stabilitet i Norges energipolitikk er 
ønskverdig for alle olje- og gassimporterende land - uansett om den importerte 
oljen eller gassen kommer fra norske kilder eller ikke. I denne sammenheng er det 
oljen som har størst betydning da den har et verdensmarked, mens gassen i stor 
grad har et regionalt marked. Dette som en konsekvens av transportmetoden som i 
hovedsak er skip for oljen og rør for gassen.  

Norge har ikke vært en betydningsfull petroleumsleverandør i all tid, men har blitt 
det i løpet av de siste 10-15 år. I den samme perioden har det blitt slutt på den 
kalde krigen, og det har blitt en redusert fokus på nordområdene i et 
sikkerhetspolitisk perspektiv.  

Under den kalde krigen var det Norges geografiske plassering som ga landet en 
relativt stor sikkerhetspolitisk oppmerksomhet, og i det geostrategiske 
perspektivet lå Norge meget sentralt mellom de to konkurrerende blokkene. Norge 
hadde et ypperlig utgangspunkt for å samle inn etterretning og overvåke 
Sovjetunionens sjømakt der den opererte ut fra Kolahalvøya, og Norge var viktig 
for overvåkning av de nordlige havområder og luftrom. Norge var derfor et viktig 
flankeland i NATO, og som en konsekvens av vår geostrategiske betydning ble 
Norge tilført betydelige ressurser og oppmerksomhet både fra NATO og USA. 
Den norske sikkerhets- og forsvarspolitikken ble utformet i samsvar med dette 
forholdet, og ble organisert for å holde fienden på avstand til NATOs militære 
assistanse var på plass. 

Etter den kalde krigen har dette bildet endret seg ved at verdens 
sikkerhetspolitiske fokus har beveget seg bort fra de Nord-Europeiske områdene 
og over til andre deler av verden. Tilbake sitter blant annet Norge i fred, frihet og 

                                                 
1 Olje- og Energidepartementet (OED): Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet. Oslo 2002. 
http://odin.dep.no/oed/norsk/publ/ 22 mar 03 
2 EU Green paper: Towards a European strategy for the security of energy supply. European 
Communities 2001. http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_en1.html. 4 apr 03 
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velstand, og i en situasjon med liten sikkerhetspolitisk oppmerksomhet fra det 
internasjonale samfunn, og med en uklar vektlegging av sikkerhetspolitiske 
faktorer.3 

Samtidig med denne reduserte geostrategiske oppmerksomheten har Norge altså 
blitt en sentral aktør på den energistrategiske arenaen. Det bør derfor med 
rimelighet kunne forventes at Norge har tatt inn over seg den energistrategiske 
betydningen landet har fått, og latt energiproduksjonen få en vesentlig innflytelse 
på utformingen av den nasjonale sikkerhetspolitikken.  

Det er til dels et allment inntrykk at det ikke nødvendigvis har blitt så, men 
hvordan stiller saken seg om man studerer den mer systematisk?  

1.1 Hensikt og problemstilling  
Som storleverandør av olje og gass til det internasjonale energimarkedet, har 
Norge skapt et internasjonalt avhengighetsforhold til seg selv. Dette medfører at 
Norge implisitt må sikre leveranser til disse landene også i tider av krise og 
konflikt, da noe annet neppe kan tolereres fra mottagerlandene. Gjennom denne 
betydningen for flere lands industriproduksjon, sosial velferd og levestandard, vil 
den norske olje- og gassproduksjonen i seg selv være et yndet mål for ulike 
militære/væpnede angrep. Likeledes kan Norge utsettes for politisk press for å ta 
bestemte veivalg i ulike situasjoner. Dette uansett om Norge er en part i konflikten 
eller ei. Dette forholdet ligger til grunn for denne oppgaven, hvorpå hensikten 
med oppgaven er som skissert nedenfor.  

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke i hvilken grad Norges 
energistrategiske betydning har fått gjennomslag i norsk sikkerhetspolitikk 
etter den kalde krigen, og hvordan dette kan forklares.  
De spørsmålene jeg stiller i denne sammenhengen er følgende:  

1. Var Norges energiproduksjon et sentralt tema i forbindelse med utformingen 
av sikkerhetspolitikken på nittitallet? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

2. Var Norges energiproduksjon er sentralt tema i forbindelse med 
omorganiseringen av Forsvaret på nittitallet? Hvorfor? Hvorfor ikke?  

3. Var Norges energiproduksjon er sentralt tema når Norge opptrådte på den 
internasjonale militære arenaen på nittitallet? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Det første spørsmålet har en klar forankring til hensikten med oppgaven og vil 
bidra til å se utviklingen av sikkerhetspolitikken på nittitallet i et helhetlig 
perspektiv. 

Det andre spørsmålet har sin årsak i at omorganiseringen av Forsvaret, både på 
nittitallet og ellers, sannsynligvis har vært foranlediget av en endring i 
rammevilkårene eller nasjonale prioriteringer. I den sammenhengen er det å 
forvente at endringene baserer seg på en helhetlig vurdering av 
sikkerhetspolitikken og hva fremtidens behov for Forsvaret innebærer. Om den 
økede energistrategiske betydningen har fått innflytelse på utformingen av 
sikkerhetspolitikken, bør dette gjenspeile seg i denne prosessen.  

                                                 
3 Iver B Neumann & Ståle Ulriksen: "Norsk forsvars og sikkerhetspolitikk" i Torbjørn L Knutsen, 
Gunnar Sørbø & Svein Gjerdåker (red): Norges utenrikspolitikk. Oslo: Cappelen Akademisk 
Forlag, 2 utgave, 1997, s 103. Neumann og Ulriksen hever her at det er vanskelig å skille 
sikkerhetspolitikken fra den generelle politikken i Norge etter den kalde krigens slutt. 
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Spørsmål tre har sin forankring i det faktum at den norske deltagelsen i 
internasjonale operasjoner har økt betydelig på nittitallet, jevnfør med under den 
kalde krigen. Rett nok har Norge i lang tid deltatt i FN operasjoner, men på 
nittitallet ble dette engasjementet utvidet til å omfatte større styrker, og med en 
annen kapasitet og organisasjonsmessig forankring. Også i denne sammenhengen 
må man kunne forvente at det har vært gjennomført sikkerhetspolitiske 
vurderinger som ligger til grunn for den endrede kursen. Om den økede 
energistrategiske betydningen har fått innflytelse på utformingen av 
sikkerhetspolitikken, bør dette gjenspeile seg også i denne prosessen. 

1.2 Disposisjon 
Jeg vil fortsette dette innledningskapitelet med å beskrive den teoretiske 
forankringen for oppgaven, og redegjøre for metodikk, kildemateriale og 
avgrensning.  

I del to - bakgrunnskapittelet - vil jeg gi en oversikt over Norges utvikling som 
olje- og gassprodusent, og gi en oversikt over norsk sikkerhetspolitikk under den 
kalde krigen. Dette for å sette leseren inn i konteksten for Norges posisjon og 
sikkerhetspolitiske veivalg etter den kalde krigens slutt. 

I del tre - analysekapittelet -  vil jeg på bakgrunn av de tre spørsmålene som er 
formulert, se på i hvilken grad Norges energistrategiske betydning har fått 
gjennomslag i utformingen av norsk sikkerhetspolitikk på nittitallet. 

1.3 Teoretisk forankring 
Denne oppgaven vil være forankret i den konstruktivistiske skolen og det utvidede 
sikkerhetsbegrepet slik det er fremstilt av Barry Buzan, Ole Wæver og Jaap de 
Wilde i boken Security - a new framework for analysis (1998).4  

Det utvidede sikkerhetsbegrepet brukes av mange i flere ulike kontekster, men 
innebyrden i begrepet er ikke nødvendigvis entydig og allment akseptert for det. 
Jeg finner det derfor nødvendig å komme med en relativt utførlig presentasjon av 
hva som ligger i denne teoretiske forankringen slik at eventuelle misforståelser 
kan ryddes av veien på et tidlig tidspunkt. Herunder følger også behovet for å 
plassere konstruktivismen i forhold til andre skoler for analyse av internasjonale 
relasjoner. 

I det tradisjonelle, realistiske sikkerhetspolitiske perspektivet er det staten, 
politikk og militærmakt som er de dominerende faktorene, og realistene legger til 
grunn at anarkiet er den grunnleggende forutsetningen for politikk mellom stater. 
Anarkiet er i denne sammenheng et teknisk uttrykk for en arena fri for 
overnasjonal styring og myndighet, og hvor statene tilstreber å trygge og fremme 
sine egeninteresser i denne konteksten.5 Den realistiske skolen blir av noen hevdet 
å ha aner tilbake til Thukydids fortellinger om den Peloponnesiske krigen ca 440 
f. Kr, og har blitt utviklet og anvendt frem til våre dager.6 I store deler av 

                                                 
4 Barry Buzan, Ole Wæver & Jaap de Wilde: Security - a new framework for analysis. London: 
Lynne Rienner Publishers, Inc, 1998. 
5 Torbjørn Knutsen & Iver B Neumann: "Innledning" i Iver B Neumann (red), Torbjørn Knutsen, 
Morten Bøås & Henrik Thune: Global Politikk. Krig, diplomati og nyhetsformidling i praksis. 
Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2002, s 18-19. 
6 Josiah Ober: "Thucydides Theoreticos/Thucydides Histor: Realist Theory and the Challenge of 
history" i David R McCann & Barry S Strauss (eds): War and democracy. New York: M E Sharp 
Inc, 2001, s 274-275. 
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etterkrigstiden har dette teoretiske paradigmet ligget til grunn for så vel den 
vitenskapelige forskningen i internasjonale relasjoner, som for den praktiske 
utformingen av politikken i mange vestlige land. Selv om det har vært lansert 
ulike andre perspektiver, har de ikke fått nevneverdig gjennomslag. Torbjørn L 
Knutsen viser blant annet til hvordan dette var det rådende perspektivet i Norge på 
1970 tallet, og hvor utenrikspolitikkens fremste oppgave var å; "beskytte Norge 
mot påføring av fremmed vilje med voldsmakt, og påvirke fordelingen av goder 
og fordeler i det internasjonale samfunn til Norges gunst".7 

Et annet rådende perspektiv innen forskningsfeltet internasjonale relasjoner er den 
konstruktivistiske skolen der det hevdes at den anarkistiske grunnforutsetningen 
kan temmes av institusjoner og praksis som vokser frem historisk. Mange 
konstruktivister mener også at politikken i stadig større grad blir påvirket av ikke-
statlige aktører, og at det er vanskelig å danne seg et heldekkende bilde av 
internasjonal politikk og relasjoner om man bare fokuserer på statssystemene.8   

På slutten av 1980 tallet kunne man se tendenser til svekkelse av det realistiske 
perspektivets innflytelse, og en utvidelse av begrepene "utenrikspolitikk" og 
"sikkerhet" til å favne om blant annet økonomiske, sosiale og sikkerhetsmessige 
aspekter.9 Med de omveltningene som skjedde fra 1989 og utover, fikk denne 
endringsprosessen betydelig næring i flere ulike miljøer, og herunder i de miljøer 
hvor den praktiske politikken utformes.  I Norge ser man disse tendensene blant 
annet i Stortingsmelding (St meld) nr 11 (89/90), hvor de økonomiske og sosiale 
aspektene ved utenrikspolitikken kommer mer frem i lyset.10  

I den tidligere nevnte boken, Security - a new framework for analysis, presenterer 
Buzan, Wæver og de Wilde et nytt verktøy for sikkerhetsstudier innen 
internasjonale relasjoner, og som henhører til den konstruktivistiske skolen.11 
Forfatternes hensikt er å lansere et verktøy som favner bredere enn de klassiske 
teoriene som dominerte den kalde krigens fokus på øst-vest konflikten, og faren 
for bruk av atomvåpen. Forfatterene er av den oppfatning at tiden etter den kalde 
krigen har medført en mer desentralisert og regionalisert karakter på 
sikkerhetsanliggende, og at det tradisjonelle perspektivet ikke favner om 
kompleksiteten i den nye situasjonen.12  

Forfatterne søker å kombinere både det tradisjonelle, realistiske perspektivet hvor 
politikk, stat og det militære står i sentrum for analysen, og de mangfoldige 
konstruktivistiske teoriene som har fått næring og oppmerksomhet på nittitallet. 
Boken hevder at moderne sikkerhetsstudier må favne om flere sektorer enn de 
klassiske politiske og militære sektorene, og lanserer økonomi, miljø og 
samfunnsmessige (engelsk: societal) sektorer som tre jevnbyrdige sektorer til de 
klassiske sektorene. Disse fem sektorene er ikke jevnbyrdige i alle situasjoner, 
men vil ha ulik betydning alt etter situasjon eller objekt det er snakk om. Buzan 
mener, i motsetning til medforfatterne Wæver og de Wilde, at den militære 

                                                 
7 Torbjørn L Knutsen: "Norsk utenrikspolitikk som forskningsfelt" i Knutsen et al (red) s 20. 
8 Knutsen & Neumann i Neumann et al (red) s 18-19. 
9 Knutsen i Knutsen et al (red) s 20. 
10 St meld nr 11, 89/90: Om utviklingstrekk i det internasjonale samfunn og virkninger for norsk 
utenrikspolitikk. 
11 Buzan et al s vii. 
12 Buzan et al s 9 og 163. 



Försvarshögskolan Enskild uppsats 21.07.03  

Major Erland Løkken 19 100:2019 7 av 58 
 
 

Norges sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen - en politikk fri for energistrategisk påvirkning? 
 
 

sektoren bør forbli den dominerende sektoren i sikkerhetsstudier, men at trusselen 
like fullt kan oppstå i andre sektorer og forplante seg til den militære.13 

Den militære sektoren innebærer sammenhengen mellom staters offensive og 
defensive militære kapasitet og deres tolkning av hverandres intensjoner, men kan 
også innebære bruk av militær makt for å forsvare stater og regjering mot ikke-
militære eksistensielle trusler. Forfatterne påpeker at staten ikke trenger å være det 
eneste referanseobjektet, men at det ofte er slik.14 

Den politisk sektoren omfatter sikkerhet for staters organisasjonsmessige 
stabilitet, styreform og politiske legitimitet. Det handler ikke om politikk og den 
politiske behandlingen av de andre sektorene, og ei heller om statens suverenitet, 
men om konstitusjonelle ideer som staten hviler på, ideologi og statens eksterne 
legitimitet. Forfatterne påpeker at den politiske sektoren er sterkt knyttet til de 
andre sektorene, og at det kan være vanskelig å trekke klare grenser for hva som 
er politisk sikkerhet og hva som tilhører andre sektorer.15 

Den økonomisk sektoren omfatter staters adgang til de ressurser, finansiering og 
markeder som er nødvendige for å opprettholde et akseptabelt nivå av velferd og 
handlefrihet. Det handler videre om økonomisk og ressursmessig uavhengighet i 
forhold til andre stater slik at man ikke blir utsatt for eksistensielt press. I denne 
sammenhengen er det dog en grensegang mellom liberal økonomi som innebærer 
stor frihet for konkurranse, og avhengigheten av kritiske ressurser, herunder 
oljeavhengigheten, som mange land har.16  

Den samfunnsmessig sektoren omfatter staters evne til å opprettholde utviklingen 
av språk, kultur, religion, nasjonal identitet og skikker. Når det gjelder denne 
sektoren påpeker forfatterne at det ikke er snakk om den klassiske oppfattelsen av 
sosial sikkerhet for enkeltindividet i samfunnet, men at det omfatter en større 
eksistensiell sosial sikkerhet for hele samfunnet.17 

Miljømessig sikkerhet omfatter utnyttelse og vedlikehold av naturen som system, 
hvilket alt og alle er avhengig av. Forfatterne mener det eksisterer to ulike 
agendaer innen denne sektoren; en politisk og en vitenskapelig. Disse påvirker og 
overlapper hverandre, men har delvis ulik fokus.18 

Forfatterne mener ikke at man skal analysere sikkerhetsaspekter sektor for sektor, 
men at en oppdeling må til for å forenkle studiet. Dog kan det virke som om 
forfatterne er noe uenige om hvordan man går frem. Blant annet sier de i 
introduksjonen til boken: 
The analytical method of sectors thus starts with disaggregation but must end with reassembly. 
The disaggregation is performed only to achieve simplification and clarity. To achieve 
understanding, it is necessary to reassemble the parts and see how they relate to each other. 19  

Senere i boken sier derimot forfatterne at: 
A specific security analysis does not start by cutting the world into sectors. We have done so in 
this book because it was necessary to do so to resolve misunderstandings about the general domain 
of security... Looking sector by sector, there is a risk of missing even intense security dilemmas in 
                                                 
13 Buzan et al s 2. 
14 Buzan et al s 50. 
15 Buzan et al s 144. 
16 Buzan et al s 98. 
17 Buzan et al s 119-123. 
18 Buzan et al s 72-75. 
19 Buzan et al s 8. 
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cases where the threat of A against B lies in one sector and the threat to which A is reacting (and 
thereby possibly reinforcing) from B is found in another sector.20 

Min tolkning av denne dialektiske fremstillingen er at man må bevege seg mellom 
helhet og sektorer for å få et riktig inntrykk av sikkerhetsanliggende. Siden 
sikkerhet i denne sammenheng handler om aktørenes subjektive oppfattelse av 
hva som er en trussel eller ikke, må man i forbindelse med sikkerhetsstudier se på 
denne projiseringen av trussel mellom sektorer. For eksempel kan noe som 
oppfattes som en miljømessig trussel i en region eller land, oppfattes som en 
samfunnsmessig eller økonomisk trussel i en annen region eller land. Derfor er det 
viktig å ha et helhetsaspekt i sikkerhetsstudiene. 

Forfatterne mener det er viktig å skille mellom objektiv og subjektiv oppfattelse 
av trussel. De mener at objektive trusler kan eksistere i de tilfeller hvor trusselen 
er utvetydig og nært forestående, for eksempel når stridsvognen ruller mot deg og 
avfyrer skudd, men i de langt fleste tilfeller handler sikkerhetisering om den 
subjektive oppfattelsen av trussel. Det er altså mennesker som skaper en (mental) 
oppfattelse av hva som er trussel og hva som ikke er trussel, og det er denne 
trusselskapelsesprosessen som er sikkerhetisering.21  

Forfatterne ser faren som blir påpekt fra tradisjonalistene at ved å utvide 
sikkerhetsbegrepet til å favne om flere sektorer enn det militære og bruken av 
makt, vil man skape en usammenhengende logikk i studiet. Forfatteren mener dog 
at denne kritikken kan møtes ved å holde seg til strikt definerte kriterier for hva 
som er sikkerhetsanliggende, og hva som hører inn under den normale politiske 
agendaen. Disse kriteriene går ut på at en sikkerhetiserende aktør må skape aksept 
blant et betydningsfullt publikum for at det eksisterer en eksistensiell trussel mot 
et referanseobjekt, og at dette legitimerer tiltak utover de normale grensene som 
ellers gjelder for politikken og virkemidler.22  

Hovedpoenget med å sikkerhetisere er at sikkerhetsanliggende åpner for, og 
endog krever, spesielle tiltak som går utover den normale politikken. I dette ligger 
at man kan bryte, eller gå utenfor, de prosedyrer og regler som normalt gjelder for 
samfunnet og staten. Logikken i dette er resonnementet er at sikkerhet har med 
eksistensielle behov å gjøre, og derved hever seg over den normale politikken som 
i større grad omhandler hverdagslige prioriteringsanliggende.23 

Forskjellen på politisering og sikkerhetisering (politikk og sikkerhet) ligger altså i 
behovet for å iverksette ekstraordinære tiltak utover det daglige i politikken. I 
følge forfatterne kan et offentlig tema spenne fra ikke-politisert (non-politicised), 
via politisert (politicised) til sikkerhetisert (securitized).24 

Sikkerhetisering omfatter prosessen når en aktør tilstreber å skape en oppfattelse 
hos et betydningsfullt publikum for at det er en eksistensiell trussel mot et objekt, 
og som derved legitimerer ekstraordinære tiltak utover politikkens normale regler 
og prosedyrer.25 

Et objekt er "suksessfullt sikkerhetisert" når aktøren har klart å få aksept blant 
"publikum" for å bryte prosedyrer og regler som politikken eller staten normalt 
                                                 
20 Buzan et al s 168-169.  
21 Buzan et al s 30. 
22 Buzan et al s 5. 
23 Buzan et al s24. 
24 Buzan et al s 23. 
25 Buzan et al s 25-26.  
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ville ha vært bundet av. Dette publikum ("significant audience") må nødvendigvis 
ha den styrken og gjennomslagskraften som gjør at tiltakene blir legitimert og 
akseptert.26 Forfatterne setter ikke som krav at de ekstraordinære tiltakene må 
være implementert, men at det er gitt aksept for å iverksette eventuelle tiltak når 
situasjonen krever det.27 

Når det gjelder sikkerhetisering påpeker forfatterne at dette ikke må oppfattes som 
et mål i seg selv. Målet er ikke å sikkerhetisere referanseobjekter, men tvert i mot 
å finne mekanismer for å av-sikkerhetisere (desecuritization), dvs gjøre det til en 
del av den normale politikken. Det at et referanseobjekt blir sikkerhetisert vitner 
om at det legitimerer ekstraordinære tiltak, og det er i seg selv ikke et gode for 
referanseobjektet eller berørte sektorer.  

Sikkerhetisering kan enten være ad hoc eller institusjonalisert. Er det ad hoc er det 
noe som dukker opp gjerne uventet eller for første gang - 11 september 2001 kan 
være et eksempel. Er det institusjonalisert har det fått sin etablerte plass i 
sikkerhetsanliggende, og blir ivaretatt gjennom etablerte institusjoner som 
planlegger og forbereder eventuelle tiltak. Det militære forsvaret er et eksempel 
på dette.  

Sikkerhet innebærer overlevelse i møte med en eksistensiell trussel mot et/det 
relaterte objektet og legitimerer derved bruk av ekstraordinære tiltak for å bemøte 
trusselen. Som forfatterne uttrykker det: 
In this context, security is about survival. It is when an issue is presented as posing an existential 
threat to designated referent object (traditionally, but not necessarily, the state, incorporating 
government, territory, and society). The special nature of security threats justifies the use of 
extraordinarily measures to handle them. …Security means survival in the face of existential 
threats, but what constitutes an existential threat is not the same across different sectors.28  

Eksistensiell trussel har ingen presis definisjon som dekker alle de fem sektorene i 
analyseverktøyet. Det som kan sies om forfatternes mening om eksistensiell 
trussel er at den er sektorspesifikk, og at den ikke munner ut i en trussel mot 
staten som sådan i alle tilfeller. Forfatterne sier følgende: 
Existential threat can only be understood in relation to the particular character of the referent 
object in question. We are not dealing here with a universal standard based in some sense on what 
threatens individual human life. The essential quality of existence will vary greatly across different 
sectors and levels of analysis; therefore, so will the nature of existential threats.29  

Når det gjelder hvilke nivåer analysene skal omfatte, mener forfatterne at det er 
viktig å gå bort fra den statssentrerte fokus som har vært gjeldende blant 
realistene, og i stedet la analysenivåene favne videre. Forfatteren presenterer fem 
nivåer fra internasjonale systemer til individer,30 hvor det høyeste nivået er det 
internasjonale systemet.  Dette nivået omfatter hele jordkloden og innbefatter det 
konglomeratet av ulike enheter som samhandler uten å ha noen overordnede 
system over seg. Forfatterne kommer ikke med noen eksempler på hva dette kan 
være. 

Det neste nivået, internasjonale subsystem, innbefatter enheter som kan bli 
definert innenfor det internasjonale systemet. Enheten kan være territorielt 

                                                 
26 Buzan et al s 27. 
27 Buzan et al s 25. 
28 Buzan et al s 21 og 27. 
29 Buzan et al s 21-22. 
30 Buzan et al s 6.  
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sammenhengende (EU) eller ha saklige fellesinteresser (OPEC). Under dette 
nivået kommer enhetsnivået som innbefatter aktører som består av diverse 
undergrupper, organisasjoner og samfunn og mange individer. Stater, nasjoner og 
transnasjonale firmaer er typiske eksempel.  

Den nest laveste nivået er underenhetsnivået som innbefatter organiserte grupper 
av individer innenfor enhetsnivået og som søker å påvirke enhetsnivåets handling. 
Forfatterne nevner her lobbyistorganisasjoner og byråkrati som typiske eksempler. 
Til sist kommer individer som er det laveste nivået i forfatternes inndeling av 
analysenivået.  

Innenfor disse fem analysenivåene mener forfatterne at det er tre typer objekter, 
eller enheter, som sikkerhetsanalysen må behandle. Den første enheten, 
referanseobjektet (referent objects), er ting som blir sett på som eksistensielt truet 
og som har et legitimt krav på overlevelse. Tradisjonelt har dette vært staten, og 
derav også nasjonen, men forfatterne mener at man må tillate et bredere spektrum 
enn bare staten. Over staten kan det være systemnivået som prøver å bli 
sikkerhetisert, for eksempel hele sivilisasjonen, og det kan være små grupper i en 
nasjon. Dog er det grenser for hva som kan og ikke kan sikkerhetiseres, og skal 
man lykkes må man ha oppslutning for sine argumenter blant et betydningsfullt 
publikum. Et referanseobjekt er noe man kan vise til og si at det må overleve, 
hvorpå det er nødvendig å iverksette tiltak.31  

Den andre enheten, sikkerhetiserende aktør (securitizing actors), er aktører som 
sikkerhetiserer temaer ved å erklære noe - dvs et referanseobjekt -  for å være 
eksistensielt truet. Det er altså de som iverksetter debatt og behandling av et 
referanseobjekt med hensyn til dets sikkerhet. Vanlige aktører er politikere, 
byråkratiet, lobbyister og pressgrupper. Disse er normalt ikke referanseobjektet 
selv da de sjelden kan argumentere for sin egen sikkerhet. Forfatterne påpeker at 
det kan være vanskelig å finne den eksakte sikkerhetiserende aktøren, men at dette 
samtidig ikke er det relevante. Det relevante er hvilken logikk som skaper 
handlingen, om det er en individuell logikk eller en organisasjonslogikk, og om 
det er individet eller organisasjonen som blir holdt ansvarlig av andre aktører.32 

Den tredje enheten, funksjonelle aktører (functional actors), er aktører som 
påvirker en sektors dynamikk. Uten selv å være referanseobjektet eller en aktør 
som påkaller sikkerhet på vegne av et referanseobjekt, er dette en aktør som 
signifikant kan påvirke beslutninger angående sikkerhet. For eksempel kan en 
bedrift som forurenser miljøet være en sentral aktør innenfor miljøsektoren, men 
vil neppe være den sikkerhetiserende aktøren eller referanseobjektet.33 

Forfatterne mener at sikkerhetsanalyser hovedsakelig er interessant for objekter 
som er suksessfullt sikkerhetisert - dvs hvor det betydningsfulle publikummet gir 
støtte til sikkerhetiseringsbehovet. Å analysere referanseobjekter som ikke blir 
sikkerhetisert er kun interessant for den innsikten det kan gi i stabiliteten i de 
sosiale holdningene i forhold til legitimering av sikkerhet, samt den prosessen 
som opprettholder eller endrer disse holdningene.34 

                                                 
31 Buzan et al s 36-40. 
32 Buzan et al s 36 og 40-42. 
33 Buzan et al s 36. 
34 Buzan et al s 39. 



Försvarshögskolan Enskild uppsats 21.07.03  

Major Erland Løkken 19 100:2019 11 av 58 
 
 

Norges sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen - en politikk fri for energistrategisk påvirkning? 
 
 

Poenget med denne relativt utførlige gjennomgangen av den teoretiske 
forankringen er at leseren skal ha et grunnlag for å forstå hvordan norsk energi 
kan projiseres som en usikkerhet, og eventuelt også en trussel, i andre stater, og 
hvordan dette kan overføres til å bli en faktor i flere sektorer, herunder den 
militære. Videre viser den teoretiske forankringen at den norske 
petroleumsproduksjonen kan være referanseobjektet i en sikkerhetspolitisk 
analyse, og at det ikke bare er staten som trenger å være en sikkerhetiserende 
aktør. Gjennomgangen søker også å vise at sikkerhet ikke bare handler om staten, 
politikk og den militære kapasiteten, slik realistene mener, men at det like gjerne 
kan oppstå sikkerhetspolitiske aspekter i andre sektorer som forplanter seg videre 
til andre sektorer.  

1.4 Sikkerhetspolitikk  
Denne oppgaven handler om norsk sikkerhetspolitikk, så hva er da egentlig 
sikkerhetspolitikk - og sikkerhetsbegrepet generelt?  

En tradisjonell tilnærming til sikkerhetspolitikk har vært å beskrive den som ulike 
måter å sikre et lands suverenitet og handlefrihet i forhold til andre land ved bruk 
av forsvars- og utenrikspolitiske virkemidler. Også den sivile beredskapen mot 
ulike former for press mot landets vitale infrastruktur ligger innenfor denne 
definisjonen. I samsvar med denne tilnærmingen skriver Forsvarsdepartementet 
følgende om sikkerhetspolitikk: 
Den tradisjonelle forståelsen av sikkerhetspolitikk er den politikk stater fører for å sikre seg mot 
ulike trusler og militært maktbruk fra andre stater. Derfor dreier sikkerhetspolitikk seg både om 
militær forsvarsplanlegging og ulike former for sivil beredskap. Den overordnede hensikt for en 
stats sikkerhetspolitikk er å verne om eget territorium for å sikre seg mot uønsket inngrep og bruk 
av dette fra andre utenforstående og fiendtlige stater. 

Flere departementer er involvert i arbeidet med å oppnå våre sikkerhetspolitiske mål. 
Forsvarspolitikken utgjør imidlertid den sentrale delen av norsk sikkerhetspolitikk. 
Forsvarsdepartementet skal sørge for at landet er i stand til å forsvare seg mot ulike trusler og 
fremme fred gjennom internasjonalt militært samarbeid.35 
Det eksisterer dog også andre tolkninger av begrepet sikkerhetspolitikk og 
sikkerhetsbegrepet generelt, og en utvidet tolkning av begrepet sikkerhetspolitikk 
inkluderer blant annet miljøpolitikk og samfunnets evne til å forutse og håndtere 
miljøkatastrofer som kan true et lands velferd. Også enkelte sider av politiske, 
økonomiske og sosiale forhold faller inn i en slik tilnærming - noe som er i 
samsvar med Buzan et als tolkning av sikkerhetsbegrepet. Mer i samsvar med 
denne tilnærmingen skriver Forsvarskommisjonen av 1990 følgende om 
sikkerhetsbegrepet: 
Sikkerhetsbegrepet har delvis skiftet innhold. I stedet for faren for militær aggresjon har andre 
faktorer trådt frem som større utfordringer mot sikkerhet og stabilitet. Løsningen på 1990-årenes 
sosiale, økonomiske og etniske problemer i Europa vil således gi internasjonale aktører som kan 
spille på utenriksøkonomiske virkemidler økende betydning, også i spørsmålet om etablering av 
felles sikkerhet og stabilitet…Arbeidet for nasjonal sikkerhet og forebyggelse av krig omfatter mer 
enn tradisjonelt militært forsvar og alliansetilknytning, og det er behov for et bredt politisk 
engasjement.36  

Som vi ser så finner man både en tradisjonell og en utvidet tilnærming til 
sikkerhetsbegrepet, og herunder sikkerhetspolitikken, i norsk statsforvaltning.   

                                                 
35 Forsvarsdepartementets side på Odin, statens informasjonstjeneste på internett. 
http://odin.dep.no/fd/norsk/p10000921/index-b-n-a.html. 22 april 03. 
36 Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1992:12, Forsvarskommisjonen av 1990, s 39 og 95. 
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Sammenhengen mellom sikkerhetsbegrepet og sikkerhetspolitikken er ikke 
nødvendigvis så tett, men den måten man definerer sikkerhetsbegrepet på vil 
påvirke hvordan sikkerhetspolitikken bør utøves av samme institusjon. Det er 
derfor en viss relevans i å se på både sikkerhetsbegrepet og sikkerhetspolitikken 
som definerte, teoretiske begreper.  

Som tidligere nevnt så eksisterer det ingen allment aksepterte teorier om hvordan 
man skal analysere internasjonale relasjoner, eller hvordan det internasjonale 
systemet fungerer. Denne uenigheten gjelder også innenfor den delen av 
internasjonale relasjoner som omhandler sikkerhetspolitikk. Årsaken til det er 
blant annet at de ulike teoretiske skolene er splittet med hensyn til hva som skal 
undersøkes, hvilke nivåer og aktører som skal analyseres, og hvilken tilnærming 
som skal legges til grunn.37 

Norsk sikkerhetspolitikk på nittitallet kan følgelig heller ikke avgrenses til ett 
teoretisk perspektiv på hvordan det internasjonale systemet fungerer. Torbjørn L. 
Knutsen viser eksempelvis til at begge de teoretiske tradisjonene idealisme og 
realisme var del av den norske utenriks- og sikkerhetspolitiske debatten etter den 
kalde krigen,38 og med utgangspunkt i et konstruktivistisk perspektiv hevder Iver 
B. Neumann og Ståle Ulriksen at det er umulig å skille sikkerhetspolitikken eller 
forsvarspolitikken fra den generelle politikken i Norge etter den kalde krigen.39 

Det er derfor ikke lett å gi svar på hva som egentlig er sikkerhetspolitikk eller hva 
sikkerhetsbegrepet innebærer i en norsk kontekst. Nils Andrén har dog en 
definisjon av sikkerhetspolitikk som dekker opp både deler av 
Forsvarsdepartementets tolkning av sikkerhetspolitikk, og likeså 
Forsvarskommisjonens tolkning av sikkerhetsbegrepet. Nils Andrén skriver:  
Nationell säkerhetspolitik är en sammanfattande beteckning på en stats politiskt styrda aktviteter i 
syfte att kunna förverkliga sina mål också i situationer där den ställs inför hot från andra aktörer, 
särskilt från andra stater, i det internationella systemet.40  

Denne definisjonen av sikkerhetspolitikk er bredere enn Forsvarsdepartementets 
tolkning, og favner om det som ligger i det utvidede sikkerhetsbegrepet slik det 
blant annet er beskrevet av Forsvarskommisjonen og Buzan et al. Jeg legger 
derfor Nils Andréns definisjon til grunn for denne oppgaven, da den gir rom for et 
konstruktivistisk perspektiv og derved favner om denne oppgavens teoretiske 
forankring. 

1.5 Operasjonalisering av teorien og metodikk 
Referanseobjektet i denne undersøkelsen er den norske olje- og gassproduksjonen. 
Petroleumsproduksjonen representerer en spesielt viktig inntektskilde for den 
norske staten, samt at produktet er eksistensielt viktig for mottagerlandene. Norsk 
olje- og gassproduksjon er av en slik karakter at det representerer en ressurs som 
så å si alle nasjoner er avhengige av for å opprettholde eller øke sin velferd, 

                                                 
37 Stephen M Walt: "International Relations: One World, Many Theories" i Foreign Policy. Spring 
1998, s 29. 
38 Knutsen i Knutsen et al (red) s 38-40. 
39 Neumann og Ulriksen i Knutsen et al (red) s 119. 
40 Nils Andrén: Säkerhetspolitik: Analyser och tillämpningar. Stockholm: Norsteds Juridik, 2002, 
s 16. 
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sikkerhet og utviklingsvilkår.41 Disse landene kan derfor selv overføre/projisere 
avhengigheten til norsk olje- og gassproduksjon som en trussel for flere egne 
sektorer. Likeldes kan andre land eller organisasjoner som vil skade 
mottagerlandene kunne iverksette tiltak mot norske olje- og gassinstallasjoner.  

Sikkerhetiserende aktør i denne undersøkelsen kan være både den norske 
regjering med sitt byråkrati, Forsvarssjefen og hans organisasjon, samt ulike ikke-
statlige institusjoner og aktører. Å få full oversikt over alle ikke-statlige 
institusjoner og individuelle aktører som forsøker å sikkerhetisere 
referanseobjektet er nesten umulig. Undersøkningen konsentrerer seg derfor om 
de ikke-statlige aktørene som har publisert artikler i sentrale publikasjoner innen 
sikkerhetspolitikken, og som derved anses å ha muligheten til å skape oppslutning 
blant et betydningsfullt publikum for at referanseobjektet skal sikkerhetiseres. 

Funksjonelle aktører i denne undersøkelsen kan være petroleumsprodusentene, 
dvs oljeselskapene, og den delen av offshore og onshore industrien som påvirkes 
av oljeindustrien. Ingen av disse vil påberope seg behovet for selv å bli 
sikkerhetisert i denne konteksten, men de har alle en innflytelse i 
beslutningsprosessen rundt sikkerhetspolitikken.  

Referanseobjektet olje- og gassproduksjon er suksessfullt sikkerhetisert når det 
har fått en sentral posisjon i de sikkerhetspolitiske vurderingene som staten 
budbringer. Hvis staten legger vekt på den norske energistrategiske betydningen i 
forbindelse med sin sikkerhetspolitiske kontakt med omverdenen, 
restruktureringen av Forsvaret og sin deltagelse i internasjonale operasjoner, er 
petroleumsproduksjonen sikkerhetisert.  

Undersøkelsen blir derfor i form av en kvalitativ innholdsanalyse av offisielle  
dokumenter som behandler sikkerhetspolitikk, samt av relevante ikke-statlige 
publikasjoner. Det vil ikke bli gjort noe forsøk på å lage noen statistikk over hvor 
ofte olje- og gassproduksjonen er nevnt, eller på noen annen måte forsøke å bygge 
opp en kvantitativ argumentasjon. Det virker ikke å være relevant eller mulig i 
denne sammenhengen. Undersøkningen vil i stedet konsentrere seg om å se på 
hvilken betydning referanseobjektet har i retorikken rundt de konklusjoner og 
anbefalinger som ligger til grunn for de ulike valg som blir tatt, samt hvordan 
aktørene verbaliserer rammevilkårene for norsk sikkerhetspolitikk.  

På en måte kan man si at det er å forvente at de viktigste faktorene ved en 
saksbehandling blir trukket frem i konklusjoner og sammendrag i et dokument. 
Det kunne derfor vært nok å bare lese disse delene av dokumentet for å danne seg 
et relevant inntrykk av betydningen referanseobjektet har i dokumentet, men så 
enkelt gjøres det ikke. Undersøkelsen innebærer å gå igjennom alle dokumentene 
fra ende til annen for å se om referanseobjektet har blitt nevnt i det hele tatt, og 
hvilken betydning det har hatt i analysen av sikkerhetspolitiske faktorer.  

Som det fremgår av teorikapittelet kan en analyse omfatte fem nivåer, men jeg vil 
i denne undersøkelsen dele inn i to nivåer. Å dele inn i fem nivåer mener jeg blir 
for oppsplittet og tynt i en undersøkelse av dette relativt beskjedne omfanget. Jeg 
velger derfor å dele Buzans fem nivåer i to, der jeg under det internasjonale 

                                                 
41 Ole Gunnar Austvik: "Markedssituasjonen - olje og gass" i Europaprogrammets prosjektrapport: 
Strategi - sikkerhetspolitikk og energiproduksjon. Oslo: Europaprogrammet, 1998, s 10. Austvik 
konkluderer her med at råolje har vært, og er, den viktigste enkeltvare i internasjonal handel. 
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nivået innplasserer internasjonal systemer og internasjonale subsystemer, mens 
jeg under det nasjonale nivået innplasserer enheter, underenheter og individer.  

1.6 Kilder  
Ved å gå igjennom offisielle dokumenter som behandler utenriks-, forsvars- og 
sikkerhetspolitikk, og se etter i hvilken grad det legges vekt på Norge som olje- og 
gassprodusent, vil det kunne fremtre om olje- og gassproduksjonen har blitt 
suksessfullt sikkerhetisert. Hvis den norske olje- og gassproduksjonen ikke 
tillegges nevneverdig oppmerksomhet i utformingen av sikkerhetspolitikken, har 
den tilsynelatende ikke blitt sikkerhetisert. Alternativt kan den ha blitt 
institusjonalisert og derved tatt ut av den sikkerhetspolitiske debatten.  

Ikke alle elementene i sikkerhetspolitikken må være publisert og offentlig, men 
prinsipper og orienteringer vil være kjent. En stats sikkerhetspolitikk kan 
inneholde områder og faktorer som er av en slik karakter at det ikke kan bli 
offentliggjort, men det meste vil være offentlig siden sikkerhetspolitikk går ut på å 
bygge tillit og troverdighet til omverdenen. Det man vet er man trygg på, det man 
ikke vet kan skape usikkerhet. 

Det er Utenriksdepartementet (UD) som har det overordnede ansvaret for norsk 
utenriks- og sikkerhetspolitikk, men Forsvarsdepartementet (FD) har spilt den 
dominerende rollen i publiseringen av de norske sikkerhetspolitiske 
rammebetingelser de siste 20 årene.42 Det er i hovedsak innenfor disse 
departementenes publikasjoner jeg vil finne mest om sikkerhetspolitikk.  

I den årlige Stortingsproposisjon (St prp) nr 1 - budsjettproposisjonen - har FD en 
relativt grundig presentasjon av sikkerhetspolitiske rammebetingelser og 
prioriteringer. UD har ikke hatt så omfattende redegjørelse, men utover nittitallet 
har også UD fått en mer fyldig behandling av dette. Siden disse er årlige, og 
utformet over samme lest og for det samme publikum fra år til år, er der rimelig å 
argumentere for at disse representerer et godt utgangspunkt for å se eventuell 
kontinuitet og endringer sikkerhetspolitikken over flere år.  

I tillegg til St prp nr 1 hvert år vil også alle utredninger om Forsvaret bli brukt, og 
St meld som omfatter Forsvaret og sikkerhetspolitikk. Jeg har ikke tatt for meg 
publikasjoner fra andre departementer, men mener at det ikke svekker oppgaven. 
Det er tross alt slik at FD har den største sikkerhetspolitiske avdelingen, og det er 
tvilsomt om andre departementer foruten UD skulle bruke tid og ressurser på å 
omtale sikkerhetspolitikk.  

Det skal allerede nå klargjøres at undersøkelsen ikke omfatter alle meldinger og 
proposisjoner som FD og UD har publisert på nittitallet, men de mest sentrale vil 
rimeligvis bli anvendt.  

Da oppgaven ble utformet fantes det en ambisjon om å lete i FDs arkiver på jakt 
etter relevante saks- og arbeidsdokumenter, men denne ambisjonen ble forlatt av 
flere årsaker. En årsak var at det er de offisielle publikasjoner og uttalelse som 
representerer sikkerhetspolitikken ovenfor innbyggere og andre land. En annen 
årsak var at tiden ikke er tilstrekkelig til arkivstudier i forbindelse med denne 
oppgaven. Videre var det en faktor at denne oppgaven skulle være ugradert, og 
eventuell gradert informasjon kunne ikke blitt anvendt. I denne sammenhengen er 
det dessuten relevant å påpeke at det kunne blitt et problem med egen slutninger 

                                                 
42 Rolf Tamnes: Norges Utenrikspolitikks Historie. Oslo: Universitetsforlaget, 1997, bind 6, s 66. 
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som eventuelt var sammenfallende med gradert informasjon. Hadde jeg sett denne 
slutningen i arkivene kunne jeg ikke skrevet det i undersøkelsen selv om jeg 
kunne påstått at jeg hadde kommet frem til slutningen selv.  

Buzan mener, som det har fremgått ovenfor, at det ikke bare er staten og 
politikken som kan sikkerhetisere et referanseobjekt, men at også andre aktører 
kan sikkerhetisere eller bidra til denne prosessen. Det vil derfor være relevant å se 
om noen individuelle eller institusjonelle aktører har forsøkt å sikkerhetisere 
referanseobjektet. 

Innenfor det utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske området er det flere 
relevante institusjoner og individer som bidrar, men det er sjelden at 
institusjonene fremstår som en aktør. Derimot utgir disse institusjonene 
tidsskrifter som har stor tynge og innflytelse i miljøet. Aktører som publiserer noe 
i disse tidsskriftene har derfor tilgang til et betydningsfullt publikum, og disse 
publikasjonene må derfor tillegges vekt. Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) er 
en av disse institusjonene med høy anerkjennelse og respekt. Jeg vil derfor gå 
igjennom NUPIs publikasjon Internasjonal Politikk, som utgis ca fire ganger 
årlig, og se om noen aktører har forsøkt å sikkerhetisere referanseobjektet. 

Likeledes er Den norske Atlanterhavskomités (DNAK) publikasjon Det 
sikkerhetspolitiske bibliotek, som utgis ca 12 ganger årlig, et sentralt tidsskrift, og 
likeledes Institutt for Forsvarsstudiers (IFS) publikasjon IFS Info som utgis et 
varierende antall ganger pr år. IFS har også en publikasjon ved navn 
Forsvarsstudier som utgis fire ganger årlig. Alle disse publikasjonene vil bli 
analysert for å se om noen aktører har forsøkt sikkerhetisere referanseobjektet.  

I 1992 ble Europaprogrammet dannet, og denne institusjonen har også fått en 
stadig mer fremtredende rolle på dette området. Europaprogrammets Fokus 
Europa som ble utgitt med virkning fra januar 1998 vil også undersøkes med 
samme hensikt. Fokus Europa har et varierende antall utgivelser pr år. 

Alle disse publikasjonene behandler norsk utenriks-, forsvars- og 
sikkerhetspolitikk generelt, og med varierende teoretisk perspektiv og fokus. 
Siden Buzan snakker om fem sektorer (politikk, militær, miljø, økonomi, 
samfunnsmessig), kunne det vært relevant å se på publikasjoner innenfor hvert av 
disse områdene. Det har dog ikke vært mulig og praktisk gjennomførbart. 
Undersøkelsen fokuserer på hvordan FD og UD sammenfatter 
sikkerhetspolitikken, og hvordan sentrale organisasjoner og individuelle aktører 
innenfor det utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske miljøet har berørt 
referanseobjektet. 

Når det gjelder så vel de statlige som ikke-statlige publikasjonene, så analyseres 
de med en varsomhet for hvilke motiv forfatterne har med dette. Det er åpenbart at 
forfatterne i mange tilfeller har ulike motiver for å behandle de temaene de tar 
opp, men det reduserer ikke betydningen av publikasjonene for det. I samsvar med 
Buzans teori er det ikke motivet til den sikkerhetiserende aktøren som er sentralt, 
men i hvilken grad aktøren har lykkes med sikkerhetiseringsprosessen. Alle 
aktører som ønsker å delta i debatten for å påvirke denne, har et mål med det. Om 
det er for å skaffe midler til egenaktivitet, eller sikre betydning for egen 
institusjon, eller hva det nå kan være, så er det aktører som bringer argumenter ut 
på arenaen. Og det vil være opp til det statlige nivået å veie argumenter for og i 
mot en sak. Dog hører det med til saken at også de statlige publikasjonene har et 
motiv, både i forhold til et nasjonalt publikum så vel som et internasjonalt 
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publikum. Å betrakte staten som fru Justitia som vurderer alle innspill og 
argumenter rettmessig og nøytralt, vil derfor være en miss. Også staten har sine 
motiver som ligger bak, men også her gjelder det faktum at det er sluttproduktet 
som teller, og ikke nødvendigvis de bakenforliggende motivene.  

Å legge for stor vekt på eventuelle vikarierende motiv som en aktør kan ha for å 
iverksette sikkerhetiseringen, kan forringe kvaliteten av argumentasjonen og 
faktisk avfeie aktøren på dette grunnlaget. Noen motstandere vil selvsagt benytte 
dette faktum som et motargument, men denne analysen må forholde seg til 
aktørens fremføring av argumenter. Det kan for eksempel ikke avfeies at tidligere 
Viseadmiral Kibsgaard kunne ha bransjeinteresser på vegne av Sjøforsvaret da 
han deltok i debatten rundt sikring av petroleumsinstallasjoner, men det forringer 
ikke kvaliteten på hans argumenter for en sikkerhetisering av referanseobjektet.  

1.7 Avgrensninger 
Tidsmessig avgrenses denne oppgaven til å omhandle perioden 1991 til 2000. 
Begrunnelsen for denne perioden ligger i de kontekstuelle endringene man kan 
ane rundt disse årene, samt det mer generelle aspektet at et eller annet sted må 
man si start og stopp. 

Muren falt natten til den 10 november 1989, og i oktober 1990 ble Tyskland 
gjenforent. På NATOs forsvarsministermøte i Bryssel i mai 1990 ble det slått fast 
at Warszawapakten ikke lenger hadde noen mulighet til å gjennomføre et storstilt 
og overraskende angrep mot sentraleuropa. Disse hendelsene var et varsel om 
dramatiske endringer i den sikkerhetspolitiske konteksten og at betydelige 
sikkerhetspolitiske revideringer måtte komme. Etter dette skjedde da også ting i 
rask rekkefølge, med den formelle oppløsningen av Warszawapakten i juli 1991, 
og den formelle oppløsningen av Sovjetunionen i desember samme år. NATO 
kom dessuten med sitt nye strategiske konsept også i 1991. Det kan derfor 
forventes at Norge begynte å se på sin sikkerhetspolitiske kontekst med nye øyne 
allerede fra St prp nr 1, 90/91.  

År 2000 er kanskje i seg selv ikke noe spesielt årstall, men med EUs toppmøte i 
Helsingfors i desember 1999 og opprettelsen av EUs militære kapasitet, kan år 
2000 sies å være det første året med en ny kontekst for norsk og europeisk 
sikkerhetspolitikk. Det synes derfor relevant å stoppe undersøkelsen ved dette 
årstallet, og la det som skjedde i de senere år være til andre å undersøke. 

Videre avgrenses oppgaven tematisk til å se på den norsk olje- og 
gassproduksjonen, og med spesiell fokus på oljeproduksjonen. At jeg vektlegger 
oljeproduksjonen mer enn gassproduksjonen skyldes at oljen har et 
verdensmarked, mens gassen har et regionalt marked, og i hovedsak Nord-Europa. 

Norge er også en betydelig eksportør av fisk og aluminium med mer, men disse 
produktene holdes utenfor denne analysen da det finnes mekanismer i 
verdensmarkedet som kan erstatte Norges produkter på relativt kort tid - enn så 
lenge. Fisk og kjøtt blir i mange sammenhenger sett på som substituttprodukter, 
og derved kan erstattes av hverandre. De samme erstatningsforhold eller 
muligheter til økt produksjon gjelder også for de andre produktene som Norge er 
storeksportør av.  
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2 Bakgrunn 
2.1 Utviklingen av Norges olje- og gassproduksjon43 
Ved utgangen av 1950-årene var det svært få som trodde at havbunnen utenfor 
norskekysten inneholdt olje og gass, men et gassfunn i Groeningen i Nederland i 
1959 førte til geologisk nytenkning omkring Nordsjøens petroleumspotensiale. 
Høsten 1962 ba derfor oljeselskapet Phillips om tillatelse til å foreta geologiske 
undersøkelser i de norske havområdene.  

Norges statshøyhet over norsk kontinentalsokkel for utforskning og utnyttelse av 
undersjøiske naturforekomster ble proklamert 31 mai 1963, og  en ny lov slo fast 
at staten var grunneier og at bare Regjeringen kunne gi tillatelser til leting og 
utvinning.  

Selskapene fikk anledning til å foreta forberedende undersøkelser det samme året. 
Denne  undersøkelsestillatelsen ga rett til seismiske undersøkelser, men ikke til 
boring. I 1965 ble avtaler om deling av kontinentalsokkelen etter 
midtlinjeprinsippet inngått mellom Norge, Storbritannia og Danmark, og første 
konsesjonsrunde ble utlyst i april 1965. Utvinningstillatelsen ga rett til 
undersøkelse, boring og utvinning i konsesjonsområdet.  

Våren 1968 fant Phillips Petroleum gass og gasskondensat, men videre boring 
viste at funnet ikke var stort nok til lønnsom produksjon. I oktober 1969 fant man 
på nytt olje, og i løpet av de neste månedene ble det klart at funnet var gigantisk. I 
juni 1970 ble det gjort kjent at det var gjort et stort oljefunn i Nordsjøen, og at det 
kunne utvinnes minst 500 millioner fat olje, en produksjon som var dobbel så stor 
som det norske forbruket. Norge ville i løpet av få år bli et oljeeksporterende land.  

Et stikkord for norsk olje- og gasspolitikk fra tidlig på 70-tallet var nasjonal 
styring og kontroll, oppbygging av et norsk oljemiljø og statlig deltakelse. 
Storting, regjering, departement og et nytt direktorat, Oljedirektoratet, skulle stå 
for styring og kontroll. Beslutning om åpning av nye områder skulle fattes av 
Stortinget, og Regjeringen skulle tildele konsesjoner. 

I 1970-årene var letevirksomheten konsentrert til områdene sør for Stad. For å 
holde et moderat utviklingstempo ble sokkelen åpnet gradvis og kun et begrenset 
antall blokker ble utlyst i hver konsesjonsrunde. Utenlandske selskaper dominerte 
letevirksomheten i startfasen og sto for utbyggingen av de første olje- og 
gassfeltene. De utenlandske selskapene var tiltenkt en viktig rolle også på lang 
sikt, men målsettingen om å bygge opp et norsk oljemiljø ble tillagt stor vekt. Den 
norske stats oljeselskap, Statoil, ble opprettet og regelen om 50 prosent 
statsdeltakelse i hver utvinningstillatelse ble etablert. Senere har Stortinget vedtatt 
at denne andelen vil kunne settes høyere eller lavere basert på en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Det organisatoriske mønsteret for den norske petroleumsvirksomheten bli fastlagt 
i 1972, og basert på en tredeling mellom politikk, forvaltning og forretning. 
Industridepartementet fikk en egen olje- og bergverksavdeling, som senere ble 
kjernen i Olje- og Energidepartementet (OED) i 1978. Oljedirektoratet ble 
opprettet i 1972, og likeledes det statseide oljeselskapet Statoil. Med offentlig 
medvirkning ble det utviklet et system med tre norske oljeselskaper. Det 
                                                 
43 Om ikke annet angis spesielt, er informasjonen i dette kapittelet i hovedsak hentet fra Norsk 
Teknisk Museum (http://www.museumsnett.no/ntm/) og Olje- og Energidepartementet (OED): 
Faktaheftet 2002 - Norsk Petroleumsvirksomhet. (http://www.odin.dep.no/oed) 15 mar 03. 
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helstatlige Statoil, det halvstatlige Norsk Hydro og det helprivate Saga Petroleum. 
Disse selskapene ble alle favorisert i forbindelse med tildeling av konsesjoner, 
men med Statoil i en særstilling.  

I denne initielle fasen av oljeutvinningen ble det utkjempet en maktkamp mellom 
Industridepartementets olje- og bergverksavdeling og UD om hvem som skulle 
ivareta de utenrikspolitiske sidene ved petroleumsvirksomheten. UD ivaretok 
forhandlingen med England og Danmark om grenselinjene på sokkelen, men 
petroleum ble snart et domene for fagdepartementet. Således ble det heller ikke 
bygd opp noe sterkt fagmiljø for petroleum i UD før det i 1991 fikk sin egen olje- 
og energiseksjon. Denne mangelen på petroleumskompetansen i UD bidrar til å 
forklare hvorfor fagdepartementet, og i en viss utstrekning også Statoil, fikk en 
stor innflytelse på utformingen av den eksterne petroleumspolitikken.44  

I april 1972 ble Frigg-feltet erklært for økonomisk drivverdig, men da 
grenselinjen mellom Norge og Storbritannia gikk tvers gjennom Frigg-reservoaret 
skapte det problemer for eierne på begge sider av grenselinjen, og for den norske 
og britiske regjeringen. Det ble ført forhandlinger mellom eierne og de respektive 
land, og i 1976 undertegnet Norge og Storbritannia en avtale om felles utnyttelse 
av funnet.  

I 1973 fant man nye oljereservoarer, og det nye feltet viste seg å være verdens 
største offshore funn. Statoil var blitt tildelt en eierandel på 50 prosent, og når 
produksjonen kom i gang ville det gi både Statoil og statskassen store inntekter.  

Oljeboring nord for den 62 breddegrad var et politisk stridstema gjennom hele 
1970-tallet. Arbeiderpartiregjeringen ville starte leteboring i 1977 og fikk støtte 
fra Høyre. Fylkestingene i de tre nordligste fylkene sluttet opp om planene. De 
mente oljevirksomheten ville gi nye arbeidsplasser og utbygging i distriktene. 
Fiskeriorganisasjonene, miljøbevegelsen, SV og mellompartiene fryktet både de 
miljømessige og økonomiske konsekvensene av å utvide leteområdet. 

Rundt 1980 mente de borgerlige partiene på Stortinget, og særlig Høyre, at Statoil 
var i ferd med å bli altfor mektig på norsk sokkel. Willoch-regjeringen overtok 
høsten 1981 og begrensning av Statoils makt ble et politisk mål. Norsk Hydro og 
Saga Petroleum fikk bedre betingelser enn før, og de utenlandske oljeselskapene 
fikk mer armslag.  

Oljevirksomhetens andel av 
Norges brutto nasjonalprodukt 
(BNP) økte fra 3 prosent i 1975 
til nesten 20 prosent i 1980. Da 
oljeprisen falt i 1986, ble 
oljeinntektenes andel av BNP 
redusert til 9 prosent i 1988. I 
1990-årene har oljeinntektene 
utgjort rundt 15 prosent av 
BNP. 

Fra 1971 har den norske 

                                                 
44 Tamnes kap 4. 

Figur 1: Oversikt over norsk olje- og gassproduksjon. 
OED: Faktaheftet 2002 - Norsk Petroleumsvirksomhet 
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produksjonen steget fra ca 10 000 fat pr døgn i 1971, via ca 430 000 fat pr døgn  i 
1980, til ca 3,1 millioner fat pr døgn i 2001. I tillegg kommer gassproduksjonen 
som i 2001 var på ca 53 mill Standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 oe).45 

2.2 Norsk sikkerhetspolitikk under den kalde krigen46 
Som småstat hadde Norge relativt liten innflytelse på den bredere internasjonale 
utviklingen og heller ikke innenfor NATO kunne Norge regne med å sette sitt 
preg på beslutningsprosessene. Dette ble vanligvis ikke oppfattet som noe stort 
problem på norsk side da norske og allierte behov og vurderinger stort sett var 
sammenfallende. Norge tok på mange felter aktivt del i den vestlige 
oppdemmingspolitikken overfor kommuniststatene, noe som hadde sammenheng 
både med en skarp ideologisk avstandstagen til det kommunistiske system og med 
en utbredt oppfatning av at sovjetblokken representerte en militær trussel. 
Alliansetilhørigheten og den sovjetiske imperiepolitikken bidro til å befeste disse 
norske grunnholdningene. Om innflytelsespotensialet ikke var stort, så ga likevel 
NATO medlemskapet muligheter for å bli hørt. En viktig politisk rettesnor i norsk 
alliansepolitikk var å søke innflytelse gjennom å vise vilje til samarbeid - en 
holdning som hadde utviklet under annen verdenskrig da den norske regjeringen 
befant seg i eksil i Storbritannia.  

Om Norge i det store og hele var et lojalt NATO-medlem, kan man samtidig 
identifisere enkelte forsiktige norske utenrikspolitiske avvik eller særtrekk i 
forhold til hovedstrømningene innenfor NATO-samarbeidet. På 50-tallet var 
Norge for eksempel en sterk tilhenger av et omfattende atlantisk samarbeid både 
på det militære og det politiske og handelsmessige området. Dette ble sett på som 
nødvendig både som en oppdemming mot den sovjetiske trusselen og for å hindre 
et uønsket overnasjonalt vesteuropeisk samarbeid. Denne interessen fortapte seg 
likevel mot slutten av 50-årene, og etter hvert foretrakk norske myndigheter at 
NATO primært forble en forsvarsorganisasjon. 

Kjernen i norsk sikkerhetspolitikk under den kalde krigen var den atlantiske 
orientering og forsøkene på å binde vestmaktene til forsvaret av Norge. Dette ble 
imidlertid forsøkt balansert med en ambisjon om ikke å utfordre Sovjetunionen og 
kritiske opinionsgrupper hjemme. Forholdet til Sovjetunionen ble på denne 
bakgrunn kjennetegnet av en brytning mellom avskrekking og beroligelse. 
Omvendt kan politikken overfor vestmaktene og NATO betegnes som en 
spenning mellom invitasjon og integrasjon på den ene side og avskjerming på den 
annen.   

Den norske alliansepolitikk baserte seg i stor grad på to grunnsetninger; at det 
norske forsvaret måtte kunne holde ut på egen hånd inntil Norge kunne få effektiv 
hjelp utenfra, og at hjelpen måtte forberedes i fred for å bli tilstrekkelig effektiv i 
krig. Disse grunnsetningene la grunnlaget for en norsk invitasjonspolitikk overfor 
vestmaktene. Den sentrale forbindelsen var naturlig nok til USA - en forbindelse 
som var så dominerende at det er rimelig å tale om "en allianse i alliansen". 
Norske myndigheter bestrebet seg imidlertid på å gjøre "flaggborgen" så bred som 
mulig, både for militært å gi forsvaret økt troverdighet og for politisk å dempe 
inntrykket av en ensidig avhengighet av supermakten USA. 
                                                 
45 OED: Faktaheftet 2002 - Norsk Petroleumsvirksomhet.  
46 Om ikke annet spesielt angis er informasjonen i dette kapittelet hentet fra NATO 50 år - Norsk 
sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år. Oslo: Den Norske Atlanterhavskomité, 1999,  samt 
fra Tamnes. 
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På 70-tallet endret det sikkerhetspolitiske grunnlaget seg til det verre for Norge. 
Dette skyldtes både sammenbruddet i avspenningspolitikken og Sovjets kraftige 
styrkeoppbygging i nord. Mange fryktet at det kunne bli vanskelig å bringe 
forsterkninger til Norge. Norske myndigheter svarte igjen med en pågående 
invitasjonspolitikk. I desember 1976 opprettet Norge og USA en bilateral 
studiegruppe og denne ble et kraftsentrum i arbeidet for å styrke flankeforsvaret i 
det neste tiåret. Gruppen bidro utvilsomt til den vestlige styrkeoppbyggingen i 
nord på 80-tallet. 

I tillegg til det atlantiske invitasjons- og integrasjonsperspektivet i norsk 
sikkerhetspolitikk finner man imidlertid også en isolasjonistisk impuls og en trang 
til avskjerming - motivert av hensynet til Sovjet, i noen grad til Finland og til en 
kritisk hjemmeopinion. Det var på ingen måte uvanlig at de ulike europeiske 
NATO-land forfektet særstandpunkter eller markerte en uenighet i forhold til 
særlig USA. Uttrykksformene var imidlertid forskjellige, og i det norske tilfellet 
kom det særlig til å handle om begrensninger på det allierte nærværet i Norge, slik 
dette ble nedfelt i de selvpålagte restriksjonene. Felles for dem var at de kun gjaldt 
i fredstid, og at de ikke var regulert i traktat eller avtale med andre land. Norske 
myndigheter sto derfor i prinsippet fritt til å omprøve dem til enhver tid.  

Dersom vi ser på norsk integrasjons- og avskjermingspolitikk under ett, så kan vi 
fastslå at målsettingen var å forene behovet for militær sikkerhet med hensynet til 
bredere sikkerhetspolitiske behov, nasjonal kontroll og nødvendigheten av å 
imøtekomme indrepolitiske forventninger. Vi kan videre se at forholdet mellom 
integrasjon og avskjerming ofte utviklet seg dialektisk: Økt integrasjon ble således 
i mange tilfeller etterfulgt av nye avskjermingstiltak. Tilslutningen til 
Atlanterhavspakten i 1949 ble for eksempel ledsaget av base-erklæringen. I 1981 
godtok Norge forhåndslagring for det amerikanske marinekorpset, men lagrene 
ble etter en opprivende strid lagt til Trøndelag i stedet for til Nord-Norge. I 1987 
foreslo SACLANT å etablere flere nye støttepunkter i Norge. Først trenerte Norge 
saken, fordi den var politisk betent. Senere, da NATOs interesse for Norge var i 
ferd med å avta som en følge av den nye tid, arbeidet Norge iherdig for å få 
prosjektet realisert, men da var det for sent. 

Mens Norge etterstrebet en utvidet dialog med østblokken generelt, så var norske 
myndigheter på den annen side langt mer reserverte overfor tanken om et 
samarbeid med russerne i nord. Dette skyldtes særlig tre forhold. Det første 
forholdet var dimensjonsproblemet, nemlig den i regional sammenheng åpenbare 
sovjetiske militære overlegenhet i nord. Med fremveksten av kolabasene ble 
denne ubalansen særlig iøynefallende. Utbyggingen skjøt for alvor fart i 60-årene, 
og den fortsatte med uforminsket styrke frem til Sovjetunionens sammenbrudd. 
Samtidig med denne styrkeoppbyggingen ble russernes øvelsesvirksomhet skjøvet 
lenger ut i Norskehavet og Nord-Atlanteren,  

Det andre forholdet sett med norske øyne var Sovjetunionens trusseldiplomati, 
grensekrenkelser og utstrakte spionasje på norsk territorium. Når det gjaldt 
trusseldiplomatiet, benyttet russerne denne fremgangsmåten primært i forbindelse 
med jurisdiksjons- og forvaltningsproblemene på Svalbard og i Barentshavet. 
Høydepunktet i trusselpolitikken var likevel en styrkedemonstrasjon helt opp mot 
den norske grensen i 1968. Ti år senere oppsto det en fortettet nervekrig etter at et 
sovjetisk rekognoseringsfly fløy inn i fjellveggen på Hopen. 
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Det tredje forholdet var at sovjetiske myndigheter etterstrebet et tosidig samstyre 
med Norge. I dette lå det også et forsøk fra russisk side på å trenge en kile inn i 
Norges samarbeid med vestmaktene. Dette problemet var særlig iøynefallende på 
Svalbard og Nordkalotten, samt i Barentshavet. Av frykt for de sikkerhetsmessige 
konsekvensene gikk norske myndigheter også imot flere konkrete forslag til 
grensesamarbeid som enten ble fremmet av russerne eller lokalbefolkningen i 
Finnmark. Ikke minst overvåkingspolitiet og Forsvaret var bekymret for følgene 
av et utvidet grensesamkvem. På 70-tallet avviste Norge videre sovjetiske 
fremstøt for en omfattende og avtalefestet tosidig konsultasjonsordning. 
Sovjetunionen inngikk på denne tiden slike avtaler med flere land. Som en liten 
nabostat følte Norge et behov for å trå spesielt varsomt og unngå arrangementer 
som kunne åpne for russisk innsynsrett og samstyre. 

Samarbeid med russerne ble mot denne bakgrunn forsøkt forankret i multilaterale 
samarbeidsordninger med vestlig deltakelse. I spørsmålet om 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet utformet således Norge på 80-tallet en 
strategi der man av økonomiske, teknologiske og utenrikspolitiske grunner 
etterstrebet en rimelig balanse mellom norske og utenlandske oljeselskaper, og 
mellom europeiske og amerikanske.  

Ved inngangen til 90-tallet var det også flere andre hendelser som hadde vært med 
på å påvirke den norske petroleumspolitikken i et utenrikspolitisk perspektiv.  

I 1961 ble Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) etablert, og i 
forbindelse med Yom Kippur krigen mellom Israel og araberlandene kontrollerte 
OPEC det meste av verdens oljeproduksjon. Etter krigen, i 1973, satte OPEC opp 
prisen fra ca 3 USD til 12 USD, noe som skapte betydelige problemer i Vest-
Europa.47 Dette har i ettertiden blitt omtalt som det første oljesjokket.  

Allerede i 1972 hadde USA lagt press på Norge for å prioritere oljeleveranser til 
Israel i forbindelse med den arabiske blokaden av Israel, og i 1979 gjentok dette 
seg da Israel måtte avgi oljefelter til Egypt i samband med Camp David avtalen. 
Norge sa i praksis nei til begge forespørsler, men presset ble opplevd som 
påtagelig. Israel-saken bidro til å fastsette det kommersielle prinsippet for 
oljehandelen som overlot salget av olje og gass til oljeselskapene, mens 
utvinningen forble politisk styrt.48  

1979 inntraff det andre oljesjokket da Ayatollah Khomeini tok makten i Iran og 
reduserte Irans oljeproduksjon. Denne effekten ble videre forsterket med Iraks 
angrep på Iran i 1980, og oljeprisen ble tredoblet i løpet av kort tid.49 

I etterkant av det første oljesjokket ble det internasjonale energibyrået 
(International Energy Agency - IEA) opprettet i november 1974 som en 
selvstendig institusjon innenfor rammen av OECD. Det var USA som tok 
initiativet, og hensikten var å sikre trygge energileveranser samt utvikle 
alternative energiformer. Norge var først positive til initiativet, men etter 
betydelig hjemlig splittelse både i regjering og blant flere politiske partier, ble det 
en løsning der Norge ble et "assosiert medlem" som erklærte at det hadde til 
hensikt å støtte IEA. Norge ville opprettholde de gode forbindelsen til de vestlige 
land, men ville samtidig unngå forpliktelsene og faren for å bli dratt inn i USAs 

                                                 
47 Austvik: Strategi - sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon, s 84. 
48 Tamnes s 198. 
49 Austvik: Strategi - sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon, s 84. 
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tvister og oljeblokader. Resultatet ble at Norge undertegnet en særavtale som 
ivaretok selvråderetten men som samtidig forpliktet Norge til å støtte IEA der det 
ikke var "meget tungtveiende grunner som talte mot".50 

Neste hendelse inntraff i 1982 da USA forsøkte å få Norge til å øke sin 
gassproduksjon som en erstatning for tiltenkte Sovjetiske gassleveranser til de 
vesteuropeiske landene. USA mente Vest-Europa kunne bli satt under press fra 
Sovjetunionen hvis de gjorde seg avhengige av russisk gass. Den norske 
responsen var at det var umulig å forsere gassproduksjonen tilstrekkelig til at den 
norske gassen kunne være et relevant alternativ i løpet av kort tid. Videre mente 
staten at Norge burde få en høyere pris for gassen hvis de skulle forsere 
utviklingen av gassfeltene.51  

En siste hendelse som har påvirket norsk petroleumspolitikk var det tredje 
oljesjokket og som inntraff i 1986 da oljemarkedet kollapset. Prisen på olje falt fra 
ca 28 USD fatet til ca 15 USD, og Norges reaksjon på dette var å redusere 
oljeproduksjonen med ca 7,5% i 1987 for å bidra til å øke prisene.52  

Sett under ett så har den norske sikkerhetspolitikken under den kalde krigen vært 
preget av balansegang mellom beroligelse østover og sikring fra vest. Norge har 
vært et viktig flankeland i alliansen og har nytt relativt stor sikkerhetspolitisk 
oppmerksomhet. Dette har resultert i en avskjermings- og invitasjonspolitikk 
ovenfor våre alliansepartnere, og en høflig avvisning av Sovjetunionens forsøk på 
et tettere og forpliktende samarbeid med Norge. Utvikling som olje- og 
gassprodusent og de inntrufne episodene av storpolitisk press i denne 
sammenheng, har gjort at Norge har utviklet et prinsipp om å avpolitisere 
petroleumshandelen, men beholde den politiske kontrollen med utvinning og 
produksjon.  

3 Norsk sikkerhetspolitikk på nittitallet  
Hensikten med denne oppgaven er, som nevnt i innledningen, å se på i hvilken 
grad Norges energistrategiske betydning har fått gjennomslag i norsk 
sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen, og hvordan dette kan forklares. 
Energiens rolle i utformingen av sikkerhetspolitikken, omorganiseringen av 
Forsvaret, og da Norge opptrådte på den internasjonale militære arenaen kommer 
til å stå i sentrum i analysen som følger.   

Jeg velger å presentere undersøkningen i tre deler. Den første delen omhandler 
årene 1991 og 1992, da det i januar 1993 kom en ny langtidsmelding for Forsvaret 
som innbefattet en lengre sikkerhetspolitisk redegjørelse. Del to omhandler årene 
1993 til 1997 da det i februar 1998 kom nok en langtidsmelding for Forsvaret med 
den samme grundige sikkerhetspolitiske gjennomgangen. Den tredje delen 
omhandler årene 1998 og 1999, da undersøkelsen stopper.  

Det er min antagelse at eventuelle brytningspunkter i sikkerhetspolitikken vil 
komme i forbindelse med disse større gjennomgangene av Forsvarets rammer og 
vilkår. Dog vil selvsagt eventuelle uventede hendelser kunne påvirke de 
sikkerhetspolitiske rammevilkårene også utenfor disse større gjennomgangene, 
men det vil likevel kunne spores i bakgrunnsinformasjonen selv med denne 
                                                 
50 Tamnes s 200. 
51 Austvik: Strategi - sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon, vedlegg C. 
52 Thorvald Stoltenberg: "Norsk energipolitikk i et utenrikspolitisk perspektiv" i Internasjonal 
Politikk, nr 5-6, 1987. 
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inndelingen. På denne måten kan også leseren selv danne seg en formening om 
hva som har skjedd og eventuelle vendepunkt i den sikkerhetspolitiske 
vurderingen.  

3.1 1991-1992; den kalde krigen er fremdeles tilstedeværende  
I januar 1991 innledes Gulfkrigen for å få Irak ut av Kuwait, og i juli oppløses 
Warszawapakten. I august gjennomføres det et forsøk på statskupp i 
Sovjetunionen og i november lanserer NATO sitt nye strategiske konsept. I 
desember dette året blir Sovjetunionen formelt oppløst, og Gorbatsjov trekker seg 
som president.  

I februar 1992 legger Forsvarssjefen frem sin Forsvarsstudie 1991, og  
Forsvarskommisjonen av 1990 (FK90) legger frem sin utredning NOU 1992:12 i 
mars samme år. 

I juni 1992 vedtar den Vest-Europeiske Union (VEU) de oppgavene den skal 
innrette seg på å gjøre, de såkalte Petersberg oppgavene, og i juli trer avtalen om 
konvensjonelle styrker i Europa  (CFE - Conventional Forces in Europe) i kraft. I 
oktober signerer Norge avtalen om det Europeiske Økonomiske Samarbeidet 
(EØS), og i november blir Norge assosiert medlem av VEU. 

1992 er også året da Norge sender søknaden om medlemsskap i EF/EU og NATO 
åpner for deltagelse i militære operasjoner under FN og OSSE mandat utenfor sitt 
tradisjonelle område.  

Norge har en arbeiderpartiregjering under Statsminister Gro Harlem Brundtland, 
og den norske oljeproduksjonen stiger fra ca 2,95 % av verdens oljeproduksjon i 
1991 til ca 3,05 % i 1992. Prisen på nordsjøolje er i gjennomsnitt ca 20 USD fatet 
i 1991 og ca 19 USD fatet i 1992.53  

3.1.1 Staten som aktør 
I St prp nr 1 (FD) 90/91 - som er den årlige budsjettproposisjonen - sier 
regjeringen at de grunnleggende mål for norsk sikkerhetspolitikk er å  forebygge 
krig i vårt område, å trygge vår suverenitet og handlefrihet så vel som vår rett til 
selv å forme vårt samfunn, og å bidra til en fredelig utvikling i verden for øvrig. 
Videre blir det sagt at: 
Retten til selvforsvar i tilfelle av væpnet angrep er grunnleggende og nedtegnet i FN-paktens 
artikkel 51. Behovet for et nasjonalt militært forsvar springer ut av det internasjonale 
statssystemets karakter. To faktorer er særlig betydningsfulle: fravær et av overnasjonal makt og 
myndighet og det faktum at ulikheter, konkurranse eller motstridende interesser i forholdet mellom 
stater kan føre til konflikt, eventuelt også til anvendelse eller trussel om anvendelse av væpnet 
makt……Den enkelte stats evne til selvforsvar må utformes på en måte som ikke virker truende 
for andre. Sikkerhetspolitikken må ta utgangspunkt i en avveining av hensynet til både sikring og 
beroligelse.54 

Det legges dessuten vekt på at forholdet mellom øst og vest har vært i en sterk og 
positiv utvikling siden midten av 1980-tallet og at europeisk sikkerhet befinner 
seg i en overgangsfase. Dog sies det at det er en viss usikkerhet med hensyn til 
den fortsatte utviklingen, men at det er lavere risiko for en storkrig i Europa nå 
enn før. Norge er trygt forankret i NATO, og NATO må bevares som det er. 
Kjernevåpen vil fortsatt utgjøre den siste skanse i alliansen, men det poengteres at 

                                                 
53 BP Statistical Review of World Energy 2002. http://www.bp.com/centres/energy2002/index.asp 
14 apr 03. 
54 St prp 1 (FD), 90/91, s 7. 
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dette er det absolutt siste alternativet. Det brukes relativt mye plass på militære 
jevnførelser mellom NATO og Warszawapakten, og det fremgår at nordområdene 
militært sett har fått en økt betydning i og med den reduserte militære kapasiteten 
i sentraleuropa. Regjeringen sier følgende om det militære aspektet: 
For Norges sikkerhetspolitiske stilling er følgende av særskilt betydning: Nedrustningsprosessen 
mellom Øst og Vest har så langt i første rekke fått direkte konsekvenser for den militære 
situasjonen i Sentral-Europa, mens det kun i liten grad har skjedd endringer på sovjetisk side når 
det gjelder NATOs nordlige flanke. I nord har man tvert i mot kunnet observere en fortsatt 
modernisering som har økt den sovjetiske militære kapasitet.55  

Videre vises det til at Norge ligger i et område som fortsatt vil være 
militærstrategisk viktig og følsomt, og at Norge befinner seg i det geopolitiske 
skjæringspunktet mellom de to supermaktene. Norges strategiske posisjon 
innebærer et ansvar for å se den nasjonale sikkerhetspolitikken i et internasjonalt 
perspektiv. Norge må fremdeles opprettholde en balansert forsvar, og det finnes 
en snever grense for hvor langt forsvaret kan bygges ned før man må gi opp 
tanken om et balansert forsvar. Det er dessuten tungtveiende prinsippielle 
betenkeligheter ved å bli alt for avhengig av hjelp utenfra for å trygge landets 
politiske og territorielle integritet. Å delta i fredsbevarende operasjoner i regi av 
FN er fremdeles en oppgave for Forsvaret. Det står ingen ting i proposisjonen om 
den norske olje- eller gassproduksjonen.  

Heller ikke i UDs budsjettproposisjon, St prp 1 (UD) 90/91, står det noe om den 
norske petroleumsvirksomheten. Det fremgår derimot at Norge er inne i en 
internasjonaliseringsprosess som omfatter stadig flere sektorer av norsk 
samfunnsliv og at Norges evne til å ivareta sine interesser ligger i å tilpasse seg 
den internasjonale utviklingen. Det blir videre sagt at disse prosessene er mer 
epokegjørende forandringer enn tidligere og at de representerer store utfordringer 
for norsk tilpasningsevne.  

I tilsvarende proposisjon året etter, St prp nr 1 (FD) 91/92, er det ingen endringer i 
de sikkerhetspolitiske målene. Proposisjonen behandler stort sett de samme 
faktorer som året før, og sier følgende: 
Retten og evnen til selvforsvar er en del av den nasjonale suvereniteten og en viktig, om enn ikke 
tilstrekkelig, forutsetning for internasjonal fred og stabilitet. Historisk erfaring så vel som dagens 
internasjonale virkelighet tilsier at anvendelse av væpnet  makt i forholdet mellom stater oftere 
skjer når forpliktelsene og interessene er uklare og når det foreligger en markert ulikevekt i militær 
styrke enn når linjene er klart trukket opp og det råder tilnærmet jevnbyrdighet i militær 
styrke……Sikkerhetspolitikken i vår tid er sterkt preget av kjernevåpnenes eksistens. Kjernevåpen 
er kvalitativt forskjellige fra andre våpen.56 

Også i denne proposisjonen sier FD at den europeiske sikkerheten er i en 
overgangsfase, og at utviklingen siden midten av 80-tallet har vært positiv. Dog 
sies det at det råder usikkerhet om den videre utviklingen, og forsøket på 
statskupp i Sovjetunionen i august 1991 vitner om at det kan oppstå uventede og 
farlige situasjoner. Det foreligger likevel et klart behov for tilpasning til det 
endrede sikkerhetspolitiske landskapet i Europa. NATO er fremdeles hjørnestenen 
i norsk sikkerhetspolitikk og gir Norge militær ryggdekning. Videre sies det at 
som en følge av målet om å forebygge krig og sikre freden i verden utenfor 
Europa, vil det norske forsvaret bli brukt til fredsbevarende operasjoner i FNs 
regi. Regjeringen sier følgende om den norske sikkerhetspolitikken: 

                                                 
55 St prp 1 (FD), 90/91, s 8-9. 
56 St prp 1 (FD), 91/92, s 7 
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Sikkerhetspolitikkens hovedoppgave er på den ene siden å søke å påvirke utviklingen i gunstig 
retning, på den andre å gardere vårt land ovenfor eventuelle negative hendelser som Norge selv 
ikke har kontroll over. Norsk sikkerhetspolitikk må sees i et langsiktig perspektiv. Derfor er og 
forblir opprettholdelse av evnen til selvforsvar, samt retten og evnen til å hevde nasjonal 
suverenitet også i uforutsette situasjoner, hovedmålet for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. 
Forsvaret er her et avgjørende middel.57 

Videre sier FD om de internasjonale rammebetingelsene at de utviklingstrekk som 
har foregått, med blant annet gjenforening av Tyskland og oppløsning av 
Warszawapakten, har ført til en geostrategisk endring av det politiske 
Europakartet.58 Det sies også at overgangsfasen som Europa er inne i er preget av 
usikkerhet, og departementet sier følgende sikkerhetspolitikken: 
Således står Norge i sikkerhetspolitikken ikke bare overfor grunnleggende usikkerhet når det 
gjelder utviklingen i de områder som i flere tiår har bidratt til å forme vårt nasjonale 
sikkerhetsproblem. Usikkerheten favner også det samarbeidssystemet som har vært selve 
bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Norges strategiske betydning for våre allierte er også i 
første rekke en følge av maritime betraktninger. Kontroll over norsk territorium er viktig både i 
sør (Østersjøutløpene, Skagerrak, Nordsjøen) og i nord (Nord-Atlanteren og de sjøverts 
forbindelseslinjer til Russlands nordvestre hjørne)……Således er det nødvendig for norsk 
sikkerhetspolitikk å forholde seg til de fysiske realiteter av militær art i våre nærområder idet disse 
vil være med på å bestemme valgmuligheter, tilskyndelser og interesser under endrete forhold. Så 
lenge den politiske situasjonen i være nærområder er svært labil må slike hensyn veie tungt i våre 
avveininger.59 

FD nevner ingen ting om den norske petroleumsvirksomheten  i 
budsjettproposisjonen for 91/92, og  det gjøre ei heller UD i sin proposisjon. UD 
viser til at Norge må aktivt tilpasse- og engasjere seg de internasjonale 
utviklingsprosesser som pågår. Målene for utenrikspolitikken ligger fast i samsvar 
med St meld nr 11, 89/90.  

FK90 derimot, som  legger frem sin utredning i mars 1992, behandler både det 
utvidede sikkerhetsbegrepet og energiens økede betydning. Kommisjonene skriver 
følgende under kapittelet "Sikkerhetspolitiske rammebetingelser og utfordringer":  
Utviklingen i Europa vil også være preget av situasjonen i områdene like utenfor 
verdensdelen…Også energiressurser i Nord-Afrika og Midt-Østen knytter situasjonen i disse 
områder til  europeisk sikkerhet. Til sammen vil slike faktorer kunne bidra til ustabilitet i Europa.60  

Videre sier kommisjonen om rammevilkårene at europeisk sikkerhet synes i 
økende grad å være et spørsmål av økonomisk og sosial karakter, i mindre grad av 
rent militær, samt at Øst-Europa vi fortsette å ha en sterk men labil nabo i øst. 
Kommisjonen sier deretter også at energi og naturressurser spiller en viktig rolle 
sikkerhetspolitisk, og at kontroll over energiutvinning kan ha store 
utenrikspolitiske konsekvenser. Kommisjonene sier følgende om den norske 
energiens betydning 
Den industrialiserte verden er avhengig av stabile olje- og energileveranser. Også norske olje- og 
gassinstallasjoner vil kunne få stor betydning for andre land i tilfelle krise eller krig, spesielt 
gjelder dette for gass til Europa……Gulfkrigen viste blant annet at sikkerhet for tilførsler av 
energi er så viktige at den i visse tilfelle kan bidra til konflikt……Skulle en energiproduserende 
stat ikke kunne garantere beskyttelse eller kontroll over egne produksjonsanlegg, som andre lands 
økonomi er avhengig av, kan man i en spent krise- eller konfliktsituasjon kunne risikere at andre 
land utøver betydelig press, eller i verste fall intervenerer for å sikre fortsatt produksjon og 

                                                 
57 St prp nr 1 (FD), 91/92, s 8. 
58 St prp nr 1 (FD), 91/92, s 10. 
59 St prp nr 1 (FD), 91/92, s 12 og 17. 
60 NOU 1992:12: Forsvarskommisjonen av 1990, s 37. 
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distribusjon for å ivareta egen interesser…... Energispørsmålet utgjør en viktig potensiell fremtidig 
konfliktskapende faktor.61 

I kapittelet om "Konsekvensene for og hovedelementer i norsk sikkerhetspolitikk"  
sier kommisjonen at de omfattende endringene i Europa siden 1989, ikke minst 
avviklingen av Sovjetunionen, på kort tid har endret noe av grunnlaget for Norges 
sikkerhetspolitikk i etterkrigsperioden.62 Det vises dessuten til den pågående EF til 
EU prosessen, USAs nærvær i Europa som er i ferd med å endres, samt de 
tidligere Warszawapaktlandene som nå søker nærhet til NATO. Kommisjonene 
slår fast at NATO er i endring som en følge av disse kontekstuelle forandringene, 
og at den er i ferd med å bli et instrument for felleseuropeisk sikkerhet. Det 
poengteres at NATO vil fortsette å være en grunnpilar for europeisk og norsk 
sikkerhet, og at Norges sikkerhet best blir ivaretatt ved et nært politisk, 
økonomisk og militært samarbeid med de vestlige land. Det sies også at det må 
være en bevisst tilnærming til øst- og sentraleuropeiske land, og at arbeid for 
nasjonal sikkerhet og forebyggelse av krig omfatter mer enn tradisjonelt militært 
forsvar og alliansetilknytninger, og at det er behov for et bredt politisk 
engasjement.63   

FK90 sier også at EF, gjennom VEU, kan få større innvirkning på 
rammevilkårene og at det er viktig for Norge å få en nær tilknytning til VEU. 
Videre vil USA fremdeles bety mye som en motvekt mot Russland, samt at Norge 
ikke er garantert å få oppmerksomhet selv om Kola-halvøya ligger der den gjør. 
Norge er derfor avhengig av at andre land også ser trusselen fra Russland. 
Kommisjonen løfter også frem de norske energiaspektene i denne sammenhengen: 
Allierte lands interesse for Norge vil blant annet måtte ses i sammenheng med norske olje- og 
gassreserver, som kan spille en viktig rolle for europeisk energiforsyning i en tilspisset krise- eller 
konfliktsituasjon. Norske energiressurser vil kunne sette Norge i en mer utsatt stilling enn flere 
andre land i en tenkt tilspisset situasjon. Dette kan innebære at Norge risikerer å bli utsatt mer enn 
andre land for politisk eller militært press fra land utenfor et alliert samarbeid. På denne bakgrunn 
har man fra norsk side behov for allierte sikkerhetsgarantier.64  

FK90 sier imidlertid at USAs interesse for Norge primært er knyttet til den 
militærstrategiske situasjonen og således av det overordnede forholdet til 
Russland. Videre sier kommisjonen at Norge bør videreføre sin deltagelse i 
flernasjonale NATO styrker, og at dette bidraget bør oppfattes substansielt av våre 
allierte. Dette vil i seg selv kunne ha betydning for allierte lands vilje til å komme 
Norge til unnsetning.65 Kommisjonen ser i hovedsak ikke noe behov for å endre 
de selvpålagte norske restriksjoner, men kan se rom for endringer av den militære 
aktiviteten i nordområdene.  

Sammenfattet kan det konstateres at mange av de forhold som var rådende under 
den kalde krigen fremdeles er sentrale i hele denne periodens offisielle 
dokumenter, men at man kan se tegn på at Norge tar inn over seg de kontekstuelle 
endringene som er i ferd med å skje. Den norske olje- og gassproduksjonen er dog 
ikke tillagt nevneverdig vekt, men gjennom FK90s omtale av olje og gass som et 
fremtidig betydelig konfliktpotensiale, kan man tro at dette vil bli tillagt større 
vekt i perioden som kommer.   

                                                 
61 NOU 1992:12, Forsvarskommisjonen av 1990, s 49-50. 
62 NOU 1992:12, Forsvarskommisjonen av 1990, s 88. 
63 NOU 1992:12, Forsvarskommisjonen av 1990, s 95. 
64 NOU 1992:12, Forsvarskommisjonen av 1990, s 96. 
65 NOU 1992:12, Forsvarskommisjonen av 1990, s 96. 
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3.1.2 Eksterne aktører 
Det er tre artikler i denne perioden som behandler koplingen mellom den norske 
olje- og gassproduksjonen og sikkerhetspolitiske aspekter.  

Ole Gunnar Austvik har en artikkel som omhandler norsk petroleumspolitikk og 
stormaktsinteresser. Han viser der til at det internasjonale energimarkedet er mer 
politisert enn de fleste andre markeder, og at dette skyldes energiens betydning for 
alle lands økonomi og politiske stabilitet. Han sier også at petroleum har 
potensiale til å bli det viktigste enkeltforhold i norsk utenrikspolitikk ved siden av 
sikkerhetspolitikken fordi omverdenen definerer det slik.66 

I den andre artikkelen, skrevet av Kai Eide, hevder forfatteren at det utvidede 
sikkerhetsbegrepet har blitt en realitet, og at fremtidens eventuelle konflikter mest 
sannsynlig vil være av politisk, økonomisk eller ressursmessig karakter og at 
Norge må fange opp denne utviklingen. Han tar dog ikke opp spesielle forhold 
ved Norge i denne sammenhengen.67  

Den tredje artikkelen er skrevet av Tore Bjørgo og omhandler terrortrusselen i 
forbindelse med Gulfkrigen. Han hevder at norske oljeinstallasjoner var utsatt for 
en teoretisk terrortrussel, men ikke spesielt aktuell trussel. Hans resonnement går 
dog ut på at i konflikter hvor det er oljeinteresser, kan tredjeland bli utsatt for 
angrep for på den måten å påvirke de stridende parters oljeforsyning og 
motstanderne generelt, gjennom økte oljepriser. Han viser også til at Norge høyst 
sannsynlig hadde tre arabiske terrorister i landet i 1973 under ”det første 
oljesjokket”, og at de mest sannsynlig skulle slå til mot Slagen-raffineriet.68 

Oppsummert kan det derfor konstateres at det heller ikke hos de eksterne aktørene 
i de tidsskriftene som har blitt analysert, har vært noen stor interesse for den 
norske olje- og gassproduksjonens plass i sikkerhetspolitikken.  

3.2 1993-1997; rammebetingelser i endring 
I januar 1993 legger Regjeringen frem St meld nr 16, 92/93; "Hovedretningslinjer 
for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1994-1998", og de første militære 
avdelinger blir nedlagt med virkning fra 1 august dette året.  

På NATO toppmøtet i 1994 ble det bestemt å gå videre med utviklingen av 
Combined Joint Task Force (CJTF) konseptet. Dette blir først politisk vedtatt i 
1996, men den konseptuelle utviklingen startet dette året og landene gir sin 
prinsipielle tilslutning. VEU avklarer sin rolle, og det medfører at VEU kan 
handle på oppdrag fra EU, OSSE, FN. Norge sier nei til et norsk EU medlemsskap 
i november, og en ny realitet melder seg etter hvert.  

1995 er året etter at Norge sa nei til EU, og den nye virkeligheten har meldt seg. 
Norge forblir et assosiert medlem i VEU, men i kjølvannet av vårt nei til EU 
oppstår det usikkerhet om vår fremtidige innflytelse i NATO.  

På NATOs ministermøte i Berlin i juni 1996 blir det bestemt at VEU kan trekke 
på NATOs ressurser ved operasjoner. På samme møte blir det besluttet at den 

                                                 
66 Ole Gunnar Austvik: "Stormaktsinteresser og norsk petroleumspolitikk". Internasjonal Politikk 
nr 1, 1991, s 75 . 
67 Kai Eide: "Etter Maastricht: En ny sikkerhetspolitisk arkitektur", Det Sikkerhetspolitiske 
bibliotek nr 3-92. 
68 Tore Bjørgo: "Terrortrusselen i forbindelse med Golfkrigen", Internasjonal politikk; nr 3/1992, 
side 250. 
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europeiske delen av NATO må styrke sin andel gjennom programmet European 
Security and Defence Identity (ESDI). ESDI har en forankring tilbake til NATOs 
toppmøte i Roma i november 1991 der det ble vedtatt at de europeiske NATO 
landen må ta en større del av forpliktelsene. CJTF konseptet blir politisk bestemt 
og det blir også bestem at denne strukturen både kan brukes av NATO og VEU i 
forbindelse med militære operasjoner. Norge åpner for begrenset adgang til alliert 
trening i Finnmark, noe som en videreføring av den prosessen som startet på 
begynnelsen av nittitallet der Norge opphever noen av de selvpålagte 
restriksjonene.69 Dette kan tolkes som et første ledd i en militær tilnærming til 
omverdenen.  

På NATOs toppmøte i Madrid i juli 1997 blir det bestemt at NATO skal utvides 
med tre land. Under dette møtet påpeker Norge sitt syn på at det er ønskelig med 
et tettere samarbeid mellom VEU og NATO, og at alle 18 land skal være med. 
Norge forsøker å sikre seg at NATO skal beholde den dominerende posisjonen 
også mellom de europeiske landene, og ønsker gjennom det at Norge ikke skal bli 
satt til side.  

På toppmøtet i Madrid blir det også vedtatt en ny kommandostruktur for NATO. 
Denne strukturen er akseptabel for Norge, men fra offisielt hold blir det påpekt at 
det blir en utfordring for Norge å bevare fokus på nordområdene i en kommando 
lokalisert i sentraleuropa og som tidligere ikke har hatt nordmenn til stede, 
samtidig som utvidelsen av NATO er i full gang. Norge begynner nå å ane 
konturene av en skikkelig degradert fokus på nordområdene og en manglende 
innflytelse i de uformelle organ der sentrale politikere møtes.70 

Gro Harlem Brundtland er statsminister frem til oktober 1996 da Torbjørn Jagland 
overtar statsministerposten i arbeiderpartiregjeringen. I september 1997 er det 
Stortingsvalg og Bondevik blir statsminister for en borgerlig koalisjonsregjering. 
Bondevik sitter frem til mars 2000. 

I 1993 har den norske oljeproduksjonen økt til ca 3,26 % av verdens 
oljeproduksjon, mens prisen på nordsjøolje ligger på ca 17 USD pr fat.71 
Oljeproduksjonen stiger jevnt i hele perioden og er i 1997 på ca 4,25%. 
Gjennomsnittsprisen på olje varierer fra 16 USD i 1994 til 21 USD i 1996. I 1997 
er gjennomsnittsprisen på ca 19 USD fatet,72 men i november dette året begynner 
oljeprisen å falle fra ca 20 til ca 17 USD i desember, og fortsetter å falle bratt 
utover vinteren og våren 1998.73 

3.2.1 Staten som aktør 
I St prp nr 1 (FD) 92/93 skriver departementet at den i påvente av 
langtidsmeldingen ikke foretar noen store endringer i beskrivelsen av de 
sikkerhetspolitiske rammebetingelsene, men bare kommer med oppdateringer i 
forhold til forrige budsjettproposisjon. Departementet skriver at risikoen for en 
storkrig i Europa er liten, men at framtiden er usikker mht blant annet Russlands 

                                                 
69 St prp nr 1 95/96 og Forsvarsdepartementet, pressemelding 02/2001; "Skytetrening i Finnmark". 
70 St meld nr 35, 97/98; "Om samarbeidet i Atlanterhavspaktorganisasjonen 1997, kap 1. 
71 BP Statistical Review of World Energy 2002. http://www.bp.com/centres/energy2002/index.asp 
14 apr 03. 
72 BP Statistical Review of World Energy 2002. http://www.bp.com/centres/energy2002/index.asp 
14 apr 03. 
73 OED pressemelding "Normpris på råolje" 1-4 kvartal 1997. 
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/oed/1998/pressem 14 apr 03. 
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utvikling. Som eneste NATO land med grense til Russland står Norge i en spesiell 
posisjon, og USA og NATO er garantistene for fred og trygghet i Europa. Om 
Midtøsten og Nord-Afrika sier regjeringen at faren for spredning og bruk av 
masseødeleggelsesvåpen representerer en ny sikkerhetspolitisk utfordring for 
Europa. Geopolitisk er Norge fremdeles å betrakte som en øy, og de militære 
betraktningene fra året før står fremdeles sentralt. Det nevenes ingen ting om den 
norske olje- og gassproduksjonen.  

UD skriver i sin del av budsjettproposisjonen at behovet for forpliktende 
internasjonalt samarbeid øker med den voksende avhengigheten på tvers av 
landegrensene, og at Norges sikkerhetspolitiske interesser og utadvendte 
utenriksøkonomi tilsier en aktiv deltagelse i det internasjonale samarbeidet. Det 
sies ingen ting om olje- eller gassproduksjonen. 

I St meld nr 16, langtidsplanen for Forsvaret, skriver regjeringen følgende om de 
sikkerhetspolitiske rammebetingelsene: 
Slutten på den kalde krigen og utviklingen mot en sikkerhetsordning i Europa preget av dialog, 
samarbeid og fellesskap har klart bidratt til å øke Norges sikkerhet… I 1992 foreligger det ingen 
umiddelbar militær trussel mot Norge…Likevel eksisterer det høy grad av usikkerhet om den 
fortsatte utviklingen og en rekke grunnleggende sikkerhetspolitiske utfordringer……Følgelig vil 
Norge likesom andre land i NATO måtte bidra til utrykningsstyrker som kan bidra til rask 
tilstedeværelse i utsatte del av NATO området så vel som innsats i fredsbevarende og 
fredsopprettende operasjoner.74  

Under punktet "nye sikkerhetspolitiske utfordringer" følger regjeringen opp FK90 
og sier at en sikker tilgang til olje- og gassleveranser har betydning for vestlige 
land, og at dette kan påvirke deres utenriks- og sikkerhetspolitiske engasjement, 
så vel som det kan påvirke Norge.75  

Departementet sier videre at den alvorligste sikkerhetspolitiske utfordringen som 
Norge står stilt ovenfor i Russland, er knyttet til den betydelige militære kapasitet 
som Russland disponerer i nord eller kan overføre dit. Det er et grunnleggende 
mål for Norge å knytte sterke samfunnsinteresser i Russland til et fredelig 
samarbeid med landets nordiske naboer. Utviklingen av Russiske gassforekomster 
kan gi et betydelig bidrag for økonomisk utvikling i området. Dette samarbeidet 
bør likevel foregå i multilaterale former da en småstat kan få problemer med å 
hanskes med en storebror. Norge ønsker å sikre at Russland må gå frem på samme 
måte mot Norge som mot de sentraleuropeiske landene. Bilaterale avtaler i 
forbindelse med Barentsregionen er derfor ikke ønskelig. 

En avgjørende sikkerhetspolitisk utfordring for Norge i det nye Europa er å 
komme i en posisjon som gjør landet til en aktiv og fullverdig deltaker i de 
avgjørende beslutningsfora. Skal småstater få anledning til å øve innflytelse og 
medbestemmelse i de store spørsmål kreves det bindende internasjonalt 
samarbeid. 

I avsnittet om olje og energi sier stortingsmeldingen at Norge kan bli utsatt for 
press selv om Norge ikke selv er part i konflikten, og at betydningen av norske 
energileveranser økes gjennom ustabiliteten i de områdene andre produsenter 
ligger. Regjeringen sier dette om konsekvensen for Forsvaret:  

                                                 
74 St meld nr 16, 92/93, s 24. 
75 St meld nr 16, 92/93, s 32. 
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Dette tilsier at Forsvaret derfor må ha en viss evne til å beskytte petroleumsinstallasjoner slik at 
landets myndigheter kan beholde den nødvendige politiske handlefrihet.76 

Det fremgår dog at bakgrunnen for den norske sikkerhetspolitikken ligger fast: 
Den nye sikkerhetspolitiske situasjon i Europa og for det nordiske området har ikke endret 
forutsetningene for norske sikkerhetspolitikk i samme grad som for Sverige og Finland. 
Hovedelementene i norsk politikk ligger derfor fast.77 

I tillegg til å legge vekt på det som tradisjonelt har vært Norges 
sikkerhetspolitiske linje, nemlig politisk integrasjon og militær avskjerming, 
fremheves det at Norge må jobbe for å delta fullt ut på den europeiske 
sikkerhetspolitiske arenaen. Dette er foreløpig sikret gjennom vårt assosierte 
medlemsskap i VEU, samt det faktum at Norge har søkt medlemsskap i EF. I 
meldingen legges det også vekt på  at Norge må være en del av den politiske og 
økonomiske hovedstrømmen i Europa, og ikke bli oppfattet som en randstat.  

I St prp nr 1 (FD), 93/94, som er den første budsjettproposisjonen etter 
langtidsmeldingen fra 1993 og FK90, sier departementet at FK90 la enstemmig 
vekt på å framstille sikkerhetspolitikk som et mangesidig begrep, der det er behov 
for en helhetlig politikk overfor Russland og det østlige Europa. Videre må 
samarbeidet med Norges allierte videreføres, men at dette samarbeidet må 
tilpasses nye rammebetingelser. Alliansens sikkerhetspolitiske strategi inneholder 
tre hovedelementer; dialog, samarbeid og kollektivt forsvar. 

Departementet sier også at sammenlignet med etterkrigstiden er de ytre rammer 
for Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk dramatisk endret, og det pågår 
fremdeles en endring.78 Stortinget har vedtatt en reformulering av de 
grunnleggende mål for norsk sikkerhetspolitikk og sier at målene er å forebygge 
krig og medvirke til stabilitet og fredelig utvikling, å beskytte norsk handlefrihet 
overfor politisk og militært press, og ivareta norske rettigheter og interesser, samt 
å forsvare norsk land-, sjø- og luftterritorium mot krenkelser og angrep. 

Departementet sier at politiske sider ved sikkerhetspolitikken har fått økt relativ 
betydning på bekostning av de militære, og sier følgende om saken:  
Et sentralt prioriteringsproblem for norsk sikkerhetspolitikk er å unngå å fokusere så sterkt på det 
minst sannsynlig at man i praksis ikke klarer å håndtere de aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer 
som landet konkret er eller må regne med å bli stilt overfor. Her er det nødvendig å foreta politiske 
avveininger, inkludert avveininger mellom vektleggingen av militære kontra politiske 
virkemidler.79 

Departementet sier videre at den historiske lærdommen fra 1940 fortsatt er gyldig, 
nemlig at geografisk avstand til kontinentet ikke gir Norge nasjonal sikkerhet. De 
alvorligste sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge ligger i en negativ 
utvikling i Russland, samt at Norge ikke kan forsvare seg alene mot en militær 
stormakt. Militærstrategisk medfører dette at Sør-Norge ikke er utsatt, men at 
Nord-Norge må fortsatt regnes som potensielt utsatt. NATO fokuserer på Sør-
Europa og for Norge medfører dette en utfordring i å unngå at nordområdene blir 
Europas glemte hjørne, og at utviklingen i nord blir redusert til et tosidig forhold 
mellom småstaten Norge og stormakten Russland.  

                                                 
76 St meld nr 16, 92/93, s 53. 
77 St meld nr 16, 92/93, pkt 3.2.1. 
78 St prp nr 1 (FD), 93/94, s 8. 
79 St prp nr 1 (FD), 93/94, s 8. 
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Departementet sier også at NATO for alvor har blitt en toveis bistandsforpliktelse 
for Norge hvor landet må være villige til å bidra til sikkerhet, stabilitet og 
eventuell militær kollektivt forsvar av andre deler av Europa dersom vi skal 
forvente at våre allierte skal være beredet til å bidra til det samme i det nordlige 
Europa.80 

Det sies også at norsk sikkerhetspolitikk må ta utgangspunkt i det nye NATO, 
men at også andre institusjonelle rammer for europeisk sikkerhet. 
Normaliseringen av forholdet til Russland har ikke kommet så langt at man kan 
betrakte Russlands militære styrker som uten betydning. Regjeringen tar sikte på 
en aktiv deltagelse i institusjoner som har en betydning for Norges sikkerhet. De 
politiske og økonomiske aspektene ved sikkerhetspolitikken understreker behovet 
for norsk medlemsskap i EF.81 Det er EF som kan gi Norge den ikke-militære 
ryggdekningen vi trenger. 
Av geografiske og strategiske grunner, er Russlands forhold til sine omgivelser av særskilt 
viktighet for Norge. Derved er den økonomiske, miljømessige, sosiale, politiske og militære 
utvikling i Russland av grunnleggende betydning.82 

Året etter at langtidsmeldingen for Forsvaret og FK90 har blitt lagt frem, nevner 
FD ingen ting om norsk olje- og gassproduksjon i sin sikkerhetspolitiske 
gjennomgang. UD nevner heller ikke noe om norsk olje- og gassproduksjon i sin 
proposisjon. 

I St meld nr 46, 93/94, som omhandler bruk av norske styrker i utlandet sier 
regjeringen i kapittelet om "Utenlandsengasjement og forsvaret av Norge" at 
Norges strategiske situasjon preges av naboskapet til Russland med dets ustabile 
politiske og økonomiske situasjon. Videre sier regjeringen at norske engasjement i 
utlandet vil bidra positivt til våre alliansepartneres vilje til å komme Norge til 
unnsetning i tilfelle behov. Norsk olje - og gassproduksjon nevnes ikke med et ord 
i et norsk trusselscenario.  

I budsjettproposisjonen for 94/95 skriver FD heller ingen ting om den norske olje- 
og gassproduksjonen. Departementet sier at sikkerhetspolitikkens primære 
funksjon er å gardere mot den økede uforutsigbarheten som har oppstått. Det sies 
videre at en av de største utfordringene er å unngå å fokusere på det som er minst 
sannsynlig, og glemme de aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringen landet konkret 
kan regne med å bli utsatt for. Med minst sannsynlig tenkes det på de store 
militære konfliktene. Det vises dessuten til at det utvidede sikkerhetsbegrepet som 
langtidsmeldingen  (St. meld 16, 92/93) la til grunn har større gyldighet i dag. 

Proposisjonen sier at den politiske og militære utviklingen i Russland, av 
geografiske og strategiske grunner, er av stor sikkerhetspolitisk betydning for 
Norge. Det sies også at den kalde krigens vektlegging av de militære virkemidlene 
er erstattet av et mangesidig sikkerhetsbegrep hvor økonomisk samarbeid, 
miljøforurensning, flyktningespørsmål, spredning av missilteknologi og 
masseødeleggelsesvåpen og internasjonal terrorisme og kriminalitet inngår som 
elementer.  
I NOU 1995:31 (oktober 1995) om "Beredskapslovgivningen i lys av endrede 
forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser" skriver utvalget: 

                                                 
80 St prp nr 1 (FD), 93/94, s 10. 
81 St prp nr 1 (FD), 93/94, s 13. 
82 St prp nr 1 (FD), 93/94, s 16. 



Försvarshögskolan Enskild uppsats 21.07.03  

Major Erland Løkken 19 100:2019 32 av 58 
 
 

Norges sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen - en politikk fri for energistrategisk påvirkning? 
 
 

De store olje- og gassforekomstene som er lokalisert i havområdene i nord vil kunne gjøre dette 
området mye viktigere for russisk økonomi i fremtiden. Med den viktige rolle oljenæringen spiller 
i verdensøkonomien i dag, og den strategiske betydning denne ressursen har, vil dette området på 
sikt få økt strategisk betydning for Russland.83 

Norge utsatte posisjon fremgår også av følgende sitat: 
Norge kan også bli berørt som hovedeksportør av olje og gass til Vest-Europa. Uten at Norge 
direkte er involvert i en krise, kan produksjons- og distribusjonssystemet bli utsatt for 
ødeleggelser, primært for å ramme ett eller flere av de vest-europeiske mottakerland som kan være 
involvert i krisen. Som olje- og gassproduserende nasjon vil Norge også kunne bli utsatt for 
politisk og militært press uten å være direkte involvert i konflikt med andre nasjoner.84 
I oppsummeringen av NOU-ens sikkerhetspolitiske rammebetingelser nevnes det 
imidlertid ikke noe om at norsk olje og gassproduksjon har en innvirkning. I 
stedet fokuseres det på Russlands militære kapasitet, samt at et økt norsk 
utenlandsengasjement kan øke risikoen for at Norge blir satt under press. Utvalget 
mener at den største og mest alvorlige utfordringen for Norges sikkerhet fortsatt er 
knyttet til den russiske militære kapasitet i våre nærområder, og den uforutsigbare 
politiske utvikling i Russland.  

Av de ni talene av Forsvarsminister Jørgen Kosmo som er tilgjengelige på 
regjeringens hjemmeside, Odin, berører ingen den norsk olje- og 
gassproduksjonen i en sikkerhetspolitisk kontekst. 

I St prp nr 1 (FD), 95/96, sier departementet at Europa på ingen måte har falt til 
ro, og at Norge må arbeide aktivt for innflytelse i de institusjoner som påvirker 
norsk sikkerhet. Departementet tar også til orde for at alliansen skal vurdere ulike 
prinsipper for arbeidsdeling av de sikkerhetspolitiske behov og muligheter.85 

Om Norges interesser i et Europa i endring skriver departementet at det er viktig å 
arbeide for en sikkerhetspolitisk oppmerksomhet i en tid hvor vi kan falle i 
skyggen. NATO utgjør fremdeles ryggdekningen for Norge, og Norge må arbeide 
for å opprettholde et godt forhold til USA.  Det legges videre vekt på at Norge må 
delta i internasjonale operasjoner for å sikre støtte til eget forsvar ved behov. I 
oppsummeringen sier departementer at: 
I en videre sammenheng dreier det seg om vår evne til å generere interesse og engasjement fra våre 
samarbeidsland, basert på vår geopolitiske plassering og ikke minst vår evne og vilje til å bidra til 
løsningen av de felles sikkerhetspolitiske utfordringer.86 

Det sies ingen ting om norsk olje- og gassproduksjon som en faktor i den norske 
sikkerhetspolitikken.  

UD sier i sin budsjettproposisjon for 95/96, som for øvrig har fått en langt 
fyldigere redegjørelse av de utenrikspolitiske rammebetingelsene enn i tidligere, 
at EUs prioriterte oppgaver innenfor sikkerhetspolitikken i stor grad er 
sammenfallende med norske interesser, og at Norge derfor vil arbeid for 
innflytelse i EU. Det sies ingen ting om norsk olje og gassproduksjon.  

Ingen av Forsvarsminister Jørgen Kosmos fem taler som er tilgjengelige på Odin 
inneholder noe om norsk olje- og gassproduksjon. 

                                                 
83 NOU 1995:31, pkt 3.3.1: "Nordområdets strategiske betydning". 
84 NOU 1995:31, pkt 3.4.1: "Nye konfliktlinjer i Europa". 
85 St meld nr 1 (FD), 95/96, s 12. 
86 St meld nr 1 (FD), 95/96, s 26. 



Försvarshögskolan Enskild uppsats 21.07.03  

Major Erland Løkken 19 100:2019 33 av 58 
 
 

Norges sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen - en politikk fri for energistrategisk påvirkning? 
 
 

I St prp nr 1 (FD) 96/97 sier departementet at Europa fremdeles er inne i en 
periode preget av endring, og at dette stiller Norge ovenfor nye utfordringer. 
Departementet sier videre at sikkerhetspolitikken, slik den har kommet til uttrykk 
i de senere år, ligger fast. Russland vil fremdeles representere en sentral 
dimensjon i norsk sikkerhetspolitikk og nordområdenes geostrategiske betydning 
er en av de mest stabile forutsetningene for forsvarsplanleggingen. NATO 
fremstår fremdeles som det mest sentrale organ for sikkerhets- og forsvarspolitisk 
innflytelse. Fra norsk side vil det fremdeles være en utfordring å stimulere USA til 
fortsatt interesse og engasjement for nordområdene. I den internasjonale 
sikkerhetspolitikken vil Norge fremdeles har begrensede påvirkningsmuligheter, 
og konkret deltagelse og vilje til å bære kostnader i fellesskap med andre vil bidra 
til å sikre vår internasjonale legitimitet. Det nevnes ingen ting om den norske olje- 
og gassproduksjonen. 

I UDs  del av budsjettproposisjonen står det følgende om norsk olje- og 
gassproduksjon: 
Omfanget av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel gir Norge en viktig internasjonal posisjon 
både politisk og kommersielt. Regjeringen legger fortsatt vekt på at Norge skal delta aktivt i det 
internasjonale samarbeide for å endre de globale energisikkerheten innenfor rammen av en 
bærekraftig utvikling. Den norske oljeindustriens internasjonale satsning representerer en mulighet 
for meget store verdiskapninger, men reiser samtidig en rekke spørsmål som krever 
Utenriksdepartementets løpende medvirkning.87 

Departementet sier altså ikke noe om Norges sikkerhetspolitisk situasjon, men 
tenker på den mulige økonomiske vinningen ved at blant annet Statoil går inn i 
prosjekter i andre land. 

Det sikkerhetspolitiske bibliotek nr 10/97 har trykt en tale av Forsvarsminister 
Jørgen Kosmo der han sier at de norske olje- og gassinstallasjoner har fått økt 
betydning for NATO. Han sier videre at installasjonene er sårbare for 
terroristangrep og at norsk økonomi er avhengig av petroleumsinntektene. 
Likeledes sier han at norsk olje- og gasseksport dekker en stadig større del av 
Europas behov, og at norsk sikkerhet derfor er tett knyttet til europeisk sikkerhet. 
Han sier videre at han derfor er trygg på at Norges allierte vil støtte Norge i 
prosessen med  å anskaffe de nødvendige kapasitetene.88 

Sett under ett har den norske sikkerhetspolitikken i hele denne perioden vært 
preget av endringer i de sikkerhetspolitiske rammebetingelsene, men ikke av den 
norske olje- og gassproduksjonen. Norges nei til EU, NATOs utvidelse og den 
generelle reduserte fokus på nordområdene har vært sentrale temaer. Norges 
reaksjon har vært å delta i internasjonale operasjoner og vise vilje til å bære 
kostnader, samt at Norge har lempet på de selvpålagte restriksjonene for å gjøre 
landet attraktivt for alliansen. Dog er det interessant å legge merke til at 
Forsvarsminister Jørgen Kosmo bruker den norske olje- og gassproduksjonen som 
et argument for å knytte norsk og europeisk sikkerhet tettere sammen.  

3.2.2 Eksterne aktører 
Hele denne perioden er preget av liten fokus på olje- og gass som en 
sikkerhetspolitisk faktor, og ingen av de relevante tidsskriftene i 1993, 1994 eller 
1995 har artikler som er knyttet til den norske olje- og gassproduksjonen.  
                                                 
87 St prp nr 1 (UD), 96/97, s 7. 
88 Jørgen Kosmo: "Norwegian security and defence policy - Future challenges", Det 
sikkerhetspolitiske bibliotek, nr 10/97.  
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I en artikkel i Det sikkerhetspolitiske bibliotek i 1996 skriver Grete Værnø at 
Norge har særinteresser som ikke nødvendigvis blir delt av andre Europeiske land, 
og nevner hav- og ressursforvaltning som et område. Hun sier videre at Norge 
ikke har maktmidler til å handle på egen hånd, men at våre sterke kort er olje og 
gass og vår beliggenhet som kyststat. Hun nevner ikke noe om eventuelle 
sikkerhetspolitiske implikasjoner i den saken.89 

3.3  1998-1999; brytningspunkt og normalisering 
Bondevik er statsminister i denne perioden, og Norges oljeproduksjon reduseres 
til ca 3,99% av verdens oljeproduksjon. Prisen på nordsjøolje faller merkbart fra 
høsten 1997 og utover i første kvartal 1998, og avsluttes på nærmere 10 USD i 
november og desember 1998.90 Gjennomsnittsprisen er på ca 13 USD pr fat over 
hele året 1998.91 

I mars 1998 varsler regjeringen om at den vil iverksette en reduksjon i norsk 
oljeproduksjon på ca 3%, dvs ca 100 000 fat pr dag, som et bidrag til å stabilisere 
oljeprisen. Ordningen vil bli gjort gjeldende fra 1 mai, og være gjeldende ut året.92 
4 desember 1998 varsler regjeringen om at den vil opprettholde reduksjonen i 
norsk oljeproduksjon frem til utgangen av juni 1999.93  

Norge overtar formannskapet i OSSE fra 1 januar 1999, og i april holdt NATO sitt 
50-års jubileum i Washington og vedtok Defence Capability Initiative (DCI) som 
en retningslinje for utviklingen av NATOs styrker for fremtiden.  

I juni samme år vedtok EU på sitt toppmøte i Køln å overføre de fleste oppgaver 
fra VEU til EU for å gi EU en militær kapasitet til å løse Petersberg oppgavene. 
Dette var en oppfølging av vedtaket som ble gjort i Amsterdam i 1997. På EU 
møtet i Helsingfors i desember 1999 vedtok EU å opprette en utenriks- og 
sikkerhetskomité, en militærkomité og en militær stab. Opprettelsen startet i mars 
2000, og EU har skaffet seg tyngde bak sin Felles Utenriks- og Sikkerhetspolitikk 
(FUSP). 

Norges oljeproduksjon i 1999 holder seg på 1998 nivå, men prosentandelen øker 
litt til ca 4,06 % av verdensproduksjonen, og prisen på nordsjøolje har en 
gjennomsnittspris på ca 18 USD pr fat over året.94 I januar, februar og mars er 
oljeprisen nede i ca 11 USD pr fat, men stiger til over 25 USD pr fat på slutten av 
året.95 

                                                 
89 Grethe Værnø: "Konflikt, fred og stabilitet", Det sikkerhetspolitiske bibliotek nr 9/1996. 
90 Prisene er hentet fra Olje- og Energidepartementets pressemeldinger "Normpris på råolje" 1-4 
kvartal 1998. http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/oed/1999/pressem 
91 BP Statistical Review of World Energy 2002. http://www.bp.com/centres/energy2002/index.asp 
14 apr 03. 
92 Pressemelding fra Olje- og Energidepartementet 29 mars 1998. 
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/oed/1998/pressem/026005-070028/index-dok000-b-n-
a.html 
93 Pressemelding fra Olje- og Energidepartementet 4 desember 1998. 
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/oed/1998/pressem/026005-070076/index-dok000-b-n-
a.html 
94 BP Statistical Review of World Energy 2002. http://www.bp.com/centres/energy2002/index.asp 
14 apr 03 
95 Prisene er hentet fra Olje- og Energidepartementets pressemeldinger "Normpris på råolje" 1, 2, 
3, 4 kvartal. http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/oed/1999/pressem 
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I mars beslutter regjeringen å forlenge reduksjonen av oljeproduksjonen med ca 
200 000 fat pr døgn resten av året av hensyn til norsk økonomi,96 og i desember 
beslutter regjeringen å forlenge reduksjonen til og med første kvartal 2000.97 
Reduksjonen blir avviklet med virkning fra 1 juli 2000. 

3.3.1 Staten som aktør 
I St prp nr 1 (FD) 97/98 sier departementet at europeisk sikkerhetspolitikk er 
preget av et stadig mer omfattende og institusjonalisert samarbeid, og at dette 
bidrar til å redusere risikoen for en krig. Samtidig har den internasjonale 
utviklingen redusert sperrene for lokale konflikter, og faren for terroraksjoner, 
flyktningestrømmer etc utgjør nye utfordringer for europeisk sikkerhet.  

Det fremholdes at NATO fremdeles er vår ryggdekning, og at Norge støtter en 
styrking av den europeiske pilaren i NATO, men at dette må skje i samforståelse 
med USA. Norge vil fremdeles jobbe aktivt internasjonalt og bidra med styrker i 
internasjonale operasjoner. Utenlandsengasjementet er en viktig og integrert del 
av norsk sikkerhetspolitikk, og har blitt et viktig middel for å ivareta norske 
sikkerhetspolitiske interesser.  

Om Forsvarets rolle i sikkerhetspolitikken sier departementet at en vurdering av 
de sikkerhetspolitiske utfordringer må ta utgangspunkt i den utviklingen vi ser i 
dag, samtidig som vi forsøker å se fremover i et lengre perspektiv. Mellom 
tradisjonelle fredstidsoppgaver og forsvar mot militære angrep, ligger det en rekke 
utfordringer. Blant annet vil dette inkludere beskyttelse av våre 
petroleumsinstallasjoner. Departementet sier følgende om den norske olje- og 
gassproduksjonens betydning: 
Betydningen av norsk olje- og gassproduksjon for energiforsyningen til Europa er stadig blitt 
større de senere år, og vil fortsette å øke i årene som kommer. Viktigheten for mottakerlandene av 
stabil og sikker tilgang på energileveranser gjør at den norske energiproduksjonen må vurderes 
også i en sikkerhetspolitisk sammenheng. I NATO har man iverksatt en oppdatering av 
eksisterende planverk og organisering i lys av den sikkerhetspolitisk utvikling. På norsk side er det 
nedsatt en arbeidsgruppe bestående av statssekretærene i de berørte departementene, ledet av 
statssekretæren i Forsvarsdepartementet, for å gjennomgå organiseringen og planverk for sikring 
av Norges olje- og gasinstallasjoner på sokkelen.98 

Dette er første gang på nittitallet at det blir uttrykt eksplisitt i 
budsjettproposisjonen at norsk olje- og gassproduksjon kan ha en 
sikkerhetspolitisk innvirkning på Norge. I min søken etter arbeidsgruppens 
rapport viser det seg at det ikke ble laget noen rapport. Statssekretærutvalget 
stanset sitt arbeid da det ble bestemt at ansvarsforholdene skulle forbli som de 
hadde vært - Justisdepartementet skal ha ansvaret for sikringen av 
petroleumsinstallasjonene, og Forsvaret skal inngå som bistandsressurs for 
politiet.99 

UDs budsjettproposisjon har dette året blitt langt mer omfattende i sin beskrivelse 
av de utenrikspolitiske rammevilkårene og hovedoppgaver. Departementet tar opp 

                                                 
96 Pressemelding fra Olje- og Energidepartementet 26 mars 1999 
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/oed/1999/pressem 
97 Pressemelding fra Olje- og Energidepartementet 8 desember 1999. 
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/oed/1999/pressem 
98 St prp nr 1 (FD), 97/98, s 24. 
99 Forsvarsdepartementets svar på spørsmål i spontanspørretimen fra Stortingsrepresentant Godal 
og Rui i Stortinget 9 juni 1999 om beskyttelse av petroleumsinfrastrukturen. FD arkivreferanse: 
1993/00535-FD II-2/ARE/010.04.  
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den norske ressurspolitikken (olje og gass), men da i lys av det internasjonale 
engasjementet som flere norske oljeselskaper har gitt seg inn på. Det vises til at 
Norges omfang av olje- og gassproduksjon gir Norge en viktig posisjon 
internasjonalt både politisk og økonomisk.100 

St meld nr 22, 97/98, er den første langtidsmeldingen for Forsvaret siden St meld 
nr 16, 92/93. Denne meldingen har fått et fireårs perspektiv mot tidligere 
femårsperspektiv da man ser at endringene i forsvars- og sikkerhetspolitikk går så 
raskt at femårs planer ikke er holdbare. Siden januar 1993 har det som vist 
ovenfor skjedd flere betydelige endringer i den internasjonale 
sikkerhetsstrukturen, og Norges innflytelse i sentrale beslutningsorganer er endret. 
Departementet sier derfor at den sikkerhetspolitiske utviklingen er usikker.  
Derfor må norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk også ta hensyn til de utfordringer som kan oppstå 
på sikt. Disse utfordringene omfatter alt fra faren for krenking av norsk suverenitet til kriser og 
militære angrep på norsk territorium. Utfordringene mot norsk sikkerhet kan også omfatte andre 
typer farer som spredning av kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen, terroranslag, 
miljøkatastrofer og internasjonale militære kriser og kriger.101 

Departementet sier videre at Forsvaret er grunnpilaren i regjeringens 
sikkerhetspolitikk og skal både kunne forsvare hele landet mot militære angrep og 
kunne bidra til å håndtere kriser av varierende omfang og karakter. I fredstid må 
Forsvaret bidra til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, inkludert 
beskyttelse av petroleumsvirksomheten.102 

I kapittelet om det sikkerhetspolitiske grunnlaget sier departementet at vi ikke har 
noen sikkerhet for at pågående eller framtidige regionale væpnede konflikter ikke 
sprer seg. Slik spredning kan også ramme vårt eget område, for eksempel ved 
anslag mot våre petroleumsinnretninger, og kanskje primært for å ramme andre 
land enn Norge.103 

Om Norge som strategisk energileverandør sier departementet:  
Eksporten av norsk olje og gass til en rekke europeiske land er betydelig. Mottakerlandenes 
avhengighet av en stabil og sikker tilgang først og fremst på gassleveranser, gjør at den norske 
produksjonen må vurderes også i en europeisk sikkerhetspolitisk sammenheng. Dette forsterkes 
ved at potensielle alternative leverandører er preget av politisk og militær uforutsigbarhet. På kort 
sikt gjør dette mottakerlandene meget sårbare. I krise og krig er det Forsvarets oppgave å beskytte 
petroleumsinnretningene, både på land og til sjøs. Planene for dette er koblet til det generelle 
beredskapssystemet for Forsvaret. I fredstid har beskyttelse og sikring av plattformene på 
kontinentalsokkelen så langt vært et rent politiansvar, mens Forsvaret står for den altoverveiende 
kompetanse og ressursene som kan settes inn. I nært samarbeid med andre ansvarlige 
myndighetsorgan er det igangsatt et arbeid som blant annet ser på forholdet mellom formelt 
ansvar, kapasitet og ressursinnsats knyttet til denne oppgaven.104 

Videre sies følgende: 
For at norske myndigheter skal beholde den nødvendige politiske handlefrihet, må Forsvaret ha en 
viss evne til å sikre petroleumsvirksomheten. Omfanget av denne virksomheten og den gjensidige 
avhengighet som er skapt, har økt meget betydelig siden forrige helhetlig gjennomgang av 
Forsvarets kapasiteter på dette felt. Enkelte petroleumsinnretninger befinner seg også utenfor 
norsk kontinentalsokkel, og i enkelte tilfeller på andre staters territorium, men er likevel underlagt 
norsk jurisdiksjon. Samarbeid med våre allierte er nødvendig for å sikre petroleumsproduksjon og 

                                                 
100 St prp nr 1 (UD), 97/98, s 7. 
101 St meld nr 22, 97/98, s 7. 
102 St meld nr 22, 97/98, kap 2. 
103 St meld nr 22, 97/98, kap 3. 
104 St meld nr 22, 97/98, s 15. 
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-leveranser. I denne sammenheng vil det blant annet være behov for en ytterligere avklaring av 
nasjonalt og alliert ansvar. NATO er i ferd med å revidere eksisterende planverk for beskyttelse av 
petroleumsinnretninger offshore.105 
I kapittelet som omhandler Forsvarets struktur og virksomhet sies det ikke noe om 
olje- eller gassproduksjonen, mens det i kapittelet om forsvarspolitiske 
retningslinjer sies at Norge står ovenfor andre typer utfordringer blant annet på 
grunn av det store havområdet og petroleumsproduksjonen.106 Dette sies over en 
setning, og tillegges ikke stor vekt. 

I St prp nr 45, 97/98, om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret, foreslås 
betydelige endringer av Luftforsvarets struktur. For sikkerhetspolitiske 
rammebetingelser henvises til siste langtidsmelding for Forsvaret.  

Forsvarsminister Dag Jostein Fjærvold nevner olje- og gassinstallasjoner som et 
mulig terrormål i forbindelse med Forsvarsministerens årlige tale i Oslo Militære 
Samfund 5 januar 1998,107 men i talen til den årlige Leangkonferansen arrangert 
av Den norske Atlanterhavskomité 2 februar 1998 om "fremtidige utfordringer for 
norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier han ingenting om olje og gass.108  

Åslaug Haga, statssekretær i Utenriksdepartementet, stiller i sin tale til 
Leangenkonferansen følgende spørsmål; "Hvordan, og i hvilken grad, har 
petroleumssektoren påvirket den norske utenrikspolitiske agenda"? Hun sier i 
talen at det er to grunner til at man bør behandle strategiske og sikkerhetspolitiske 
aspekter ved petroleumsproduksjonen; (1) prognosene viser et trangt 
energimarked for de neste to decennier, og (2) historien viser at den kan oppstå 
implikasjoner forbundet med petroleumssektoren. Hun sier videre at økonomisk 
og nasjonal sikkerhet innenfor energifeltet ikke kan overlates til markedskreftene. 
Det vil i såfall kunne lede til en gjentagelse av historien. For å understreke oljens 
betydning viser hun til et referat fra President George Bush Sr etter Gulfkrigen der 
han sa at "olje er blodet i moderne samfunn". 

Statssekretæren sier videre at Norge fra starten av oljeeventyret var klar over at 
petroleumsaktiviteten ikke kunne behandles isolert fra utenrikspolitikken, men 
sier samtidig at det vil være feil å si at oljen har endret norsk utenriks- og 
sikkerhetspolitisk orientering. Hun konkluderer artikkelen med at (1) internasjonal 
energipolitikk er klart et utenrikspolitisk tema og at Norge må ivareta de politiske 
implikasjonene i energimarkedet, og (2) norske petroleumsaktiviteter medfører 
nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge. Til den siste konklusjonen må det 
påpekes at hun da henviser til norske petroleumsaktiviteter utenlands - dvs norske 
selskaper som driver med olje- og gassproduksjon i utlandet.109 

I en tale til Sjømilitært Forum 25 november 1998 påpeker Forsvarsminister Dag 
Jostein Fjærvold at Sjøforsvaret har en rolle å spille i sikringen av olje- og 

                                                 
105 St meld nr 22 (1997/1998), s 24. 
106 St meld nr 22 (1997/1998), s 52. 
107 Dag Jostein Fjærvold: Tale til Oslo Militære Samfund 5 januar 1998. Tilgjengelig på Odin. 
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/fd/1998/taler/ 
108 Dag Jostein Fjærvold: "The Future Challenges to Norwegian defence and security Policy", Tale 
til Leangenkonferansen, Det sikkerhetspolitiske bibliotek nr 5/98. 
109 Åslaug Haga: "Norges petroleumsaktiviteter og den utenrikspolitiske agendaen". Tale holdt ved 
det årlige Leangkollenseminaret i regi av Den norske Atlanterhavskomité, 3 februar 1998. Gjengitt 
i Det sikkerhetspolitiske bibliotek nr 6/1998. 
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gassinstallasjonene, men at det vil være umulig å forsvare alle installasjoner.110 
Han tar dog ikke opp disse forhold i en utvidet sikkerhetspolitisk kontekst.   

Utenriksminister Knut Vollebæk sier i en artikkel i Internasjonal politikk nr 
2/1998 at suverenitetshåndhevelse, forebygging av militært angrep mot norsk 
territorium og bidrag til lavspenning og forutsigbarhet i nordområdene alltid har 
stått i sentrum for norsk sikkerhetspolitikk. Han sier videre at det har blitt en 
målsetning å bidra til stabilitet og fred på et globalt nivå, samt at 
sikkerhetspolitikken har blitt mer mangfoldig. Han viser blant annet til at deler av 
miljøpolitikken i dag faller inn under sikkerhetspolitikken, men nevner ikke noe 
om norsk olje- og gassproduksjon i en sikkerhetspolitisk rolle. Helt til slutt sier 
Vollebæk at: 
Vi trenger et utvidet sikkerhetsbegrep. Samtidig må vi vokte oss vel for å gjøre all utenrikspolitikk 
til sikkerhetspolitikk. På samme måte som vi må sette grenser for hva som er rent kvantitativt er 
sikkerhetspolitikk, finnes det også kvalitative grenser for sikkerhetspolitikken. Vi må har et 
realistisk forhold til hva vi kan få til, men vi kan i dag bruke et helt annet spekter av virkemidler 
for å nå målene…..Dette innebærer en delvis forskyvning av oppmerksomheten fra beskyttelse av 
vårt nasjonale territorium over mot internasjonale operasjoner.111 
I St prp nr 1 (FD), 98/99, har olje- og gassproduksjonen forsvunnet som en faktor 
i sikkerhetspolitikken igjen. Departementet sier at bortfallet av den tidligere 
blokkdelingen har fjernet faren for et omfattende koordinert angrep mot Vest-
Europa i overskuelig framtid, men har også svekket sperrene mot mindre væpnede 
konflikter. Usikkerhet er et sentralt, og trolig vedvarende trekk ved den 
sikkerhetspolitiske situasjon. Proposisjonen viser ellers til den siste 
langtidsmeldingen fra 97/98, men nevner som sagt ikke noe om den norske 
petroleumsproduksjonen. UD nevner heller ingen ting i sin budsjettproposisjon 
om dette.  
I St meld nr 38, 98/99, som omhandler opprettelsen av Forsvarets 
Innsettingstyrker (FIST), og som kom bare ett år etter siste langtidsmelding og 
etter toppmøtet i Washington, sies det i innledningen at det er bred politisk 
enighet om å styrke Norges evne til å delta i internasjonale militære operasjoner, 
blant annet gjennom styrket evne til alliert samvirke i NATO.112 Det sies videre i 
det sikkerhetspolitiske grunnlaget at Norge kan bli utsatt for trusler mot olje- og 
gassinstallasjoner. Alt nevnes i en setning, og noe mer sies ikke om den saken.  

St prp nr 33, 98/99, "Om visse organisasjonsendringar m.m. i Forsvaret", har 
ingen vurderingen av sikkerhetspolitiske rammevilkår men viser til de siste to 
langtidsmeldingene.  

Det samme gjelder for St prp nr 89, 98/99, som også omhandler 
organisasjonsendringer i Forsvaret, og St prp nr 65, 98/99, som behandlet 
Forsvarets investeringer til fregatter og kampfly. 

I den årlige talen i Oslo Militære Samfund 4 januar 1999 sier Forsvarsminister 
Dag Jostein Fjærvold at norske havområder er rike på ettertraktede ressurser som 
fisk og olje, og at det på denne bakgrunn er det viktig for Norge å sikre seg 
politisk handlefrihet i situasjoner hvor sentrale norske interesser kan komme 

                                                 
110 Dag Jostein Fjærvold: Tale til Sjømilitært Forum 25 november 1998. Tilgjengelig på Odin. 
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/fd/1998/taler/ 
111 Knut Vollebæk: "Norsk sikkerhetspolitikk i et Europa i endring" i Internasjonal Politikk nr 
2/1998, s 313. 
112 St meld nr 38, 98/99: Kap 2.2 
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under press. Han sier dog ingen ting om dette i sin tale til Forsvarets høgskoles 
sjefskurs 3 dager senere.113 

Den nye Forsvarsministeren Eldbjørg Løwer nevner olje- og gassproduksjonen i 
en sikkerhetspolitisk kontekst ved noen anledninger senere på året, og legger vekt 
på at Norge kan bli utsatt for trusler og aksjoner selv om Norge ikke er direkte 
berørt i en konflikt.114  

Oppsummert kan man si at 1998 ble et år der den norske olje- og 
gassproduksjonen fikk en reell oppmerksomhet i regjeringens verbaliseringen av 
sikkerhetspolitikken, og således kunne vært et brytningspunkt, men at 1990 tallets 
normaltilstand var opprettet igjen fra 1999. Petroleumens plass i 
sikkerhetspolitikken ble derfor av tilsynelatende høyst begrenset varighet.  

3.3.2 Eksterne aktører 
De eksterne aktørene kom på banen i denne perioden, og flere av de relevante 
tidsskriftene har artikler som omhandler den norske olje- og gassproduksjonen i et 
sikkerhetspolitisk perspektiv.  

Viseadmiral Bjørnar Kibsgaards (pensjonist fra 1996, og ansatt i 
Europaprogrammet fra samme år) behandler  i sin tale til Leangenkonferansen i 
februar 1998 spørsmålet; "hvorfor energi har blitt en sikkerhetspolitisk 
problem".115 Europaprogrammet startet en studie på dette temaet høsten 1996, og 
Kibsgaard var prosjektleder for dette programmet. Denne talen er derfor basert på 
dette studiet som munnet ut i en prosjektrapport i november 1998.116 

Kibsgaard går igjennom historiske aspekter ved oljeproduksjonen internasjonalt, 
og slår fast at petroleum er en vital nødvendighet for alle moderne samfunn. Han 
viser til at USA definerer petroleum som en vital nødvendighet for nasjonen, men 
at få andre land omtaler dette da det blir sett på som et sensitivt tema. Dog hevder 
han at petroleum har fått økt oppmerksomhet den seneste tiden. Kibsgaard 
konkluderer med at energi må påvirke den norske sikkerhets- og 
utenrikspolitikken i større grad enn før.  

Europaprogrammet utgir i november dette året sin rapport: Strategi - 
Sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon som i sin helhet er viet dette temaet.117 I 
denne rapporten er det flere sentrale personer som bidrar med arbeider for å belyse 
Norges posisjon som en energistrategisk viktig aktør, samt de konsekvensene 
dette kan eller bør gi for norsk sikkerhetspolitikk.  

Tore Nyhamar hevder i en artikkel i Internasjonal Politikk nr 3/1999 at fordi norsk 
energiproduksjon er av vital betydning for andre stater, er den nåværende 
politikken om å innstille eller redusere produksjonen i krisesituasjoner ikke lenger 
en farbar vei. Produksjonen må av utenrikspolitiske grunner opprettholdes så 
lenge som overhodet mulig i en krisesituasjon. Den mest aktuelle trusselen er 

                                                 
113 Dag Jostein Fjærvold: Tale til Oslo Militære Samfund 4 januar 1999, og Tale til Forsvarets 
høgskoles sjefskurs 7 januar 1999. Tilgjengelig på Odin. 
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/fd/1999/taler/ 
114 Flere av Forsvarsminister Eldbjørg Løwers taler som er tilgjengelig på Odin berører dette 
temaet. http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/fd/1999/taler/  
115 Bjørnar Kibsgaard: "Why Energy has become a Security Policy Problem", Det 
sikkerhetspolitiske bibliotek nr 6/1998. 
116 Strategi - Sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon. 
117 Strategi - Sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon. 
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terroranslag som NATO er lite egnet til å bekjempe. Norges energieksport har 
gjort Norge utsatt fra alle som ønsker å påvirke store mottakere av norsk energi. 
Norsk utenrikspolitikk må forholde seg aktivt til disse skiftende trusler og 
kartlegge hvilke interesser som sammenfaller med våre under forskjellige 
omstendigheter.118 

Trond Johannessen har en artikkel i Fokus Europa nr 2/99 der han behandler den 
norske energiproduksjonen som en sikkerhetspolitisk faktor,119 og Godrun 
Gaarder oppsummerer i Fokus Europa nr 3/99 Europaprogrammets  konferanse 
som omhandlet ressurser, næringsliv og sikkerhetspolitikk. Også her berøres 
sikkerhetspolitiske aspekter ved Norges stilling som forvalter av store 
energiressurser.120 

I det hele tatt har petroleumsvirksomheten fått en signifikant oppmerksomhet av 
eksterne aktører i denne perioden. 

3.4 Analyse 
Undersøkelsen så langt har tydelig vist at den norske olje- og gassproduksjonen 
tilsynelatende ikke har hatt noen sentral plass i utformingen av den norske 
sikkerhetspolitikken, men at det samtidig var et blaff av oppmerksomhet i 
offisielle dokumenter i 1998. Nedenfor kommer dette til å gjennomgås nærmere. 

3.4.1 Utformingen av sikkerhetspolitikken på nittitallet  
De sikkerhetspolitiske rammebetingelsene som gjenspeiles i 
budsjettproposisjonen for både 1991 og 1992 er preget av det perspektivet som 
ligger til grunn for den tradisjonelle, realistiske skolen, med fokus på 
militærbalanse, geostrategi og kjernevåpen. Det vises til den manglende 
overnasjonale makt og myndighet, og fokuseres på Sovjetunionens militærmakt i 
nordområdene. Norges geostrategiske posisjon blir fremhevet som den 
dominerende faktoren. En artikkel av Ole Gunnar Austvik er et hederlig unntak 
med hensyn til å berøre den norske petroleumsproduksjonen som en 
sikkerhetspolitisk faktor. 

FK90, som la frem sin utredning i mars 1992, tar dog opp problemet og sier at 
olje- og gass har et potensiale til å bli et betydelig konfliktområde i fremtiden. 
Kommisjonen sier videre at den norske olje- og gassproduksjonen kan komme til 
å sette Norge i en utsatt eller presset situasjon selv om landet ikke er direkte part i 
noen konflikt selv. Det er også et par eksterne aktører som tar opp dette temaet i 
1992, men det er ingen betydelig fokus på dette temaet dette året heller.  

I 1993 blir FK90s vurdering av norsk olje- og gassproduksjon tatt opp under de 
sikkerhetspolitiske rammebetingelsene i langtidsmeldingen for Forsvaret, men den 
får ingen dominerende plass. Det er fremdeles den militære styrkebalansen og 
Norges geostrategiske posisjon som ligger som dominerende faktorer. 
Regjeringen sier også at Norges situasjon ikke har blitt så dramatisk endret som 
situasjonen for Finland og Sverige. Den norske sikkerhetspolitikken ligger derfor 
fast. I langtidsmeldingen sier også regjeringen at det er uønsket med bilaterale 

                                                 
118 Tore Nyhamar: "Petroleumsalder. Norsk sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen", 
Internasjonal politikk nr 3/1999.  
119 Trond Johannessen: "Energi og sikkerhetspolitikk". Fokus Europa nr 2/99. 
120 Godrun Gaarder: "Norge - en europeisk stormakt på havet, Utenriks- og sikkerhetspolitiske 
utfordringer". Fokus Europa nr 3/99. 
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avtaler med Russland i Barentsregionen, og at Norge i stedet må arbeide for 
multilaterale avtaler i dette området for å sikre at Norge blir behandlet som de 
sentraleuropeiske landene. Dette er en videreføring av resonnementene fra den 
kalde krigens dager. Det er heller ingen sentrale eksterne aktører som forsøker å 
sikkerhetisere olje- og gassproduksjonen dette året.  

I 1994 fortsetter den samme trenden med å fokusere på de klassiske faktorene i 
norsk sikkerhetspolitikk, og verken UDs eller FDs del av budsjettproposisjonen 
nevner olje- og gassproduksjonen med et ord. Dog kan man ane en svak dreining 
mot et en reell utvidelse av sikkerhetsbegrepet ved at proposisjonen tar opp 
avveiningen mellom politiske og militære virkemidler i sikkerhetspolitikken. I 
behandlingen av det norske engasjementet i utlandet nevnes det heller ikke noe 
om den norske olje- og gassproduksjonen, og ei heller er det noen eksterne aktører 
som tar opp temaet.  

Den samme trenden fortsetter også i 1995, og budsjettproposisjonen nevner ikke 
noe om olje- og gassproduksjonen, men tar opp utvidelsen av 
sikkerhetsperspektivet. 1995 er året etter at Norge sa nei til EU, og på den måten 
det første året i en ny utenriks- og sikkerhetspolitisk virkelighet. 
Budsjettproposisjonen var dog i hovedsak skrevet før avstemningen, så man kan 
ikke forvente å finne eventuelle endringer i den som en følge av det norske nei til 
EU.  

I NOU-en som behandlet beredskapslovgivningen, tas dog den norske olje- og 
gassproduksjonen opp som en sikkerhetspolitisk faktor, men nok en gang er det 
ikke en tung faktor. Det er fremdeles fokus på Russlands militære kapasitet og 
Norges geostrategiske posisjon og behov for gode forbindelser til USA og NATO. 
Heller ingen eksterne aktører berører temaet dette året.  

1996 kan sies å være det første året hvor eventuelle konsekvenser av norsk nei til 
EU vil begynne å gjøre seg gjeldende for alvor statens retorikk og utforming av 
sikkerhetspolitikken. Den norske olje- og gassproduksjonen kommer like vel ikke 
opp som noen faktor, men Norge fokuserer sterkt på behovet for å opprettholde 
den allierte interessen for området. Som en konsekvens av dette ser vi de første 
tegn til at Norge begynner å lempe på anvendelsen av de selvpålagte 
restriksjonene, og alliert flytrening blir tillatt i Finnmark. Likeledes begynner 
begrunnelsen for å delta i internasjonale operasjoner å bli mer fokusert på nasjonal 
sikkerhet. Norge skal eksportere sikkerhet og vise vilje til å bære kostnader, for 
derved å sikre import av sikkerhet ved behov. Fokus begynner å gå bort fra FN 
ledede operasjoner til de, i norske øyne, mer betydningsfulle NATO ledede 
operasjoner. Det er NATO som kan sikre norsk fred, ikke FN. Heller ingen 
eksterne aktører sikkerhetiserer temaet, selv om Grete Værnø berører 
referanseobjektet i en artikkel. 

Også i 1997 er norsk olje- og gassproduksjon stort sett fraværende i det 
sikkerhetspolitiske perspektivet, men Forsvarsminister Jørgen Kosmo berører 
temaet så vidt i forbindelse med Leangenkonferansen dette året. Konteksten for 
omtalen er dog at norsk og europeisk sikkerhet er tett knyttet sammen, og ikke en 
faktor for norsk sikkerhetspolitikk alene. Utenriksdepartementet tar opp norske 
selskapers deltagelse i oljeutvinning i andre land, men berører dette i et 
økonomisk og energipolitisk perspektiv. Det er ingen eksterne sikkerhetiserende 
aktører som berører temaet. Dog er det viktig å legge merke til at vi fra oktober 
1997 begynner å se et markert fall i oljeprisene, og dette fallet fortsetter utover 
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vinteren 1998. Norge tar konsekvensen av dette og innfører begrensinger i 
oljeproduksjonen sammen med OPEC for å heve prisene igjen. 

Året 1998 er tilsynelatende et brytningspunkt for den energistrategiske 
innflytelsen i norsk sikkerhetspolitikk, i alle fall i en verbal sammenheng og andel 
av spalter i de offentlige dokumenter. Flere eksterne aktører bruker også mye 
spalteplass på dette temaet fra 1998 og de neste årene. 

Allerede i budsjettproposisjonen for 97/98 finner man at departementet begynner 
å legge vekt på den norske olje- og gassproduksjonen som en betydelig faktor. 
Denne dreiningen blir videre forsterket av at langtidsmeldingen for Forsvaret, St 
meld nr 22, også berører temaet i merkbar grad. Både budsjettproposisjonen og 
langtidsmeldingen tar opp problemet med mulige terroraksjoner mot Norge selv 
om Norge ikke er noen part i konflikten, samt at Norge kan bli utsatt for press i 
ulike internasjonale situasjoner. Det blir sagt at Forsvaret må ha en viss kapasitet 
til å forsvare petroleumsinstallasjonene. Det er også i budsjettproposisjonen at 
Forsvarsdepartementet orienterer om at det har blitt oppnevnt et 
statssekretærutvalg som skal se på problemer knyttet til forsvar av 
petroleumsinstallasjonene. Dette utvalget blir dog nedlagt uten å komme med 
noen nye innspill i saken. Justisdepartementet skal fremdeles ha ansvaret for 
sikringen av petroleumsinstallasjonene med støtte fra Forsvaret ved behov. 
Forsvarsministeren berører også temat i noen av sine taler dette året, og 
Utenriksdepartementet  tar opp temaet via statssekretær Åslaug Haga. Videre 
forankrer Utenriksminister Knut Vollebæk det utvidede sikkerhetsbegrepet i en 
artikkel.  

En sentral sikkerhetiserende aktør kommer også på banen i 1998. Pensjonert 
Viseadmiral Bjørnar Kibsgaard, tidligere øverstkommanderende for Sør-Norge,  
har en artikkel som berører temaet, og Europaprogrammet kommer med sin 
rapport om strategi, sikkerhetspolitikk og energiproduksjon som i sin helhet er 
viet temaet. Dessuten har flere tidsskrifter artikler som behandler temaet dette 
året. 

Fra å ha vært en tilsynelatende ubetydelig faktor i utformingen av norsk 
sikkerhetspolitikk tidligere på nittitallet, har plutselig olje- og gassproduksjonen 
kommet frem i lyset og blitt tatt hensyn til.  

I 1999 forsvinner dog den norske olje- og gassproduksjonen ut av de offisielle 
sikkerhetspolitiske publikasjonene igjen. Verken UD og FDs del av 
budsjettproposisjonen nevner det med ett ord, og stortingsmeldingen som 
omhandler opprettelsen av Forsvarets innsettingsstyrker, nevner temaet i bare en 
setning. Av eksterne aktører der det dog flere som har kommet på banen, og både 
NUPI og Europaprogrammet publiserer artikler som omhandler dette temaet. 
Europaprogrammet innleder også en ny undersøkelse som en oppfølging til den 
rapporten de ga ut i 1998. Den nye rapporten vil også omhandle Norges 
energistrategiske betydning, og blir ferdig i november 2000.121 

1990 tallet sett under ett, så har Norges energistrategiske betydning tilsynelatende 
ikke fått noen sentral posisjon i utformingen av sikkerhetspolitikken, med unntak 
av et blaff i 1998. Da ble den nevnt ved flere anledninger i offentlige dokumenter, 
og eksterne aktører brukte også mer spalteplass på temaet. I 1999 var derimot 

                                                 
121 Europaprogrammet, prosjektrapport: Norge i energiens geopolitikk. Oslo: Europaprogrammet, 
2000. 
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statens publikasjoner nok en gang fri for fokus på norsk olje- og gassproduksjon, 
mens flere eksterne aktører fortsatte å behandle temaet. Dog er det viktig å legge 
merke til at olje- og gassproduksjonen har vært nevnt i de statlige dokumentene 
både i FK90 som kom i 1992, i langtidsmeldingen i 1993, i en NOU i 1995 og 
Forsvarsminister Kosmos tale i 1997, før faktoren blomstret opp skikkelig i 1998. 
Den norske petroleumsproduksjonen har derfor ikke vært oversett eller helt glemt 
i statens behandling av sikkerhetspolitiske spørsmål, men den har altså ikke fått 
noen sentral plass før i 1998. 

3.4.2 Omorganiseringen av Forsvaret  
Ikke heller når det gjelder omstillingen av Forsvaret har den norske olje- og 
gassproduksjonen fått noen sentral plass.  

For mange i Forsvaret fremstår nok mye av 1990 tallet som en sammenhengende 
stor omstillingsprosess, men denne prosessen har vært initiert og foranlediget av 
to langtidsmeldinger. Den første langtidsmeldingen for Forsvaret på nittitallet 
kom i januar 1993, og den neste kom i februar 1998.  

I etterkant av disse stortingsmeldingene har regjeringen lagt frem flere 
proposisjoner som har omhandlet strukturelle endringer i Forsvaret. I hovedsak 
henviser disse proposisjonene til den til enhver tid siste langtidsmeldingen for 
sikkerhetspolitiske vurderinger og begrunnelse. Det er derfor lite nytt å finne i 
disse proposisjonene med hensyn til sikkerhetspolitiske rammebetingelser.  

Verken i langtidsmeldingen fra 1993 eller 1998 har norsk olje- og gassproduksjon 
fått noen spesielt betydningsfull innflytelse, men behandlingen av dette temaet var 
mer omfattende i 1998 enn i 1993. I 1998 omtales petroleumsproduksjonen som 
en relevant faktor i sikkerhetspolitisk sammenheng, men tillegges ikke 
betydningsfull vekt i sammenfatninger som har bæring på omorganiseringen av 
Forsvaret. Det er derfor lite som tyder på at den norske olje- og gassproduksjonen 
eksplisitt har fått noen større betydning for omorganiseringen av Forsvaret.  

Det at petroleumsproduksjonen har fått liten plass i forbindelse med 
omorganiseringen av Forsvaret fremstår dessuten som logisk når olje- og 
gassproduksjonen har fått liten oppmerksomhet i den generelle 
sikkerhetspolitikken i samme tidsrom, dog med unntak av den oppblomstringen 
som fant sted i 1998.  

3.4.3 Norges opptreden på den internasjonale militære arenaen  
Det er heller ingen tegn på at norsk olje- og gassproduksjon har hatt noen direkte 
innvirkning på den norske deltagelsen i internasjonale operasjoner.  

I St meld 46, 93/94, sies det at NATO operasjoner har forrang fremfor andre typer 
operasjoner da det er NATO som kan komme Norge til unnsetning. Det sies at det 
internasjonale samfunnet forventer at Norge tar sin del av byrden selv om Norge 
fremdeles må prioritere forsvarsoppgaven i nord.  

De fleste meldinger og proposisjoner som omhandler det internasjonale militære 
engasjementet for norske styrker, viser til siste langtidsmeldingen for 
sikkerhetspolitiske rammevilkår. Det er derfor lite nytt av sikkerhetspolitiske 
faktorer å finne i disse proposisjonene. 

Det internasjonale militære engasjementet har hatt en nasjonal sikkerhetspolitisk 
forankring gjennom ideen om eksport og import av sikkerhet, og siden 
petroleumsvirksomheten er en del av nasjonens virksomhet, nyter selvsagt denne 
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også godt av dette prinsippet. Dog har det altså ikke vært noen direkte uttalt 
sammenheng mellom norsk internasjonal militær virksomhet, og Norges 
energistrategiske betydning.  

3.5 Mulige forklaringer  
Det kan være vanskelig å finne noen absolutte og entydige forklaringer til hvorfor 
olje- og gassproduksjonen ikke har fått noen sentral plass i utformingen av norsk 
sikkerhetspolitikk på nittitallet, med unntaket av blaffet i 1998. Jeg vil her 
presentere mulige årsaker og drøfte i hvilken grad det er sannsynlig at de har 
påvirket. Som nevnt tidligere i undersøkelsen vil jeg dele Buzans fem nivåer i to, 
der jeg under det internasjonale nivået innplasserer internasjonale systemer og 
internasjonale subsystemer, mens jeg under det nasjonale nivået innplasserer 
enheter, underenheter og individer.  

3.5.1 Det internasjonale nivået 
Oljesjokkene i 1973, 1979 og 1986, samt USAs press på Norge for å styre 
oljeleveranser til Israel i 1973 og 1979, og USAs press på Vest-Europa og Norge i 
forbindelse med den sovjetiske gassrørledningen i 1982, lærte Norge at det kunne 
være lønnsomt å avpolitisere petroleumshandelen, og la den være kommersielt 
styrt av oljeselskapene. På den måten hadde Norge en politisk legitim forklaring 
til hvorfor staten ikke ville gå inn og styre hvor olje skulle selges eller ikke selges. 
Gjennom Norges assosierte medlemsskap i IEA, men ikke i OPEC, demonstrerte 
dessuten den norske stat at Norge hadde til hensikt å bidra til stabile leveranser av 
olje og gass til de vestlige land. Dette bidro til å gi en form for ryggdekning ved å 
vise den gode vilje ovenfor våre allierte og relevante handelspartnere, uten at det 
samtidig forpliktet Norge til å handle på noen bestemt måte der det var uforenlig 
med norsk politikk.122  

Når denne formen for politikk var fastlagt godt tilbake på 1970 og 1980 tallet, er 
det rimelig å anta at det var få incitamenter i det norske byråkratiet for å bringe 
frem olje og gassproduksjonen som et referanseobjekt i den sikkerhetspolitiske 
debatten etter den kalde krigen. Jo mindre fokus på norsk petroleumsproduksjon i 
det hele, jo mindre var sannsynligheten for å få en "uheldig" oppmerksomhet i 
ulike internasjonale scenarier.  

Det er også en annen internasjonal faktor som kan ha bidratt til at Norge ikke har 
sikkerhetisert olje- og gassproduksjonen. Den norske økonomien er tilsynelatende 
relativt avhengig av oljeinntektene,123 og det er lett å anta at alle eksportland 
ønsker så høye priser på sine produkter som mulig, samt at alle importland ønsker 
en så lav pris som mulig. Dette skulle borge for at Norge vil ha en så stabilt høy 
pris som mulig, og derved ensidig alliere seg med de andre produsentlandene for å 
oppnå dette. Så enkelt er det dog ikke. 

Dette motsetningsforholdet mellom eksportør og importør er nemlig ikke fullt så 
kategorisk. Alle importland er også avhengige av at produsentlandene har 
økonomi til å investere i utvikling av nye felt for å sikre langsiktige leveranser. 
Dette fordrer at produsentlandene har en såpass høy fortjeneste på oljesalget at de 
sitter igjen med den nødvendige kapitalen til investeringer i fremtidige oljefelt. 

                                                 
122 Tamnes s 198. 
123 For en oversikt over norsk økonomis påvirkning av variasjoner i oljeinntektene, se blant annet 
Faktahefte 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet, og Strategi - sikkerhetspolitikk og 
energiproduksjon. 
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Samtidig er det slik at eksportland ikke er tjent med alt for høye priser over lang 
tid da dette vil fremtvinge utvikling av alternative energikilder, med tilhørende 
redusert etterspørsel etter olje på lengre sikt. 

Likeledes er mange av produsentlandene relativt labile regimer, eller ligger i 
labile regioner, som er avhengige av oljeinntekten for å sikre nasjonal og regional 
stabilitet, og en gunstig utvikling av samfunnet. Det er derfor både i et 
sikkerhetspolitisk perspektiv og et langsiktig forsyningsperspektiv nødvendig med 
tilstrekkelig høye oljepriser. Blant annet nevner EU-kommisjonen dette forholdet i 
sin rapport om europeisk energisikkerhet, og sier at EU må lære seg å leve med 
priser på over 20 USD.124 

Den grenseprisen som sikrer en såpass høy lønnsomhet at penger vil bli investert i 
utvikling av nye oljefelt, ligger på i størrelsesorden 10-20 USD, alt avhengig av 
hvor det er snakk om i verden. I 1998 var grenseprisen for lønnsomhet i norsk 
oljeproduksjonen på ca 1-2 USD fatet for de feltene som var i produksjon, og 
Norges stat tjente penger ved ca 5 USD fatet. Ved priser på 7-8 USD fatet var 
inntektene så store at det kunne settes av midler på oljefondet, og ved priser på 
over 10 USD var det såpass lønnsomhet i norsk oljeindustri at den var interessert i 
fremtidige investeringer.125  

For Norge betyr dette at internasjonale mekanismer både fra eksportland og 
importland bidrar til å sikre Norge en stabil inntekt. I et økonomisk 
sikkerhetspolitisk perspektiv trenger derfor Norge ikke være bekymret for at 
landet må leve med priser under de norske grenseprisene siden disse ligger likt 
med, eller lavere enn, det som gjelder for mange andre produsentland. Dette kan 
ha bidratt til at Norge kunne unngå behovet for å sikkerhetisere norsk 
petroleumsproduksjon, og opprettholde en "anonym" tilværelse som olje- og 
gassprodusent. Hadde oljeprisen vært under de norske grenseprisene ville Norge 
vært tvunget til en mer aktiv energipolitikk på den internasjonale arenaen for å få 
opp prisene, med tilhørende risiko for negativ internasjonal oppmerksomhet.  

Av disse to faktorene, erfaringer med internasjonalt press og grenseprisene, er det 
etter min mening den første som fremstår som mest plausibel. Norge fikk relativt 
tidlig smake på konsekvensene av å besitte en viktig verdensressurs, og fant raskt 
en mekanisme som ga beskyttelse. At Norges oljeproduksjon har vokst relativt 
dramatisk siden den tid, har tydeligvis ikke påvirket handlingsmønsteret, og det 
har heller ikke vært noen situasjoner som har foranlediget en revidering av dette 
mønsteret. I 1998 fikk dog den norske oljeproduksjonen og oljeinntektene stor 
nasjonalt oppmerksomhet, men etter at det var avklart at grenseprisene lå under 
den gjeldene oljeprisen, ble saken lagt til side som en sikkerhetspolitisk faktor.  

3.5.2 Det nasjonale nivået 
På det nasjonale nivået, som i denne analysen omfatter Buzans tre nivåer; 
enhetsnivået, underenhetsnivået og det individuelle nivået, kan det finnes flere 
plausible forklaringer.  

                                                 
124 European Commission: Green Paper - Towards a European strategy for the security of energy 
supply. Bryssel: European Communities, 2001, s 39. 
125 Tore Nyhamar: "En energieksporterende småstat etter den kalde krigen: norske nasjonale 
interesser" i Norge i energiens geopolitikk, s 52. Se dessuten Austvik: "Energiproduksjon - 
utfordringer" i Strategi - sikkerhetspolitikk og energiproduksjon, s 103.  
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En mulig forklaring til at den norske olje- og gassproduksjonen ikke fikk noen 
fremtredende plass i norsk sikkerhetspolitikk kan være ønsket om å høste en 
fredsdividend i forbindelse med Sovjetunionens oppløsning og den generelle 
avspenningen i hele Europa. Hvorfor skulle statsapparatet bringe inn nye forhold i 
sikkerhetspolitikken når man så en mulighet til å redusere spenningen og utgiftene 
til Forsvaret på lengre sikt? I hvilken grad dette er en plausibel forklaring kan 
sikkert diskuteres da en slik "naivitet" kanskje ikke bør få noen sentral plass i et 
såpass vesentlig forhold. Dog er det nevnt, så vil videre gjennomgang av mulige 
forklaringer avgjøre om denne faktoren kan ha hatt en mulig innvirkning. 

Buzan mener at sikkerhet handler om eksistensielle interesser for overlevelse og 
selvråderett, og at denne prosessen foregår utadrettet for å bygge sikkerhet i 
regionen og verden for øvrig. I denne prosessen er forutsigbarhet og stabilitet 
viktige ingredienser. Det er derfor å anta at byråkratisk stabilitet, og kanskje 
sendrektighet, er å oppfatte som et gode i denne sammenhengen. En stor 
institusjon som det statlige byråkratiet, endrer ikke på sitt sikkerhetspolitiske syn i 
takt med det som kan være en temporær svingning i rammebetingelsene. Det er 
derfor å forvente at FD ikke begynte en sikkerhetspolitisk reorientering allerede 
dagen etter Sovjetunionens oppløsning. Når samtidig det realistiske perspektivet 
på internasjonale relasjoner har vært dominerende i statsapparatet under den kalde 
krigen, skal man ikke forvente at byråkratiet bringer inn nye teoretiske 
perspektiver og sikkerhetspolitiske analysemodeller med en gang.  

Denne stabiliteten kan dog ikke være med på å forklare hvorfor det plutselig ble 
en merkbar faktor i 1998, og ikke før eller senere. Stabiliteten i byråkratiet kan 
heller ikke forklare hvorfor det ikke var noen eksterne sikkerhetiserende aktører 
som grep fatt i referanseobjektet. Også de eksterne sikkerhetiserende aktøren kom 
på banen først i 1998, men i motsetning til staten har de fortsatt med den 
sikkerhetiserende prosessen også i 1999, og senere.  

To mulige forklaring til at staten tok opp temaet i 1998 og ikke før, kan være 
regjeringsskiftet høsten 1997 da det ble en borgerlig regjering, og at oljeprisen falt 
så dramatisk vinteren 1998. Det er ingen andre åpenbare faktorer på den nasjonale 
arenaen som skulle tilsi en såpass markant endring dette året. 

Det er mulig at forklaringen kan ligge i regjeringsskiftet fra en 
arbeiderpartiregjering til en borgerlig koalisjonsregjering høsten 1997, men i 
hvilken grad det er sannsynlig kan diskuteres. Bondevik overtok regjeringsmakten 
17 oktober 1997, og da var allerede mye av budsjettproposisjonen skrevet. Det er 
derfor ikke så veldig sannsynlig at enkeltindivider i regjering og rådgiverapparat 
har hatt tid til å påvirke så mye, men muligheten er der. Det vil i såfall bety at en 
eller flere av regjeringsmedlemmene eller deres politiske rådgivere har hatt stor 
innflytelse på byråkratiets utforming av sikkerhetspolitikken.  

I samsvar med Buzans teori skal man se på individer som mulige 
sikkerhetiserende aktører, og ikke bare se på staten eller organisasjoner som 
sikkerhetiserende aktører. Jeg har ikke gått inn i FDs arkiver for å undersøke 
hvilken påvirkningskraft ulike regjeringsmedlemmer eller politiske medarbeidere 
har hatt, men jeg har heller ikke sett noen artikler eller publikasjoner som kan 
styrke denne teorien. Det som også taler mot denne forklaringen er at olje- og 
gassproduksjonen forsvant ut av de sikkerhetspolitiske dokumentene igjen 
allerede i 1999, noe som i alle fall demonstrerer at vedkommende aktør hadde en 
temporær innflytelse.  
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Det som fremstår som den mest åpenbare forklaringen til den endrede fokus i 
1998, er det betydelige fallet i oljeprisene som man kunne begynne å spore 
allerede høsten 1997, og som forsterket seg utover 1998. Det fallet hadde 
betydelig innvirkning på statens inntekter, og bidro til å øke den politiske fokus på 
statens reduserte mulighet til å ivareta forpliktelsene for velferdssamfunnet. 

Hvorfor petroleumsproduksjonen forsvant ut av statens sikkerhetspolitiske 
publikasjoner allerede i 1999, altså året etter at den hadde blitt en 
sikkerhetspolitisk faktor, kan med Buzans modell forklares med at 
referanseobjektet har blitt av-sikkerhetisert eller institusjonalisert.  

Hvis staten mente olje- og gassproduksjonen kunne tas av-sikkerhetiseres allerede 
i 1999, hvorpå den ble politisert eller ikke-politisert, kan det skyldes at 
svingningene i oljeprisen ikke hadde den eksistensielle påvirkningen på norsk 
økonomi som man fryktet i 1998. Det var altså ikke behov for ekstraordinære 
tiltak for å sikre eksistensielle behov. Den norske stat tjente fremdeles penger selv 
med en oljepris på ca 10 USD fatet, og investeringene i Nordsjøen kunne stort sett 
ivaretas med priser på det nivået og høyere. Samtidig har en ekstensiv 
utvinningstakt ikke vært høyeste prioritet for Norge som nasjon, så en litt 
avventende investerings og utvinningstakt var ikke spesielt negativt. Buzan 
fremholder i sin teori at sikkerhetisering ikke er et gode i seg, og at av-
sikkerhetisering er ønskverdig når, og i den grad, det er mulig. Buzan mener også 
at et tema som har vært sikkerhetisert kan bli av-sikkerhetisert senere når man har 
funnet mekanismene som ivaretar trygghet i situasjonen uten å kreve tilgang til 
ekstraordinære tiltak. At staten tok petroleumsproduksjonen ut av den 
sikkerhetspolitiske agendaen i 1999 kan derved forklares ved at den var av-
sikkerhetisert, og derved enten politisert eller ikke-politisert. Denne forklaringen 
er dermed nært knyttet til erfaringene fra det internasjonale nivået, der en ikke-
politisert handel med olje fremstod som det beste handlingsmønsteret for staten. 

Hvis staten mente at olje- og gassproduksjonen kunne tas ut av den 
sikkerhetspolitiske debatten i 1999 fordi den var institusjonalisert, betyr det at 
petroleumsproduksjonen hadde fått sin aksepterte og faste plass i 
sikkerhetsspørsmål. Det er ikke dermed sagt at referanseobjektet ikke forblir 
sikkerhetisert, men derimot at sikkerhetiseringsprosessen er ferdig, og at det 
betydningsfulle publikum har akseptert referanseobjektets legitime krav på 
sikkerhet. Gjennom at referanseobjektets sikkerhet har blitt institusjonalisert faller 
mye av intensiteten ut av debatten da de sikkerhetiserende aktørene har nådd sitt 
mål. I praksis betyr dette at referanseobjektet, i dette tilfellet olje- og 
gassproduksjonen, har fått sin plass blant ressursene og planene i det militære 
systemet og hos politiets oppgaver i fredstid.  

Å etterprøve om dette er tilfelle i praksis, krever tilgang til gradert informasjon. 
Dog er det kjent at Forsvarets spesialkommando ble opprettet i 1981 for å ivareta 
slike oppgaver, og at et statssekretærutvalg i 1998 slo fast at det ikke var behov 
for endringer av rutiner og oppgaver i denne sammenheng. Det er derfor høyst 
sannsynlig at det eksisterer gyldige planer for forsvar av de norske olje- og 
gassinstallasjonene, hvorpå man kan si at referanseobjektets krav på sikkerhet er 
institusjonalisert.  

En annen forklaring til at ikke olje- og gassproduksjonen har fått noen merkbar 
innflytelse på utformingen av sikkerhetspolitikken på nittitallet, kan skyldes intern 
rivalisering og kompetansestrid i byråkratiet og Forsvaret. Hvis man tar 
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utgangspunkt i "byråkratisk politikkmodellen", og ser på hvordan egeninteresse 
og vikarierende motiv påvirker en beslutningsprosess, kan man finne en forklaring 
til dette.126  

Denne forklaringen bygger på at OED ikke ønsket at UD skulle bli noen stor aktør 
på petroleumsområdet, og derfor bygde opp sin egen utenrikspolitiske kompetanse 
på 1970 tallet.127 Fagministeriet var av den oppfatningen at faglig kontakt mellom 
produsentland og selskaper var av større nytte enn generell og allmenn 
diplomatisk kontakt.128 UD bygde ikke opp noen særskilt kompetanse på dette 
området, og hadde på nittitallet derfor ingen større innflytelse på temaet. Ergo ble 
UD heller ingen sikkerhetiserende aktør. At UD fikk sin egen olje- og 
energiseksjon i 1991 bidro ikke til å endre dette forholdet i nevneverdig grad. For 
å unngå å få andre aktører inn i petroleumsnæringen er det rimelig å anta at OED 
derfor ønsket at olje- og gassproduksjonen forble av-sikkerhetisert, og sørget for å 
holde den utenfor den sikkerhetspolitiske debatten.  

Den samme rivaliseringen kan også ha forekommet i Forsvaret. Siden FD vokste 
frem som det ledende departementet for utformingen av sikkerhetspolitikken på 
1970- og 1980-tallet, kunne også FD ha sikkerhetisert objektet, men selv ikke 
dette ble gjort. Også her kan det være ulike forklaringer, men intern rivalisering 
mellom Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret kan være en mulig forklaring. En 
sikkerhetisering av oljeinstallasjonene i Nordsjøen kunne bli sett på som en 
negativ utvikling av Hæren og Luftforsvaret da det ville medført fokus på den 
maritime delen av Forsvaret, og med tilhørende prioritet på ressurser. Sjøforsvaret 
kunne derfor møte såpass motstand internt i Forsvaret og FD at referanseobjektet 
ikke ble sikkerhetisert. Jeg har ingen faktaopplysninger å bygge på i denne 
anledningen, men det er nærliggende å tro at de forhold som gjør seg gjeldende i 
det amerikanske statsapparatet også gjelder i Norge. Håkan Karlsson viser til disse 
forhold i USA i sin doktoravhandling om anskaffelsesprosessen av nye 
interkontinentale ballistiske missiler, og viser hvordan ulike motiver og agendaer i 
stor grad er med å påvirker beslutningen i statsapparatet.129 Det er derfor rimelig å 
anta at Hæren og Luftforsvaret ville motarbeide en stor fokus på olje- og 
gassproduksjonen som en sikkerhetspolitisk faktor. De kunne lett se seg selv som 
potensielle tapere i en situasjon preget av stor nedbemanning og 
budsjettreduksjoner, og ville ikke støtte opp om et argument som gjorde 
Sjøforsvaret til vinneren i den interne ressurskampen. 

                                                 
126 Bureaucratic politics er en modell som fikk stor oppmerksomhet gjennom Graham T Allisons 
bok Essence of decision - explaining the Cuban missile crisis. New York: Harper Collins, 1971. 
En omarbeidet utgave av boken ble utgitt av Allison sammen med Philip Zelikow 1999: Essence 
of decision - explaining the Cuban Missile Crisis. New York: Addison-Wesley Educational 
Publishers Inc, 1999, og som er videreført av blant annet Håkan Karlsson i doktoravhandlingen 
Beureaucratic politics and Weapons Acqusition - The case of the MX ICBM program. Stockholm: 
Stockholm Universitet, 2002, bind 1 og 2. Denne teorien tar opp hvordan egeninteresse og 
vikarierende agendaer hos ulike departementer og statlige byråer påvirker utformingen av 
beslutninger og den prosessen som ligger bak. Det motivet som ligger bak et initiativ er ikke 
nødvendigvis det som er årsaken til utfallet. På veien frem til en beslutning kan mange andre 
instanser ha påvirket prosessen i merkbar grad slik at sluttproduktet ikke nødvendigvis er i 
samsvar med argumentasjonen i det initielle forslaget. 
127 Tamnes s 195. 
128 Tamnes s 202. 
129 Karlsson  
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Også denne forklaringen bidrar til å forklare hvorfor olje- og gassproduksjonen 
var usynlig i utformingen av sikkerhetspolitikken på nittitallet, og nok en gang var 
det fallet i oljeprisen i 1998 som gjorde temaet til en debattfaktor i 
sikkerhetspolitikken. Etter at oljeprisens betydning for velferdsstaten var avklart 
som mindre katastrofal enn først antatt, forsvant faktoren fra den politiske 
arenaen, og dermed ut av de sikkerhetspolitiske dokumentene.  

En tredje mulig forklaring kan finnes i det faktum at den norske oljeproduksjonen 
økte sakte men sikkert, og at utviklingen aldri fikk noen stor sikkerhetspolitisk 
betydning under den kalde krigen. I det bipolære scenarioet under den kalde 
krigen var det ikke plass til, eller kanskje mer presist, det var ikke ønskelig å 
trekke enda mer oppmerksomhet mot nordområdene enn den som allerede var der. 
Petroleumsproduksjonen fikk derfor utvikle seg uten nevneverdig 
sikkerhetspolitisk oppmerksomhet under kjernevåpnenes dominerende betydning. 
Denne forklaringen kan videre ha en sammenheng med at de norske prognosene 
over fremtidig oljeproduksjon i stor grad har vært for lave.   

Som figur 2 viser, har den 
norske oljeproduksjonen på  
slutten av åttitallet og hele 
nittitallet gjennomgående vært 
større enn de til enhver tid 
gjeldende prognoser. Dette med 
unntak av prognosene som ble 
gjort i 1974 og 1979, samt at 
prognosen fra 1995 viste større 
produksjon enn det som ble 
virkeligheten. Til prognosen fra 
1995 hører det med at Norge 
med vilje reduserte sin 
oljeproduksjon i 1998, 1999 og 
2000, og at det kan forklare 
avviket mellom prognosen og 
virkelig produksjon. Figuren 
viser at prognosene fra både 1985 og 1990 er relativt langt fra det som ble den 
virkelige produksjonen utover på 1990 tallet. Dette forholdet har også OPEC lagt 
merke til, og representanter for OPEC har i denne sammenhengen kommentert at 
de sitter igjen med et inntrykk av at Norge forsøker å lure OPEC ved alltid å 
komme med for lave estimater for fremtidens produksjon. Derved har Norge 
unngått den internasjonale oppmerksomheten som de burde hatt. At estimatene 
gjennomgående har vært for lave trenger ikke skyldes at fagmiljøet har beregnet 
feil hver gang, men kan like gjerne skyldes at Norge har besluttet å endre 
utvinningstakten i en prognoseperiode, som årene 1998, 1999 og 2000 er 
eksempel på. Årsaken er dog ikke så vesentlig da det er de rådende prognosene 
som legges til grunn for beregninger av ulike forhold, som for eksempel statens 
inntekter, markedsandeler, og som en videre konsekvens i denne konteksten også 
sikkerhetspolitikken.  

Når alle tidsrelevante prognoser estimerer en langt lavere produksjon enn det som 
har blitt virkeligheten, er det således ikke å forvente at politikerne eller byråkratiet 
skulle legge så mye vekt på oljeproduksjonen i en sikkerhetspolitisk vurdering av 
fremtiden. Sikkerhetspolitikk handler tross alt mest om fremtiden, og lite om 

Figur 2: Historisk oversikt over de til enhver tid 
gjeldende prognoser for oljeproduksjonen.  
Hentet fra faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet, 
Olje- og Energidepartementet. 
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dagen i dag. Prognosene tilsa hele tiden at Norge ikke ville få den betydningen for 
verdens oljeproduksjon som landet har fått, og det var først på 1990 tallet at det 
virkelig begynte å bli store dimensjoner over den norske produksjonen - og da 
langt større dimensjon enn prognosene estimerte.  

Til sammen kan disse forholdene, den sakte økningen i produksjonen under den 
kalde krigen og prognoser som gjennomgående har vært for lave, være en 
bidragende forklaring til at Norges energistrategiske betydning ikke fikk 
oppmerksomhet på nittitallet før oljeprisene falt i 1998. Med prisfallet i 1998 ble 
oljeproduksjonen en nasjonalpolitisk faktor, og den havnet derved i den 
dagsaktuelle sikkerhetspolitiske debatten. Norge hadde "plutselig" blitt en 
storprodusent, og oljeprisen og oljeproduksjonen hadde signifikant innflytelse på 
eksistensielle goder i det norske samfunnet. Da det ble avklart av Norge ikke ville 
gå bankrupt, forsvant temaet nok en gang. 

En fjerde mulig forklaring til det tilsynelatende totale fraværet av 
energiproduksjonens innvirkning på utformingen av den norske 
sikkerhetspolitikken, kan være problemene forbundet med å forsvare disse 
installasjonene.  

Åsland-utvalget av 1978, som vurderte beredskapstiltak i forbindelse med 
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, konkluderte med at installasjonene 
skulle stenges og avbemannes i tilfelle Norge havnet i konflikt.130 I tilfelle 
terroristangrep skulle politiet og Forvaret løse saken. Som en følge av denne 
rapporten ble Forsvarets Spesialkommando opprettet i 1981, med hovedoppgave å 
forsvare installasjonene ved terroristangrep. Åsland-utvalget antok at Norges 
petroleumsproduksjon på 1980 tallet ville utgjøre ca 5-10% av Vest-Europas 
behov, mens det virkelige produksjonstallet i dag er tre til fire ganger så høyt.131 
Likeledes ble denne rapporten utarbeidet i en periode da konfliktscenarioet var en 
apokalyptisk storkrig mellom øst og vest. Denne doktrinen har like fullt vært 
rådende frem til i dag, og mye av årsaken kan tilskrives problemene forbundet 
med å beskytte alle installasjonene. Blant annet nevnte Forsvarsminister Dag 
Jostein Fjærvold dette forholdet i en tale til Det Sjømilitære samfund i november 
1998, der han sa at det ville være vanskelig å forsvare alle installasjonene.  
På nittitallet var det i størrelsesorden 30 til 40 norske overflate 
produksjonsinstallasjoner i Nordsjøen, i tillegg til flere boinstallasjoner og 
undervannsinstallasjoner.132 Jeg har ikke tatt rede på det eksakte antallet for hvert 
år, men det er heller ikke nevneverdig relevant i sakens anledning. Poenget er at 
det i praksis er bortimot urealistisk å forsvare alle petroleumsinstallasjoner, og det 
er urealistisk å ha full kontroll på all sjø- og lufttrafikk i Nordsjøen. Å investere i 
fartøy eller andre farkoster til forsvar av disse vil kreve store ressurser, samt at 
terrorhandlinger etc, kan utføres med lystbåter og sprengstoff eller håndholdte 
missilsystemer. Det trenger ikke være militære fartøyer med våpen om bord. De 
som vil angripe en installasjon har derfor flere måter å gjøre det på som vil være 
vanskelig å kontrollere.  

                                                 
130 Industridepartementet oppnevnte 13 februar 1976 et utvalg for å vurdere beredskapstiltak i 
forbindelse med petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Rapporten ble lagt frem 21 nov 1978. 
131 Strategi - sikkerhetspolitikk og energiproduksjon, s 155. 
132 Dette tallet har jeg etter en telefonsamtale med Oljedirektoratet. Antallet installasjoner varierer 
over året med hvilken fase de ulike felten er i, samt hvilken typer aktivitet som pågår.  
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Med liten mulighet til å forsvare installasjonene i Nordsjøen mot terroristangrep 
og militære angrep, samt at disse installasjonene ikke har så stor innflytelse på 
produksjonen hver for seg som man lett kan tro, kan det derfor være en plausibel 
strategi å sørge for å få så liten sikkerhetspolitisk oppmerksomhet rundt 
oljeproduksjonen som mulig. Jo mindre oppmerksomhet, jo bedre er det for 
sikkerheten. Dette perspektivet vil mest sannsynlig være en meget farbar vei for 
oljemiljøet da det sikrer egenkontroll og egendominans over installasjoner og 
energiproduksjonen. Spesielt vil dette perspektivet ha en gjennomslagskraft i 
oljemiljøet hvis man relaterer det til den kompetansestriden som var mellom 
fagmiljøet og UD på 1970 tallet. Da sikret fagdepartementet og dets 
underliggende organisasjoner seg kontrollen over utenriksaspektene ved olje- og 
gassproduksjonen, og en stor sikkerhetspolitisk oppmerksomhet kunne ha svekket 
denne innflytelsen.133  

Denne forklaringen kan være en plausibel årsak til at petroleumsproduksjonen 
ikke ble sikkerhetisert på nittitallet, og med bakgrunn i den temporære 
oppmerksomheten i forbindelse med prisfallet i 1998, kan det også forklare 
hvorfor det forsvant igjen i de statlige publikasjonene i 1999. Hvis 
petroleumsindustrien ønsket liten sikkerhetspolitisk oppmerksomhet, gjorde de en 
god jobb frem til de ble overrumplet av prisfallet i 1998. Da ble det nødvendigvis 
en faktor i rikspolitikken, og derved kom det også til overflaten i den 
sikkerhetspolitiske debatten. Da det ble avklart at Norge ikke ville gå økonomisk 
bankrupt av de temporært lave prisene, fikk oljeindustrien fjernet temaet fra det 
sikkerhetspolitiske kartet ganske raskt.  

Til dette resonnementet hører det også med at konsekvensene av en terroraksjon 
eller annen form for væpnet aksjon ikke trenger å bli så katastrofal som man 
gjerne kan tro ved første øyekast. Disse installasjonene er bygd for å tåle mindre 
branntilløp og eksplosjoner, og brønnene er konstruert med ventiler for å stoppe 
olje- og gasslekkasjer som kan skape miljøkatastrofer. Om en oljeplattform blir 
satt ut av spill vil det dessuten ikke påvirke den nasjonale oljeproduksjonen i 
spesielt stor grad. Det er i dag flere titalls brønner og installasjoner, og eventuelt 
endringer i oljeproduksjonen vil ikke bli nevneverdig stor. En økning i oljeprisen 
på grunn av frykt for lavere oljeproduksjon vil bli tilbakevist på kort tid, og Norge 
vil dessuten tjene på høyere oljepriser. Dette samme forholdet gjelder dessuten for 
raffinerikapasiteten som eksisterer i dag. Det er mye ledig kapasitet, så om et 
norsk raffinere skal bli satt ut av spill, vil markedet finne ledig raffinerikapasitet 
andre plasser.134  

En femte mulig forklaring til at petroleum ikke har kommet frem i den 
sikkerhetspolitiske debatten kan være at forholdet har druknet i alle andre 
problemer på det europeiske kontinentet på nittitallet.  

Det har i løpet av nittitallet vært mange regionale konflikter i Europa og for såvidt 
også verden forøvrig. I denne sammenheng er det kanskje forståelig at man bruker 
tid og ressurser på dagsaktuelle problemstillinger enn å søke å bringe nye faktorer 
på banen. Dette gjelder både for staten som aktør og eksterne aktører. Debatten i 
de innflytelsesrike magasinene på begynnelsen og midten av nittitallet var da også 

                                                 
133 Tamnes s 202. 
134 Kunnskapen om den ledige raffinerikapasiteten har jeg fått via samtaler med personer i 
Oljedirektoratet. Jeg kan derfor ikke legge frem statistikk eller tabeller som viser dette, men ser 
heller ingen grunn til å tvile på den informasjonen jeg har fått muntlig. 
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sterkt påvirket av hverdagen, med fokus på Sovjetunionen og Russlands 
stabilisering, Øst-Europas vei mot vest, NATOs utvidelse, EU medlemskap og 
EUs utvidelse, krigen på Balkan, etc. Tysklands utvidelse og rolle i det nye 
Europa er også beskrevet. Samtidig kan man se at miljøspørsmålene har kommet 
på banen i relativt stor grad, og hvor særdeles atomavfall på Kolahalvøya har fått 
betydelig oppmerksomhet. I denne skogen av interessante temaer forsvinner fort 
petroleumsproduksjonen. Den norske petroleumsproduksjonen hadde tross alt 
ikke vært noen faktor i de ca 20 årene produksjonen hadde pågått under den kalde 
krigen, så hvorfor skal den bringes til torgs etter den kalde krigen? Dette kan være 
en plausibel forklaring til hvorfor ingen eksterne aktører søkte å sikkerhetisere 
den norske olje- og gassproduksjonen. Ingen tjener penger på å markedsføre et 
produkt som ingen vil ha.  

For å sammenfatte de mulige forklaringene jeg har presentert ovenfor, og prøve å 
finne den mest plausible forklaringen til hvorfor Norges energistrategiske 
betydning tilsynelatende ikke har fått noen sentral posisjon i utformingen av 
sikkerhetspolitikken, vil jeg hevde at årsaken ligger i  at Norge har sett seg tjent 
med liten sikkerhetspolitisk oppmerksomhet rundt temaet. Norge har ikke latt den 
energistrategiske betydningen passere helt upåaktet hen, men derimot valgt en 
bevisst lav profilering av temaet. Grunnen til det er som beskrevet nedenfor. 

For det første er det lite sannsynlig at noen land vil invadere Norge utelukkende 
på grunn av olje- og gassproduksjonen. Om det skulle skje vil NATOs kollektive 
forsvarsavtale tre i kraft, og konflikten vil få helt andre dimensjoner enn "bare" en 
invasjon av Norge for petroleumens skyld. Muligheten for terroristaksjoner er til 
stede, men i den sammenhengen tror jeg staten anser at den har gjort det som er 
realistisk mulig gjennom opprettelsen av Forsvarets spesialkommando. Å 
kontrollere all sjø- og lufttrafikk i området vil kreve enorme ressurser som er 
utenfor Norges rekkevidde, og vi må dra på NATOs samlede ressurser ved et slikt 
behov. Likeledes er det en kjensgjerning at en okkupasjon eller et væpnet anslag 
mot en oljeinstallasjon ikke vil få de ringvirkningene som en terroristorganisasjon 
ønsker. Det er få journalister rundt produksjonsplattformene som kan dekke 
saken, og om en plattform blir utsatt for et væpnet anslag vil det ikke påvirke den 
norske oljeeksporten i spesielt stor grad. Det vil heller ikke bli den enorme 
miljøkatastrofen som man kan tro.  

For det andre har det politiske presset som Norge har blitt utsatt for ved flere 
tidligere anledninger på 1970- og 1980-tallet, vist at det er håndtérbare 
situasjoner. Gjennom prinsippet om en ikke-politisert, kommersiell handel av olje, 
har Norge skapt en politisk legitim forsvarsmekanisme for å takle slike 
situasjoner. For å anvende Buzans teori kan man si at Norge har avpolitisert det 
mulige politiske presset som landet kan utsettes for, og derved er det ingen 
anledning til å bringe temaet opp på den sikkerhetspolitiske arenaen.  

For det tredje kan ønsket om å høste en fredsdividend, den interne 
kompetansestriden og rivaliseringen, og vrimmelen av dagsaktuelle konflikter og 
problemstillinger, være forsterkende, underordnede forklaringer til at ingen grep 
fatt i temaet. Dette gjelder både for staten som aktør og eksterne aktører. 

At energiproduksjonen kom opp som en faktor i sikkerhetspolitikken i forbindelse 
med prisfallet i 1998, kan forklares med manglende historikk hos 
saksbehandlerne, samt politisk usikkerhet om statens fremtidige evne til å 
opprettholde eksistensielle kvaliteter ved velferdssamfunnet. Da statens 
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økonomiske fremtid var avklart som tilfredsstillende i løpet av 1998, forsvant 
temaet fra den rikspolitiske arenaen. Samtidig hadde den institusjonelle 
hukommelsen korrigert de sikkerhetspolitiske saksbehandlerne tilbake på det 
tidligere fastlagte linjen. Derved var temaet fjernet fra den statlige 
sikkerhetspolitiske retorikken, mens de eksterne aktøren som ikke hadde 
kjennskap til resonnementet fortsatte å behandle temaet også i årene som kom. 
Om noen år vil kanskje også de ha mistet interessen, eller akseptert statens logikk, 
og temaet forlates til fordel for andre mer salgbare temaer. Eventuelt vil kanskje 
staten endre sin oppfatning om dette er den riktige måten å behandle dette temaet 
på sikkerhetspolitisk. 

Det er derfor min oppfatning at Norge har hatt et bevisst forhold til den norske 
olje- og gassproduksjonen som en sikkerhetspolitisk faktor, og at den norske 
løsningen har vært å ha så liten oppmerksomhet rundt denne faktoren som mulig. 
For å bruke Buzans teori, vil jeg hevde at Norge har avpolitisert denne faktoren på 
den internasjonale arenaen, og institusjonalisert sikkerhetiseringen av 
referanseobjektet på den nasjonale arenaen. At temaet ikke har vært glemt eller 
forbigått, demonstreres ved at olje- og gassproduksjonen tross alt har vært nevnt 
med jevne mellomrom på hele 1990 tallet.  

Denne forklaringen er plausibel da den forklarer hvorfor den norske olje- og 
gassproduksjonen tilsynelatende har vært et ikke-tema i norsk sikkerhetspolitikk, 
samt at det forklarer hvorfor den kom frem i 1998, men forsvant igjen i 1999. 
Forklaringen dekker den mest trolige forklaringen på det internasjonale nivået, 
samt at den dekker opp flere av de mulige forklaringen på det nasjonale nivået. 

4 Konklusjon 
Hensikten med denne oppgaven har vært å se på i hvilken grad Norges 
energistrategiske betydning har fått gjennomslag i norsk sikkerhetspolitikk etter 
den kalde krigen, og hvordan dette kan forklares. Oppgaven har belyst energiens 
rolle i utformingen av sikkerhetspolitikken, omorganiseringen av Forsvaret, og i 
forbindelse med Norges opptreden på den internasjonale militære arenaen. 

Det er tilsynelatende få, om noen, tegn i de statlige dokumentene på at Norges 
energistrategiske betydning har fått noen nevneverdig innflytelse på utformingen 
av den norske sikkerhetspolitikken på nittitallet, påvirkning i forbindelse med 
omorganiseringen av Forsvaret, eller påvirkning i forbindelse med det økte norske 
militære utenlandsengasjementet.  

Forsvarskommisjonen av 1990 berører temaet, og likeledes den derpå følgende 
langtidsmeldingen for Forsvaret, men det får ingen eksplisitt sentral plass i de 
sikkerhetspolitiske resonnementene. Det er først i forbindelse med det merkbare 
fallet i oljeprisen i 1998 at det får en litt mer fremtredende plass i den statlige 
sikkerhetspolitiske retorikken, og blant sentrale eksterne sikkerhetspolitiske 
aktører.  

Hva som er hovedårsaken til at den energistrategiske betydningen tilsynelatende 
ikke har fått noen eksplisitt sentral plass i norsk sikkerhetspolitikk er vanskelig å 
finne. Kanskje eksisterer det ingen enslig årsak, men at det skyldes en 
kombinasjon av flere av de mulige årsaker.  

Jeg sitter likevel igjen med den oppfatningen at Norge ikke har latt den 
energistrategiske betydningen passere helt upåaktet hen, men derimot har valgt en 
bevisst lav profilering av temaet. Denne oppfatningen baserer seg på at det er lite 
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sannsynlig at noen land vil invadere Norge utelukkende på grunn av olje- og 
gassproduksjonen. Om det skulle skje vil NATOs kollektive forsvarsavtale tre i 
kraft, og konflikten vil få helt andre dimensjoner enn "bare" en invasjon av Norge 
for petroleumens skyld. Muligheten for terroristaksjoner er til stede, men for å 
møte den trusselen har Norge opprettet Forsvarets spesialkommando. Det 
politiske presset som Norge har blitt utsatt for ved flere anledninger har vist at det 
er håndtérbare situasjoner gjennom prinsippet om kommersiell handel, og en 
politisk styrt utvinning og produksjon. At temaet ble berørt i de 
sikkerhetspolitiske dokumentene i 1998 skyldes at statens reduserte oljeinntekter 
skapte riskpolitisk debatt rundet statens evne til å iverta velferdssamfunnets 
behov. Da det ble avklart at prisfallet ikke hadde eksistensiell innvirkning på 
velferdssamfunnet, forsvant temaet ut av både den generelle rikspolitikken, og 
sikkerhetspolitikken spesielt.  

Det er derfor min oppfatning av Norge har hatt et bevisst forhold til den norske 
olje- og gassproduksjonen som en sikkerhetspolitisk faktor, og at den norske 
løsningen har vært å ha så liten oppmerksomhet rundt denne faktoren som mulig. 
Norge har avpolitisert petroleumsproduksjonen som en sikkerhetspolitisk faktor 
på den internasjonale arenaen, og har institusjonalisert referanseobjektets 
sikkerhet på den nasjonale arenaen. Det forklarer både hvorfor den norske olje- og 
gassproduksjonen tilsynelatende har vært et ikke-tema i norsk sikkerhetspolitikk 
på 1990 tallet, samt at det forklarer hvorfor den kom frem i 1998, men forsvant 
igjen i 1999. 

Oppsummert kan man si at norsk politikk har vært "at ingen energistrategisk 
sikkerhetspolitisk oppmerksomhet at have" - en refrasering av Norges første 
Utenriksminister Jørgen Løvlands uttalelse fra Stortinget 1905-06 der han sa at "vi 
vil ingen udenrigspolitik have".135  

Tradisjoner holdes ved like! 

                                                 
135 Utenriksminister Jørgen Løvland, Stortingsforhandlinger 1905-1906:45-46. 
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Norwegian security policy after the cold war - a policy 
uninfluenced by Norwegian petroleum production?  
 

This paper analyses to what extent Norwegian oil- and gas production has influenced 
Norwegian security policy after the cold war.  

As of 2002, Norway was the world's sixth largest oil producer, and the world's third 
largest oil exporting country. Norway is one of the world's major gas producers as 
well, and approximately 30% of the European Union's gas imports comes from 
Norway, and for some countries as much as 40% is imported from Norway. This 
gives Norway significant influence on the international oil- and gas market.  

Today, no industrialised country can manage to keep up its industrial production, 
transport or general welfare without this energy, and there are no substitute products  
available in the short or long term to replace oil or gas. As a major petroleum 
producer, Norway is therefore in a position where it must maintain production even 
in times of crisis and conflict in order to keep the European Union’s economies 
solvent. Norway itself could also become involved indirectly in conflicts if one of the 
conflict parties wants to hurt the oil market. Norwegian petroleum installations could 
be attacked by foreign military forces or, more likely, by terrorists. Norway could 
even be faced with international political pressure to control where and when to 
export its petroleum. Therefore Norway needs to take this into account when 
developing its security policy. However, the general impression is that Norway hasn't 
done so, and the question is why. 

This paper clearly demonstrates that oil- and gas production has not achieved an 
explicit and dominant position in Norway’s security policy. To the contrary, it was 
hardly mentioned at all until the dramatic fall of oil prices during the winter of 1997-
1998. During 1998 petroleum was widely discussed by the government, by external 
agencies and individuals, but in 1999 the subject again disappeared from 
governmental papers.  

The most likely explanation seems to be that the Norwegian government thinks that 
the best security policy is to focus as little attention as possible on its petroleum 
production. To defend all installations against a terrorist or military attack would be 
extremely difficult, and in case of a traditional military attack on Norway, NATO 
would be involved anyway. In case of a terrorist seizure of an oil platform, Norway 
has a military unit trained to handle that situation. Further, the risk of an 
environmental catastrophe resulting from a terrorist attack is not as high as it might 
seem at first glance. The platforms are constructed to minimize damage from fires 
and minor explosions, and the wells are equipped with vents to shut off oil leakage in 
case of emergency. Through incidents during the '70s and '80s, Norway learned that 
it can cope with international political pressure by strictly keeping to a commercial 
policy in the trade of petroleum, while limiting political control to the exploitation of 
the resources.  

All in all, the Norwegian government has developed a security policy that focuses as 
little attention as possible on oil- and gas production, and it has maintained that 
policy almost uninterrupted through the 1990s. 

Keywords: Security policy - Oil and gas - Buzan - Widened security - Norway -  


