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Innspill til arbeidsrelevans meldingen

Å opprettholde konkurransedyktig produksjon og drift på norsk sokkel i framtiden er viktig.
Produksjonen og driften må være effektiv og god, samtidig må den være bærekraftig og det må
finnes nye løsninger og måter å utvinne på.

For å kunne møte de oppgavene bransjen står overfor i dag og i framtiden er det er behov for å
gjøre endringer i innholdet i dagens studier. Arbeidstakerne i framtiden må være fleksible for å
utføre nye og endrede oppgaver.

Det er spesielt på digitaliserings- og lT-området det er størst behov. Dette fagområdet må i
større grad implementeres mer i tradisjonelle utdanningsretninger. I noen utdanninger ser en
for seg at kombinasjoner av ulike typer utdanninger er en løsning. Som for eksempel Petroleum-
IT, IT-geolog eller Energi og digitaliserings utdanninger.

Det er i varierende grad samarbeid mellom bransjen og universitet og høyskoler. Innenfor noen
fagområder er samarbeidet godt. Når det gjelder samarbeid om nye behov, endringer og
utvikling av utdanninger på et overordnet nivå så er det mer krevende. Det er lettere å
samarbeide om å løse dag til dag oppgaver enn å se hva som er morgendagens behov
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Bedriftene i bransjen tar i dag imot studenter i kortere eller lengre praksisopphold, dette Ønsker
de å fortsette med i framtiden. Erfaringer viser at det er mindre ressurskrevende for bedriftene å

samarbeide med masterutdanninger og studenter som jobber med masteroppgaver enn det er
med bachelorutdanninger og bacheloroppgaver.

For øvrig viser vi til innspillene til NHO og LO, Norsk olje og gass støtter disse innspillene.

Med vennlig hilsen

Norsk olje og gass
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fan Hodneland

Direktør Arbeidsliv


