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Ikke veldig framtidsrettet og innovativt uten
rekrutering av unge talenter
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NRK:
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«Alt var kjekkere før»

Faksimile NRK: Lykkeland
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Ikke alt, stor forbedring på sikkerhetsog arbeidsmiljøområdet
PTIL/PSA

Vi spurte ungdommen:
•
•
•
•
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Hvorfor valgte du denne utdannelsen?
Hvordan ser industrien ut om 30 år?
Vil du søke på jobb i oljå?
Hva er fascinerende – teknologi – mennesker –
penger – personlig utvikling - ……?

Til industrien
Ptil:
Kompetanse og kapasitet
Fra ungdommen:
Hvordan motivere de som er ansatt?
Hvordan motvirke generasjonskløft og unngå sementering av gamle
vaner?
Hva gjøres på rekrutering av neste generasjon?
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Kapasitet og
kompetanse er
nøkkelen til sikkerhet
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•

Ptil ser med uro på at kapasitet og kompetanse er identifisert som avvik i en lang
rekke av våre tilsyn – hos operatører og rettighetshavere, i store og små selskaper.
Forhold knyttet til dette har også vært medvirkende årsak til flere alvorlige
hendelser de siste par årene. Tilgang på godt kvalifisert personell er i særlig grad
en utfordring blant leverandørene.

•

Situasjonen gir grunn til bekymring. Framtiden for næringen vil blant annet
preges av aldrende infrastruktur, automatisering, introduksjon av nye driftsformer
og prosjekter knyttet til nye energiformer.

•

Sikkerheten i en stadig mer kompleks bransje kan bare ivaretas gjennom en
kompetent arbeidsstokk og god bemanning.

•

Vi oppfordrer selskapslederne til å stoppe opp og vurdere situasjonen i eget selskap
grundig. Med god styring er det fullt mulig å lykkes!

Fra ungdommen (fRISK, UiS):
Hvorfor valgte du denne utdannelsen?
Svært gode jobbmuligheter i et bredt utvalg av bransjer som følge av et økt fokuspå sikkerhet og
beredskapsarbeid. Risiko og samfunnssikkerhet er komplekse og angår mange fagfelt. Hvordan
mennesker oppfatter risiko og håndterer stress, samt opplæring i tekniske analyser ment som
support for beslutningstaking.
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Hvordan ser industrien ut om 30 år?
Vi oppfatter et stort behov og økende fokus på bærekraft innen oljeutvinning på norsk sokkel,
og vil være viktig for Norge og Europa også om 30 år. For å supplere denne nedtrappingen vil
bruk av fornybarenergi og grønne løsninger være viktig, med bla satsing på havvind som vi ser
iverksettelse av i dag.
EU anser det som nødvendig å ta i bruk norsk havbunn for karbonlagring for å nå europeiske
klimamål.
Vi ser hvordan nåtidens konflikter med Russland, som står for 40% av Europas gassimport,
setter Norge i en posisjon som den største gasseksportøren på kontinentet - og vil potensielt
påvirke industrien også på lang sikt. I tillegg dreining mot andre retninger enn kun
petroleumsutvinning, som utvinning av havbunnsmineraler, havvind, etc.

Fra ungdommen (fRISK, UiS):
Vil du søke på jobb i oljå?
Flere av oss synes sikkerhetsarbeid i petroleumsindustrien er svært interessant. Dette spesielt
fordi vi ser på denne store industrien med offshoreteknologi som svært komplisert
sikkerhetsmessig. Fag innen risikostyring viser til hvor rask utviklingen av fagfeltet har forløpt
seg siden 80-tallet og frem til i dag. I denne utviklingen oppfatter vi petroleumsindustrien i en
førerposisjon med per i dag svært gode rutiner som mange bransjer bør se til og vil dra nytte av.
Flere av oss ønsker en jobb som også angår det grønne skriftet.
Hva er fascinerende – teknologi – mennesker – penger – personlig utvikling - ……?
Fascinert av den høyt utviklende teknologien som anvendes. Offshorevirksomhet oppfattessom
svært risikofylt og komplisert - og derfor også svært spennende! Å bli en del av industrien som
bidragsytere innen kommunikasjon og samfunnssikkerhet er spennende muligheter som flere
av oss ønsker å utforske.
Fra Ptil: Alt, men mest mulighetene for personlig og teknologisk utvikling.
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Siste slide
Fra gjør industrien?

Snakker vi kun til menigheten?
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