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NOTAT       
 

 

 
 

 

Omstilling fra en oljenasjon 
Norge er i dag en nasjon som de siste 40 årene er blitt bygd opp på store inntekter fra 
petroleumsindustrien. Likevel er det få utenom petroleumsnæringen selv, som ser at næringen 
skal ha nye 40 år. Både med tanke på klimaproblemet og med tanke på begrensede ressurser, er 
det klart at vi vil måtte få en omstilling fra dagens oljenasjon. Det er nettopp her den store 
debatten står; når vil overgangen komme? Frem til i dag eksisterer det ingen omstillingsplan fra 
dagens oljenasjon. Uavhengig av når en mener overgangen skal komme, er det etter Bellonas 
klare oppfatning, helt essensielt med en plan som peker på ulike utforinger i overgangen fra en 
oljebasert økonomi.  

 

Konsekvenser av en omstilling 

SSB la i 2010 frem rapporten ”Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten - hvor store blir 
utfordringene for norsk økonomi”. Denne rapporten har som mål å belyse ulike utfordringer dette 
vil innebære i fremtiden. I rapporten står det blant annet: 

”At petroleumsvirksomheten er en viktig næring – som direkte og indirekte står for anslagsvis 8 
prosent av den totale sysselsetningen i Norge i 2009 – er ikke det samme som at endringer med 
opphav i denne næringen vil komme til å dominere utviklingen i norsk økonomi fremover”.  

I spørsmålet om videre oljevirksomhet trekkes svært ofte spørsmålet ”Hva skal vi leve av etter 
oljen” frem fra både motstandere og tilhengere. Det rapporten fra SSB viser er at frafallet av 
oljen, som vil komme på et eller annet tidspunkt, ikke vil være så dramatisk for norsk økonomi 
som tidligere antydet. 
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I deres analyser har petroleumsindustrien i seg selv liten betydning, her vil det være et frafall på 
om lag 15 000 sysselsatte, men det er innenfor industrien de vil merke fallet mest, med en 
nedgang på om lag 50 000 sysselsatte fra 2010 – 2030. Likevel kommer det tydelig frem at 
andelen som øker innenfor andre næringer, er større enn fallet. Innenfor vareproduksjon i andre 
næringer, som bygg og anlegg, forventes en økning på 30 000 personer og sysselsettingen både i 
privat tjenesteyting og offentlig forvaltning vil øke med om lag 300.000 personer. Det kommer 
altså klart frem at det er tjenesteyting som vil øke mest.  

SSB sine overordnede konklusjoner er at vi etter olja også skal arbeide, men at vi da vil ha mer 
utdanning og de har mer realkapital å bruke per hode, de vil derfor være mer produktive enn nå. 
Likevel er det klart at vi vil miste en høyproduktiv næring, og vi vil gå fra å være avhengig av 
oljeprisen til å bli mer avhengig av avkastningen på de globale finansmarkedene.  

 

Hvor skal oljearbeiderne? 

Sysselsetningen innenfor petroleumsindustrien skilles inn i ulike grupper relatert til 
petroleumsvirksomhet. Disse sysselsetter om lag 113 000 mennesker, her inngår da Sysselsatte i 
olje- og gasselskaper, som utvinning av olje og gass, samt tjenester tilknyttet olje og 
gassutvinning og rørtransport, petroleumsrelaterte næringene, dette omfatter store deler av det 
man kan kalle petroleumsspesialisert leverandørindustri og ytterligere petroleumsrelatert 
næringsliv (som omfatter blant annet medlemsbedrifter fra Norsk Industri og deler av 
Rederiforbundet). Likevel er det enda flere som inngår indirekte i sysselsatte knyttet til 
petroleumsindustrien, da særlig når det kommer til vareleveranser. Totalt anslår SSB at 
petroleumsindustrien sysselsetter, indirekte og direkte, om lag 206 000 mennesker.  
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De 206 000 menneskene som jobber i tilknytning, direkte eller indirekte, til petroleumsindustrien 
vil ut fra yrkesgrupper, utdanning og yrke ha ulike behov knyttet til en omstilling. Kompetansen 
vil variere, og vil i flere tilfeller kreve omskolering og muligens videreutdanning. I andre tilfeller 
kan arbeidstakerne være overkvalifisert i forhold til de stillingene som i følge SSB vil åpne seg 
innenfor offentlig og privat tjenesteyting.  

 

Fra fossil til fornybar 

I dagens teknologimiljø i petroleumsindustrien vil en finne at de i stor grad består av samme 
kompetansegrupper som en vil finne i fornybar energinæringer, bare satt sammen på en litt annen 
måte. Fagmiljøer som materialteknologi, prosessteknologi, energiteknologi og IT vil relativt 
enkelt kunne omstilles til å skape/utvikle andre typer systemer nesten bare ved å endre 
arbeidsprosessene i bedriften. 

Når det gjelder selve produksjonsenhetene så vil det også være store fellestrekk i og med at det i 
hovedsak er snakk om ulike bearbeiding av materialer, sammenstilling og testing, men her er nok 
utfordringene større og vil også kreve mer omskolering.  Utover dette innehar teknologi bedrifter 
også administrative funksjoner, ledelse, og salg/markedsføring. Sistnevnte vil også kreve mer 
omfattende omstilling ettersom markedskanaler og kundemasse vil være betydelig annerledes 
inne fornybarenergi. 

Hvordan kommer vi oss dit?  

For å få en langsiktig strategi for omstilling trengs en kartlegging av kompetansen og ressursene 
i eksisterende næringsvirksomhet, og kartlegging av behovet innenfor fornybar 
energivirksomhet. Slik kan et mulighetskart for kompetansen og ressursene som dagens fossile 
næring representeres bli tegnet opp, deretter identifiserer gap og overflødige ressurser, og til slutt 
skisserer tiltak for å komme fra ”gammel” til ”ny” virksomhet.  

 

 

Referanser: 

Et kunnskapsbaser Norge: Amir Sasson, Atle Blomgren: Knowledge based oil and gas industry 
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Deskriptiv analyse – næringer og samfunn i området knyttet til forvaltningsplanen – 
Underlagsrapport for oppdateringen av den helehtlige forvaltningsplanen for Barentshavet - 
Lofoten 

SSB-rapport 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo: Nedbyggingen av 
petroleumsvirksomheten – Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi 

SSB-rapport 8/2010 Torbjørn Eika, Joakim Prestmo og Eivind Tveter: Ringvirkninger av 
petroleumsvirksomheten – Hvilke næringer leverer? 

 

 


