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SAMMENDRAG (1 AV 2)
• Formålet med spørreundersøkelsen har vært å hente innspill til revideringen av ny strategi, både med hensyn til innhold og effekter av nåværende 

strategi, forslag til forbedringer og innspill til omfang av ny strategi.

• Den elektroniske spørreundersøkelsen gikk ut til omtrent 400 personer i OG21s database, med oppfordring også om å spre den videre. I tillegg ble 

den sendt til toppledere som har vært med på Frokostmøtene under OG21-forum. 129 har svart, hvilket gir en svarprosent på rundt 30%, Dette er 

normalt for denne type undersøkelser og gir et tilfredstillende grunnlag for å trekke slutninger.

• Det er god spredning på typer selskap og hva slags stilling respondentene har. Dette har gjort det mulig å se på variasjoner mellom ulike 

interessentgrupper og stillingsnivå.

• Noen områder står tydelig fram som spesielt viktige for næringen og OG21 i årene som kommer:

• Reduksjon av klimagassutslipp, både i produksjonen og ved bruk av petroleum. Elektrifisering, integrering med fornybar, hydrogen og CCS 

trekkes fram som viktige elementer.

• Opprettholde konkurransekraft gjennom effektivisering og kostnadsreduksjoner.

• Arbeide for bedret omdømme og samfunnsaksept.

• Digitalisering, automatisering og autonomi blir viktig for konkurransekraften.

• Samhandling og samarbeid, prioritering på tvers av fag, og prioritering på tvers av industrier.

• Decommisioning og P&A. 

• Sikkerhet og arbeidsmiljø.

• Maksimal ressursutnyttelse framstår som området med minst støtte blant respondentene.

• OG21-strategien er relativt godt kjent blant respondentene. Mange uttrykker at de er fornøyd med OG21 og OG21-strategien, og foreslår at vi 

fortsetter i samme leia. Interessentene foreslår mer innsats på kommunikasjon, forenkling og konkretisering av budskapet og mer effektiv bruk av 

OG21-nettverket for spredning av informasjon.

• Et flertall av respondentene synes OG21-strategien er relevant og nyttig. OG21 lykkes delvis med å påvirke industriaktørenes teknologivalg, men 

det er stor spredning blant respondentene om i hvilken grad OG21-strategien har påvirket deres strategier og planer. Flertallet svarer at OG21 

klarer å påvirke omfang og retning på offentlig støttet petroleumsforskning. På spørsmålet om OG21 klarer å påvirke industrien til å ta i bruk 

teknologi raskere, svarer respondentene at det klarer OG21 til en viss grad. Interessentene foreslår at OG21-strategien kan bli mer relevant og 

påvirke bedre blant annet gjennom: bli mer ambisiøse, bedre forankring i toppledelsen, tydeligere kommunikasjon både av forventninger til aktører 

og effekter av FoU, se på hele verdikjeden og se på overlapp med andre industrier.



SAMMENDRAG (2 AV 2)
• Omtrent 60% av respondentene kjenner ikke til dypdykkstudiene som OG21 har utført. Til og med blant folk som har deltatt på OG21-forum, hvor 

dypdykkstudiene presenteres, er det overvekt av de som ikke kjenner til dypdykkstudier! Et stort flertall av de som kjenner til dypdykkstudiene, 

rapporterer imidlertid at dypdykkstudiene har hatt fra ganske stor til vesentlig effekt på deres organisasjoners strategier og prioriteringer. 

• Vi har fått inn en god del  forslag til nye dypdykkstudier. Mange av forslagene har vært diskutert i tidligere dypdykkstudier, f.eks. nye 

forretningsmodeller, tallfesting av klimareduksjoner ved lavutslippsteknologier, raskere opptak av teknologi, og det illustrerer at OG21 må bli bedre 

til å kommunisere studier, observasjoner og anbefalinger. Blant nye forslag til temaer for dypdykkstudier, går noen igjen: Lavutslippsløsninger og 

hvordan vi kan nå klimamål, samarbeid om teknologiske løsninger, særlig digitale- og lavutslippsløsninger, bruk av digitale teknologier og 

sanntidsdata innen boring, cybersecurity og P&A.

• Sekretariatet har vurdert innspillene til OG21-strategien. Etter dialog med TTA-lederne anbefaler sekretaritet følgende: 
• Mandatet bør revideres til å ta med klimagassutslipp langs hele verdikjedene for petroleum.

• OG21 bør bli mer visjonære på klimagassutslipp og bruke mål gitt i Konkrafts nye veikart når teknologigap identifiseres og prioriteres.

• Fortsette med dagens TTAer med følgende endringer:

• Vurdere ny TTA for klimagassutslipp. 

• Vurdere ny TTA for sikkerhet og arbeidsmiljø. 

• Tydeliggjøre P&A ved å ta det med i navnet for TTA3.

• Vurdere å endre TTA2-navn til Undergrunnsforståelse.

• Vektlegge digitalisering i alle TTAer.

• Vektlegge tverrfaglige arbeidsprosesser mellom TTAer.

• Utvikle samarbeidet med andre 21-prosesser, forskningsprogrammer og bransjeorganisasjoner.

• Starte interessentinvolvering tidlig.



FORANKRET I HANDLINGSPLAN 2020
DEL AV FORBEREDELSENE TIL STRATEGIREVIDERINGEN

Mål for 2020:
1. OG21-forum gjennomført med 250 deltakere, hvorav minst halvparten på toppleder- og mellomleder-nivå.

2. Gjennomføre dypdykkstudie om «Maskinlæring i petroleumsindustrien» med høy kvalitet og innenfor budsjett.

3. Økt interesse i industrien for deltakelse i offentlig støttet petroleumsforskning og økte økonomiske rammer for Petromaks2 i 2021.

1. Dypdykk – Maskinlæring i 
petroleumsindustrien

2. Evaluering av energi-
systemer for reduserte 

utslipp

3. Forberedelser 
strategirevidering: 
grunnlagsanalyser, 

metodevalg, 
prosjektbeskrivelse

4. OG21-forum

5. Kommunisere OG21-
anbefalinger og stimulere til 

handling

6. Utvikle OG21-
organisasjonen

7. Sikre økonomisk grunnlag 
for OG21



SPØRREUNDERSØKELSEN ER EN AV GRUNNLAGSANALYSENE TIL 

STRATEGIREVIDERINGEN

• Strategirevideringen utføres i 

2021, men forberedes i 2020. 
Fase 0: Grunnlagsanalyser:

• Erfaringsinnhenting/spørreundersøkelse

• Omgivelsesanalyse.

• Interessentanalyse.

Fase 1: Definere omfang, avgrensninger og metode:

• Revidere visjon og strategiske mål.

• Beskrive avgrensninger og forutsetninger.

• Skissere alternativer for omfang og metoder, og velge foretrukket alternativ.

Fase 2: Spesifisere reviderings-prosjektet for 2021 med:

• Beskrive omfang og avgrensninger.

• Beskrive metode, tilnærming og prosess.

• Sette opp organisasjonen for valgt alternativ.

• Beskrive leveranser.

Fase 3: Revidere strategien

Fase 4: Implementering, kommunikasjon og påvirkning

DG1

DG2

2
0

2
0

2
0

2
1

1
8
.j
u

n
i

3
.s

e
p
t.

2
9
.o

k
t.



METODIKK OG GJENNOMFØRING
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Utforming

•Kommentarutkast 
til testgruppe

•Oppdatert 
kommentarutkast til 
styret

•Ferdig utformet 
undersøkelse 
godkjent av styret

Gjennomføring av 
undersøkelse

•Sendt til OG21s 
database

•Videresendt til 
toppledere

•129 svar (~30% 
svarprosent

Utarbeidelse rapport

•Kommentarutkast 
til TTA-ledere

•Ferdig utkast til 
styret for 
godkjenning

•Evt. justeringer 
etter styremøtet

Mar.2020Feb. 2020Jan.2020



RESULTATER
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SPØRSMÅL 1 OG 2: RESPONDENTER
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• Undersøkelsen sendt til omtrent 400 personer i OG21s 

database. I tillegg er den sendt til toppledere som har deltatt 

på OG21s frokostmøter. 

• 129 svar gir svarprosent på ca.30%, hvilket er tilfredstillende.

• Det er god spredning på typer selskap. Flest fra større oljeselskap

og større leverandørselskap, men også bra deltakelse fra

myndigheter, forskningsmiljøer og rådgivningsselskap. Få fra

mindre leverandører og universiteter, og ingen fra investormiljøer.

• Stor andel er ledere på høyt nivå, bl.a. har 8 toppledere i store 

oljeselskap og 9 toppledere i store leverandørselskap svart.

• Også bra respons fra rådgivere og fageksperter. Færre forskere enn

vi hadde håpet på.
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• 120 gode og til dels svært utfyllende svar på dette spørsmålet.

• Svarene er forenklet vist i ordskyen til høyre. Gjengående temaer er:

• Reduksjon av klimagassutslipp, både i produksjonen og ved 

bruk av petroleum. Elektrifisering, integrering med fornybar og 

CCS trekkes fram som viktig.

• Opprettholde konkurransekraft gjennom effektivisering og 

kostnadsreduksjoner.

• Arbeide for bedret omdømme og samfunnsaksept.

• Digitalisering, automatisering og autonomi blir viktig for 

konkurransekraften.

• Stort samsvar i svar uavhengig av type stilling og selskap.

SPØRSMÅL 3: HVA BLIR SPESIELT VIKTIG NESTE 5-10 ÅR.

Eksempel 1 - Toppleder stort oljeselskap: «Å håndtere klimautfordringen, omdømmet og 

utviklingen på norsk sokkel: aldrende plattformer, økt boretakt, realisering av mindre 

funn, sikre norsk leverandørindustri».

Eksempel 2- Toppleder stort leverandørselskap: «Det er et stort urealisert potensiale 

rundt økt grad av automatisering i de ulike fasene av prosjekter. Dette kan utløses ved å 

ta i bruk ny teknologi som også gir en mulighet for å inkludere hele verdikjeden av 

underleverandører i prosessen. Potensialet her er vesentlig for kostnadseffektivisering, 

økt sikkerhet og ikke minst miljøhensyn….».



SPØRSMÅL 4: HVILKE OG21-MÅL ER SPESIELT VIKTIGE?
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• To av de 5 strategiske målene som 

OG21 blir ansett som spesielt viktige:

• Minimal miljøpåvirkning

• Utvikle innovative teknologier

• Men også de følgende to blir ansett 

som viktige:

• Økt produktivitet og reduserte 

kostnader

• Tiltrekke, utvikle og beholde 

talenter

• Maksimal ressursutnyttelse blir ansett 

som mindre viktig enn de andre 4  

målene.



SPØRSMÅL 5: HVOR DEKKENDE ER TTAene?
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• De fleste synes dagens TTAer dekker ganske 

godt utfordringene.

• Toppledere i store oljeselskap og store 

leverandørselskap synes i enda sterkere grad 

at dagens TTAer er dekkende.

Alle respondenter Toppledere i store olje-

og leverandørselskap



SPØRSMÅL 6: ER DET ANDRE OMRÅDER TTAer BØR DEKKE?
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• 76 svar.

• Mange (~5) svarer at dagens TTAer er dekkende.

• Mange (~5) svarer at dagens TTAer er dekkende, men at noen TTAer er 

viktigere enn andre. TTA1 trekkes fram som viktig, men det er ellers 

ikke samsvar mellom hvilke andre TTAer som bør prioriteres.

• Svarene er forenklet vist i ordskyen til høyre. Gjengående forslag til nye 

TTAer:

• TTA1 deles opp i klima/dekarbonifisering og miljø.

• Dekarbonifisering: CCS, hydrogen, energieffektivitet, 

elektrifisering, integrering med fornybar, omstilling, bærekraft 

(men som dekker miljø, lønnsomhet og samfunnsansvar)

• P&A og decommissioning.

• Arbeidsmiljø.

• Digitalisering: datadeling, automatisering, fjernstyring og 

autonomi. Andre mener digitalisering bør være tverrgående.

• Mange trekker inn å se prioritering på tvers av fag, og også på 

tvers av industrier.

• Flere trekker inn samhandling og samarbeid.

• Noen foreslår mye kraftigere prioritering av noen få 

teknologiområder, men uten samsvar om hvilke 

teknologiområder som bør prioriteres. Vi mistenker at noen 

respondenter til en viss grad framhever egne fagfelt som spesielt 

viktige.



SPØRSMÅL 10: DELTAKELSE I OG21-AKTIVITETER
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• 95 av de 129 som har svart, har deltatt på en eller flere OG21-

aktiviteter.

• OG21-forum er den viktigste aktiviteten der vi treffer 

interessenter.



SPØRSMÅL 10: KJENNSKAP TIL OG21-STRATEGIEN
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• Det er relativt bra kjennskap til OG21-strategien blant 

respondentene. Trekker man fra de 34 som ikke har vært på 

OG21-arrangementer (spørsmål 7), er fordelingen enda 

tydeligere mot god kjennskap.

• Det er ingen tydelig forskjell i kjennskap mellom ulike typer 

selskap og typer stilling, f.eks. er det samme spredning i 

kjennskap i forskningsinstitutter som i leverandørselskap 

som i oljeselskap.

• I 2015-undersøkelsen var det liten kjennskap til OG21-

strategien blant små leverandører. Nå er kjennskapen 

betydelig bedre, hvilket kan tyde på at tiltaket med tettere 

kobling mot klyngene har virket. 

• Det er kun 13 respondenter som har dårlig kjennskap til 

strategien (kategori 1 og 2). Går man inn i svarene, ser man 

at imidlertid at de fleste av disse har deltatt på OG21-forum. 

• OG21 bør derfor vurdere å få bedre fram på OG21-forum, 

koblingen mellom OG21-strategien og de årlige temaene for 

OG21-forum.



SPØRSMÅL 11: HVORDAN OG21-STRATEGIEN KAN BLI BEDRE KJENT

– DATO 02.07.2020SIDE 15

• 61 svarte på spørsmålet.

• Blant forslagene til hvordan OG21-strategien kan bli gjort 

bedre kjent, er det noen som går igjen:

• Engasjere OG21-nettverket til å informere videre.

• Informere både i og utenfor O&G-industrien.

• Informere på bransjemøter i bransjeorganisasjoner 

og klynger.

• Bruke sosiale medier i større grad.

• Målrettede møter hos enkeltselskap.

• Forenkle budskapet – gjøre det mer fengende.

Eksempel 1 - Toppleder stort oljeselskap: «Be nåværende og tidligere 

medlemmer i styret og grupper kommunisere i sine nettverk. Kanskje et 

tettere samarbeid med Norsk Olje & Gass».

Eksempel 2- Toppleder stort leverandørselskap: «Forenkle språket - Større 

bruk av sosiale media».

Eksempel 3 – Forsker v/ forskningsinstitutt: «Workshop; presentasjoner hos 

sentrale aktører ikke minst besøke forskningsinstitutter og Universiteter.».

Eksempel 4 - Toppleder bransjeorganisasjon: «Medie/kommunikasjonsplan 

og mer fokus på målgrupper utenfor kjerneindustrien».



SPØRSMÅL 12: RELEVANS AV OG21-STRATEGIEN
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• OG21-strategien anses som fra ganske relevant til svært 

relevant blant et flertall av respondentene (svarkategori 3, 4 

og 5). 

• Kun 14 av respondentene synes strategien har liten eller 

ingen relevans. Det bekymringsverdige er at halvparten av 

disse er fra større leverandørselskap, og at 2 sitter i ledelsen 

for større leverandørselskap. Noen av de 14 respondentene 

foreslår under spørsmål 14 hvordan strategien kunne vært 

gjort mer relevant:

• Strategien burde vært mer ambisiøs på redusksjon

av klimagassutslipp.

• Strategien burde vært kommunisert bedre.



SPØRSMÅL 13: OG21-STRATEGIENS PÅVIRKNING PÅ AKTØRERS 

PLANER
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• OG21 har som ambisjon å påvirke industriaktørenes 

teknologivalg. OG21 lykkes delvis med det, men det er 

imidlertid stor spredning blant respondentene om i hvilken 

grad OG21-strategien har påvirket deres strategier og 

planer.

• Det er kun forskningsinstitutter, myndighetsorganer og 

mindre leverandørselskap som skiller seg ut fra de andre 

aktørene på dette spørsmålet. Respondenter fra disse 

gruppene svarer i hovedsak at OG21-strategien har hatt stor 

eller svært stor innvirkning på deres strategier og planer.

• For alle andre interessentgrupper er fordelingen omtrent 

som for gjennomsnittet.



SPØRSMÅL 14: HVORDAN OG21-STRATEGIEN KUNNE BLITT MER 

RELEVANT OG HATT BEDRE EFFEKT
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Eksempel 1 – Rådgiver, myndighetsorgan: «Den må i større grad forankres 

i ledelsen av selskaper i petroleumsindustrien, Det gjelder både 

oljeselskaper og leverandørindustrien. Det bør også komme som et krav fra 

OED at aktiviteter som inngår i PUD relateres til OG21 strategien for å vise 

at den inkluderes i nye feltutviklinger. Da vil selskapene også tvinges til å ta 

i bruk best tilgjengelig ny teknologi samt bidra til å styrke norsk 

leverandørindustri og sikre samfunnsoppdraget for oje og gassindustrien. ».

Eksempel 2 – Fagekspert, større leverandørselskap: «Tror det handler 

mest om at den må gjøres mer kjent».

Eksempel 3 – Fagekspert, rådgiviningsselskap: «skape vesentlig mer 

samhandling mellom ulike fagmiljøer - økonomi, økologi, teknologi og AI/IT 

og vise i praktisk forskning og utviklingsarbeid at petroleumskompetansen i 

bredde er den viktigste kompetansen å bygge videre på for å utvikle norsk 

teknologi innen alternative energikilder.».

• 51 svarte på spørsmålet.

• Blant forslagene til hvordan OG21-strategien kan bli mer 

relevant og gi bedre effekt, blir følgende punkter nevnt 

flere ganger:

• Tydeligere kommunisert.

• Forankre i toppledelsen i selskaper.

• Inkludere HMS og arbeidsmiljø.

• Bli mer konkrete.

• Se på hele verdikjeden og på overlapp med andre 

industrier.

• Bli tydeligere og mer ambisiøse på miljø og 

klimagassutslipp.

Eksempel 4 – Mellomleder, stort oljeselskap: «Gjør det mer konkret».



SPØRSMÅL 15 OG 16: KJENNSKAP TIL OG EFFEKT AV  

DYPDYKKSTUDIER
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• Omtrent 60% av respondentene kjenner ikke til 

dypdykkstudiene som OG21 har utført.

• Til og med blant folk som har deltatt på OG21-forum, hvor 

dypdykkstudiene presenteres, er det overvekt av de som 

ikke kjenner til dypdykkstudier!

• Et stort flertall av de som kjenner til dypdykkstudiene, 

rapporterer imidlertid at dypdykkstudiene har hatt fra ganske 

stor til vesentlig effekt på deres organisasjoners strategier 

og prioriteringer. 



SPØRSMÅL 17: FORSLAG TIL TEMA FOR DYPDYKKSTUDIER
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• I underkant av 60 svar.

• Ordskyen til høyre indikerer hva forslagene vektlegger.

• Temaer som går igjen i forslagene til dypdykkstudier:

• Raskere opptak av teknologi

• Lavutslippsløsninger og hvordan vi kan nå klimamål

• Dekarbonifisering av petroleum

• Samarbeid om teknologiske løsninger, særlig digitale- og 

lavutslippsløsninger

• Boring – bruk av digitale teknologier og sanntidsdata

• Cybersecurity

• P&A

• En observasjon er at mange av forslagene har vært diskutert i 

tidligere dypdykkstudier, f.eks. nye forretningsmodeller, tallfesting av 

klimareduksjoner ved lavutslippsteknologier, raskere opptak av 

teknologi. Det illustrerer at OG21 må bli bedre til å kommunisere 

studier, observasjoner og anbefalinger.



SPØRSMÅL 18 OG 19: OG21s PÅVIRKNING PÅ OFFENTLIG FOU
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• OG21 har som ambisjon å påvirke omfang og retning på 

offentlig støttet petroleumsforskning. Respondentene 

svarer at det klarer OG21 rimelig bra.

• Det er stort samsvar mellom ulike typer 

interessentgrupper i svarene til dette spørsmålet.

• 46 respondenter har gitt forslag til forbedringer. Tema som 

går igjen:

• Kommunisere FoU-effekter.

• Synliggjøre grenseflater mot andre industrier – få 

til samarbeid mellom sektorer.

• Mer ambisiøse, se framover, vise vei mot 

klimamålene.

• Vektlegge områder med størst samfunnskostnad 

som klima, miljø, P&A, decom.

• Vektlegge anvendt forskning, demonstrering og 

opptak av teknologi.

• Stille krav til at ny teknologi fra FoU blir tatt i bruk.



SPØRSMÅL 20 OG 21: OG21s PÅVIRKNING PÅ TEKNOLOGIOPPTAK
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• OG21 ønsker å påvirke industrien til å ta i bruk teknologi 

raskere. Respondentene svarer at det klarer OG21 til en 

viss grad.

• Det er stort samsvar mellom ulike typer 

interessentgrupper.

• 53 respondenter har gitt forslag til forbedringer. Tema som 

går igjen:

• Mer kommunikasjon om forventninger.

• Kommunisere gode eksempler.

• Myndigheter må stille krav til at ny teknologi fra 

FoU blir tatt i bruk.

• Mer infrastruktur for testing.

• Bedre virkemidler/incentiver for å ta teknologi i 

bruk.

• Bedre samarbeid om teknologiutvikling og –bruk.



SPØRSMÅL 22: ANDRE FORSLAG TIL FORBEDRINGER
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Eksempel 1 – Toppleder, myndighetsorgan: «Keep up the good work!».

Eksempel 2 – Fagekspert, stort oljeselskap: «Make it more SEXY.  Visuals 

and image looking at web site is a little dry, get engagement by making it 

look like middle aged managers in hotel meetings».

Eksempel 3 – Mellomleder, større leverandørselskap: «Se langt nok frem 

og led. Ikke se i bakspeilet og ikke snakk O&G industrien etter munnen.».

• 34 svarte på spørsmålet. Dette er et tilleggsspørsmål, og 

mange har sannsynligvis allerede gitt sine innspill 

gjennom åpne spørsmål tidligere i undersøkelsen.

• Mange uttrykker at de er fornøyd med OG21 og OG21-

strategien, og foreslår at vi fortsetter i samme leia.

• Gjengående tema i andre forslag til hvordan OG21-

strategien kan forbedres:

• Få inn yngre, mindre konservative folk i styret og 

TTAer.

• Bedre kommunisering.

• Være visjonære.

Eksempel 4 – Mellomleder, universitet: «Jeg har oppfatningen av at det er 

for mye gammel erfaring i OG21, og at dette blokkerer for nytenking.».



ANALYSE
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OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL OG21-STRATEGIEN

• På spørsmålet om hva som blir viktig for norsk petroleumsnæring de neste 5-10 år står noen områder tydelig fram:

• Reduksjon av klimagassutslipp, både i produksjonen og ved bruk av petroleum. Elektrifisering, integrering med fornybar og CCS trekkes fram som viktige elementer.

• Opprettholde konkurransekraft gjennom effektivisering og kostnadsreduksjoner.

• Arbeide for bedret omdømme og samfunnsaksept.

• Digitalisering, automatisering og autonomi blir viktig for konkurransekraften.

• Vi ser tilsvarende områder reflektert i innspillene til hvilke OG21-mål og TTA-områder som er viktigst:

• Reduksjon av klimagassutslipp og dekarbonifisering bør prioriteres høyere og skilles ut som egen TTA. OG21 bør utvide scope til også å se på hvordan verdikjeder 

for petroleum kan dekarbonifiseres (CCS, hydrogen, ammoniakk, integrering med fornybar etc.).

• Digitalisering foreslås som svært viktig av mange. Noen mener det bør være egen TTA, mens andre mener det er et gjennomgripende tema for alle fagområder.

• Flere trekker inn samhandling og samarbeid, og mange trekker inn å se prioritering på tvers av fag, og også på tvers av industrier.

• Decommisioning og P&A og arbeidsmiljø og HMS, foreslås av flere som egne TTAer.

• Maksimal ressursutnyttelse framstår som området med minst støtte blant respondentene.

• OG21-strategien er relativt godt kjent blant respondentene. Mange uttrykker at de er fornøyd med OG21 og OG21-strategien, og foreslår at vi fortsetter i samme leia. På 

spørsmål om hvordan den kan gjøres enda bedre kjent, foreslås:

• Informere både i og utenfor O&G-industrien. Engasjere OG21-nettverket til å informere videre.

• Informere på bransjemøter i bransjeorganisasjoner og klynger.

• Bruke sosiale medier i større grad.

• Målrettede møter hos enkeltselskap.

• Forenkle budskapet – gjøre det mer fengende.

• Blant forslagene til hvordan OG21-strategien kan bli mer relevant, bedre påvirke offentlig støttet FoU og bedre påvirke industriens teknologiplaner og -opptak, går følgende 

forslag igjen:

• Tydeligere kommunikasjon av strategien, forventninger til aktører, effekter av FoU og gode case.

• Forankre i toppledelsen i selskaper.

• Bli mer ambisiøse og visjonære, se framover, vise vei mot klimamålene.

• Få inn yngre, mindre konservative folk i styret og TTAer.

• Vektlegge områder med størst samfunnskostnad som klima, miljø, P&A, decom.

• Myndigheter må stille krav til at ny teknologi fra FoU blir tatt i bruk og se på virkemidler/incentiver for å ta teknologi i bruk.

• Bli mer konkrete.

• Se på hele verdikjeden og på overlapp med andre industrier. Få til samarbeid innenfor industrien og mellom industrier. 

• Vektlegge anvendt forskning, demonstrering og opptak av teknologi. Mer infrastruktur for testing.
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SYNTESE AV INNSPILL TIL OG21-STRATEGIEN
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• Klimagassutslipp

• NCS konkurransekraft

• Omdømme og 

samfunnsaksept

OG21 har truffet godt på 

prioriteringer til nå.

Innspill om viktige punkter 

framover:

• Fortsette med TTAer.

• Vurdere egen TTA på 

klimagassutslipp 

• Vektlegge digitalisering. 

Vurdere egen TTA og/eller 

tverrgående tema.

• Vurdere sikkerhet og 

arbeidsmiljø som egen TTA.

• Få fram viktigheten av 

decommisioning og P&A. 

Vurdere egen TTA på P&A.

• Få fram verdien av 

undergrunnsforståelse utover 

leting i frontier-områder.

• Vektlegge samhandling og 

samarbeid, prioritering på tvers 

av fag, prioritering på tvers av 

industrier.

OG21-strategien godt kjent og 

likt. 

Innspill forbedringspunkter:

• Engasjere OG21-nettverket 

til å informere i og utenfor 

O&G-industrien. 

• Bruke sosiale medier i 

større grad.

• Målrettede møter hos 

enkeltselskap.

• Forenkle budskapet – gjøre 

det mer fengende.

OG21-strategien er relevant og har 

effekt på offentlig og privat FoU-innsats. 

Innspill forbedringspunkter:

• Tydeligere kommunikasjon av 

strategien, forventninger til aktører, 

effekter av FoU og gode case.

• Forankre i toppledelsen i selskaper.

• Bli mer ambisiøse og visjonære.

• Få med yngre og mindre konservativ 

folk

• Vektlegge områder med 

samfunnskostnad som klima, miljø, 

P&A, decom.

• Krav til at ny teknologi blir tatt i bruk.

• Nye virkemidler/incentiver for å ta 

teknologi i bruk.

• Bli mer konkrete.

• Se på hele verdikjeden og på 

overlapp med andre industrier. Få til 

samarbeid innenfor industrien og 

mellom industrier. 

Industriens utfordringer: OG21-strategiens prioriteringer:Kjennskap til OG21-strategi: Relevans & effekter av OG21-strategi



FORSLAG TIL HVORDAN RESULTATENE KAN TAS VIDERE

Forutsetninger

Strategiske 
spørsmål

Taktiske 
spørsmål

Spørreundersøkelsen gir gode innspill på flere nivåer:

• Noen rokker ved overordnede forhold om vi hittil har sett på som forutsetninger, f.eks. utvide scope fra oppstrøms til midt- og nedstrøms. Slike 

forhold må avklares før vi velger metode og tilnærming, dvs. før styremøtet 5.sept. 2020.

• Noen utfordrer oss på hvordan vi er organisert, hvordan vi engasjerer, og hvordan vi kommuniserer. Dette er typisk strategiske spørsmål, som 

bør avklares før omfanget for strategirevidering fryses i styremøtet 29.okt.2020.

• Noen gir innspill på konkrete teknologigap og –prioriteringer. Dette er taktiske forhold som belyses gjennom strategirevideringen i 2021.

Problemstillinger Forslag til løsning

1. Bør scope for OG21 utvides til også å 

dekke midtstrøms og 

nedstrømsaktiviteter?

1. OED bør utvide omfanget i mandatet til OG21 til også å omhandle 

klimagassutslipp i midt- og nedstrømsaktiviteter.

1. Hvordan setter vi tydeligere retning?

2. Hvordan organiserer vi innsatsgrupper?

3. Hvordan får vi til tverrfaglighet?

4. Hvordan klarer vi å se behov og løsninger 

på tvers av industrier?

5. Hvordan sikrer vi engasjement og 

eierskap?

1. Mer visjonære i visjon, mål og prioriteringer.

2. Fortsetter med TTAer. Vurdere ny TTA for klimagassutslipp. 

Vurdere ny TTA for sikkerhet og arbeidsmiljø. Tydeliggjøre P&A 

som del av TTA3.

3. Tverrfaglige arbeidsprosesser (workshops, reviews). 

4. Invitere andre 21-prosesser, forskningsprogrammer og 

bransjeorganisasjoner inn i workshops og TTAer.

5. Interessentinvolvering som starter samtidig med revideringen.

• Vektlegge anvendt forskning og pilotering 

framfor grunnforskning.

• Vektlegge P&A og decommisioning.

• Leting bør nedprioriteres/opp-prioriteres.

• Bruke sosiale medier, målretta møter..

• Prioriteringer mellom ulike teknologiområder og teknologigap

gjøres gjennom revideringen i 2020.

• Tverrfaglighet i FoU-tilnærming vurderes gjennom 

strategirevideringen (missions, samarbeid programmer, etc.)

• Spesifikke kom-aktiviteter vurderes som del av kom-plan.
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