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Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen har det vært fokus på den siste tiden, 

blant annet gjennom oppslag i Klassekampen, der NHO og LO endelig følger opp 

det jeg og Lederne har sagt i flere år – nemlig at norske lederspirer ikke får god 

nok opplæring i partssamarbeidet og hva det vil si å være leder i Norge. 

 

• Norsk Ledelsesbarometer siden 2007. 

• Lederutdanning på OsloMet siden 2015. 

 

Helt siden den partssammensatte ekspertgruppen leverte sin «Engen 2 rapport» 

og formet grunnlaget for den nylige stortingsmeldingen om HMS i 

Petroleumsvirksomheten har partssamarbeidet i bransjen vært på agendaen i 

mange fora. Jeg er svært glad for at det er hovedtema her i dag, og ikke minst for 

at jeg får muligheten til å presentere partssamarbeid fra et ledelsesperspektiv. 

 

Organisasjonen Lederne tror at ledere som lytter, lærer og deler vil få med seg 

hvor grensen går mellom en forsvarlig effektivisering og det å utfordre 

sikkerhetsnivået på norsk sokkel. Gode ledere tar ansvar og er oppriktig 

interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. 

De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De 

motiverer til innsats for felles mål og er rollemodeller for andre. Om vi klarer å 

bygge slike ledere er det en viktig brikke for å nå målene, uten at dette går på 

bekostning av sikkerheten.  

 

Dette er Ingelill Handeland Eide. Hun er 31 år gammel og representerer fremtiden i 

petroleumsindustrien. Hun er en av de som tar på seg stadig voksende 

lederoppgaver når hun nå blir hovedverneombud på Equinors Sverdrup-felt 
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Ingelill fremhever sterkt at dette er absolutt en lederjobb. Hun skal koordinere over 

20 personer i verneombudstjenesten, veilede og sørge for god informasjon. Hun er 

en tilrettelegger, som bruker mye tid på å finne riktig informasjon til de som trenger 

det. Og hun synes det går greit å stå opp mot folk i ledelsen når det er nødvendig. 

Det handler bare om sak, de fleste er flinke til å skille sak og person. Samarbeidet 

vil nok gå greit, mener hun. Snakk om være en god og reflektert rollemodell for 

fremtidens ledere som også har partssamarbeidet i blodet! 

 

I tiden etter Engen 2 rapporten er det blitt forsterket fokus på hvor grunnleggende 

viktig det er med et solid og tillitsfullt to- og trepartssamarbeid for å kunne ivareta 

det funksjonelle regelverket, med de innsparingene det gir. Alternativet er som 

arbeids og sosialministeren sa ved fremleggelsen av stortingsmeldingen; «økt 

kontroll, økt revisjonsaktivitet og økt inngripen fra myndighetene.» 

 

Organisasjonen Lederne har flere tusen medlemmer som daglig jobber på 

sokkelen, og vi har tidligere signalisert et ønske om et PTIL som blir hardere i 

klypa, og er mer aktive i sin bruk av tilgjengelige virkemidler. Dette har vi gjort fordi 

vi har sett et behov for at myndighetene klart markerer at et tillitsbasert system 

ikke nødvendigvis lar seg misbruke. I møte med utfordringene fra oljeprisfallet har 

noen selskaper evnet å møte motgangen med riktige virkemidler og holdninger, 

mens andre selskap har stått til stryk. Å misbruke systemet vil potensielt koste 

både selskapene og samfunnet dyrt om dette medfører et behov for økt inngripen 

og kontroll.  

 

Samtidig som det har vært viktig for oss å markere at det går en grense for hva 

som er akseptabel oppførsel, har det vært minst like viktig for oss å bidra til at 
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partssamarbeidet skal fungere godt. Svært mange av våre medlemmer og 

tillitsvalgte sitter i nøkkelposisjoner for at endringsprosesser skal lykkes, og ved å 

oppfylle vår organisasjons visjon om å «bygge gode ledere» kan vi være en viktig 

bidragsyter til å nå målet om å videreutvikle sikkerhetsnivået, gjennomføre 

effektiviseringstiltak og redusere kostnadsnivået for å sikre en fortsatt bærekraftig 

utvikling i norsk petroleumsvirksomhet. 

 

Men selv de beste ledere er avhengige av at det er systemer som ivaretar måten 

en samhandler på, og pr i dag ser en at det ofte er ulike forutsetninger i forskjellige 

selskap. I dag er de fleste kontrakter lagt ut med enhetspriser, som i realiteten 

fungere som akkordarbeid. For ISO bransjen er dette også gjeldende for ledelse, 

og med priser som knapt en kan leve med. Dette betyr gjerne at HMS fokuset blir 

nedprioritert i jakten på enhetspriser. Ledere som skal kvalitetssikre hverdagen, 

må selv være med i produksjonen for å jage enhetsratene. Tiden til planlegging, 

risikovurdering, og oppfølging i felt, har lett for å bli nedprioritert. 

 

Gjerne må en se nøyere på særmerknaden fra arbeidstakerorganisasjonene i 

Engen 2 rapporten om «en enda sterkere oppfølging av petroleumsloven kapittel 

10 og rammeforskriften  i utarbeidelse av rammevilkår, kontrakter og 

kontraktsgrunnlag. Det anbefales derfor at partene utarbeider et system som i 

større grad sikrer et minimum i åpne standardkontrakter, medvirkning og innsyn.  

Det må etableres utvidede regelverkskrav til bemanning, arbeidsmiljø og 

risikoanalyser for å sikre forsvarlige kontraktsvilkår. Et slikt system må videre sikre 

at arbeidstakermedvirkning i underleverandørselskapene følges opp, for å påse at 

risiko- og konsekvensvurderinger legges til grunn før beslutning av endringer i 

rammevilkårene.»  
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Gjerne må også bedriftene gå i seg selv og se på bruken av innleie fra 

bemanningsbyrå. Vi i Lederne er realister og anerkjenner at det finnes et behov for 

en viss grad av innleie, men dette må reguleres for å sikre en overvekt av eget 

personell hvor en har anledning til å bygge opp en sikkerhetskultur og et eierskap 

til både rykte og resultater. Ved bruk av innleiepersonell ser en igjen hvor kritisk 

det er å ha gode arbeidsledere med evne til å være tydelige og ærlige. Og igjen, at 

disse lederne har tid til planlegging, risikovurdering og oppfølging i felt.  

 

Sist men ikke minst er vi helt avhengige av at topartssamarbeidet fungerer lokalt i 

hver enkelt bedrift, og det er gjerne her at vår ledelsesfilosofi kan gi størst utslag. 

Ved å skape gode ledere i hver enkelt bedrift har Lederne en visjon om å ikke bare 

forbedre petroleumsbransjen, men i hele det norske næringslivet. Dette er ikke gjort 

over natten, men gjennom et langsiktig arbeid med å løfte frem fordelene ved den 

norske ledelsesmodellen gjennom kurs og seminarer, gjennom vårt 

høyskoleprogram og gjennom å skape ledere som opplever trygghet, samhørighet 

og utvikling med det å delta i det organiserte arbeidslivet.  

 

Vi inviterer derfor alle bedrifter til å legge godt til rette for en høy organisasjonsgrad, 

ikke bare blant operatørene, men også blant dine ledere og funksjonærer. Det er 

faktisk en forutsetning for et godt partssamarbeid, og en forutsetning for å sammen 

finne de beste løsningene for mange år med petroleumsvirksomhet i Norge og å 

kunne finansiere vår felles velferd.  

 

Vi har sagt i vår definisjon av god ledelse at gode ledere inspirerer til innsats for 

felles mål. Som bransje har vi satt oss et felles mål om en bærekraftig 

petroleumsvirksomhet som skal være verdensledende på HMS. For å nå dette målet 

er vi helt avhengig av at alle gode krefter jobber sammen for å finne gode resultater. 
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Det betyr at våre ledere skal være til stede i bedriftene for å lytte, lære og dele. Gode 

ideer for å forbedre både inntjening og HMS skal finne veien videre fra grasrota til 

toppledelsen fordi mellom der finnes det mellomledere som skaper resultater ved å 

spille andre gode.  

 

Vi i Lederne ønsker å være med i dette arbeidet, men er avhengig av et 

velfungerende partssamarbeid med myndigheter som regulerer og håndhever for å 

luke ut useriøse aktører og gjerne også begrense selskaper som får for stor 

markedsmakt og med bransjeorganisasjoner som NOG og NR for å skape gode 

samarbeidsarenaer for å finne de beste løsningene.  

Vårt håp er at det finnes gode grep som sikrer at ledere får tid til å lede, og dermed 

skape bedre lønnsomhet gjennom effektivitet, driftssikkerhet og ikke minst ved å 

unngå uønskede hendelser.  


