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Mål

Bidra til økt kunnskap om:

• hva endringene i rammebetingelser består i og hvilke konsekvenser 
(positive og negative) disse endringene har for arbeidsmiljø og sikkerhet.

• Hvilke konsekvenser endrede rammebetingelser har for 
arbeidstakermedvirkning og samarbeid.
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Bakgrunn 

Hovedtema 2021: På lag med leverandørene

«Oljebransjen har igjen fått smake hvor kjapt og krapt det kan svinge. Inntektene 
krymper over natta, rammebetingelsene svekkes, partssamarbeidet settes på prøve. Vår 
bekymring er at også sikkerhetsarbeidet skal lide, blant annet ved at problemene dyttes 
utover i verdikjeden. Resultatet kan bli at leverandørselskapene nok en gang må betale 
den høyeste prisen for krisen - og at de mest risikoutsatte arbeidstakerne rammes enda 
mer»  (Dialog desember 2020)
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Hovedtema

• Prosjektet skal spesielt vektlegge: 

o Endringer i organiseringen av arbeidet på tvers av ulike aktører med spesiell 

vektlegging av endringer i kontrakts- og samarbeidsformer.  

o Endringer i tilknytningsformer – f.eks innleie, bruk av ressurspooler
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Noen viktige endringer 

• Endringer i samarbeidsformer – økt bruk av aktivitetsstyrt bemanning 
• F.eks kampanjebasert vedlikehold

• Løsere tilknytningsformer
• Økt bruk av innleie og fleksible disponibelordninger 

• Nye kontraktsmodeller og kompensasjonsformat/incentiver
• F.eks Fullintegrerte borekontrakter (IO3) og alliansekontrakter
• Mer konkurranseutsetting av enkeltoppdrag (V&M)
• Økt bruk av ytelsesbaserte kompensasjonsformat – overføring av mer risiko til entreprenør

• Bemanningsreduksjoner offshore gjennom: 
• Digitalisering – flytting av funksjoner til land
• Flerfaglighet – krysstrening (ofte på tvers av aktører)
• Nye samarbeidsformer (f.eks one-teammodeller)
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Gjennomføring

• Møter med operatører der de presenterer innholdet i endringene. 

• Intervju med personell med ulike roller (ledere, verneombud, 
operatører/utførende personell i utvalgte stillinger). 

• Spørreundersøkelse: denne vil utarbeides på bakgrunn av tema 
som kommer fram i de kvalitative intervjuene. 

• Safetec m.fl ønsker å gjennomføre fokusgruppeintervju med 
partene i Sikkerhetsforum med diskusjon av tema som har 
kommet opp i prosjektet.
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Stortingsmelding

Kunnskapsgrunnlaget som fremskaffes i prosjektet vil kunne 
inngå i det samlede kunnskapsgrunnlaget for kommende 
stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i 
petroleumsvirksomheten. 


