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Det er svært lite innleie i PD i Archer AS.

Vår HR-sjef, Gard Lunde forteller at han har vært personalsjef siden 2011 og i løpet av 
denne tiden er det kun innleie av 3 stk. elektrikere på Njord som har blitt leid inn og kun 
for en periode på 3 mnd. fram til Archer selv hadde ansatt personell i stillingen.

Bakgrunnen for at Archer har unngått innleie er sammensatt, men god planlegging er nok 
det aller viktigste. Her må bedriftene være villig til å sette inn HR ressurser for å ivareta 
planleggingsarbeidet som trengs. Særdeles viktig er det å ha en god og full oversikt over 
porteføljen og hva kontrakter sier om bemanning. Samtidig må en ha kontroll på hva en 
kan forvente av ekstra bestillinger, altså add on personell.

Spesielt er det viktig å ha kontroll på dette i slike tider vi er inne i nå, da markedene er 
meget ustabile og dette setter igjen krav til bedre planlegging.



Archer monitorerer hver rigg gjennom hele året, dvs. om det er noen som skal i stans, 
stoppe eller starte, dette inkluderer vedlikeholdsstanser.

Totalen av dette gir oss et innblikk av hva vi trenger av personell framover.



Archer monitorerer hver rigg gjennom hele året, dvs. om det er noen som skal i stans, 
stoppe eller starte, dette inkluderer vedlikeholdsstanser.

Totalen av dette gir oss et innblikk av hva vi trenger av personell framover.





Dvs. at dersom vi vet at vi skal gå ned, så ansetter vi ingen og i mange tilfeller ordner 
naturlig avgang, så vi ikke kommer i overtall så lenge informasjonen er klar god tid i 
forkant.
Skal vi bemanne opp, går vi i gang slik at vi har rekruttert personellet vi trenger fram til 
oppstart.

Ting som gjør dette utfordrende er f.eks. at kundene kun har 60 dagers varslingsplikt 
både med oppstart av ny installasjon eller nedbemanning.

Fordelen til Archer AS, er at vi har så mange ansatte, at vi kan leve med endel endringer.

Bedriften har også hatt godt samarbeid med fagforeningene der vi har hatt gode 
løsninger for å kunne utnytte vårt eget personell og/eller unngå nedbemanninger.

Archer AS har en stor ressurspool. Pr i dag ligg den på 10%+. Denne skal dekke inn alt av 
sykefravær, ekstra bestillinger mm.



Archer er et robust selskap som har mange bein å stå på.

Det betyr at vi kan klare oss med vårt eget personell og dette gir oss flere fordeler.



Selv om de fra ressurspoolen kanskje reiser på ulike installasjoner, så er de kjent med 
Archer sin måte å jobbe på, våre verdier og prosedyrer. 
Dette gjør at dette personellet totalt sett fungerer bedre enn å leie inn personell. 
Fra fagforeningenes side hadde det vært en fordel om en innførte et fagbrev for 
dekkspersonell. Da hadde det vært like krav til personellet på dekk fra operatør til 
operatør og sikkerheten til de som jobbet på dekk hadde økt. De hadde da sluppet den 
interne opplæringen, utenom utstyrsspesifikk opplæring og dette hadde skapt en 
tryggere arbeidsplass. Nettopp fordi en gjør ting likt fra sted til sted og spesielt 
ressurspool personell må kunne omstille seg fra plass til plass.

Archer har også store krav til utnyttelse av vårt personell. Det betyr at HR har nøye 
monitorering av de som er i ressurspoolen og hvordan utnyttelsesgraden ser ut.
De to siste årene har vi, selv med en så stor ressurspool utnyttet 98 og 99% av 
ressurspoolen uten å benytte oss av innleie.



Har noen spørsmål?

Takk for meg.

Reidar Rikstad.
Leder SAFE i Archer
reidar.rikstad@archerwell.com
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