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Oljefond 7000 mrd

30 000 Offshore (2011)

100 000 i supply (2011)

150 000 direkte i

olje og gass (2011)

Synker i 2014 og 2015

Fusjonen som industriell strategi

En felles oljearbeideridenitet?



Forutsetning 1:
Juni 1972: Stortinget vedtok etablering av Statoil

Forskning og utvikling

Utdanningsinstitusjoner

Nye bransjer i produksjon og infrastruktur

Nye modeller for verdiskaping

Et av de viktige grunnlagene for den norske vekstmodellen



Forutsetning 2:
Den norske modellen

Sentrale partsorganisasjoner

Trepartssamarbeidet 

Lønnsdannelsen

Samarbeidsavtaler og samarbeidssystem

Velferdsstaten som bærer av risiko

Konteksten for fusjonen og integrasjonen

NB: Partssamarbeid ingen selvfølge i fusjoner i andre land!!



Integrasjon av fagforeningene

Januar 2007:

90 tillitsvalgte fra begge selskap samlet
Enighet om å støtte fusjonen med krav 
om:

1. ingen oppsigelser
2. alle skulle få tilbud om tilsvarende 

stilling
3. flytting og pendling skulle være 

frivillig
4. og kompenseres

Etablerte Fagforenings Forum (FF) med en 
representant fra hver forening – ikke etter 
kjøttvekt



Partssamarbeid i en interimsstruktur (Fase 1)



Partssamarbeidet i Fase 2 (UPN - 2008)

Enighet om

1. effektiv og sikker drift

2. realisere synergi i fusjonen

3. standardisere prosesser og 

systemer

4. lage beste praksis

5. lik kultur på alle plattformer

Uenighet om Ny Driftsmodell

1. standardiseringsmodellen

2. nedbemanningsmålene

3. sikkerhetsnivået

4. miljøfarer

5. beslutningsprosessen

6. konsulentbruken

7. bruk av media



Hva var årsaken til konflikten?

Samarbeid og forhandlinger om ny driftsmodell 

fra høsten 2007 til april 2008

Reell uenighet om innholdet

Ny driftsmodell presentert som ferdig og omforent 

av ledelsen i begynnelsen av april 2008, oppfattet 

som brudd på samarbeidet



Hva har vi lest ut av UPN-prosessen ?

Da konflikten oppsto ble samarbeidet mellom

fagforeningene svekket 

Partssamarbeidet skiftet fra samarbeid til forhandling

De endelige løsningene ble kompromisser 

Prosessen ble forsinket med omtrent et år

1 FORSKJELLER I SAMARBEIDSKULTUR?



Avtaleregulering

Uformelt

partssamarbeid, ofte

i personlige relasjoner

UTVIKLINGEN AV HYDROS SAMARBEIDSKULTUR



Lovregulering

Aksjeloven 1972

AML 1977

Fokus på

Sikkerhet

Formalisert

partssamarbeid

i faste organ

UTVIKLINGEN AV STATOILS SAMARBEIDSKULTUR



KULTURKRÆSJ?

Hva skjer når partene følger normene fra hver sin 

samarbeidskultur?

Partssamarbeidet forutsetter gjensidig tillit

Tillit må bygges på at partene opptrer forutsigbart

overfor hverandre, og over tid

Det samme gjelder forholdet mellom fagforeningene



 Verdiene i fusjonsplanen dypt integrert

 UPN led: Effektivietsorientert: standardisering er veien til
mobilitet, fleksibilitet og effektivitet

 Fagforeningene: Sikkerhetsorientert: lengre implementeringstid
av ny driftsmodell, mindre nedbemanning og mer opplæring

 Interessekonflikt: myndighet flyttes fra plattformene

Enighet mellom ledelse og fagforeninger?



Sammenlikning fase 1 og fase 2

 Fagforeningene utviklet felles

interesser

 Var proaktive

 Fikk innfridd de fleste kravene

 Begge parter brukte ord som

“demokratisk”, “rettferdig”, 

“fellesskap” og “likeverdige

parter”

 Enighet om mål og midler

 Rask og presis iverksetting

 Eksemplarisk både som

integrering og partssamarbeid

 UPN ledelsen tok initiativ og 
utviklet innhold i Ny
driftsmodell

 Fagforeningene mer reaktive

 Ord som “styringsrett”, 
“overkjøring” og “misnøye
med ledelsen” dukket opp

 Media ble brukt for å legge
press

 Uklarhet om målsettinger

 Uenighet om målsettinger

 Problemer i iverksetting

 Partenes utgangspunkt var
ulikt

 KAMP MELLOM TO ULIKE 
FORSTÅELSER AV 
VIRKELIGHETEN



Norsk Ledelsesbarometer 2015 - Fagforbundet Lederne

Gjennomsnittlig årsinntekt blant medlemmer i Lederne i olje og gass sank med 

nærmere 7 prosent fra 2013 til 2014

Arbeidstakere i olje og gass har lavere innflytelse på egen arbeidssituasjon, 

organiseringen av arbeidet og styring og organisering av virksomheten enn i 

alle de andre bransjene
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