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Situasjonen for leverandørindustrien 

 

Det er i dag store utfordringer for bedriftene som leverer til olje- og gassvirksomheten. Ikke minst har det 

kraftige fallet i oljeprisen de siste månedene gjort situasjonen svært krevende. Nedgangen i 

petroleumsinvesteringene startet imidlertid nesten ett år før fallet i oljeprisen, med begrunnelse i svak 

lønnsomhet på grunn av høye kostnader på norsk sokkel. 

 

Fellesforbundet organiserer mange av de ansatte som i dag opplever usikkerhet for fremtiden som følge 

av store reduksjoner i aktiviteten på norsk sokkel.  

 

Som oljenasjon har vi erkjent og erfart at oljeprisen er ustabil og med store svingninger. Det har derfor 

vært en politisk ambisjon å føre en oljepolitikk som kan avdempe konsekvensene av slike svingninger. En 

jevnest mulig aktivitet på norsk sokkel gir sikkerhet for arbeid og grunnlag for stabil rekrutering av 

ungdom til næringen. Samtidig er dette avgjørende for at vi kan fortsette å utvikle vår verdensledende 

offshorekompetanse. 

 

En viktig forutsetning for å jevne ut aktiviteten ligger i å ha et mangfold av operatører som sikre bredde i 

vurderingene og etterspørselen på norsk sokkel. Dette vil, etter vår oppfatning, også bidra til innovasjon 

og konkurransekraft i leverandørindustrien. 

 

I dag er Statoil en helt dominerende oppdragsgiver og operatør på norsk sokkel. Statoil er et resultat av 

fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet. Det var en bekymring at 

innovasjonsevnen ville svekkes som en konsekvens av denne sammenslutningen. I forbindelse med 

fusjonen understrekte derfor Stortinget at det sammenslåtte selskapet måtte forventes å bidra til å 

opprettholde et mangfold blant leverandørene og dermed sikre gode teknologiske og effektive løsninger 

også i fremtiden. Stortinget ba derfor regjeringen følge utviklingen for leverandørindustrien tett.  

 

I etterkant av dette vedtaket igangsatte Olje- og energidepartementet et arbeid for oppfølging. I sin første 

rapport om mulige konsekvenser av strukturendringene i petroleumsvirksomheten konkluderte 

departementet med følgende: «Olje- og energidepartementet vil i årene fremover ha en kontinuerlig 

oppmerksomhet rettet mot problemstillingene som beskrives i denne rapporten. Det vil være naturlig å 

gjennomføre prosjektet på nytt i nær fremtid.» 

 

I Sundvollen-erklæringen understreker regjeringspartiene at det er viktig å bidra til at 

leverandørindustrien får mulighet til vekst og videreutvikling for å sikre sin ledende posisjon i et 

internasjonalt marked.  
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Fellesforbundet ber derfor regjeringen iverksette en gjennomgang av situasjonen for leverandørindustrien 

slik Stortinget forutsatte etter sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassdivisjoner i 2007. 

Fellesforbundet ber i tillegg om at årsakene bak alle forsinkelser og kostnadsoverskridelser i utenlandske 

leveranser avdekkes, og at de samfunnsøkonomiske konsekvenser av disse kontraktene utredes.  

Fellesforbundet ber om et møte med statsråden for å gi en nærmere begrunnelse for denne henvendelsen. 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

Jørn Eggum 

Forbundsleder 

 Dag Odnes 
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