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Avtale om samarbeid om standardkontrakter 

mellom 

Norsk Industri 

og 

Oljeindustriens Landsforening (OLF) 

 

 

 

1. Bakgrunn 
 

Norsk Industri og OLF ønsker å bidra til utvikling og bruk av eksisterende og nye avtalte 

standardkontrakter for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt. 

Kontraktene skal bidra til mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring gjennom forenkling og 

effektivisering av anbud og prosjektgjennomføring. 

 

OLF og Norsk Industri anbefaler bruk av standardkontrakter som frembringes ut fra denne 

avtale, men organisasjonene kan ikke forplikte sine medlemmer eller andre til å bruke dem. 

 

Det finnes en rekke kontraktsstandarder (til dels også veletablerte avtalte standarder) for 

petroleumsvirksomheten. Disse forutsettes å gi viktige bidrag til det videre arbeid.   

 

”Avtalt standardkontrakt” betegner her kontraktsvilkår som er fremforhandlet mellom 

grupperinger på henholdsvis leverandør- og bestillersiden, løsrevet fra individuelle 

kontraheringer, og som disse grupperingene anbefaler brukt i nærmere angitte typer 

kontraktsforhold. 
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2. Standardkontraktsstyret (SKS) 

 

2.1 Mandat 

SKS skal bidra til utvikling og bruk av eksisterende og nye avtalte standardkontrakter 

for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt med det mål å bidra til 

mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring og ressursforvaltning. 

 

SKS skal følge med på erfaringer fra bruken av etablerte avtalte standardkontrakter og 

initiere opprettelse av nye eller justering av eksisterende når SKS finner det ønskelig.  

 

SKS kan opprette ett eller flere Forhandlingsutvalg (FU), og kan endre og nedlegge 

dette/disse innenfor rammer gitt i pkt. 3.2 nedenfor. 

 

SKS kan overlate til Forhandlingsutvalget å utarbeide forslag til nye eller justeringer i 

eksisterende avtalte standardkontrakter. SKS fastsetter FUs mandat for det enkelte 

oppdrag innenfor rammene av pkt. 3.1 nedenfor.   

 

SKS beslutter om FUs forslag til kontraktsvilkår skal anbefales brukt av industrien. 

SKS kan fastsette vilkår for anbefalingen, f.eks. mht. vilkårenes anvendelsesområde, 

begrensninger i adgangen til å endre vilkårene ved bruk, og lignende. Anbefalingen og 

eventuelle vilkår fastsettes i en Protokoll tilknyttet den aktuelle avtalte standard.  

 

2.2 Sammensetning 

SKS består av seks medlemmer. Tre medlemmer oppnevnes av Norsk Industri og tre 

av OLF. Fra hver av sidene skal det være to representanter fra sentrale aktører. 

Medlemmenes funksjonstid skal være tre år med adgang til gjenoppnevnelse, men slik 

at man aldri skifter ut mer enn 3 medlemmer samtidig.  

 

Landsorganisasjonen og Norges Rederiforbund kan hver oppnevne én observatør til 

SKS. 

 

2.3  Beslutninger 

SKS treffer sine beslutninger ved konsensus. 

 

2.4  Arbeidsform 

SKS møtes 3-4 ganger pr. år etter anmodning fra en av partene, FU eller sekretariatet.  
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3. Forhandlingsutvalget (FU) 

 

3.1  Mandat 

FU arbeider på grunnlag av og i henhold til mandat fra SKS, spesifisert for hvert 

oppdrag. FU skal innenfor disse rammer bidra til utvikling og bruk av eksisterende og 

nye avtalte standardkontrakter for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og 

internasjonalt. 

 

FU skal på oppdrag fra SKS utarbeide forslag til nye avtalte standardkontrakter eller 

justering av eksisterende. FU kan be SKS om retningslinjer for drøftelsene.  

 

FU kan fremme forslag overfor SKS om at eksisterende standardkontrakter bør 

justeres eller nye utvikles. 

 

3.2  Sammensetning 

FU bør bestå av 2-5 representanter fra Norsk Industri og leverandørsiden og 2-5 

representanter fra OLF og selskapssiden. FU skal ha en nøytral oppmann som leder 

forhandlingene og kan fungere som moderator. Oppmannen oppnevnes av SKS.  

 

SKS fastsetter hvem som skal være representert i FU og med hvilket antall 

representanter, under hensyn til at FU skal være representativt i forhold til den aktuelle 

oppgave og at representantene bør dekke behovet for prosjekterfaring og juridisk 

kompetanse. De institusjoner og selskaper som skal være representert oppnevner sine 

representanter innen disse rammene.  

 

FU kan selv trekke inn ytterligere ekspertise ved spesielle behov. 

 

3.3 Arbeidsform 

FU skal under oppmannens ledelse forsøke å oppnå enighet om forslag innenfor det 

oppdrag SKS har gitt. FU fastsetter selv sine sin arbeidsform, herunder 

møtehyppigheten.  
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4.  Sekretariat. Kostnader 

 

4.1  Sekretariat 

Det opprettes et sekretariat til å bistå SKS og FU. Sekretariatet skal blant annet: 

- innkalle til møter i SKS  

- forberede og administrere møtene i SKS 

- motta informasjoner om bransjens erfaringer med avtalte standardkontrakter  

- rapporterer informasjonene til SKS.  

 

Norsk Industri og OLF har ansvaret for sekretariatet 2 år av gangen, i denne 

rekkefølge. 

 

4.2 Kostnader 

Kostnadene til medlemmene av SKS og FU dekkes av det selskap medlemmet er 

ansatt i. Kostnadene til oppmannen i FU og til møter i FU dekkes av Norsk Industri og 

OLF med en halvpart på hver. Kostnadene til sekretariatet dekkes av den organisasjon 

som har sekretariatsfunksjonen til enhver tid.  

 

 

5.  Varighet 

Denne avtalen gjelder inntil Norsk Industri eller OLF sier den opp ved skriftlig varsel 

til den annen part med 6 måneders varsel. 

 

 

 

Oslo 13. februar 2012 

 

 

For Oljeindustriens Landsforening     For Norsk Industri 

 

 

 -----------------------      --------------------- 

 Gro Brækken       Stein Lier-Hansen 

Administrerende Direktør     Administrerende Direktør 

 

     

 

For LO       For Norges Rederiforbund 

 

 

------------------      ----------------- 

Roar Flåthen       Sturla Henriksen 

       


