
Standardkontraktene NTK 15/NF 15
Standardkontrakter for prosjekter på norsk sokkel
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09:00 Velkommen – Bakgrunnen og arbeidet for å etablere standardkontrakter
v/Hans Petter Rebo, Norsk Industri og Øystein Joranger, Norsk olje og gass

09: 15 Erfaringer fra bruk av standardkontraktene
v/ Stian Vere, Procurement Capital Projects, Statoil

09:25 Motivene for og anvendelse av standardkontraktene
v/ Christopher L. Sveen - partner i advokatfirmaet Haavind

10:00 Pause/kaffe

10:20 Tematisk gjennomgåelse av viktige forhold å være oppmerksom på ved bruk av 
standardkontraktene; i forbindelse med kontraktsinngåelse og i gjennomføringen av prosjektet
v/ Christopher L. Sveen (forts.)

11.15: Pause, enkel servering

11.45: Kurs fortsetter
v/ Christopher L. Sveen (forts.)

13.00: Slutt

AGENDA
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• Bransjeorganisasjonene Norsk Olje og Gass og Norsk Industri står bak

• Organisasjonene kan ikke binde medlemsbedriftene til å bruke 
kontraktene, men anbefaler disse brukt

• Fem nye standardkontrakter for anleggsdelen av prosjekter på norsk sokkel

• Bruk av standardkontraktene vil gi kostnadsreduksjoner

Grunnlag



Milepæler

• Åm-utvalgets rapport om økt utvinning2010

• Arbeidsgruppe etablert av Konkraft2011

• Avtale mellom NOROG og Norsk Industri2012

• Forhandlingene starter2013

• Nye standardkontrakter lanseres2015

2016 - • Bruk, effektivisering og kurs
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2011

2013



Viktige hensyn

• Videreføre verdifulle tradisjoner

• Mangfold av aktører

• Globale forsyningskjeder

• Bedre planlegging

• Effektiv kontrakts- og endrings-håndtering

• Økt fokus på kvalitet
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KonKraft-utvalget 2017
Konkurransekraft – norsk sokkel i endring

«Etablere portefølje- og alliansemodeller for å skape et bedre 
forretningsmessig grunnlag for økt aktivitetsnivå – fra leting og boring til 
utbygging» (side 8)

«Intensivere det pågående standardiserings- og forenklingsarbeidet i 
bransjen» (side 8)

Standardkontrakter må benyttes (side 13)

• Operatører og leverandører må i økende grad ta i bruk de nye 
standardkontraktene.
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http://konkraft.no/2018/01/16/anbefalinger-okt-konkurransekraft-den-norske-olje-og-gassnaeringen/


KonKraft-utvalget 2017
Konkurransekraft – norsk sokkel i endring

Standard "Alliansekontrakt» (side 12)

• Aktørene bør ta et initiativ til å starte arbeidet med å utvikle en ny type 
standardkontrakt som har basis i en partnerskapstankegang, og som 
legger til rette for involvering av hovedleverandører fra tidlige 
prosjektfaser, stimulerer til utvikling av langsiktige samarbeidsforhold og 
tilrettelegger for felles styringsprinsipper og tett samhandling.

• Standardkontraktstyret (SKS) bør utarbeide et mandat til 
Forhandlingsutvalget for Standardkontrakter for utarbeidelse av en 
«Standard Alliansekontrakt». En slik standardkontrakt kan bygge på 
eksisterende standardkontrakter
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http://konkraft.no/2018/01/16/anbefalinger-okt-konkurransekraft-den-norske-olje-og-gassnaeringen/


SKS-deltagelse og roller

Navn Selskap/organisasjon Kommentar

Tomas Bille TechnipFMC Leder av SKS

Henrik Inadomi Kværner SKS-representant

Erling Matland Aibel SKS-representant

Marte Johnsen Statoil SKS-representant

Aksel Luhr Eni Norge SKS-representant

Øyvind Bratsberg AkerBP SKS-representant

Olav Lie LO Observatør

Are Gauslaa Norges Rederiforbund Observatør

Øystein Joranger Norsk olje og gass Administrasjon, sekretær

Hans Petter Rebo Norsk Industri Administrasjon


