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25. februar 2021 
Drøftelser vedrørende oppsigelser - 
MDN landorganisasjonen 
MAERSK DRILLING NORGE AS (MDN) 
MAERSK ANSATTES FORENING (MAF) 

     
 
 
 

PROTOKOLL 
 
 
Den 25. februar 2021 ble det avholdt drøftelsesmøter i henhold til Arbeidsmiljøloven § 15-2 og 
Hovedavtalen punkt 5.5. og 5.9 i forbindelse med nedbemanning på kontoret i Maersk Drilling 
Norge AS. 
 
 
Til stede under forhandlingene: 
For bedriften: Jakob Korsgaard og Astrid H. Ivesdal   
For foreningen: Frode Larsen, Jørn B. Hansen og Bår Inge Pedersen  
 
 
Innkalling 
Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen.  
 
Bedriften viste til 

x Informasjon om organisasjonsendring og nedbemanning i eget møte 2. februar 
x Global og lokal townhall 9. og 10. februar med informasjon til alle ansatte 
x Innkalling til drøftelsesmøte per mail datert 15. februar 2021 til MAF 

 
 
Årsaken til oppsigelsene 
Maersk Drilling vil i løpet av de neste måneder gjennomføre en global omstrukturering av 
support funksjoner på land. Målet er å redusere kompleksiteten i administrasjonen og samle 
flere oppgaver på samme lokasjon i Gdansk, Polen, for dermed å øke effektiviteten og skape 
en mer skalerbar og fleksibel landorganisasjon. Dette forventes også å ha påvirkning på 
landorganisasjonen i Stavanger.   
 
MAF er uenige i disse oppsigelsene og mener at de stillingene som blir berørt er av 
bedriftens totale kjernevirksomhet, og må være på plass for å kunne drive en organisasjon i 
Norge på selvstendig grunnlag, jmf. Rammeforskriften §12.  
MAF mener videre at det ikke har har blitt lagt til rette for en reell arbeidstakermedvirkning 
med referanse til referatet fra kontor AMU den 22. february 2021, samt at denne omstilling 
gir store utfordringer med hensyn til norsk språk, jmf. Rammeforskriften §14. 
 
MAF informerer om at Hovedforbundet, IndustriEnergi, også har uttalt at det er fullstendig 
uforståelig og uakseptabelt at disse jobbene blir flyttet ut av Norge. MAF er usikre på 
hvordan den negative omtalen vil påvirke bedriftens gode renomè, og gi negative følger for 
bedriften både på kort og lang sikt når det gjelder besparelser og for sikkerheten offshore. 
Det er forståelsen at alle beslutninger er tatt av hovedkontoret i Danmark, og MAF forventer 
at bedriften gjør sitt ytterste for å beholde arbeidsplassene i Norge.  
 
 
Antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt 
Det tas utgangspunkt i dagens organisasjon som drifter fire enheter, hvilket totalt utgjør 58 
stillinger på kontoret hos Maersk Drilling Norge AS. Dette inkluderer tre ansatte som innehar 
offshore kontrakt med midlertidig oppdrag på land, to ansatte i foreldrepermisjon, en ansatt 
i midlertidig stilling, og to personer innleid fra ekstern leverandør.  
 
Det er forventet at omorganiseringen vil medføre overtallighet, samt endringer i stilling hvor 
betingelser kan bli justert i henhold til ny posisjon (endringsoppsigelser). Avdelinger som 
kan bli berørt av endringene er Rig Team, Supply Chain-, Finans-, HR- og Service team.  
 
Det ble i drøftelsesmøtet sett nærmere på dagens organisasjon, samt hvordan bedriften ser 
for seg den fremtidige lokale organisasjon vil se ut basert på de varslede endringer. Det er 
forventet at omorganiseringen vil medføre overtallighet for totalt 9 MDN ansatte på tvers av 
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hele organisasjonen, samt at 3-5 medarbeidere vil få endret stilling i forhold til nåværende 
posisjon. Det vil bli foretatt nedbemanning og endringer på tvers av avdelinger. Hvilke 
ansatte som vil bli direkte berørt blir i henhold til utvelgelse (se eget avsnitt i protokoll). 
 
MAF etterpør hvorvidt bedriften mener det er tilstrekkelig bemanning til å supportere 
operasjonell drift for alle riggene som forventes operert i Norge med den forelagte 
organisasjon, eller om en bør vurdere ytterligere ansatte, spesifikt innen HR og HSE.  
Bedriften bekrefter at de har til hensikt å etablere en organisasjon som i kombinasjon med 
virtuell support og lokal representasjon anses å være robust for driften videre på norsk 
sokkel. 
 
Videre ble det spurt hvorvidt bedriften vurdere dette som virksomhetsoverdragelse, hvilket 
bedriften besvarte negativt.   
 
 
Kan antall oppsigelser reduseres? 
Basert på den operasjonelle situasjon med oppstart på Yme snart forestående, er det 
besluttet å ikke gjøre endringer til det eksisterende Rig Team oppsett for Maersk Inspirer. 
Bedriften vil videre opprette noen nye stillinger for å sikre lokal representasjon innenfor 
visse fagområder, samt i direkte samarbeid med kunde.  
 
Innleie kontrakter fra eksterne leverandører vil videre bli avsluttet, og bedriften vil tilby 
ansatte andre ledige stillinger hvor dette er mulig. Det kan også være aktuelt å tilby 
medarbeidere ledige stillinger i Maersk Drilling utenfor Norge.  
 
 
Utvelgelse 
Partene diskuterte kriterier for utvelgelse i forbindelse med nedbemanninger. Bedriften 
opplyste om at ved utvelgelse vil det tas utgangspunkt i Hovedavtalens bestemmelser i 
punkt 6.2, hvor bedriftsansinnitet vil følges under ellers like forhold. Bedriftsansinnitet på 
land er som hovedregel regnet å være den tid en har vært ansatt i MDN. Ansiennitet løper 
fra kontraktsdato for fast ansettelse, og til siste dag på lønn. Dersom en har vært midlertidig 
ansatt med direkte ansettelsesforhold til bedriften eller hatt læretid i bedriften medregnes 
også denne tid. Ekstern innleie periode medregnes ikke. 
 
Bedriften har definert utvelgelseskretser for de respektive rollene og ansvarsområdene. De 
definerte utvelgelseskretser er: 

x Administrative stillinger (sekreteriat/resepsjon, HR/Trening, Supply Chain inkludert 
logistikk/varehus, finans/lønn) 

x Operasjonelle stillinger (Rig manager, Assistant Rig manager, Technical 
superintendent) 

x QHSSE (HMS superintendent, HMS Advisor) 
x Commercial 

 
De som umiddelbart ikke vurderes til å beholde nåværende stilling vil i første omgang kunne 
ha anledning til å prøve kompetanse, kvalifikasjoner og ansiennitet i annen stilling innenfor 
relevant utvalgskrets. Dersom ansatt på eget initiativ hevder å inneha relevant komptanse 
for annen stilling også utenfor sin utvalgskrets, vil ansatt kunne kreve å få en saklig 
vurdering av disse, samt ansiennitet opp mot spesifikk posisjon.  
 
Bedriften legger videre følgende kriterier til grunn ved utvelgelse: 

x Samlet kompetanse og kvalifikasjoner inkludert relevant arbeidserfaring 
x Ansiennitet 
x Sosiale forhold 
x Innsats og utførelse av arbeid 

 
MAF er ikke enig i at bedriften kan definere flere utvalgskretser, men hevder hele MDN må 
betraktes som en krets. Videre understreker de at de anser ansiennitet som det absolutt 
viktigste kriteriet, og mener at innsats og uførelse av arbeid ikke kan tas inn som et 
utvalgskriterie, da dette er kriterier som er vanskelige å sikre at det gir objektiv og 
etterprøvbar utvelgelse. 
 
 
Hvordan kan de uheldige sidene ved oppsigelser reduseres? 
Bedriften vil gjøre sitt ytterste for at den enkelte skal få den støtte og hjelp som er 
nødvendig i etterkant av oppsigelsene.  
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Bedriften opplyser om at alle som vil bli rammet av nedbemanning vil ha fortrinnsrett til nye 
ledige stillinger, jfr Arbeidsmiljøloven  § 14-2 og gjeldende overenskomst. Denne rett gjelder 
ihht § 14-2, 3.ledd, for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 
12 måneder i de to siste år.   
 
Dette betyr i praksis at bedriften kontakter den enkelte oppsagte når et eventuelt nytt behov 
for personell oppstår, ved at bedriften sender mail til ansatte med informasjon om ledig 
stilling, hvor den ansatte må bekrefte overfor bedriften dersom han/hun er interessert. Den 
oppsagte vil som hovedregel tilbys gjenansettelse i den stilling vedkommende ble sagt opp 
fra, men vil også kunne bli vurdert å tilbys gjenansettelse i andre stillinger dersom en 
kvalifiserer for denne. Dersom vedkommende velger å takke nei til et slikt tilbud, anses krav 
til gjenansettelse som opphørt. 
 
Det er også blitt diskutert muligheten for at bediften kan tilby sluttpakker. Bedriften vil gå i 
dialog med den enkelte som vurderes oppsagt med hensyn til når han/hun kan fristilles. Det 
vurderes å sette en minimumsdato for når oppsigelse gjøres gjeldende fra fremover i tid for 
alle som blir oppsagt, og bedriften ser videre for seg å utbetale ekstra kompensasjon i 
forhold til både ansiennitet i selskapet, samt vilje til å forplikte seg til et forlenget 
ansettelsesforhold med gitte leveranser i forbindelse med overføring av oppgaver til Gdansk. 
Med mulighet for økt operasjonell aktivitet i nærmeste fremtid vil det kunne være aktuelt å 
forlenge eventuell oppsigelsestid for å sikre god overgang.  
 
Det vil også bli tilbudt jobbsøker assistanse for de som mottar oppsigelse. 
 
Mulighet for permitteringer ble tatt opp som et alternativ, men partene er enige om at en i 
denne situasjon ikke oppfyller de aktuelle kriterier for dette.  
 
MAF ber om at det blir sett inn i muligheten for at noen kan tilbys stilling andre steder i 
organisasjonen også utenfor Norge. 
 
 
Individuelle drøftelser 
Det planlegges å innkalle til individuelle drøftelser med den enkelte ansatte iht AML § 15-1 
snarest, hvor disse møter så langt det lar seg gjøre vil bli gjennomført i mars 2021. Partene 
er enige om at den formelle innkalling til drøftelser kan sendes per mail. Det er også enighet 
om at møtene kan gjennomføres digitalt.  
 
Endelige avgjørelser om oppsigelser eller endring vil bli tatt ettefølgende, hvor 
oppsigelsesbrev vil bli sendt til de ansatte innen rimelig tid. 
 
 
Oppsigelser 
Alle ansatte som sies opp i denne prosessen vil ha minimum tre - 3 - måneder 
oppsigelsestid. Det vil bli laget individuelle avtaler med hensyn til dato for oppsigelse, samt 
mulighet for fristilling, evt forlengelse ved behov, ref også punkt ovenfor med hensyn til 
hvordan de uheldige sider ved oppsigelse kan reduseres.  
 
Det er enighet om at bedriften vil kontakte de som besluttes oppsagt personlig eller per 
telefon. Det kan her gjøres avtaler med den enkelte ansatte om å sende oppsigelse per e-
mail dersom den ikke kan leveres personlig. Oppsigelsen skal da anses for å ha funnet sted 
når den er kommet frem til arbeidstakers innboks.  
 
 
Navneliste og organisasjonskart er delt med MAF. 
 

 
 

9. mars 2021 
 

 
for MAERSK DRILLING NORGE AS               for MAERSK ANSATTES FORENING 
                               
 
            

 Jakob Korsgaard           Frode Larsen 
VP Head of Norwegian Operations         Foreningsleder 
             


