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Ofte stilte spørsmål 
Under adresserer vi sentrale spørsmål ansatte kan ha i forbindelse med omorganiseringen 

annonsert 2. september 2016. Den nye organisasjonsmodellen er planlagt implementert 1. 

november 2016.   

Q: Spørsmål   A: Svar 

HVA 
Q: Hvordan vil den nye organisasjonsstrukturen se ut? 
A: Fra 1. november 2016 etablerer vi fem leveransesentre: Customer Management (kundehåndtering), Front 
End (tidligfase), Products (produkter), Projects (prosjekter) og Services (tjenester).  
 
 

1) Customer Management: Styrket kundeengasjement og -administrasjon for å maksimere 
vinnersannsynlighet.  
2) Front End: Tidlig engasjement for å maksimere verdier for kunder og posisjonere oss for fremtidige 

muligheter.   

3) Products: Få ned kostnader og øke kvalitet ved å utvikle og effektivisere ny teknologi, standardiserte 

produkter og leveringsmodeller.   

4) Projects: Levere prosjektgjennomføring i verdensklasse og gi våre kunder optimal verdiskapning.   

5) Services: Utvikle en fokusert servicevirksomhet og posisjonere Aker Solutions som kundens foretrukne 
partner. 
 
Dette betyr at forretningsområdene forsvinner.  
 
Alle leveransesentrene vil inneholde utvalgte nøkkelprosesser og -kompetanse som i dag er spredt utover 
virksomheten. Ved å samle hvert ekspertiseområde i et senter kan vi fokusere på tiltak, som videreutvikling 
av standardisering og økt effektivitet – som vil være avgjørende for vår suksess. 
   

Andre hovedelement 

■ Kundeengasjement: Roller, prosesser og systemer vil opprettholdes, men rapporterer til Customer 

Management på konsernnivå. 

■ Land/geo-marked fokus vil bli videreført og den nye strukturen er bygget på Aker Solutions’ 

eksisterende geo-markedsmodell. Se under for detaljer.  

■ Globale støttefunksjoner vil bli ledet sentralt fra konsernsenteret og ha globale mandater.     

Q: Hvem påvirkes av dette? Er det alle, globalt? 

A: De fleste ansatte vil kun få en ny organisatorisk tilhørighet. Noen vil bli påvirket mer enn andre, for 

eksempel på grunn av endrede rapporteringslinjer. Globale støttefunksjoner vil bli mer sentralisert, og det vil 

bli økt standardisering i produkt og prosess som skal hjelpe med å kjøre forbedringer i vårt daglige arbeid.  

Q: Hvordan vil den nye ledergruppen se ut i den nye organisasjonsstrukturen? 
A: Hver av de fem leveransesentrene er representert i Aker Solutions sin toppledelse (Executive 
Management Team, EMT). Det nye EMT, eller nivå 1, ser slik ut:   
■ Luis Araujo forblir konsernsjef (CEO) i Aker Solutions  

■ Leder for Customer Management: Valborg Lundegaard  
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■ Leder for Front End: Svenn Ivar Fure  

■ Leder for Projects: Knut Sandvik  

■ Leder for Products: Egil Boyum  

■ Leder for Services: David Clark  

■ Dean Watson begynner i Aker Solutions som Chief Operating Officer (COO), en ny rolle i EMT. Han 
kommer fra Schlumberger, hvor han har hatt ulike lederstillinger.   

■ Svein Stoknes fortsetter som finansdirektør (CFO) og Mark Riding vil fortsette som leder for strategi.  
 
For en oversikt over nivå 2 lederroller, vennligst sjekk det dedikerte området på Arena kalt “Enable Our 

Tomorrow”. 

Andre viktige ledelsesoppdateringer: 

■ 3. oktober 2016: Nivå 3 (L3) struktur og team annonseres. 

■ 1. november 2016: Den nye organisasjonsmodellen går live (kunngjøringer øvrige nivå 

i organisasjonen og endelig struktur på plass) 

 

Q: Vil dagens geo-markedsmodell fortsette? Hvordan vil land/regioner samhandle i den nye 

modellen? 

A: Den nye organisasjonsstrukturen vil bygge på Aker Solutions eksisterende geo-markedsmodell. Målene til 

landledelsen omfatter: 

■ Aker Solutions vil fortsette å ha sterke landledere (Country Managers) på sentrale lokasjoner rundt om i 

verden. 

■ Som i dag vil Country Manager rollen innehas av en leder som også har andre driftsansvar i landet. 

■ På spørsmål knyttet til marked og kunder vil Country Manager rapportere til leder for Customer 

Management. 

■ På spørsmål knyttet til effektiv anvendelse av funksjoner og kjøring av funksjonens endringsagenda 

rapporterer Country Manager til COO. 

Les Aker Solutions Names Country Managers For Key Locations på Arena for detaljer.  

Q: Vil det fremdeles være regionledere? 

A: Regionlederrollen avvikles. Landlederne i våre viktigste markeder vil fortsette å ha en sterk rolle. Å bli et 

mer globalt selskap er et av våre viktigste mål og landlederne har en betydelig rolle i å oppnå dette. 

Q: Vil vi slutte å vise til Subsea, MMO og Engineering som egne forretningsområder / vil det være 

identifiserbare forretningsenheter? 

A: Subsea, MMO og Engineering vil ikke lenger være egne forretningsområder. Aker Solutions' strategi 

forblir uendret, og vi vil fortsette å ha målrettet satsing mot markeder innen subsea og feltdesign under 

ledelse og koordinering av leveransesenteret Customer Management. 

 

Q: Vil omorganiseringen påvirke kundeprosjekter og leveranser vi arbeider med i dag? 

A: Omorganiseringen vil ikke ha en umiddelbar effekt på dagens kundeprosjekter og leveranser, men den 

viser at vi tilpasser vår leveransemodell for å oppnå større operasjonell suksess. Den langsiktige effekten for 

kundene er positiv, siden vi styrker vår konkurransekraft og evne til å betjene kunder og skape 

aksjonærverdi. 

Konsernledelsen anerkjenner at vi er inni en periode med vesentlige endringer. Det er imidlertid viktig at vi 

fokuserer på våre kundeforpliktelser og leveranser, også i overgangsperioden til den nye 

organisasjonsmodellen. Å få ned kostnader og forbedre konkurransekraften er fullt på linje med alle våre 

http://intra.enet/news/Pages/Aker-Solutions-Names-Country-Managers-For-Key-Locations.aspx
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kunders viktigste prioriteringer. Feiler vi i dette arbeidet, vil Aker Solutions miste tilliten til våre eksisterende 

kunder.     

Q: Hva sier jeg til eksisterende kunder, leverandører og partnere? 

A: Den nye organisasjonsmodellen vil ikke påvirke kundeleveranser på kort sikt, men den demonstrerer at vi 

tilpasser vår leveransemodell for å oppnå større effektivitet. For hver enkelt av oss er det viktig at vi holder 

fokus på våre dag-til-dag oppgaver og fortsetter å levere til våre kunder. Vår leveranseportefølje er for tiden 

svært positiv, kundene er veldig fornøyd med våre leveranser, og dette må vi fortsette med. 

 

Den langsiktige effekten for kundene er positiv, da vi styrker vår konkurransekraft og evne til å betjene 

kunder og skape verdier for kunder og aksjonærer. 

 

Q: Vil det bli oppsigelser som følge av omorganiseringen? 

A: Vi kan ikke utelukke dette, men det er for tidlig i prosessen til å være konkret. Å kunne gjøre mer 

med mindre er et sentralt element for økt effektivitet. Samtidig avhenger fremtiden til Aker Solutions i stor 

grad av eksterne markedskrefter og vår evne til å vinne mer jobb. Med økt konkurranseevne vil vi være i 

stand til å vinne mer arbeid og ivareta så mange arbeidsplasser som mulig. 

 

Q: Vil noen av lokasjonene våre legges ned som en følge av omorganiseringen? 

A: Det er ingen planer om å legge ned eksisterende lokasjoner som følge av denne omorganiseringen. 

Q: Vil jeg rapportere til en ny leder eller avdeling? 

A: Noen vil måtte rapportere til nye ledere og/eller avdelinger i den nye strukturen. Den overordnede 

organisasjonsstrukturen og toppledelsen ble annonsert 2. september. I løpet av de neste ukene vil det 

holdes en rekke arbeidsmøter for å utforme de resterende detaljene i organisasjonen. For personer som vil 

gå inn i nye stillinger vil utvelgelsesprosessen skje før den nye organisasjonen implementeres i november.   

Q: Hvordan vil min lokale ledelse se ut? 

A: Det vil bli endringer i ledelsesstrukturen i Aker Solutions. Detaljer kommer på følgende datoer:    

■ 2. september: Nivå 1 & Nivå 2; struktur og ledelse annonseres 

■ 3. oktober: Nivå 3; ledelse og team annonseres 

■ 1. november: endelig struktur og ny organisasjon implementeres 

 

Q: Vil det forekomme stiplede rapporteringslinjer i tillegg til direkte? 

A: I den nye organisasjonen vil mange mennesker ha kombinerte rapporteringslinjer. Dette betyr at man for 

enkelte arbeidsoppgaver vil rapportere til ulike ledere. For å redusere kostnader mener vi at noen personer 

vil måtte ta på seg flere oppgaver. Dette er stort sett forventet av personer i lederroller.  

 

Q: Hva er forbindelsen mellom dette og den siste «en juridisk enhet»-konsolideringen i 

Storbritannia? 

A: Det er ingen direkte sammenheng mellom den nåværende omorganiseringen og konsolideringen av 

juridiske enheter. Juridiske enheter blir konsolidert i flere land som et overordnet tiltak for å redusere 

kostnader og forenkle. 

 

Q: Storbritannia har nettopp standardisert vilkår, betingelser og praksis. Henger dette sammen? 

A: Det er ingen direkte sammenheng mellom standardisering av vilkår og praksis og omorganiseringen, 

annet enn at begge er en del av en samlet innsats for å redusere kostnader og forenkle. 
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HVORFOR 
Q: Hvorfor gjennomføres det en global reorganisering av Aker Solutions?  

A: Vi reorganiserer internt fordi nåværende organisasjon begrenser vår evne til å få gjennomført endringer i 

nødvendig omfang og tempo. Vi trenger en mer sømløs integrering av alle deler av virksomheten – en 

slankere arbeidsflyt – og en styrket tilnærming til kunder. For å få dette til lanserer vi nå neste steg for å 

forme selskapet vårt, med en organisasjon formet rundt våre fem kjerneprosesser. 

 

Hver av de fem leveransesentrene skal inneha utvalgte nøkkelprosesser og kompetanse som i dag er spredt 

på tvers av virksomheten. Ved å samle hvert kompetanseområde i et leveransesenter kan vi ytterligere 

konsentrere oss om utvikling av standardisering og økt effektivitet – som vil være avgjørende for vår 

suksess. 

 

Viktige mål er: 

■ Øke farten på #thejourney og oppnå betydelige effektivitetsforbedringer 

■ Standardisere og effektivt administrere porteføljen av produkter og tjenester 

■ Sørge for å spre funksjonell kyndighet på tvers av selskapet 

■ Utvikle kostnadseffektiv organisering 

■ Forbedre samhandling med kunder 

■ Aktivere vekst av servicevirksomheten 

■ Fortsette internasjonal ekspansjon 

 

Vi vil utnytte styrken i vår globale organisasjon for å muliggjøre en bedre morgendag. 

Q: Hvorfor nå? 

A: Bransjen går gjennom en stor transformasjon akkurat nå. Alle bedrifter er på utkikk etter måter å øke 

driftseffektiviteten på og eliminere unødvendig arbeid. Sammen med våre kunder er Aker Solutions i forkant 

av disse bransjeendringene. 

 

Med 13.000 dyktige medarbeidere over hele verden, og som trekker i samme retning, vil vi med suksess 

komme oss gjennom dette industrielle skiftet – som vi har klart flere ganger tidligere i løpet av vår 175 år 

lange historie. Og, vi kommer tilbake som et enda sterkere selskap når markedet snur. 

 

Q: Vi har nylig opplevd restrukturering av to av våre forretningsområder, Subsea og MMO.  

Hvorfor gjør vi nye endringer allerede nå? 

A: Den nylige restruktureringen av MMO og Subsea har ført med seg organisatoriske justeringer som er i 

tråd med de endringene som nå gjøres. Vi tar neste skritt i utformingen av selskapet vårt, underbygget av de 

siste endringene. Ved å samle kompetanseområder i leveransesentre kan vi fokusere alle våre anstrengelser 

for å utvikle standardisering og forbedret effektivitet – noe som vil være avgjørende for vår suksess. 

Q: Hvorfor disse hyppige organisasjonsendringene? 

A: Bransjen vår går gjennom grunnleggende endringer – i høy hastighet. Kostnadene ved levering av 

prosjekter, produkter og tjenester må tilpasses en ny markedsvirkelighet. Bedrifter som klarer å håndtere 

dette skiftet vil sikre seg en lederposisjon når markedet snur. Som selskap har vi med hell tilpasset oss i hele 

175 år – og vi må fortsette å endre oss for å bli mer effektiv og sørge for at vi skaper en bærekraftig fremtid 

for bransjen. 

 

Q: Hvorfor er den nye organisasjonen bedre i stand til å møte gjeldende markedsutfordringer og 

fremtidige behov? Hva er det med den gamle forretningsområdemodellen som ikke fungerer? 

A: Omfattende arbeid er blitt gjort i løpet av de siste månedene for å analysere og utforme organisasjonen til 
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å komme nærmere kunden, fremskynde vårt globale forbedringsarbeid og heve servicen til høyeste nivå. 

 

En strømlinjeforming av selskapet i henhold til våre fem hovedarbeidsstrømmer betyr at vi eliminerer 

duplisering og inkonsekvent anvendelse av støttetjenester som ble generert av "siloer" i 

forretningsområdemodellen. Hver av de fem leveransesentrene; Customer Management, Front End, 

Products, Projects and Services, vil inneha utvalgte nøkkelprosesser og kompetanse som i dag er spredt 

over hele virksomheten. Ved å samle kompetanse (i et senter) kan vi konsentrere alt vårt arbeid om å utvikle 

standardisering og forbedret effektivitet – noe som vil være avgjørende for vår suksess. 

Q: Er denne siste omorganiseringen del av en prosess for å begrense/redusere fagforeningenes 

makt og innflytelse? 

A: Rollen til Aker Solutions sine fagforeningsrepresentanter og tillitsvalgte forblir sterk. De spiller en viktig 

rolle i utviklingen av Aker Solutions og ivaretar de ansattes stemme over hele verden. Fagforeningene og 

tillitsvalgte har vært engasjert i denne omstillingsprosessen. 

NÅR 
Q: Når vil denne omorganiseringen tre i kraft? 

A: Den nye organisasjonen vi implementeres fra1. november 2016. Sjekk Arena for oppdateringer eller søk 

informasjonen hos din nærmeste leder. 

Q: Når vil de forskjellige endringene tre i kraft? 

A: De viktigste milepælene er: 

■ 2. september: Ledelse nivå 1 og 2 annonseres 

■ 3. oktober: Ledelse og team nivå 3 annonseres 

■ 1. november: den nye organisasjonen trer i kraft 

■ Det vil bli holdt allmøter i hele Aker Solutions i dette tidsrommet slik at hele organisasjonen blir holdt 

orientert om hvilke endringer som skjer, hvorfor og hvordan alle kan bidra. 

Q: Vil min rolle og mitt ansvar endres som en følge av denne omorganiseringen? Hvis ja, når vil jeg 

bli informert om dette? 

A: Mange team og avdelinger vil ikke merke endringene utover ny organisasjonsstruktur. 

Men for noen vil rolle og ansvar utvilsomt endres som følge av omorganiseringen. Den generelle 

organisatoriske endringen og den nye toppledelsen ble annonsert 2. september. I de neste ukene blir det 

gjennomført en rekke workshops for å utarbeide de resterende detaljene i organisasjonen. Utvelgelsen av 

nye posisjoner vil skje før 1. november når den nye organisasjonen trer i kraft 

HVORDAN 
Q: Hva må jeg gjøre annerledes som følge av denne omorganiseringen? Hvordan kan jeg bidra? 
A: #thejourney fortsetter å være vårt primære virkemiddel for å implementere omfattende kostnadseffektivitet 
i organisasjonen. Alle må opprettholde et sterkt fokus på dette programmet, da bidrar du til suksess for Aker 
Solutions. 
 
Q: Hvor kan jeg få mer informasjon om omstillingsprosessen og hva skjer videre? 
A: Vi oppfordrer alle til å holde deg oppdatert via din linjeleder og vår prosjektside på Arenas forside. Denne 
vil bli oppdatert fortløpende ettersom detaljene i den nye organisasjonsstrukturen blir tilgjengelige. 
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Q: Hvordan kan jeg holde meg orientert hvis jeg ikke har regelmessig tilgang til Arena? 
A: Informasjon vil bli distribuert til alt ledende personell på tvers av selskapet, og vi vil be om at denne 
informasjonen regelmessig blir gjort tilgjengelig for alle ansatte. 
  
Q: Har fagforeninger og tillitsvalgte vært involvert så langt? 
A: Ja, fagforeninger og tillitsvalgte har deltatt i prosessen. I Norge har konserntillitsvalgte nominert 
fagforeningsledere som har vært involvert i prosessen. Fagforeningene og tillitsvalgte vil fortsette å være 
involvert i mange av de arbeidsgruppene som arbeider med denne omleggingen. 
 
Q: Jeg jobber i et forretningsområde hvor det nylig ble gjennomført en global omorganisering på 
ledelsesnivå. Hvordan vil den varslede omorganiseringen påvirke denne omorganiseringen? 
A: Det vil bli en gjennomgang av roller og ansvar for de nye stillingene. Enkeltpersoner har blitt vurdert opp 
mot rollene basert på erfaring, ferdigheter, egenskaper og match i forhold til konsernets ledelsesprinsipper. 
  
Q: Når vil min plass i organisasjonen avgjøres? 
A: Den generelle organisasjonsstrukturen og ledelsens toppnivå ble annonsert 2. september. I de neste 
ukene vil det bli holdt workshops som skal bidra til å utforme de resterende detaljene i organisasjonen. For 
ansatte som får nye posisjoner, vil utnevnelse skje før 1. november når den nye organisasjonen trer i kraft. 
 
Q: Vil ansatte måtte søke jobb på nytt i den nye organisasjonsstrukturen? 
A: Nei. 
 
Q: Vil omorganiseringen påvirke mine ansettelsesvilkår og / eller fordeler? 
A: For det store flertallet av de ansatte blir det ingen endring i vilkårene som følge av omorganiseringen. Hvis 
du er i en rolle som endrer seg mht kompleksitet eller omfang da rollen ble vurdert, kan dette påvirke ditt 
karriereløp. Når det gjelder påvirkning av lønn, vilkår og betingelser, vil dette vurderes av Human Resources 
fra sak til sak. 
 
Q: Jeg er mellomleder og ivrig etter å støtte organisasjonen og teamet mitt i denne fasen av 
#thejourney. Hvilken støtte kan / vil jeg få? 
A: Toppledelsen og HR / Communications vil sikre at alle ledere er informert om detaljene i 
omorganiseringen til rette tid og på en nøyaktig måte. Som mellomleder skal du: 
■ Sørge for at informasjon du mottar distribueres til teamene. 
■ Engasjere dine ansatte og hjelpe enkeltpersoner til å se hvordan dette er et viktig og spennende skritt for å 
muliggjøre en bedre fremtid. 
■ Sørge for at du er tilgjengelig for å lytte til spørsmål som du mottar fra teamet ditt, og hvis du ikke vet 
svarene, søke denne informasjonen fra seniorledere i organisasjonen 
 
Q: Vil jeg måtte rapportere til ny leder på en eventuell annen lokasjon? 
A: Dette kan bli aktuelt for enkelte ansatte. 
 
Q: Ved å omorganisere selskapet, hvordan vil dette føre oss nærmere markedet / potensielle kunder? 
Vil vi virkelig bli mer smidig eller bare bevege oss fra en silo til en annen? 
A: De fem leveransesentrene i den nye organisasjonsmodellen er gjensidig avhengig av hverandre og vil 
som sådan ikke representerer nye «siloer». Projects er for eksempel avhengig av Products for å kunne 
levere til våre kunder. Selskapet er organisert i henhold selskapets fem hovedarbeidsstrømmer, inkludert 
Customer Management som nå er en dedikert rolle i EMT. 
 
Den nye organisasjonen gir en mer sømløs integrering av alle deler av vår virksomhet, slankere 
arbeidsprosesser og en styrket tilnærming til våre kunder. 
 
Q: Hvordan vil dette påvirke aksjekursene i selskapet? Venter vi at prisene skal gå opp? 
A: Vi forventer ikke en umiddelbar effekt på aksjekursen som en følge av denne interne omorganisering. 
 
Den langsiktige effekten for kundene forventes å være positiv, når vi nå styrker vår konkurransekraft og evne 
til å betjene kunder og skape verdier for aksjonærene. 
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Q: Fra tidspunktet for kunngjøringen 2. september til selve gjennomføringen 1. november, hvordan 
vil organisasjonen fungere? (midlertidig ledelse) 

A: Det vil være en «business as usual» i overgangsperioden. Ledelsen vil fortsette å fokusere på 
virksomheten, og vi vil ha prosjektgrupper som arbeider med overgangen til ny organisasjon. 
 
For alle ansatte er det svært viktig at vi holder fokus på våre dag-til-dag oppgaver og fortsetter og levere til 
våre kunder. Akkurat nå er våre kundeleveranser svært gode, kundene er veldig fornøyde, og dette må vi 
opprettholde. 
 
Q: Vil denne endringen påvirke min lønn? 
A: Hvis du er i en rolle som har endret seg i forhold til kompleksitet eller omfang da rollen ble vurdert, kan 
dette påvirke ditt nåværende karriereløp. 
 
Q: Jeg har nylig startet i selskapet, (eller jeg ble nylig overført til et annen BA / en annen jobb), jeg er 
litt bekymret og usikker på om jeg fortsatt har jobb? 

A: Oppsigelser kan ikke utelukkes, men det er mye mer sannsynlig å forvente dette som et resultat av 
manglende evne til å vinne arbeid i fremtiden, da dette i stor grad avhenger av de eksterne markedskreftene 
og vår egen konkurransekraft. Det klare målet med omorganiseringen er å bedre konkurranseevnen og 
dermed sikre arbeidsplasser. 
 
Q: Vil selskapet annonsere denne endringen i media? 
A: Ja, en pressemelding ble utstedt til media vedrørende omorganisering og ny konsernledelse. Denne kan 
leses på Arena og på selskapets hjemmeside. 
 

DIVERSE 
Q: Har vi fått tilbakemelding fra kundene om at de er like ivrige som oss når det gjelder 
standardisering av produkter i et marked som krever kontinuerlig endring, utvikling, forenkling og 
økt effektivisering? 
A: Våre kunder gir oss hele tiden tilbakemeldinger på at de støtter ethvert initiativ som vil redusere 
kostnader. Hovedutfordringen for oljeindustrien er å redusere kostnader og gjøre investeringer lønnsomme 
igjen. 
 
Q: Har vi spurt kundene om de mener at en tettere forbindelse mellom oss og dem er like viktig som 
omorganiseringen antyder? 
A: Våre kunder er spesielt opptatt av et nært samarbeid i de tidlige fasene av et prosjekt. Det er der vi 
sammen kan ha størst innflytelse på prosjektkostnader og utvikle bærekraftige løsninger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


