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Aker er et investeringsselskap, og de industrielle eierengasje-
mentene er konsentrert om sektorene olje og gass, maritime  
eiendeler og marin bioteknologi. De industrielle porteføljeselska-
per er Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Aker BioMarine og 
Ocean Yield. I tillegg har Aker en finansportefølje som blant annet 
består av aksjeinvesteringer. Når vi i rapporten omtaler Aker-eide 
selskaper omfatter det alle selskaper hvor Aker har eierinteresser. 

Akers heleide datterselskap, Aker BioMarine, har siden 
2006 samarbeidet med WWF om bærekraftig høsting av 

krill i Sørishavet. Krill- og bioteknologiselskapet har definert 
virksomheten opp mot FNs bærekraftsmål. Innenfor olje- og 
gassnæringen er Aker gjennom eierskapet i Aker Solutions 
en pådriver for utvikling og satsing på kunnskapsbaserte 
produkter og teknologier som en del av løsningen på klima- og 
miljøutfordringer. Som førende eier i Aker BP er Aker opptatt 
av at oljeselskapet er et referansepunkt for sikker, lønnsom og 
mest mulig miljøvennlig olje- og gassproduksjon til havs. Aker 
BP har, sammen med KonKraft, satt opp klimamål i henhold til 
Parisavtalen for reduksjon av CO2 innen 2030. 

Akers samfunnsansvar
Rapporten er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens §3-3c om 
hvordan samfunnsansvaret ivaretas. Rapporten redegjør for Akers 
rolle som eier av aksjer i operative selskaper og omfatter retnings-
linjer, hvordan det arbeides med samfunnsansvar, prioriteringer, mål 
og oppnådde resultater.

Aker er 
aktsomme og 
bevisste på 
sårbarhet  
og risikoforhold. 
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Aker har siden 1841 vært en pådriver i utviklingen av kunnskapsba-
sert industri i Norge med et internasjonalt marked. Våre bedrifter 
og medarbeidere har i generasjoner arbeidet tett med teknologier 
og løsninger for foredling av naturens ressurser – enten det har 
vært knyttet til havet, havbunnen, fossefall og skog. 

I dag er Akers tyngdepunkt olje- og gassnæringen. Cirka 70 pro-
sent av Akers investeringer og verdier er i denne sektoren – både 
som største eier i Aker BP og oljeservice teknologibedriftene 
Aker Solutions, Akastor og Kværner. 

Akers mål er å bidra til at norsk sokkel blir et internasjonalt refe-
ransepunkt for sikker, lønnsom og mest mulig bærekraftig petro-
leumsvirksomhet til havs. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står alltid øverst på agendaen til Aker 
og Aker-eide selskaper. Vi skal ha den høyeste HMS-standarden, og 
vi arbeider hele tiden med tiltak for å forebygge og forhindre skader 
på medarbeidere, miljø og materiell. Selv om det aldri skal skje, skjer 
det dessverre uønskede hendelser og fatale ulykker. I våre industri-
elle porteføljeselskaper var det i fjor en person som omkom på jobb 
for Aker BP på boreriggen Maersk Interceptor. Mine tanker går til 
de pårørende og alle andre som er berørt av den alvorlige ulykken.

Jeg kan love at Aker også fremover vil være en pådriver i det vik-
tige HMS-arbeidet som gjøres i porteføljeselskapene. Vi erfarer 
og lærer, og gjennomfører kontinuerlig forbedringstiltak. 

Aker er et industrielt investeringsselskap uten operativ produksjon og 
drift, og har derfor i sin virksomhet minimal innvirkning på det ytre 
miljøet. Som eier tar Aker miljø- og klimautfordringer på alvor med 
sikte på bedre løsninger, reduserte utslipp og økt ressurseffektivitet. 

Noen eksempler på hva som er oppnådd i 2017:
 § Aker BP har definert mål for reduksjon av CO2 som et svar 

på Parisavtalen. Selskapets utslipp per produserte fat 

oljeekvivalent er om lag 10 prosent under snittet for norsk sokkel, 
som igjen ligger på rundt halvparten av det gjennomsnittlige 
CO2-utslippet per produserte fat internasjonalt.

 § Aker Solutions har gjort nye fremskritt for å kommersialisere 
lagring og fangst av CO2 (CCS). Dette CCS-markedet er 
fortsatt preget av liten investeringsvilje. Selskapet er ledende 
på ingeniørtjenester og teknologier for håndtering av CO2-
utfordringer knyttet til petroleumsvirksomhet og prosessindustri. 

 § Aker BioMarine har implementert fire av FNs bærekraftsmål i 
selskapets forretningsplan. 

Eksemplene kunne vært flere, og de industrielle porteføljeselska-
pene gir utfyllende informasjon i sine rapporter. 

I Akers samfunnsansvar inngår også åpenhet, transparens og sam-
arbeid som bærende elementer. I Aker og Aker-eide selskapene 
skal det ikke forekomme korrupsjon, diskriminering, trakassering 
og nedverdigende behandling av ansatte. Vi har en internasjonal 
avtale om arbeidsforhold som forplikter og forener Aker og por-
teføljeselskaper, og Aker har en åpen tredjeparts varslingskanal. 

Relasjonen mellom eieren Aker og hvert selskap bygger arenaer 
for dialog og det vi omtaler som «Aker-modellen». Denne mo-
dellen har gjennom flere tiår videreutviklet tillit og det kraftfulle 
samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte, de ansattes organisa-
sjoner og partene i arbeidslivet – tuftet på åpenhet, respekt, kom-
petanse og vilje til forandringer.

Kunnskap, samarbeid og endringsdyktighet går som en rød tråd 
gjennom Akers historie. På en ansvarlig og bærekraftig måte 
spinner vi videre på den tråden. 

Øyvind Eriksen 
Konsernsjef

Ansvarlig verdiskaping
Akers viktigste samfunnsansvar er å videreutvikle lønnsomme, 
fremtidsrettede selskaper og arbeidsplasser. Dette stiller krav til 
både økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige resultater og 
konsekvenser. Med andre ord: En bærekraftig utvikling. 

Konsernsjefen:
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Akers konsernsjef Øyvind Eriksen i samtale med studenter som er finansiert gjennom Aker Scholarship

24 nye Aker Scholars ut i verden
Aker har siden etableringen i 1841 vært en pådriver 
i utviklingen av kunnskapsbasert industri i Norge 
med et internasjonalt nedslagsfelt. I 2017 fikk 24 Aker 
Scholars stipend for master- og doktorgradsstudier 
ved noen av verdens mest anerkjente universiteter. 

Aker er stolt av å kunne tilrettelegge og gjøre det 
enklere for talenter som kan utgjøre en forskjell for 
utviklingen av næringsliv og samfunn. Ambisjonen er 
fortsatt å ta en ansvarlig og aktiv rolle i utviklingen av 
kunnskapsbasert næringsliv og samfunnsliv. 

Akers hovedeier, Kjell Inge Røkke, og Anne Grete 
Eidsvig har etablert Aker Scholarship i samarbeid 

med Aker for å støtte master- og doktorgradsstu-
denter ved ledende universiteter internasjonalt. 
Stipendiet fra Røkke og Eidsvig gir norske talenter 
muligheten til å få impulser, nettverk og kunnskap i 
verdensklasse. De første 21 Aker Scholars fikk stipend 
høsten 2016. De neste 24 reiste ut høsten 2017.

Aker Scholarship tildeles studenter – fra alle fag- og 
kunnskapsområder –  med evner, samfunnsengasjement 
og personlig potensial. En akademisk komite vurderer 
de akademiske kvalifikasjonene til kandidatene. Støt-
ten gis for hele studieperioden, og vil supplere andre 
ordninger slik at stipendiaten samlet blir fullfinansiert, 
inkludert bo- og levekostnader, under oppholdet.

http://www.akerscholarship.no/
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Aker er et industrielt investeringsselskap, og er den største 
eieren i åtte selskaper notert på Oslo Børs. Dette er selskaper 
som har et styreflertall uavhengig av Aker. Investeringene følges 
opp av Akers ledelse med støtte fra et kompetent og analytisk 
investeringsteam på 10 medarbeidere. Aker tar hensyn til 
økonomiske, markedsmessige, etiske, juridiske og miljømessige 
kriterier i evaluering og oppfølging av investeringer.

Retningslinjer og prinsipper
Akers bedriftskultur bygger på god forretningsskikk, åpenhet, 
ærlighet og respekt for andre mennesker. Dette er grunnlaget for 
å gjøre ansvarlige investeringer. Aker har styrende dokumenter 
for etiske retningslinjer, god eierstyring og selskapsledelse, 
risikostyring og internkontroll. Dette gir retning for hvordan 
Aker opptrer som en bærekraftig og ansvarlig aktør. De styrende 
dokumentene er vedtatt i Akers styre.

Code of conduct er det overordnede styrende dokument som 
inneholder etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, 
og prinsipper om arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, 
antikorrupsjon, samfunnsmessige forhold, helse, miljø og 
sikkerhet (HMS), og det ytre miljø. Dette styringsdokumentet 
uttrykker også Akers forventninger til porteføljeselskapenes 
Code of conducts.

Styret i hvert porteføljeselskap vedtar egne styrende dokumenter 
tilpasset selskapets virksomhet. Interessenter og utfordringer 
varierer mellom selskapene.

Mål og oppfølging
Akers løpende oppfølging av porteføljeselskapene skjer gjennom 
investeringsteamet, inkludert juridisk avdeling, som også 
håndterer temaer og spørsmål om compliance.

Aker fasiliterer et nettverk for nøkkelpersoner innenfor sam-
funnsansvar (CR) i  de industrielle porteføljeselskapene. Formålet 
med CR-forum er faglig diskusjon og læring på tvers av selskape-
ne. Eksterne aktører hentes inn dersom det kreves mer kunnskap 
om aktuelle temaer og utfordringer. Nettverket består av om lag 
20 personer.

De fire hovedområdene
Aker har siden 2006 definert fire hovedområder som de viktigste 
i selskapets arbeid med samfunnsansvar: Samfunn, Mennesker, 
Integritet og Miljø. Dette er i tråd med FNs Global Compact 
fokusområder.

Hvert av de fire områdene er dekke fra side 8–16. De industrielle 
porteføljeselskapene, som har Aker som deleier, publiserer egne 
samfunnsrapporter.

Interessenter
Selskapets viktigste interessenter er aksje- og obligasjonseiere/ 
investorer/analytikere, ansatte, og myndigheter. Samfunnsan-
svarsrapporten fokuserer på eierrollen — med vekt på holdninger, 
forventninger og prioriteringer, og oppnådde resultater.

Aktivt eierskap
Aker ASA (Aker) utøver aktivt eierskap for å 
skape verdier for aksjonærene og samfunnet.

https://www.akerasa.com/Samfunnsansvar/Code-of-conduct
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Oversikt over hvilke standarder Aker og de industrielle 
porteføljeselskapene følger for samfunnsrapportering:

I henhold til kravene i 
regnskapsloven.  
Rapporter til Carbon  
Disclosure Project (CDP).

Aker ASA
Aker BP

I henhold til det globale 
rapporteringsalternativet (GRI) 
G4 core levelretningslinjene og 
kravene i regnskapsloven.

Aker Solutions
Aker BioMarine

I henhold til kravene i 
regnskapsloven.

Akastor
Kværner
Ocean Yield

Det Aker BP-opererte feltet Valhall har redusert CO2-utslipp tilsvarende 100 000 biler per år
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De fire 
hovedområdene

Samfunn

Hvordan Aker forholder seg til 
samfunnet gjennom sin virksomhet

Mennesker

Hvordan Aker forholder seg til 
mennesker, menneskerrettigheter  

og arbeidstakerrettigheter

Integritet

Hvordan Aker forholder seg til 
korrupsjon og etiske utfordringer

Miljø

Hvordan Aker forholder seg til  
miljø- og klimautfordringer
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Selskapet bidrar til å skape verdier for aksjonærene, ansatte, 
kundene og samfunnet som Aker og Aker-eide selskaper er en 
del av. Gjennom det aktive eierskapet tar Aker ansvar for hvordan 
og hvor resultater skapes. 

Aker forventer at alle selskaper har en åpen dialog med parter 
og partnere som berøres. Hvert enkelt selskap er ansvarlig for å 
videreutvikle relasjonen til sine interessenter lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt.

Samlet ble antall ansatte i de industrielle porteføljeselskapene 
redusert fra 22 114 til  20 798 i 2017. Reduksjonen skyldes fortsatt 
kapasitetstilpasninger i oljeservice leverandørbedrifter.

Forventninger
Vilje og evne til omstilling er avgjørende for å skape 
fremtidsrettede selskaper. Et godt samarbeid med tillitsvalgte 
og deres organisasjoner er en forutsetning for å lykkes med 
markedstilpasning, omstilling og utvikling. 

Aker har lange tradisjoner for å involvere og inkludere tillitsvalgte 
i prosesser som vil kunne innebære større endringer for bedrifter 
og lokalsamfunn. Tunge nedbemanningsprosesser har til tider 
satt samarbeidsforhold mellom porteføljeselskapenes ledelse og 
de ansattes organisasjoner på prøve. Tilbakemeldingen til Aker er 
at omforente løsninger som regel er oppnådd gjennom krevende, 
men konstruktive prosesser. 

Utvikling i Aker og de industrielle porteføljeselskapene

Verdiskaping for samfunnet
Aker investerer egenkapital og kunnskap i fremtidsrettede selskaper som gjennom 
ansvarlig drift leverer langsiktige, tilfredsstillende økonomiske resultater. 

Selskap Verdiskaping 2017 Antall ansatte 2017 Antall ansatte 2016

Aker ASA
- Verdijusterte egenkapital
- Aksjekurs, inkludert utbytte

+26 %
+31 %

37 40

Aker BP* + 35 % 1 354 1 371

Ocean Yield* + 17 % 22 21

Aker Solutions + 12 % 13 796  14 385 

Akastor* + 1 % 1 905 2 693

Kværner* + 31 % 2 665 2 663

Aker BioMarine* - 341 282

Samfunn: Hvordan Aker forholder seg til samfunnet gjennom sin virksomhet

* Aksjekursutvikling og utbytte i 2017. Aker BioMarine er ikke børsnotert og er verdsatt til bokført verdi
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Investeringsselskapet Aker er investor i mange selskaper i ulike bran-
sjer, og hvert porteføljeselskap rapporterer antall ansatte, kjønnsfor-
deling, HMS og tiltak for å forbedre og fremme ulike formål. 

Akers eierperspektiv 
Sett fra Akers eierperspektiv er det viktigste at selskapene be-
står av kompetente, motiverte og friske medarbeidere i gode og 
profesjonelle arbeidsforhold. Det bidrar til å gi et flerfoldig, inklu-
derende og positivt arbeidsmiljø. Kompetanse, profesjonalitet og 
mangfold følges opp av Akers representanter i porteføljeselska-
penes styrer.

Internasjonal rammeavtale
Aker tolererer ingen form for diskriminering, trakassering eller 
nedverdigende behandling av ansatte. Dette er også nedfelt i den 
internasjonale rammeavtalen med den norske fagorganisasjonen 
Fellesforbundet, IndustriALL Global Union, NITO og Tekna. I Aker 
er det takhøyde og praksis for å ta opp forhold eller potensielle 
saker i dialog mellom tillitsvalgte og ledelse. Det er heller ikke i 
2017 rapportert om hendelser i strid med avtalen som ble inngått 
i 2008.

Samarbeidsavtalen fastsetter fundamentale arbeidstakerret-
tigheter, og referer til standarder vedrørende helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid (HMS), avlønning, arbeidstid og ansettelses-
forhold. Avtalen forplikter Aker og de industrielle selskapene til 
å respektere og støtte grunnleggende menneskerettigheter og 
fagforeningsrettigheter i de landene porteføljeselskapet opere-
rer. Prinsippene er definert i FNs menneskerettserklæring, OECDs 
retningslinjer for multinasjonale foretak og ILOs erklæring om 
fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. 

Avtalen omfatter Aker og industrielle porteføljeselskaper med 
internasjonal virksomhet: Aker Solutions, Akastor, Kværner og 

Aker BioMarine. Aker skal sammen med de industrielle porteføl-
jeselskapene også bruke sin innflytelse for å sikre at selskapenes 
leverandørkjeder og kunder etterlever prinsippene i avtalen. 

Ledelsen og ansattrepresentanter for funksjonærer og fagarbei-
dere/tillitsvalgte i porteføljeselskapet har ansvaret for den løpen-
de oppfølgingen. Akers konsernsjef og konserntillitsvalgt, som 
også leder det internasjonale samarbeidsutvalget for tillitsvalgte, 
har en åpen og direkte dialog. 

Globalt samarbeidsutvalg
Aker har sammen med tillitsvalgte og industrielle porteføljesel-
skaper et internasjonalt samarbeidsutvalg, Global Work Council 
(GWC). Akers konsernsjef og toppledere i operative selskaper 
deltar aktivt i dialogen med GWC, og det har i 2017 vært gjen-
nomført to formelle GWC-konferanser. Fokuset har vært den 
krevende markedssituasjonen for oljeserviceselskaper og tiltak 
for å implementere Aker-modellen for samarbeid internasjonalt.  
Malaysia ble en del av GWC i 2017. Både Malaysia og India har 
etablert nye samarbeidsfora mellom ledelse og ansatterepresen-
tanter, og tilbakemeldingene er at nytteverdien er høy. 

Livsstil og helse
Aker ønsker å legge til rette for at egne medarbeidere og ansatte i 
Aker-eide selskaper skal prestere i samspill med andre, og ta vare 
på egen helse. På tvers av selskapsstrukturer er det muligheter 
for å delta i to initiativ: Den helsefremmende tjenesten Aker Care 
og prestasjons- og livsstilsportalen Aker Active. 

Aker Care benyttes av flere Aker-eide selskaper, og fremmer helse 
og trivsel. Formålet er å oppdage individuelle og arbeidsrelaterte 
helserisikoer, og raskt håndtere helseproblemer. Aker Active 
legger til rette for fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak for 
ansatte i Aker og Aker-eide selskaper.

Mennesker skaper Aker
Aker har en internasjonal rammeavtale om arbeidsforhold 
som forplikter og forener Aker og porteføljeselskaper. 

2017 Nøkkeltall, Aker ASA

ANTALL ANSATTE
40 i 2016

ANTALL ANSATTE
22 124 i 2016

ANDEL KVINNER
40 % i 2016

ANDEL KVINNER 
19 % i 2016

FRISKHETSGRAD
98,4 % i 2016

FRISKHETSGRAD
97,2 % i 2016

37 20 79843% 17%97,8% 97%

2017 Nøkkeltall, Aker-eide selskaper

Mennesker: Hvordan Aker forholder seg til mennesker, 
menneskerrettigheter og arbeidstakerrettigheter

http://akerasa.com/content/download/14126/160216/version/1/file/2012%2B1217%2BAgreement%2Bbetween%2BFellesforbundet-Tekna-Nito-IndustriAll-GlobalUnion-Aker.pdf%20
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Ansatte i Aker 
Investeringsselskapet Aker har 37 ansatte, 21 menn og 16 kvinner, 
alle på faste kontrakter. Akers ledelse består av Konsernsjef, 
finansdirektør og Chief Investment Officer, alle menn. 

Medarbeiderne beholder full lønn ved fødsel og adopsjon. Det gis 
full lønn under barns, barnepassers eller nære pårørendes sykdom, 
forutsatt at det foreligger rett til omsorgspenger eller pleiepenger 
i henhold til folketrygdlovens bestemmelser.  Personforsikringene i 
Aker dekker lovpålagt yrkesskadeforsikring, i tillegg til fritidsulyk-
ke-, gruppelivs-, sykdoms-/ uføre- og reiseforsikring. 

Aker har et utvidet bedriftshelsetilbudet for sine ansatte, og alle 
har tilgang til lege, helserådgivning, behandlingsforsikring, årlig 
forebyggende helsekontroll og individuell oppfølging ved behov. 

Akers arbeidsmiljø er godt. Dette er dokumentert gjennom un-
dersøkelser. Fremover er ambisjonen i Aker å opprettholde et 
godt arbeidsmiljø med god trivsel, lavt sykefravær (høy friskhets-
grad), og kompetente og motiverte medarbeidere.

Dette er Aker-modellen

Aker har lang tradisjon for et samarbeid mellom hovedeier, ledelse og tillitsvalgte, 
og en åpen dialog med partene i arbeidslivet. Dette omtales som «Aker-modellen». 

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy og konsernsjef Øyvind Eriksen legger vekt på 
at samarbeidskulturen i Aker er vel så viktig på det uformelle plan som det 
formelle. Tranøy og Eriksen kommenterer:

- Samarbeid og dialog gjennom lov- og avtalebasert organ er fundamentet, 
men enda viktigere er den daglige dialogen og interaksjon på det uformelle 
plan tuftet på gjensidig tillit, åpenhet og respekt. Det er gjennom denne at de 
fleste saker blir løst, og grunnlaget legges for samarbeid om utvikling, produk-
tivitet og forbedring. 

Norske fagforeninger har årlige tillitsmannskonferanser og arbeidsutvalg med 
deltakelse av Akers konsernsjef. Konferanser og møter med tillitsvalgte er 
arenaer for åpen dialog og diskusjon om temaer som strategi, utvikling, HMS, 
etikk, samarbeid, markedssituasjon, kapasitetsjusteringer og bemanningstil-
pasninger. Samarbeidet gir selskapet retning og gjennomføringsevne. 

I 2017 har utfordringer knyttet til ny teknologi og digitalisering vært et viktig 
tema. Tillitsvalgte og ledelse er enig om å ha som mål å ha kontroll over, og ikke 
bli "offer" for ny teknologi. Dette gjelder både som selskap og som menneske 
i selskap og samfunn. 

De ansatte har formell innflytelse på beslutninger. Tillitsvalgte er representert i 
styret i Aker og porteføljeselskapene Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner 
og Aker BioMarine. Styret i Aker består av seks aksjonærvalgte representanter 
— tre kvinner og tre menn, hvorav flertallet er uavhengig av Aker og selskapets 
hovedaksjonær. I tillegg velges fire styremedlemmer blant ansatte i porteføl-
jeselskapene, hvorav ingen representerer ledelsen. Ansatterepresentanter er 
med i Revisjonsutvalget, som også følger opp compliance.

Samarbeid, kunnskap og endringsdyktighet går som en rød tråd gjennom Akers historie
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Akers Code of conduct og antikorrupsjonspolicy inneholder 
prinsipper for relevante temaer som bestikkelser, gaver, tjenester 
og andre mulige former for korrupsjon. Det forutsettes at alle 
ansatte er kjent med retningslinjene og policy på området. 

Det forventes at ansatte i Aker er rollemodeller med gode etiske og 
moralske holdninger — tuftet på Akers kjerneverdier og styrende do-
kumenter. Alle ansatte i Aker har vært gjennom et e-læringsprogram, 
og de industrielle porteføljeselskapene oppdaterer og reviderer sine 
respektive Code of conducts i henhold til Akers forventninger. Aker 
følger opp at porteføljeselskaper implementerer og minst leverer i 
forhold til Akers forventninger. Aker rapporterer årlig til sitt Revisjons-
utvalg nøkkeltall på hvor mange av porteføljeselskapene som har 
gjennomført e-læring, hvor mye tid de ansatte bruker på dette, hvor 
mange som har bekreftet å ha lest Code of conduct og om portefølje-
selskapets Code of conduct er i samsvar med Akers Code of conduct.

Aker har adressert viktigheten av å ha den høyeste standarden 
i leverandørkjeden. På CR-Forumet 2017 var kartlegging, kvali-
fisering, oppfølging, og evaluering av leverandører og forret-
ningspartnere et viktig tema. Aker Solutions, Akastor og Kværner 
benytter et felles system for å kvalifisere, følge opp og evaluere 
leverandører og partnere. Det ble konkludert med at dette er et 
godt og hensiktsmessig system for å følge opp leverandørkjeden 
og at arbeidsforhold er i tråd med lov- og avtaleverk. 

Varslingskanal
Aker har en åpen tredjeparts varslingskanal på selskapets hjemme-
side for å melde inn mulige kritikkverdige forhold som HMS-brudd, 
trakassering, innsidehandel, hvitvasking av penger, bedrageri, be-
stikkelser og kickback-ordninger eller andre brudd på etiske ret-
ningslinjer. Det er mulig å forbli anonym overfor Aker, og kun oppgi 
sin identitet til tredjepart. Aker vil aldri gjengjelde eller sanksjonere 
mot personer som varsler om mulige kritikkverdige forhold.

I 2017 mottok Aker ingen varslinger som knyttet seg direkte til 
morselskapet Aker. Eventuelle varsler til Aker om forhold i porte-
føljeselskapene bli adressert til riktig kanal i det aktuelle selska-
pet. Revisjonsutvalget i Aker holdes orientert om håndtering av 
relevante saker.

Forventninger
Aker-eide selskaper har rutiner for varsling til Aker dersom det 
er situasjoner eller saker som er — eller kan være — i brudd med 
antikorrupsjonspolicyen. Alle Akers industrielle porteføljeselska-
per — Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Aker BioMarine 
og Ocean Yield — har egne varslingskanaler. Revisjonsutvalget i 
investeringsselskapet Aker orienteres og kobles inn i vesentlige 
compliance-saker og potensielle saker som kan være i brudd med 
selskapets antikorrupsjonspolicy. 

Nulltoleranse for korrupsjon
Aker tolererer ingen former for korrupsjon, og dette gjelder for alle ansatte 
i Aker og porteføljeselskapene.

Integritet: Hvordan Aker forholder seg til korrupsjon og etiske utfordringer

Åpen dialog
Aker ønsker til enhver tid å ha en åpen dialog med sel-
skapets interessenter. Gjennom å være oversiktlig og 
åpen ønsker Aker å videreutvikle tillitsfulle relasjoner 
til ansatte, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstaker-
organisasjoner, investorer/analytikere, myndigheter, 
finansinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, NGOer og 
andre interessenter. I sum er Aker og Aker-eide selska-

per et betydelig medlem i NHO og Norsk Industri. Aker 
er representert i styret i Norsk Industri. Aker er assosiert 
partner i stiftelsen World Economic Forum. 

Aker gir ingen støtte til politiske partier eller organisasjoner, 
verken økonomisk eller på annen måte. Selskapet har hel-
ler ikke i 2017 benyttet ekstern bistand til lobbyvirksomhet.

https://www.akerasa.com/Samfunnsansvar/Code-of-conduct
https://www.akerasa.com/Om-Aker/Verdier
https://www.akerasa.com/
https://www.akerasa.com/
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Aker er et investeringsselskap uten operativ drift, og har minimal 
direkte negativ virkning på miljøet utover jobbrelaterte reiser.

Som eier er Aker spesielt opptatt av: 
 § Redusere negativ miljøpåvirkning i driften av  

de operative selskapene.
 § Fokus på arbeid og løsninger for miljø- og  

klimautfordringer.
 § Bevissthet rundt miljømessige resultater  

og konsekvenser. 

CR-Forum - nettverket av ressurspersoner i Aker og Aker-eide 
selskaper innenfor samfunnsansvar og bærekraft – har også i 
2017 hatt miljø- og klimautfordringer på dagsorden.

Carbon Disclosure Project 
Aker leverte i 2017 utslippsregnskap for første gang til Carbon 
Disclosure Project (CDP). I CDP-undersøkelsen fikk Aker  karak-
teren C/Awareness. Sammenlignet med D i 2016. Aker er tilfreds 
med denne scoren, og vurderingen plasserer Aker blant de med 
høy score i sin sektor, ifølge CDP. Aker har vært pådriver for å få 
Aker BP med i CDP-undersøkelsen. Aker BP fikk karakteren B i 
2017, mot C i 2016. 

Forventninger
Som eier har Aker forventninger til at selskapene tar et ansvar 
utover det å etterleve relevante internasjonale og lokale lover, og 
standarder, med sikte på å minimere miljøpåvirkning.

De industrielle porteføljeselskapene arbeider for å redusere mil-
jø- og klimapåvirkning, og de er selv ansvarlig for å redusere 
negative virkninger og konsekvenser. Hvert enkelt styre vedtar 
egne styrende dokumenter som også inkluderer retningslinjer for 
miljørelaterte forhold. De respektive selskapene informerer om 
vesentlige og relevante miljøforhold i egne samfunnsrapporter. 

Aker Solutions
Akers agenda som eier i oljerelaterte selskaper er også å bidra 
til at det utvikles og kommersialiseres teknologier og løsninger 
som øker graden av oljeutvinningen i eksisterende felt, blant an-
net gjennom kompresjons- og pumpeteknologi, og injeksjon av 
CO₂. Aker Solutions har siden 1996 vært et ledende ingeniør- og 
teknologiselskap for håndtering av CO₂-utfordringer knyttet til 
petroleumsvirksomhet til havs.

Innenfor fangst og lagring av CO₂ har Aker vært en pådriver og 
investert mer enn 400 millioner kroner i Aker Clean Carbon som 
nå er en del av ingeniør- og teknologimiljøet i Aker Solutions. 
Aker Solutions bidrar til å gjøre oljeindustrien mer kostnadsef-
fektiv og reduserer CO₂–utslipp ved utvikling og leveranser av 
teknologi, og arbeider med løsninger for økt utvinningsgrad ved 
reinjeksjon av CO₂ i reservoaret.  Dette skjer i nært samarbeid 
med kunder, partnere og underleverandører. 

Aker Solutions er teknologileverandør i verdikjeden som inklu-
derer fangst, transport og injeksjon av CO₂ i offshorefelt for en-
ten permanent lagring eller benyttelse av CO₂ for økt utvinning. 
Fangstteknologien kan også benyttes i landbasert industri for å 
redusere utslippene. 

Aker Solutions har de siste årene testet ut sin teknologi med 
gode resultater, også i 2017. Aker konstaterer at beslutningspro-
sessen for fullskalaanlegg er tidkrevende.  

Aker BP
Aker mener olje og gass kommer til å være en viktig del av ener-
gimiksen i mange tiår.  Risiko knyttet til oljeproduksjonen er en 
viktig del av diskusjonen fremover. Håndtering av risiko må mø-
tes med innovasjon med fokus på sikkerhet og klimautfordringer.

Som 40 prosent eier i Aker BP er Aker opptatt av at lete- og pro-
duksjonsselskapet opptrer ansvarlig med den høyeste standar-
den i HMS, og bidrar til mer miljøvennlig olje- og gassutvinning 
gjennom drift, forskning og utvikling. 

I 2017 har Aker BP sammen med KonKraft definert mål i henhold 
til forventningene i Parisavtalen for reduksjon av CO₂ innen 2030. 
Aker BPs bidrag i så måte er årlig reduksjon på 140 000 tonn CO₂ 
fra 2020 til 2030 basert på dagens drift med høy grad av elek-
trifisering av egne opererte felt. Selskapet oppnådde 7,7 kilo CO₂ 
per produserte fat oljeekvivalent, som er bedre enn målsettingen. 
Utslipp av NOx var i 2017 på 1 804 tonn, mot 1 663 tonn i 2016. 
Oppgangen skyldes økt riggaktivitet i 2017.

Aker BP er et av Europas største uavhengige lete- og produk-
sjonsselskaper. Oljeselskapets produksjon i 2017 var gjennom-
snittlig 159 600 fat oljeekvivalenter per dag, og gjennomsnittlig 
utslipp av CO2 var 53 kilo per produserte tonn oljeekvivalenter. I 
følge International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) er 

Tar ansvar for miljøet
Aker arbeider for at porteføljeselskapene bidrar til å øke ressurseffektiviteten 
og redusere klimautslippene. 

Miljø: Hvordan Aker forholder seg til miljø, og klimautfordringer
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Klimautfordringer på agendaen
Aker er representert i styret i Norsk Industri — NHOs 
største landsforening som arbeider for økt verdiskaping 
og reduserte klimautslipp. 

COP21 (Parisavtalen) vedtok ambisiøse klimamål for å 
redusere den globale gjennomsnittstemperaturen til 
godt under 2 grader celsius i forhold til førindustrielt 
nivå. COP21 vedtok også at mellom 2050 og 2100 skal 
globale menneskeskapte klimagassutslipp ikke være 
høyere enn hva som kan absorberes i naturen og gjen-
nom karbonfangst, -lagring og –anvendelse. 

Aker, Aker BP, Aker Solutions og Kværner har engasjert 
seg i dette arbeidet, og Aker mener det er viktig at 
mål og handlingsplaner samordnes gjennom bransje- 
og landsforeninger. Veikartet for norsk sokkel er 
utarbeidet av Norsk Industri og Norsk Olje og Gass 
gjennom samarbeidsorganet KonKraft. Her deltar også 
LO, inkludert Fellesforbundet og Industri Energi, og 
Norges Rederiforbund. Aker BP har definert klimamål 
for å levere i henhold til forventningene i Parisavtalen 
for reduksjon av CO2 innen 2030. 

Ivar Aasen-plattformen, operert av Aker BP, har ca. 80 000 sensorer, og vil bli koplet til landstrøm

gjennomsnittet på norsk sokkel 61 kilo, og globalt 129 kilo. Regi-
onen med lavest utslipp er Midtøsten med 48 kilo, ifølge IOGP. 

Aker BPs opererte oljefelt Valhall er elektrifisert med kraft fra land. 
Ivar Aasen-feltet er tilrettelagt for påkobling til landstrøm som del 
av Utsirahøyden fra ca. 2022. Om lag 16 prosent av Aker BPs sam-
lede oljeproduksjon ble i 2017 produsert med strøm fra land.
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Siden etableringen i 2006 har Aker BioMarine samarbeidet med 
WWF Verdens Naturfond. Bærekraft har fra dag én vært en inte-
grert del av selskapets forretningsmodell. I samspill med miljø-
organisasjoner og andre interessenter identifiseres utfordringer 
og muligheter som en viktig del av Aker BioMarines forretnings-
utvikling. Det falt derfor naturlig å utvide engasjementet for bæ-
rekraft slik at det inkluderte FN sine bærekraftsmål da disse ble 
vedtatt i 2015.

Selskapets har valgt ut fire av FNs bærekraftsmål og disse knytter 
seg til Akers hovedområder i arbeidet med samfunnsansvar: 
Samfunn, Mennesker, Integritet og Miljø.

Samfunn
FNs bærekraftsmål 2 og 3 kan knyttes til Aker 
BioMarines bidrag til mer effektive matsystemer 
og bedring av folkehelse gjennom innovasjon, 
markeds- og produktutvikling. 

Økt salg av krill til havbruk: 
Aker BioMarine produserer høyverdige fôringredienser og om-
ega-3 fra Antarktisk krill. Majoriteten av deres fôringredienser 
leveres til havbruksnæringen og bidrar til økt vekst i akvakultur-
næringen. Ved bruk av krill i fiskefôr vokser oppdrettslaks 10-23 
prosent mer, viser studier fra Nofima. Det betyr at oppdrettere 
med samme mengde fôr vil kunne øke produksjonen. Aker BioM-
arine har opplevd vekst i etterspørsel og salg i 2017.

Økt forståelse for at omega-3 bedrer folkehelsen: 
Selskapets produkt Superba krillolje er en 
naturlig kilde til omega-3 og svært lettopptakelig 
for kroppen. Utover bindingen til fosfolipider 
som gjør den lettopptakelig, inneholder den 

naturlig antioksidanten astaxanthin og kolin. Krillolje bidrar til en 
sunn livsstil og styrker hjerte, hjerne og ledd. 

Høyere nivå av omega-3 hos verdensbefolkningen kan bidra til å 
forebygge livsstilssykdommer. Aker BioMarine startet i 2017 pi-
lotprosjekter for å arbeide med folkehelse på tvers av nasjoner. 
I samarbeid med «Omega-3 Index project» gir Aker BioMarine 

helsepersonell muligheten til å teste eget omega-3-nivå gjennom 
blodprøver. Dette øker bevisstheten rundt omega-3 og dens rolle 
for å forebygge livsstilssykdommer. 

Mennesker og integritet
FNs bærekraftsmål 12 kan knyttes til Aker 
BioMarines bidrag for ansvarlig produksjon og 
konsum av selskapets produkter, og hvordan 
selskapet tar vare på de ansattes helse. 

I 2017 har selskapet ytterligere styrket compliance-teamet. 
Compliance er det daglige arbeidet som skal sikre at selskapet 
handler i samsvar med interne retningslinjer og prinsipper, og 
regulatoriske forpliktelser. 

Det arbeides systematisk med kvalitetssikring av leverandører, 
underleverandører, samarbeidspartnere og andre tredjeparter. 

Selskapet har opprettet en «Sustainability Squad» - det vil si en 
tverrgående gruppe med en bærekraftsambassadør i hver av-
deling. Formålet er å gi bedre innsikt i dag-til-dag operasjoner 
og forbedringspotensial i oppfølging av arbeidstakerrettigheter, 
menneskerettigheter, samt andre risiko og mulighetsområder på 
bærekraft. 

Miljø
FNs bærekraftsmål 14 kan knyttes til Aker Bio-
Marines bidrag for ansvarlig fiske og forskning 
i Antarktis.

Aker BioMarine har i 2017 bestilt et nytt fartøy for krillfangst 
som skal være i drift fra fangstsesongen 2019. Dette fartøyet er 
mer energieffektivt enn tidligere fartøy og vil medføre betydelig 
reduksjon i CO2-utslippene per tonn fangst.

Aker BioMarine fornyet i 2017 sin støtte til forskning i Antarktis 
gjennom ny forpliktelse til The Antarctic Wildlife Research Fund 
(AWR). Aker BioMarine vil gi en million dollar i støtte til AWR over 
de neste fem årene. Siden oppstarten av forskningsfondet i 2015 
har det blitt delt ut forskningsmidler til 8 prosjekter. 

Bærekraftig vekst 
Aker BioMarine har integrert fire av FNs bærekraftsmål i selskapets 
forretningsmodell. Dette bidrar til å øke konkurransekraften. 
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Prioriteringer og mål
     SAMFUNN: ANSVARLIG EIERSKAP - LANGSIKTIG VERDISKAPING

Aker ASA Resultat 2017 Mål 2018

Aker ASA har vært en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri siden 1841. 
Som industrielt investeringsselskap er målet langsiktig verdiskaping gjennom ansvarlige 
fremtidsrettede og lønnsomme arbeidsplasser i Aker-eide selskaper. Avkastningskrav: 
Minimum 12 prosent per år som et gjennomsnitt over en syklus.

+26 % Minimum 12 %

     MENNESKER: MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER 

Aker ASA Mål Resultat 2017 Mål 2018

Godt arbeidsmiljø med kompetente og motiverte 
medarbeidere i Aker

Høyere score enn ved siste 
undersøkelse 

Halvårlige med-
arbeidersamtaler

Gjennomføre 
undersøkelse

Øke friskhetsgraden blant ansatte i Aker og portefølje-
selskaper

Minst 98 prosent friskhetsgrad i 
Aker  og porteføljeselskapene 

97,8 % Opprettholde nivået

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom IndustriALL 
Global Union, Fellesforbundet, NITO og Tekna

Ingen diskriminering, trakas-
sering eller nedverdigende 
behandling av ansatte

Ingen varsler til 
Aker

Evaluere  
resultater av  
samarbeidsavtalen

Videreutvikle Aker-modellen for samarbeid i bedrifter i 
flere land

Minst ett land utenfor Europa Gjennomført i 
Malaysia og India 

Videreutvikle  
samarbeidsmodellen

     INTEGRITET: FREMME SUNNE, GODE HOLDNINGER OG KOMMERSIELLE, RIKTIGE HANDLINGER

Aker ASA
De industrielle 
porteføljeselskapene

Mål Resultat 2017 Mål 2018

Fokus på å følge opp at de 
industrielle porteføljeselskapene 
oppdaterer sine Code of 
conducts i samsvar med den 
som Aker vedtok i 2016

Implementere Akers 
Code of Conduct i 
selskapenes Code of 
conducts

Porteføljeselskapene skal ha 
Code of conducts som møter 
Akers krav og forventninger

Alle, unntatt ett, 
har gjennomført.

Gjennomført

Revisjonskomiteen har utarbeidet noen nøkkel-KPIer 
(«key performance indicators») for compliance-trening i 
Aker og Aker-eide selskaper

Endelige KPIer, og rapportering 
på slike, skal på plass i løpet 
av 2017

Gjennomført Evaluere KPIer  
og resultater

     MILJØ: EN DEL AV LØSNINGEN 

Aker ASA Resultat 2017 Mål 2018

Aker er et selskap uten operativ drift, og har minimal miljøpåvirkning. Aker er en betydelig 
eier i oljenæringen, og arbeider for å fremme teknologier og løsninger for lavere klimautslipp 
og høyere kostnadseffektivitet. Mål og resultater på dette området følges opp og 
rapporteres av hvert enkelt selskap.

Helt siden Aker startet med fangst av krill i Sørishavet i 2003 er det lagt til grunn 
høyere miljøstandarder enn det internasjonale reguleringer og lover har definert. Akers 
overordnede mål er at Aker BioMarine fortsatt skal være ledende og i front av bærekraftig 
forretningsutvikling i hele verdikjeden — fra fangst til ferdige produkter og applikasjoner.

Fremgang Industrielle 
porteføljeselskaper 
forventes å ha 
miljømål
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