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Innledning

Gjennom bevisste og samfunnsansvarlige valg oppnår Aker økt lønn-
somhet på sikt, samtidig som omgivelsene blir ivaretatt. Det viktigste 
samfunnsbidraget er å skape verdier og videreutvikle fremtidsrettede 
selskaper som tilbyr produkter og tjenester på en miljøvennlig, etisk og 
sosialt ansvarlig måte. 

Akers visjon er å utøve et stolt eierskap. Selskapets kjerneverdier om å 
være resultatorientert, mulighetsorientert, kunnskapsorientert og sam-
arbeidsorientert ligger til grunn for det samfunnsansvaret vi tar. I kraft 
av holdninger og handlinger skal vi være en rollemodell for de selska-
pene vi utøver et eierskap i.

Akers aktive eierskap er tuftet på en lang industritradisjon siden eta-
bleringen i 1841. Eierskapet utøves gjennom styret i Aker og de ope-
rative industriselskapene, og med tett oppfølging fra ledelsen og  
investeringsteamet. Bedriftskulturen er basert på god forretningsskikk, 
åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. 

En del av det å utøve stolt eierskap, handler om å være en aktiv eier på 
tvers av selskapene. Aker har en målsetning om å være en katalysa-
tor for datterselskapene, både når det gjelder å utvikle en bærekraftig  

forretning og ved å samle gode eksempler og spre kunnskap på tvers 
av selskapene. 

I 2014 etablerte Aker et nettverk innen fagområdet samfunnsansvar 
hvor representanter fra Aker-eide selskaper er inkludert. Det ble også 
arrangert et seminar med både interne og eksterne deltakere. Hensik-
ten med nettverket er å dele eksempler på strategi, aktiviteter og tiltak 
innen samfunnsansvar. 

Akers retningslinjer er samlet i selskapets Code of Conduct. Code of 
Conduct gjelder for alle ansatte og andre som er tilknyttet Aker. I tillegg 
er Akers antikorrupsjonspolicy nærmere beskrevet i kapittel 3.

Samfunnsrapporten er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens 
§3-3c som krever at store foretak årlig rapporterer om hvordan sam-
funnsansvaret ivaretas. Akers samfunnsrapport redegjør for overord-
nede retningslinjer. Videre redegjøres det for hvordan Aker arbeider 
med samfunnsansvar i morselskapet og i Aker-eide selskaper, det gis 
eksempler på resultater og til slutt en oppsummering med forbedrings-
punkter og forventninger til samfunnsansvar fremover.

Aker ASA (Aker) er et industrielt investeringsselskap. Vi utøver aktivt eierskap for å fremme lønnsomme, bærekraftige 

og ansvarlige virksomheter — drevet av mål for økonomiske resultater og samfunnsansvar. 

Aker ASA vil i denne rapporten om-

tales som Aker. Når det gjelder sel-

skapene Aker har eierandeler i, om-

tales de som Aker-eide selskaper. 

Akers heleide datterselskaper som er om-
fattet av denne rapporten:

nn Aker BioMarine AS
nn Fornebuporten AS

Redegjørelse om selskaper hvor Aker er 
dominerende aksjonær, er vedlagt i den-
ne rapporten, se lenker nedenfor:

nn Aker Solutions ASA 
nn Akastor ASA
nn Kværner ASA
nn Det norske oljeselskap ASA
nn Ocean Yield ASA
nn Havfisk ASA
nn Aker Philadelphia Shipyard ASA
nn Norway Seafoods AS
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De fire hovedområdene Aker har definert som viktigst i sitt arbeid med sam-

funnsansvar, er bygget på FNs Global Compact. 

FNs Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets internasjonale normer for sam-
funnsansvar, og baserer seg på ti prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, 
miljø og antikorrupsjon. Aker er per i dag ikke medlem/signatory i FNs Global Compact. De fire  
hovedområdene er: 

1. Mennesker
Hvordan Aker og Aker-eide selskaper forholder 
seg til mennesker, menneskerettigheter og ar-
beidslivsrettigheter lokalt og globalt

2. Miljø
Hvordan Aker og Aker-eide selskaper forholder 
seg til miljø- og klimautfordringer  

3. Integritet
Hvordan Aker og Aker-eide selskaper forholder 
seg til korrupsjon og etiske utfordringer

4. Samfunn
Hvordan Aker og Aker-eide selskaper forholder 
seg til samfunnet gjennom sitt virke

Kompasset er et styringsverktøy basert på Akers grunnverdier og de 

fire hovedområdene nevnt over. Akers verdier er fundamentet som 

ligger til grunn i vårt daglige virke.

Akers hovedområder innen samfunnsansvar og Kompasset

Kompasset

Kompasset er et styringsverktøy basert på Akers 
grunnverdier og de fire hovedområdene nevnt 
over. Akers verdier er fundamentet som ligger 
til grunn i vårt daglige virke. I Kompasset ligger 
fire retningsgivende prinsipper for hvordan vi skal 
handle i hverdagen, samt utøve vårt aktive eier-
skap i et krevende landskap.

Kompasset ble implementert i Aker i 2013, og 
har i løpet av de siste to årene blitt presentert 
for de øvrige Aker-eide selskapene. Se mer om 
Kompasset på Akers hjemmesider.
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forbundet, IndustriALL Global Union, NITO og 
TEKNA. Avtalen forplikter Aker til å sikre ansten-
dige arbeidsforhold, i tråd med FNs menneske-
rettserklæring, OECDs retningslinjer for multi-
nasjonale selskap og ILOs kjernekonvensjoner. 
Mangel på etterlevelse eller motarbeidelse av 
avtalen er uakseptabelt, og har fått konsekven-
ser der dette er avdekket. 

Med utgangspunkt i avtalen er det blant annet 
etablert bedriftsinterne fora for dialog og samar-
beid hos Aker Solutions i Port Klang i Malaysia. 
Det er også initiert etablering av bedriftsinterne 
organ i Brasil og Storbritannia. 

I 2014 ble det besluttet å utvide det som tidligere 
har vært et europeisk samarbeidsutvalg i Aker til 
et globalt samarbeid. Brasil er således det første 
ikke-europeiske landet som er innlemmet. 

Tett dialog med tillitsvalgte
Et viktig samfunnsansvar i Aker er å utvikle lønn-
somme og fremtidsrettede bedrifter og arbeids-
plasser. Aker Solutions er et godt eksempel 
på hvordan Akers aktive eierskap har vært en 
pådriver i rendyrkingen av oljeservicekonser-
net. Det ville ikke vært mulig uten en tett dialog 
med tillitsvalgte og godt samspill med ansatte, 
aksjonærer og kunder. Dette samarbeidet er 
nøkkelen til suksess og er deler av den norske 
modellen i praksis. 

Noen nøkkeltall om våre mennesker
Aker hadde totalt 47 ansatte per 31. desember 
2014. Av selskapets ansatte var 47 prosent kvin-
ner. Styreleder, konsernsjef og finansdirektør, 
som sammen utgjør selskapets øverste ledelse, 
er menn.  Selskapet arbeider for å legge til rette 

Aker og Aker-eide selskaper skal være en stimu-
lerende arbeidsplass med et inkluderende og 
mangfoldig arbeidsmiljø. Vi tolererer ingen form 
for diskriminering, trakassering eller nedverdi-
gende behandling av ansatte. Code of Conduct 
inneholder etiske retningslinjer for ansatte og 
samarbeidspartnere, samt prinsipper knyttet til 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og 
sosiale forhold. Vi forventer at våre medarbeide-
re kjenner og etterlever de etiske retningslinjene.

Arbeidslivsrettigheter: Aker-modellen og global 
rammeavtale
Aker og Aker-eide selskaper har en lang og stolt 
tradisjon i utvikling og praktisering av den norske 
samarbeidsmodellen i arbeids- og samfunnsliv, 
hvor trepartssamarbeid mellom myndighetene, 
arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene 
står sentralt. Et lignende samspill mellom ansat-
te, eiere, ledelse og samfunnet har kjennetegnet 
Aker og Aker-eide selskaper siden oppbyggin-
gen av landet etter andre verdenskrig. Dette 
omtales som Aker-modellen. 

En tett dialog mellom tillitsvalgte, ledelse og 
hovedeier bidrar positivt til å bedre konkurran-
sekraften og posisjonen til Aker-eide selskaper. 
Gjennom formell representasjon i styrer, be-
driftsforsamling og partssammensatte utvalg, er 
tillitsvalgte sikret innflytelse i beslutningsproses-
sene i selskapene og det trekkes veksler på den 
samlede kompetanse i hele organisasjonen. 

Aker modellen er også tilpasset for bruk i de 
internasjonale Aker-eide selskapene. Aker var 
blant annet et av de første norske selskapene 
som i 2008 etablerte en internasjonal rammeav-
tale med den norske fagorganisasjonen Felles-

1. Mennesker 

Hvordan Aker og Aker-eide 

selskaper forholder seg til 

mennesker, menneskeret-

tigheter og arbeidslivsret-

tigheter lokalt og globalt 

for fleksibilitet slik at ansettelse i Aker gir mulighet 
for god balanse mellom jobb og fritid i alle faser 
av yrkeslivet.

Aker legger vekt på å ha en åpen organisa-
sjons-kultur, og ønsker de ansattes tilbakemel-
ding på hvor vi har forbedringspotensial. Vi har 
tidligere år gjennomført arbeidsmiljøundersø-
kelser, sist i 2013. Resultatene viser at trivselen 
var på et stabilt høyt nivå. En ny runde er plan-
lagt gjennomført april 2015.

Antall egne ansatte i selskaper hvor Aker direkte 
eller indirekte er største eier var ca 40 000 ved 
utgangen av 2014. Av disse arbeidet om lag  
29 000 i Norge. I tillegg har Aker til enhver tid en 
stor del innleid arbeidskraft. I de Aker-eide sel-
skapene var 22 prosent av de ansatte kvinner. 
Flere av selskapene i Aker er hjørnesteinsbedrif-
ter som rekrutterer lokalt, og som i tillegg spiller 
en viktig rolle i integrering av arbeidstakere med 
ikke-norsk bakgrunn.

Aker oppfyller lovens bestemmelser om likestil-
ling i selskapets styre, og gjennom dialog med 
valgkomiteen og stemmegivning på general-
forsamlingene søker Aker å sikre at Aker-eide  
selskaper gjør det samme.  

I Aker og de Aker-eide selskapene inspireres 
de ansatte til å ta vare på egen helse. Friskhets-
graden gikk opp fra 96,6 prosent i 2013 til 97 
prosent i 2014. Tallet gjelder for hele konsernet.  

Det ble rapportert 97 skader som førte til fravær 
i de Aker-eide selskapene i 2014, ned fra 139 i 
2013. Det redegjøres nærmere for skader i de 
operative selskapers årsberetninger.

De fire hovedområdene
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Samfunnsansvar og idrettssamarbeid  
Aker har siden 2010 vært hovedsponsor for Nor-
ges Skiforbund Langrenn (NSF Langrenn). Sam-
arbeidet er delt inn i fire områder:

nn Elite gjennom landslagene
nn Breddeidretten gjennom klubbstøtte
nn Akers egne ansatte gjennom det globale 

livsstils- og prestasjonsprosjektet Aker Aktiv
nn Frivillige, barn og unge gjennom den lands-

omfattende Kunnskapsturneen

Aker Aktiv
Aker Aktiv legger til rette for fysisk aktivitet og 
helsefremmende tiltak for alle ansatte i Aker og 
Aker-eide selskaper. Over 25 000 ansatte har 
besøkt den globale nettportalen Aker Aktiv si-
den den ble etablert, og over 10 000 besøkte 
portalen jevnlig i 2014. Mer enn 700 ansatte har 
i løpet av 2014 også deltatt i et av de fysiske 
arrangementene i regi av Aker Aktiv i Norge.

Siden 2011 har Aker Aktiv vært arrangør og in-
itiativtaker til Oslo Skishow, et årlig rulleskirenn 
på Rådhusplassen hvor langrennslandslaget 
konkurrerer, og overskuddet går til stiftelsen 
Aktiv mot kreft. Aktiv mot kreft har til sammen 
mottatt over to millioner kroner fra ulike Aker 
Aktiv-initiativer. 
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Aker har ambisjon om å opptre ansvarlig for å 
redusere direkte og indirekte negative påvirk-
ninger på det ytre miljø. Aker skal ifølge Code 
of Conduct etterleve all relevant internasjonal 
og lokal lovgivning og standarder, og gjennom 
dette minimere den miljømessige påvirkningen. 

Bortsett fra utslipp relatert til jobbreiser, har Aker 
minimal negativ påvirkning på det ytre miljø. 
I 2014 leverte Aker utslippsrapport til Carbon 
Disclosure Project (CDP), med et vesentlig for-
bedret resultat fra rapporten som ble levert i 
2013. CDP er en uavhengig, non-profit organi-
sasjon som samler inn og publiserer informasjon 
om bedrifters klimagassutslipp. I rapporten er 
det redegjort for noen relevante utslipp i Aker 

samt orientert om Akers strategi, risiko og mulig-
heter innen klima. 

Vårt miljømessige fotavtrykk viser seg hovedsa-
kelig gjennom virksomheten i selskap-ene vi har 
eierskap i. Uten en bærekraftig utvikling av for-
retningsvirksomheten innen våre hovedområder 
olje og gass, fiskeri, marin bioteknologi og finans 
er det ikke mulig å lykkes. Gjennom vårt aktive 
eierskap vil vi påvirke våre selskaper til å ligge i 
front og å ta ansvar for miljøutfordringer. 

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine er et godt 
eksempel. Aker BioMarine har utviklet en unik 
løsning for fangst og foredling av krill. Fangstme-
toden Eco Harvesting® har minimal miljøpåvirk-

ning, og gjør det mulig å fremstille næringsrike, 
marine ingredienser av krill. I 2014 fikk Aker  
BioMarine prisen «Business Achievements 
Award for Sustainability» av tidsskriftet Nutrition 
Business Journal for deres arbeid med bære-
kraftig utvikling av bransjen (se mer i avsnittet 
om Aker BioMarine).

Et annet eksempel er Akers arbeid sammen 
med eiendoms- og utviklingsselskapet Forne-
buporten for å etablere t-bane til Fornebu (se 
mer i avsnittet om Fornebuporten). 

2. Miljø

Hvordan Aker og Aker-eide 

selskaper forholder seg til 

miljø- og klimautfordringer 
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Aker har nulltoleranse for alle former for korrup-
sjon, og vår Code of Conduct og antikorrup-
sjonspolicy inneholder prinsipper for relevante 
temaer som innsidehandel, bestikkelser, gaver, 
tjenester og andre former for korrupsjon. Alt vi 
gjør skal bygge på etiske prinsipper vi kan stå 
inne for. Vi forutsetter at alle ansatte er kjent med 
prinsippene i Code of Conduct. Dokumentet er 
lett tilgjengelig gjennom selskapets intranett-  
og hjemmesider.

Akers antikorrupsjonspolicy gjelder direkte for 
de fleste av Akers datterselskaper, og uttrykker 
dessuten Akers forventninger på dette området 
for andre selskaper hvor Aker har eierinteres-

ser. I arbeidet med antikorrupsjonspolicyen har 
Aker arbeidet tett med selskapene for å sikre at 
den tilfører verdi i deres daglige arbeid. Det er 
iverksatt en prosess for å sikre implementering 
og kjennskap i selskapene samt rutiner for opp-
følging. Det er styret i hvert enkelt selskap som 
har det formelle ansvaret for at policyen følges 
opp, men Aker er en viktig bidragsyter i dette 
arbeidet.

Aker fremmer en kultur for åpen dialog der man 
fritt kan drøfte potensielle dilemmaer. 

Kompasset som verktøy skal gjøre det enklere 
for Aker å navigere i et krevende landskap, blant 

annet med virksomhet i land hvor korrupsjonsri-
sikoen er ansett å være høy. 

Et annet viktig verktøy i Akers antikorrupsjons- 
arbeid er selskapets varslingskanal. Kritikkverdi-
ge forhold kan omfatte HMS-brudd, trakassering, 
innsidehandel, hvitvasking av penger, bedrageri, 
bestikkelser og kickback-ordninger eller andre 
brudd på Akers etiske retningslinjer. Innrapporte-
ringer håndteres i samsvar med en særskilt policy 
for denne kanalen. 

3. Integritet

Hvordan Aker og Aker-eide selska-

per forholder seg til korrupsjon og 

etiske utfordringer
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Gjennom å ta i bruk lokale ressurser og lokal 
kompetanse der vi opererer, ønsker vi å bidra 
til å være aktive samfunnsbyggere og skape 
verdier lokalt. Flere av de Aker-eide selskapene 
opererer over hele verden. Vi respekterer andre 
kulturer og ulik arbeidspraksis, men aldri på 
kompromiss med grunnleggende menneskeret-
tigheter og vårt eget verdisyn. 

Lokale arbeidsplasser
Aker er Norges største private arbeidsgiver, og 
Aker-eide selskaper har virksomhet i mange lo-
kalsamfunn. Dialogen mellom selskapene, de 
tillitsvalgte og kommunene er avgjørende for å 

utvikle driften i takt med samfunns- og bransje-
endringer. 

Norsk Industri
Direktør Sylvia Brustad i Aker gikk i 2014 inn i 
styret i interesseorganisasjonen Norsk Industri. 
Som styremedlem fungerer Brustad som tals-
person for industrien innen saker som blant 
annet arbeidsliv, miljø og forutsigbare ramme-
betingelser. 

Kunnskapsturneen 2014
Kunnskapsturneen er satsningen mot frivillige, 
barn og unge i samarbeidet mellom Aker og 

NSF Langrenn. I 2014 bidro turneen med kunn-
skap og spisskompetanse fra eliteidretten til 4 
000 lokale utøvere og skolebarn, samt 600 for-
eldre og trenere over hele landet. 

Bevaring av norsk industrihistorie
Aker representerer en viktig del av den norske 
industrihistorien, og har således ønsket å dele 
det historiske materialet med allmennheten. I 
2012 startet pensjonister fra gamle Kværner-be-
drifter arbeidet med å registrere og strukturere 
historisk materiale fra Kværner Brug, Myrens 
Verksted og Thune Mek Værksted. I 2014 ble 
materialet overlevert til Riksarkivet.

4. Samfunn 

Hvordan Aker og Aker-eide 

selskaper forholder seg til 

samfunnet gjennom sitt virke
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Gjennom å ta i bruk lokale ressurser og lokal kompe-

tanse der vi opererer, ønsker vi å bidra til å være aktive 

samfunnsbyggere og å skape verdier lokalt

MENY 
INNLEDNING 3

AKERS HOVEDOMRÅDER  
INNEN SAMFUNNSANSVAR  
OG KOMPASSET  4

DE FIRE  
HOVEDOMRÅDENE  5

1. Mennesker   5
2. Miljø  7
4. Samfunn   9

SAMFUNNSANSVAR I  
AKERS HELEIDE 
DATTERSELSKAPER   11

Aker BioMarine AS 12
Fornebuporten AS 13

OPPSUMMERING OG 
FORBEDRINGSPUNKTER  14

VEDLEGG:  
SAMFUNNSANSVAR  
I AKER-EIDE SELSKAPER  15

Det norske oljeselskap ASA 16
Aker Solutions ASA 17
Akastor ASA 19
Kværner ASA 20
Ocean Yield ASA 21
Havfisk ASA 22
Aker Philadelphia Shipyard ASA 24
Norway Seafoods AS 25



Akers samfunnsansvar 2014 11

På de følgende sidene orienteres det om arbeidet med samfunnsansvar i Akers datterselskaper Aker BioMarine (99 prosent eid) og Fornebuporten (99 prosent eid). 

Hensikten er å trekke frem relevante eksempler innen de fire hovedområdene mennesker, miljø, integritet og samfunn i lys av hvordan Aker arbeider som en aktiv eier 

inn mot selskapene. Se redegjørelse om selskaper hvor Aker er dominerende aksjonær her:

nn Aker BioMarine AS nn Fornebuporten AS

Samfunnsansvar i Akers heleide datterselskaper 
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Aker BioMarine AS

Aker BioMarine er verdens leden-

de leverandør av krill. For å sikre 

bærekraftig fangst på lang sikt, 

har selskapet siden oppstart i 2003 

hatt kontinuerlig fokus på ansvarlig 

fangst av krill. Ansvarlig fangst vil 

sikre økt lønnsomhet og på samme 

tid ivareta omgivelsene.  

Aker BioMarine jobber med stadig utvikling av 
fangst- og prosesseringsmetodikk for å sikre 
forsvarlig og effektiv drift med minst mulig på-
virkning på økosystemet. I 2014 gjennomførte  
selskapet omfattende investeringer i selskapets 
to krillfartøy for å effektivisere fangst- og proses-
seringsutstyr ombord, samt øke driftssikkerheten. 

Aker BioMarine implementerte Kompasset som 
styringsverktøy for arbeidet med samfunns- 
ansvar i 2014. 

Mennesker
De ansatte i Aker BioMarine er viktigst for å  
sikre fornyelse og forbedring av selskapet. 
Blant de over 200 ansatte er om lag 15 ulike 
nasjonaliteter representert. Arbeidsmiljøet i sel-
skapet vurderes som godt, og det er stor stabi-
litet i arbeidsstyrken. I 2014 ble over 70 ansatte 
på båtene Saga Sea og Antarctic Sea hyllet for 
lang og tro tjeneste. Sykefraværet om bord på 
fartøyene er lavt, og fartøyene rapporterte én 
yrkesskade i 2014. 

Aker BioMarine fokuserer på de ansattes fy-
siske helse gjennom tilrettelegging for trening i  
arbeidstiden og ved å gi råd om kosthold, fy-
sisk trening og motivasjon gjennom nettporta-
len Aker Aktiv, som driftes av Aker. 

Miljø
Aker BioMarines virksomhet er basert på na-
turressurser. En langsiktig og bærekraftig utvik-
ling er derfor avgjørende for selskapets eksis-
tens. Krillfiskeriet er bærekraftig, men avhengig 
av forsvarlig og god forvaltning. Aker BioMari-
ne har i flere år hatt dialog med representanter 
fra organisasjonene Antarctic and Southern 
Ocean Coalition (ASOC), The Pew Charitable 

Trusts og WWF -Norge. Med sterk støtte og en-
gasjement fra Aker, etablerte organisasjonene 
og Aker BioMarine i 2014 stiftelsen «The Antar-
ctic Wildlife Research Fund (AWR)». I samar-
beid med Aker BioMarines kunder vil stiftelsen 
støtte forskning i Antarktis. En rekke av de mest 
anerkjente forskerne på området har takket ja til 
å sitte i stiftelsens vitenskapskomite. I tillegg til 
å stille ansattressurser til disposisjon, har Aker 
BioMarine forpliktet seg til å donere USD 500 
000 til AWR.

Selskapets ansatte har arbeidet med å utvikle 
fangstteknologien Eco Harvesting® som sikrer 
god kvalitet på krillen, ingen bifangst og bære-
kraftig høsting av krill. Selskapet har uavhen-
gige inspektører om bord i sine fanstfartøyer 
som på løpende basis rapporterer til relevante 
myndigheter om fangstvolumer og fartøyenes 
geografiske posisjon.

Integritet
Aker BioMarine er et globalt selskap i vekst. I 
løpet av 2014 har selskapet oppdatert Code of 
Conduct og gjennomført omfattende opplæring 
av ansatte i alle regioner. For å gjøre regelver-
ket relevant, har opplæringen vært basert på 
diskusjoner knyttet til praktiske problemstil-
linger innen antikorrupsjon, diskriminering og 
etisk adferd.

Samfunn
Aker BioMarine har i løpet av 2014 gjennom-
gått en grundig bærekraftsertifisering som 
er tilgjengelig gjennom Marine Stewardship 
Consil (MSC). Selskapet mottok resertifisering 
for 2015–2020 uten anmerkninger. For å bli 
MSC-sertifisert må man kunne dokumentere en 
bærekraftig bestand, samt at selskapet har et 

robust styringssystem og minimal påvirkning 
på økosystemet.

Det er en lang rekke interessenter som påvirker 
og påvirkes av Aker BioMarines drift. I 2014 har 
selskapet blant annet tatt følgende grep: 

nn For å forvalte fiskeriene i fremtiden vil det 
være behov for data fra fiskeflåten. Det ble i 
2014 derfor arrangert et møte mellom forske-
re og kapteinene på Aker BioMarines trålere 
for å utveksle kunnskap om krill, økosys-
temet og hvordan fiskeflåten opererer 

nn Aker BioMarine deltok på Commission for 
the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources 2014 (CCAMLR). Selskapet er 
også medlem av Association of Responsi-
ble Krill Harvesting Companies (ARK) 

nn Aker BioMarine deltok på stakeholderkon-
feransen «Bridging the krill divide», hvor 
forskere, NGOs og industrien deltok

akerbiomarine.com
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Fornebuporten AS

Fornebuporten er en viktig aktør 

i sitt nærområde. På Fornebu 

utenfor Oslo omgjør selskapet 

nå en større del av den tidlige-

re hovedflyplassen i Oslo til et 

moderne bolig- og næringsom-

råde som på sikt kan huse opp 

mot 10 000 mennesker. 

Gjennom byggingen av Fornebuporten Boliger 
bidrar Fornebuporten med infrastrukturbidrag til 
skoler, barnehager og annen kommunal infrastruk-
tur i området som en del av reguleringsplanen.

Mennesker
Fornebuporten støtter og verner om internasjonalt 
anerkjente menneskerettigheter og arbeidstaker-
rettigheter i forbindelse med alle aktiviteter i sel-
skapet, og påser at det ikke medvirkes til brudd 
på disse, herunder ILOs kjernekonvensjoner. 

Pågående byggeprosjekter i Aberdeen og på 
Fornebu har så langt fullbyrdet over en million 
arbeidstimer med null fraværsdager på grunn 
av skader.

Miljø
Fornebuporten som prosjekteier stiller strenge 
miljøkrav på prosjektene. Totalentreprenør er 
sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. Sel-
skapet har valgt å sette miljømål innen følgen-
de områder: Energi, materialvalg, avfallshånd-
tering, helse og innemiljø, universell utforming, 
vannforbruk, transport, arealbruk og økologi, 
forvaltning, drift og vedlikehold og kollektivtrans-

port. Disse miljømålene skal innarbeides i byg-
geprosessen og i drift av byggene. Et eksem-
pel på selskapets målrettede miljøarbeid er at 
det har oppnådd en kildesorteringsgrad på 94 
prosent på Fornebu.

Fornebuporten er videre nær å fullføre byg-
ging-en av et større bygg i Aberdeen Interna-
tional Business Park. Bygningen er oppført 
i henhold til de strengeste miljøstandarder i 
verden, og vil bli klassifisert som en BREEAM 
Excellent Building. 

Fornebuporten har en aktiv rolle i prosjektet 
«Integrerte Transportløsninger» sammen med 
SmartCity, Bærum kommune og andre aktører 
på Fornebu. Ambisjonen er å øke andelen som 
bruker kollektivtransport eller andre miljøvenn-
lige løsninger til og fra jobb, blant annet ved å 
etablere t-bane på Fornebu. T-banen er et viktig 
miljøpolitisk tiltak for de nærmere 50 000 menne-
skene som innen få år bor eller jobber der. 

Fornebuporten har også, på oppfordring fra 
Bærum kommune, levert en mulighetsstudie 
som viser et utbyggingspotensiale på Fornebu 

som overstiger den eksisterende regulering på 
området. Selskapet har videre sagt seg villig til 
å yte et betydelig bidrag til t-banen dersom man 
kan realisere dette utbyggingspotensialet. 

Samfunn
Fornebuporten er opptatt av å skape et inkluder-
ende og hyggelig nærmiljø for beboere og de 
som har sitt arbeid på Fornebu. Det er blant an-
net etablert et nytt grøntområde som er knyttet 
sammen med resten av grøntområdet på Forne-
bu. Det etableres også en skulpturpark som vil 
være åpen for alle. 

Fornebuporten legger opp til en åpen og im-
øtekommende første etasje hvor det legges til 
rette for aktivitetstilbud som kan benyttes av alle 
i nærområdet. Selskapet gir også økonomisk 
støtte til flere lokale klubber og foreninger.

Integritet
Fornebuporten har i løpet av 2014 implement-
ert antikorrupsjonspolicyen som er utarbeidet  
av Aker. 

fornebuporten.no
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Aker ønsker full åpenhet rundt arbeidet med samfunnsnyttige tiltak, og ikke minst åpenhet omkring hvordan vi utøver et aktivt eierskap i våre selskaper på dette området.

Oppsummering og forbedringspunkter

Kompasset som et operativt verktøy skal bidra til at alle ansatte kjenner til de prinsipper og retnings-
linjer Aker har for samfunnsansvar, blant annet retningsgivende dokumenter som Code of Conduct, 
antikorrupsjonspolicy og den internasjonale rammeavtalen. I Kompasset vil det bli lagt vekt på å 
identifisere og implementere flere praktiske eksempler for enklere å forstå dilemmaer innen sam-
funnsansvar.

Akers initiativ ved å etablere et nettverk innen samfunnsansvar for alle Aker-eide selskaper er en 
viktig del av vårt arbeid som aktiv eier og pådriver for kunnskapsdeling. Hensikten er å dele gode 
eksempler på strategi, aktiviteter og tiltak innen samfunnsansvar og det er planlagt jevnlige møter i 
løpet av 2015. 

Aker har levert CDP-rapport for 2014, og vil løpende vurdere andre internasjonale standardiserte 
rapporteringsverktøy eller initiativ innen samfunnsansvar. 

Aker vil videreutvikle de strategiske føringene for selskapets samfunnsansvar. I det innebærer det 
å konkretisere ytterligere tiltak innen de fire områdene mennesker, miljø, integritet og samfunn med 
tanke på vår forretning, omgivelser, interessenter og eiere. Det er spesielt innen miljø vi ønsker å se 
hvordan vi kan jobbe enda bedre strategisk fra Akers side. Selv om Aker har en minimal belastning 
på miljøet per i dag, er det viktig for oss som eiere å følge opp de Aker-eide selskapene som opererer 
i bransjer hvor miljøbelastningene kan bli store. Ikke minst er dette også et område hvor det ligger 
muligheter for produktinnovasjon og nye forretningsmuligheter. 

Aker-selskapene har ressurser i konsernet innen avansert teknologisk utvikling, noe som er svært 
viktig med tanke på en bærekraftig utvikling av energiintensive bransjer. Olje og gass-sektoren kan 
være en del av løsningen for fremtidens utfordringer, og vi har menneskene, kompetansen og tek-
nologien til å bidra. 

www.akerasa.com
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Redegjørelse fra selskaper hvor Aker er dominerende aksjonær, er vedlagt i denne rapporten, se lenker nedenfor:

nn Det norske oljeselskap ASA 

nn Aker Solutions ASA

nn Akastor ASA

nn Kværner ASA

nn Ocean Yield ASA

nn Havfisk ASA 

nn Aker Philadelphia Shipyard ASA

nn Norway Seafoods AS

Vedlegg: Samfunnsansvar i Aker-eide selskaper
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Det norske oljeselskap ASA

I Det norske oljeselskap (Det norske) 

ligger samfunnsansvar til grunn for 

måten virksomheten styres på. I 2014 

ble selskapets visjon og verdier endret. 

Samtlige ansatte deltok aktivt i utvik-

lingen og implementeringen av disse. 

Selskapets samfunnsansvar var en ve-

sentlig del av denne prosessen. 

Verdiene og koblingen mot samfunnsansvar er 
tatt inn i styrende dokumentasjon og prosedy-
rer. Implementeringen av dette har vært spesielt 
viktig med tanke på at Det norske i 2014 kjøpte 
selskapet Marathon Oil Norge. 

Mennesker
Sikkerhet for mennesker, miljø og økonomis-
ke verdier er en integrert del av Det norskes 
daglig virke. Selskapet gjennomfører jevnlige 
HMS-konferanser hvor det legges vekt på hvor-
dan man skal jobbe på en trygg og bærekraftig 
måte i prosjektene. 

En vesentlig del av fabrikasjonen av plattformen 
til Ivar Aasen-feltet, hvor Det norske er operatør, 
skjer i utlandet. Det norske har gjennom egen 
organisasjon klargjort tydelige HMS-krav samt 
hva som forventes av leverandører med henblikk 
på samfunnsansvar. Det har ikke vært rapportert 
om alvorlige hendelser så langt i prosjektet. 

Miljø
All aktivitet offshore innebærer en risiko for ol-
jeutslipp, og Det norske er derfor meget bevisst 
sitt miljøansvar. Selskapet forplikter seg til å ut-
føre sitt arbeid på en åpen og ansvarlig måte. 
Ved operasjoner på sokkelen gjennomføres det 
detaljerte miljørisiko- og beredskapsanalyser, 
og alle kjente beredskapstiltak implementeres. 

Det norske arbeider med å videreutvikle bered-
skapen for håndtering av uønskede hendelser. 
Selskapet spilte en sentral rolle i etableringen 
av et felles beredskapssenter for oljeindustrien, 
gjennom Operatørenes forening for beredskap 
(OFFB). Det norske har oljevernkompetanse 
internt i selskapet og deltar aktivt i Norsk olje-
vernforening for operatørselskap (NOFO), som 
har spesialtrening i å håndtere oljevernaksjoner. 

I 2014 har Det norske gjennom sitt kontor i Har-
stad bidratt med økonomisk støtte til Arktisk 
Forskningssenter (ARCEx), NORUT for forskning  
 

på kaldt klima (ColdTech), samt samarbeidet 
med universitetene i Trondheim og Tromsø.

Integritet
Selskapets visjon og verdier er revitalisert. I for-
bindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge, 
er etiske retningslinjer revidert og gjennomgått 
på allmøter. Det norske har også besluttet å 
opprette en ekstern varslingskanal, og Akers an-
tikorrupsjonspolicy fra 2014 er gjeldende. 

Samfunn
Det norske har et godt samarbeid med skoler, 
utdanningsinstitusjoner og ulike forskningsmil-
jøer, både direkte og gjennom bransjeorganisa-
sjonen Norsk olje og gass. I 2014 har selskapet 
blant annet via sitt kontor i Harstad deltatt aktivt 
innen grunnleggende opplæring i realfag fra 4. 
trinn til og med videregående skole.

Selskapet bidrar også årlig med økonomisk støt-
te til blant andre Det norske teatret, idrettslag, 
festivaler og foreninger. detnor.no
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Hovedfokus i 2014 har vært å etablere regions-
baserte CSR-strategier, slik at arbeidet som 
legges ned innenfor samfunnsansvar, tilpasses 
lokal kontekst og kultur. Regionledelsen i Norge 
har kommet lengst med dette arbeidet, hvor de 
i starten av 2014 godkjente en egen, langsiktig 
CSR-strategi for Norge. Nettverket har i ettertid 
jobbet med å definere kortsiktige mål. Videre har 
selskapene i India laget en egen CSR-policy for å 
imøtekomme nye lovkrav fra indiske myndigheter. 

Mennesker
Aker Solutions er avhengig av kunnskapen 
til sine 20 000 ansatte. De ansatte bidrar med 
kunnskap og utvikling i form av teknologiinnova-
sjon som er med på å forme hva Aker Solutions 
er, og hvilke tjenester selskapet kan tilby. 

I 2014 har selskapet blant annet gjennomført 
følgende: 

nn Samarbeid mellom ledelse og ansattes or-
ganisasjoner er en av grunnpilarene for å 
kunne påvirke arbeidsmiljø og rettigheter for 
ansatte. For Aker Solutions har det vært vik-
tig å få etablert en global samarbeidsmodell 
mellom ledere og ansatte, og i 2014 ble det 
gjennomført valg av ansattrepresentanter til 
å delta i forskjellige samarbeidsfora både i 
Storbritannia og Brasil

nn Utviklet rammeverk for en felles global kar-
rieremodell hvor alle ansatte er innplassert 
i forhold til felles definisjoner på rolle og  
ansvar. Det er også utviklet et visualiserings-
verktøy for at karrieremulighetene i selskapet 
skal være lett tilgjengelig for de ansatte

nn Innovative ideer premieres. De ansatte kan 
gjennom portalen MyIdea komme med for-
slag til teknologiske nyvinninger innen pro-

Aker Solutions ASA

Aker Solutions har i 2014 jobbet 

med å implementere en ny strate-

gi for samfunnsansvar (CSR) som 

ble godkjent av styret i 2013. Det 

er selskapets interne CSR-nettverk 

som leder arbeidet med støtte fra 

Corporate Business Integrity and 

Compliance teamet. 

dukter og tjenester. I 2014 ble 19 «Certified 
Idea Creators» premiert for sine forslag

nn Aker Solutions jobber blant annet med to 
viktige initiativer for å ha sunne og friske 
ansatte: Aker Care og Aker Aktiv (beskrevet 
tidligere). Aker Care er et helsetilbud til de 
ansatte med leger, sykepleiere og psykolo-
ger, og det er åpnet flere klinikker i Norge i 
løpet av 2014. 

nn Aker Solutions har fornyet sin avtale med 
Den norske sjømannskirken. Avtalen tilbyr 
et sosialt nettverk for ansatte som jobber i 
utlandet, i tillegg til omsorgs- og krisehånd-
tering ved behov

Miljø
Aker Solutions største miljøpåvirkning er gjen-
nom produktene og tjenestene som leveres. Dis-
se er ofte styrt av krav fra kunder, myndigheter 
og internasjonale standarder.  

Aker Solutions har som langsiktig mål å gjen-
nomføre livssyklusanalyser på sine viktigste 
produkter, samt at Best Available Technology 
(BAT)-analyser gjennomføres tidlig i prosjekt- 
fasen slik at man bruker den beste og mest mil-
jøvennlige teknologien som er tilgjengelig. 

Et viktig tiltak for å skåne miljøet er det nye ini-
tiativet fra desember 2014 om å kartlegge ener-
giutslipp forbundet med reiser. Aker Solutions 
monitorerer og samler også data rundt energi, 
utslipp og avfallshåndtering. Formålet er å få 
bedre oversikt over miljøarbeidet, og å sammen-
ligne dette mellom de ulike lokasjonene.  

Integritet
Ved å ha gode rutiner innen integritet, tar Aker 
Solutions godt vare på menneskene, samfunne-

ne selskapet operer i og det ytre miljøet. Et ek-
sempel på dette er selskapets analyser av po-
tensielle prosjekter i høyrisikoland. Risikoen for 
medvirkning til korrupsjon, miljøskader, brudd 
på menneskerettigheter og de ansattes sikkerhet 
vurderes. Aker Solutions går ikke inn i prosjekter 
dersom risikoen blir vurdert til å være for høy. 

Alle kontoransatte kurses i forretningsetikk for 
å sikre at de kjenner til interne og eksterne ret-
ningslinjer, internasjonale og nasjonale lovverk, 
og hvilke konsekvenser som følger ved brudd 
på noen av disse. Tematikk som blir dekket i 
disse kursene omfatter bl.a. korrupsjonslovverk, 
menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø- og 
omdømmerisiko, samt retningslinjer og prinsip-
per i selskapets Code of Conduct.

Gjennom 2014 har flere tiltak blitt iverksatt på 
området integritet: 

nn På oppfordring fra Aker igangsatte Aker So-
lutions i 2014 et arbeid med å utforme en ny 
Business Integrity Policy (Code of Conduct). 
Aker som eier har bidratt i viktige prosesser 
og diskusjoner i Aker Solutions. Policyen ty-
deliggjør i større grad enn tidligere hvem som 
har ansvaret for at interne prosesser knyttet 
til at integritet, etikk og antikorrupsjon følges 
opp, og at tiltak implementeres. Videre tyde-
liggjør policyen det ansvaret selskapet har 
overfor sine interessenter og samfunnene de 
operer i

nn Aker Solutions har utviklet et nytt e-læringpro-
gram innen etikk og integritet som lanseres i 
2015. Læringsprogrammet vil være obligato-
risk for alle kontoransatte. Opplæringen dek-
ker temaer som menneske- og arbeidstaker-
rettigheter, korrupsjon, interessekonflikter og 

akersolutions.com
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retningslinjer for gaver og gjestfrihet
nn Aker Solutions arbeider kontinuerlig med å 

redusere bruk av agenter. Per 2014 har sel-
skapet kun en agent 

nn Selskapet har etablert en varslingskanal

Samfunn
Et av Aker Solutions’ største samfunnsbidrag 
er bruk av lokalt innhold i prosjektene, og sel-
skapet bidrar blant annet med kunnskapsover-
føring og opplæring overfor lokale leverandører 

og personell. I land som for eksempel Brasil og 
Angola stilles det strenge krav til bruk av lokale 
ressurser. Imidlertid er dette også viktig i andre 
deler av verden. Et eksempel er i Norge, hvor 

Aker Solutions har åpnet kontorer i bl.a. Tromsø, 
Sandnessjøen og Hammerfest. Det har bidratt til 
å skape nye arbeidsplasser, samt økt aktivitet 
og samarbeid med selskapets leverandører.

MENY 
INNLEDNING 3

AKERS HOVEDOMRÅDER  
INNEN SAMFUNNSANSVAR  
OG KOMPASSET  4

DE FIRE  
HOVEDOMRÅDENE  5

1. Mennesker   5
2. Miljø  7
4. Samfunn   9

SAMFUNNSANSVAR I  
AKERS HELEIDE 
DATTERSELSKAPER   11

Aker BioMarine AS 12
Fornebuporten AS 13

OPPSUMMERING OG 
FORBEDRINGSPUNKTER  14

VEDLEGG:  
SAMFUNNSANSVAR  
I AKER-EIDE SELSKAPER  15

Det norske oljeselskap ASA 16
Aker Solutions ASA 17
Akastor ASA 19
Kværner ASA 20
Ocean Yield ASA 21
Havfisk ASA 22
Aker Philadelphia Shipyard ASA 24
Norway Seafoods AS 25



Akers samfunnsansvar 2014 19

Etter utskillelsen fra Aker Solutions har Akastor 
jobbet med å etablere styringsmodell og 
retningslinjer. En naturlig del av arbeidet har 
vært å definere hvordan det skal jobbes med 
samfunnsansvar og compliance, både proaktivt 
og når det gjelder kontrollrutiner. Akastor 
har definert sitt samfunnsansvar: å bekjempe 
korrupsjon, respektere menneskerettigheter, 
sikre helse, miljø og sikkerhet på arbeids-
plasser og i leverandørkjeden, og å minimere 
risiko for helse, miljø og sikkerhet fra sine 
produkter, tjenester og operasjoner. Akastors 
Code of Conduct definerer etiske retningslinjer 
for alle porteføljeselskapene, og det er også 
etablert en intern varslingskanal og plakat.

Mennesker
Flere av Akastors porteføljeselskaper engasjerer 
sine ansatte i arbeidet med samfunnsansvar. I 
Frontica blir ansatte bedt om å velge en velded-
ig sak å støtte. Deretter kan ansatte logge fysisk 
aktivitet for å øke gavens størrelse. I 2014 don-
erte Frontica på denne måten midler til Røde 
Kors i Zimbabwe og støttet et HIV-program for 

Akastor ASA

Akastor ble opprettet 29. sep-

tember 2014 ved å skille ut in-

dividuelle selskaper fra Aker 

Solutions og definere Akastor 

som et eierselskap. Akastor 

eier selskaper i oljeservice-sek-

toren, og har per i dag fem he-

leide datterselskaper: MHWirth, 

Frontica, AKOFS Offshore, KOP 

Surface products og Fjords 

Processing, samt noen mindre 

og noen deleide selskaper.

foreldreløse og utsatte barn fra Matabeleland. 
Gjennom programmet fikk 139 barn hjelp i 2014. 

Miljø
Et av Akastors porteføljeselskaper, Fjords Pro-
cessing, har et datterselskap dedikert til mil-
jøvern og forbedring (Aker Cool Sorption). 
Selskapet leverer teknologi som gjenvinner og 
resirkulerer karbondamp (Hydrocarbon vapour 
recovery). Denne teknologien er effektiv for å 
redusere utslipp fra blant annet lasteoperasjon-
er for lasting av råolje, overføring av drivstoff fra 
reservoarer til lastebiler og jernbanevogner eller 
fra kystdepoter til kysttankskip. 

Integritet
De viktigste tiltakene for Akastor har vært å få på 
plass gode prosesser, rutiner og retningslinjer. 
Akastors Code of Conduct ble publisert i oktober 
2014. I januar 2015 ble Akastors Integrity Policy 
ferdigstilt, en felles policy for alle porteføljesel-
skapene. Akers krav som eier har vært viktig i 
Akastors arbeid med å kvalitetssikre selskapets 
Integrity Policy. Det har også vært god dialog 

med både Aker og Aker Solutions i forbindelse 
med organiseringen av integritetsarbeidet og i 
det pågående arbeidet med etablering av en 
varslingskanal. 

Samfunn
Flere av Akastors porteføljeselskaper har forp-
liktet seg til å bidra positivt til vekst og utvikling 
i lokalsamfunnene hvor de er tilstede. I tillegg 
til å jobbe for lokale ansettelser og kompetan-
seutvikling, støtter selskapene et bredt spekter 
av organisasjoner, fra utdanningsinstitusjoner til 
lokale veldedige organisasjoner.

Akastor-selskapenes arbeid med å oppfylle krav 
til lokalt innhold i kontrakter er også eksempel 
på arbeid som bidrar til vekst og utvikling. Brasil 
har svært krevende krav til lokalt innhold. Noen 
kontrakter krever at 60 prosent av alle material-
er som brukes i prosjekter må være produsert i 
Brasil. Dette bidrar igjen til å utvikle kompetanse 
og vekst i den brasilianske leverandørkjeden. 

akastor.com
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Hvert år defineres CSR Key Performance indi-
cators (KPI) med mål innen hvert forretningsom-
råde. I 2014 la Kværner vekt på å styrke proses-
sene for risikovurdering innen samfunnsansvar 
i alle deler av virksomheten. 

Med kontorer i Norge, Canada, Storbritannia, 
USA, Kazakhstan, Russland, Kina og Finland, 
er lokal verdiskapning viktig for Kværner. Sel-
skapet bidrar til kompetanseheving blant lokalt 
ansatte og leverandører.

Gode rutiner for HMS ligger i kjernen for alt 
Kværner gjør, og det jobbes kontinuerlig med å 
forbedre HMS-kulturen. Selskapet har nullvisjon 
for skade på mennesker, miljøet, eiendom og 
immaterielle eiendeler. 

Mennesker
Kværners første medarbeiderundersøkelse ble 
gjennomført i 2014, og her var det også inklud-
ert en rekke spørsmål innen samfunnsansvar. 
Resultatene viser at kjennskap til Kværners 
verdier blant de ansatte er høy. Undersøkelsen 
avdekket også at kulturen for åpenhet kunne 
vært bedre og at terskelen for å varsle om uøn-
sket opptreden er noe høy. Resultatene har vært 
et viktig bidrag i arbeidet med ansattes trivsel 
og motivasjon.

En endret markedssituasjon i bransjen har ført 
til at Kværner har måttet se på sammensetnin-
gen av kompetansen i selskapet. I 2014 har en 
av hovedoppgavene innen dette området vært 
å beholde ansatte med viktig kjernekompetanse 
og på samme tid styrke og utvikle kompetanse 
innen nye, etterspurte områder.

I 2014 ble det lagt ned nærmere 20 millioner 

Kværner ASA

Kværner bidrar til en bærekraftig og 

sosial utvikling gjennom ansvarlig 

forretningspraksis. Samfunnsansvar 

(CSR) er en integrert del av ledelsens 

ansvar. Kværner har globale etis-

ke retningslinjer (Code of Conduct) 

og globale policyer innen hvert av 

CSR-områdene.

arbeidstimer i Kværner. Kværner hadde 18 al-
vorlige nesten-ulykker som ble gransket, og en 
av disse var en alvorlig fraværsskade som med-
førte amputasjon av tre tær.

Miljø
Kværner jobber kontinuerlig med å redusere sin 
påvirkning på miljøet. Selskapets energiforbruk 
er rapportert i selskapets årlige CSR-rapport de 
siste tre årene. Rapporten inneholder også tall 
på karbonutslipp, avfall og resirkulering. 

De norske verftene og forretningsområdet Con-
crete Solutions er sertifisert etter miljøstandarden 
ISO 14001. Klare krav for hvordan Kværner skal 
ivareta miljøet er integrert i ledelsesmanualer, 
HMS-lederutvikling og e-læringsprogrammer for 
de ansatte. 

Integritet
I 2014 har Kværner lagt vekt på å styrke prosess- 
ene for risikovurdering innen samfunnsansvar. 
Ingen prosesser skal gå på kompromiss med 
etiske retningslinjer og integritet. 

Menneskerettigheter og antikorrupsjon er in-
tegrert i samme opplæringsprogram. I 2014  
gjennomførte 94 prosent av alle nytilsatte i en ek-
sponert rolle et obligatorisk opplæringsprogram 
og 98 prosent av alle nytilsatte gjennomførte et 
introduksjonskurs. 76 prosent av alle ansatte har 
gjennomført e-læringsprogrammet. 

Kværner jobber med en rekke partnere og et 
høyt antall leverandører rundt omkring i verden. 
Et typisk prosjekt har rundt 300 førstelinjelev-
erandører. I 2014 har Kværner fokusert på å 
styrke Integrity Due Diligence-metodikken i lev-
erandørkjeden. 

Kværner oppfordrer ansatte, midlertidig ansatte, 
partnere, leverandører og kunder til å rapportere 
bekymring eller mistanke om brudd på juridiske 
eller etiske normer. I løpet av 2014 ble det reg-
istrert 13 varslingsrapporter sammenlignet med 
12 i 2013. Hoveddelen av meldingene handlet 
om arbeidsforhold, og alle er blitt fulgt opp i hen-
hold til selskapets prosedyrer. 

Samfunn
Kværner bruker i stor grad lokalt ansatte, og 
bidrar således til en verdiskaping ved kom-
petanseheving blant lokalt ansatte og lever-
andører. Lokalt innhold er en viktig del og et krav 
i mange olje- og gassprosjekter. 

I løpet av 2014, som tidligere år, har Kværner 
bidratt finansielt til prosjekter i ulike lokalmiljø 
og frivillige organisasjoner. Hovedområdene for 
økonomisk støtte fra Kværner er innen utdan-
ning, helse, idrett og kultur. Kværner var hoved-
sponsor i arrangementet Oslo Skishow fra 2011 
til 2014, hvor overskuddet gikk til stiftelsen Aktiv 
mot kreft.

kvaerner.com
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I 2014 har Ocean Yield blant annet jobbet med å 
forbedre kontraktsbetingelsene i sine langsiktige 
leieavtaler, hvor ansvaret for miljø og sikkerhet i 
forbindelse med drift av skipene er klart definert. 

Mennesker
Ocean Yield har ikke hatt noen alvorlige skader 
eller ulykker (Lost Time Incidents) i 2014. Sy-
kefraværet for 2014 er 0,73 prosent. Selskapet  
ønsker å ha tilnærmet lik andel mannlige og 
kvinnelige ansatte. 

Diskriminering og trakassering tolereres ikke, og 
selskapets Code of Conduct har klare prinsipper 
for menneskerettigheter, arbeidslivsrettigheter 
og sosiale forhold. Det er forventet at alle ansat-
te kjenner til og følger disse retningslinjene, og 
brudd får konsekvenser for den det gjelder. 

Alle leverandører er forventet å ha HMS-pro-
gram som skal gjennomføres for alle om bord 
på skipene.

oceanyield.no

Ocean Yield ASA

Det skipseiende selskapet Ocean 

Yield arbeider proaktivt for å håndtere 

risiko og avdekke muligheter i arbeidet 

med samfunnsansvar og bærekraft. 

Selskapet er opptatt av å overholde 

og påvirke god praksis i egen bransje. 

Arbeidet innen helse, miljø og sikker-

het (HMS) og selskapets etiske ret-

ningslinjer er en integrert del av dag-

lige rutiner. Selskapet er også i gang 

med å etablere en overordnet strategi 

for samfunnsansvar, hvor prioriterte 

områder og forpliktelser spesifiseres. 

Miljø
Det er satt operasjonelle mål for skipet Dhirub-
hai-1. I disse målene er også miljøindikatorer re-
latert til oljelekkasje og drivstofforbruk inkludert. 
Alle måleindikatorene ble nådd i 2014. Det ble 
heller ikke rapportert om skader eller ulykker på 
personell eller miljø på Dhirubhai-1. 

Datterselskapet Aker Floating Production (AFP) 
er ISO 14001 sertifisert og arbeider kontinuerlig 
for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. AFPs 
miljøpolicy og ISO 14001-sertifisering setter for-
ventninger til miljømessig måloppnåelse internt 
og eksternt. 

Integritet
Ocean Yield’s verdigrunnlag har integrert HMS 
og etisk forretningsdrift som en del av den dagli-
ge driften. Selskapets Code of Conduct er kom-
munisert til alle ansatte, og etterlevelsen følges 
opp av ledelsen og gjennom kvalitetsrevisjoner.

Ocean Yield har i løpet av 2014 startet arbeidet 
med å etablere en ekstern varslingstjeneste, og 
har implementert antikorrupsjonspolicy initiert 
av Aker. 

Samfunn
Det er viktig for Ocean Yield å ha gode relasjo-
ner til de ulike lokalmiljøene. Gjennom datter-
selskapet Aker Floating Production (AFP), har 
Ocean Yield tilstedeværelse i Kakinada i India. 
Siden 2011 har selskapet gitt årlige bidrag til 
Maharshi Sambamurty Institute of Social and 
Development Studies i Kakinada, en skole for 
jenter med fysiske handikap, og til Association 
for the Care of the Aged-Kakinada. I 2014 bidro 
selskapet også til UMA Technical & Educational 
Society, en organisasjon som hovedsakelig tar 
vare på barn fra familier med lite penger eller 
som har barn med fysiske eller psykiske plager. 
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Med lisensrettighetene følger også et ansvar om 
å forvalte fiskeriressursene på en bærekraftig 
måte. Havfisk har oppsummert dette ansvaret 
med ordene «Stolt forvalter», hvilket innebærer 
at virksomheten skal bidra til både økologisk og 
økonomisk bærekraftig verdiskaping for det nor-
ske samfunnet. 

Mennesker
Havfisk prioriterer arbeidet med helse, miljø og 
sikkerhet høyt. Enhver skade på mennesker, mil-
jø eller fysiske anlegg kan og skal så langt det 
er mulig unngås, og det er en uttalt nullvisjon når 
det gjelder skader. Sykefraværet i 2014 var 7,3 
prosent, mot 7,6 prosent året før. Nivået er ikke 
tilfredsstillende og det er iverksatt tiltak for å re-
dusere sykefraværet. Havfisk har rapportert om 
24 personskader i 2014.

De siste årene er det brukt betydelige ressur-
ser på å gjøre selskapets mål, visjon, verdier 
og etiske retningslinjer kjent i organisasjonen.  
Målet er å bli Norges beste trålerrederi, og som 
et ledd i dette arbeidet har selskapet etablert 

Havfisk-skolen for opplæring og holdningsska-
pende arbeid blant egne ansatte. 

Mannskapet om bord i fisketrålerne arbeider i et 
miljø der det historisk sett har vært høy skade-
prosent. Dette har sammenheng med at fartøye-
ne er i drift 24 timer i døgnet og på havområder 
som i perioder er svært utsatt for dårlig vær. Det 
jobbes derfor kontinuerlig med forebyggende 
tiltak. På de nybygde trålerne er fabrikkene topp 
moderne og mer automatisert. Dette reduserer 
risikoen for skader. Det har også vært gjort flere 
tiltak på fartøyene for å begrense belastning og 
slitasjeskader, samt å bedre arbeidsforholdene 
om bord. 

Havfisk anbefaler sine ansatte å ta vare på hel-
sen ved å delta på nettportalen Aker Aktiv, hvor 
de ansatte inviteres til aktivitet og tilbys veiled-
ning rundt trening og kosthold.

Miljø
Havfisk arbeider løpende med miljøeffektive til-
tak. De tre nybygde trålerne fra 2013 og 2014 

har moderne teknologi som sparer miljøet (blant 
annet drivstoffeffektive motorer, dieselelektrisk 
fremdrift, og «clean class»-notifikasjon fra Det 
Norske Veritas). Eksisterende flåte er oppgra-
dert med mer miljøvennlige løsninger. De nyeste 
trålerne er også utrustet med fiskemelfabrikk for 
maksimal utnyttelse av råstoffet og flere fartøy 
er bygget om til kombinasjonsbåter som leverer 
både frossen og fersk fisk. Dette øker fleksibilite-
ten og reduserer forbruket av drivstoff, sammen-
lignet med kun å kunne levere fersk fisk. 

Selskapets trålerflåte bruker gassolje som driv-
stoff og har som en følge av det utslipp av NOx 
og CO2. I 2014 hadde trålerne et utslipp på 81 
897 tonn CO2 ekvivalenter. Dette utgjør 98,5 
prosent av selskapets totale utslipp av CO2. All 
spillolje samles opp og tas med til land hvor det 
leveres til depot. 

Havfisk er opptatt av en bærekraftig utvikling 
av fiskeressursene, og følger opp at ansatte og  
ledelse etterlever gjeldende reguleringer og kvo-
tebestemmelser. Selskapet har også sammen 

Havfisk ASA

Havfisk er den største enkeltaktøren 

innen villfanget hvitfisk (torsk, sei og 

hyse) i Norge og en betydelig leve-

randør av viktige marine proteiner. 

Selskapets drift er basert på offent-

lige tillatelser med lisens til å høste 

av de norske fiskeressursene. 

havfisk.no
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med myndigheter, næringsorganisasjoner og 
ikke-offentlige organisasjoner (NGO’er) deltatt 
for å bekjempe ulovlig fiske. 

Havfisk samarbeider med flere aktører for å sikre 
bærekraftig fangst:

nn samarbeider med WWF-Norge om registe-
ring av uønsket bifangst 

nn deltar i en prøveordning med ny redskaps-
teknologi i regi av Fiskeridirektoratet 

nn deltar i et prosjekt med Havforskningsinsti-
tuttet for utprøving av mer miljøvennlig red-
skapsteknologi

Havfisk er industriell partner i det internasjona-
le tverrfaglige forskningssamarbeidet GreenMar 
om klimaendringers påvirkning på økosystemet 
i havet. Samarbeidet involverer forskningsmiljøer 
innen økologi, klima og havressurser, og skal bi-
dra til økt kunnskap om «grønn vekst» gjennom 
bærekraftig forvaltning og bruk av havområdene.

Selskapets klimagassutslipp (GHG-utslipp) 
registreres av en ekstern leverandør, som en 
integrert del av en overordnet klimastrategi.  
Klimaregnskapet er et viktig verktøy i arbeidet 
med å redusere utslipp.

Integritet
Havfisk implementerte oppdaterte etiske ret-
ningslinjer (Code of Conduct) og nye kjernever-
dier i 2013. I 2014 ble retningslinjene og verdiene 
implementert og gjort kjent for de ansatte. Akers 
antikorrupsjonspolicy gjelder også for Havfisk.

Det er etablert en egen varslingskanal via  
selskapets nettside.

Samfunn
Havfisk representerer en viktig del av den nor-
ske ressursforvaltningen, og virksomheten skal 
bidra til både økologisk og økonomisk bærekraf-
tig verdiskaping for det norske samfunnet. I til-
legg til initiativene beskrevet under punktet Miljø 
bidrar også selskapet til utvikling av fiskeriregel-
verket gjennom sin deltakelse i organisasjonen 
Fiske-båt (tidligere Fiskebåtredernes Forbund).
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Mennesker
Å opprettholde en sunn og trygg arbeidsplass 
er en viktig del av strategien til Aker Philadelphia 
Shipyard (APSI). 

Tillitsvalgte og ledelsen i APSI har etablert en 
felles komité for helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
Komiteen som gjennomgår de ulike HMS- 
programmene og kommer med anbefalinger om 
retningslinjer og prosedyrer. I 2014 har selska-
pet hatt fokus på opplæring og videreutvikling 
av gode HMS-rutiner. 

I løpet av 2014 rundet selskapet en million arbeids-
timer uten alvorlige skader (Lost Time Incidents).

Miljø 
APSI tar sitt miljøansvar på alvor, og forholdet til 
ytre miljø er en viktig del av strategien. Selska-
pets virksomhet innebærer i sin natur et omfat-
tende konsum av energi, både fra elektrisitet og 

gass, så vel som partikkelutslipp og utslipp av 
oljedamp (VOC). 

APSI har som målsetning å etterleve eller overgå 
relevante lover og reguleringer på miljøområdet. 
Rapportering av miljøforhold er en integrert del 
av selskapets rapporteringssystem, og er likestilt 
med finansiell og operasjonell rapportering. Det-
te engasjementet inkluderer evaluering og im-
plementering av miljøforbedrende tiltak knyttet til 
produksjonsprosesser, alternative materialvalg, 
og tjenester. APSI fremmer åpen kommunika-
sjon rundt miljøspørsmål med ansatte, nærmiljø,  
offentlige myndigheter, og andre interessenter. 
Selskapet har implementert systemer der de an-
satte kan melde sine observasjoner og forslag 
knyttet til APSIs miljøprestasjoner. I 2014 ble det 
ikke registrert brudd på retningslinjene. 

Integritet
APSI har i 2014 både implementert antikorrup-

sjonspolicy i tråd med policy fra Aker, og har 
etablert en varslingstjeneste.  

Samfunn
APSI er bygget opp i samarbeid med lokal 
kompetanse, myndigheter og Philadelphia’s og 
Akers industrielle kunnskap og finansielle styrke. 
Dette samspillet med god hjelp fra fagbevegel-
sen har gitt resultater, både i form av arbeids-
plasser, økonomiske ringvirkninger i lokalsam-
funnet og verftets anseelse i forhold til kontrakter 
og bærekraftig drift. 

Selskapet har deltatt i ulike samfunnsnyttige  
prosjekter, og bidro i 2014 til et arrangement 
med mål om å øke bevissthet og kjennskap til 
blodkreft. 136 ansatte meldte seg i den forbin-
delse som beinmargsdonorer. 

phillyshipyard.com

Aker Philadelphia Shipyard ASA

Aker Philadelphia Shipyard har 

i 2014 blant annet etablert en 

anonym varslingstjeneste hvor 

man kan rapportere om brudd 

på etiske retningslinjer. 
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Norway Seafoods etablerte i 2014 en ekstern 
varslingskanal samt et varslingsteam. Konsernet 
har i 2014 også revidert etiske retningslinjer og 
kvalitetspolicy, og økt krav og ambisjoner spe-
sielt innenfor områdene miljø og antikorrupsjon. 

Mennesker
I Norway Seafoods’ Code of Business Conduct 
fremgår det at selskapet skal praktisere rettfer-
dige forhold for alle ansatte, og blant annet frem-
me en åpen bedriftskultur hvor alle kan danne 
eller bli medlem i fagforeninger. 

I tillegg til representasjon i selskapets styre, har 
ledelsen og de ansatte ulike samarbeidsfora. 

Sykefraværet i selskapet er stabilt, men på noen 
områder høyere enn ønsket. Tiltak blir fortlø-
pende iverksatt for å redusere sykefraværet.  
Selskapet i Norge er blant annet med i ordnin-
gen «inkluderende arbeidsliv», og har også en 
uttalt seniorpolitikk. Andelen av ansatte som er 
over 62 år har økt i samsvar med intensjonen i 
avtalen. De siste årene har Norway Seafoods 
også hatt en nedgang i antallet skader med  
fravær fra arbeidet. 

Miljø
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø utover 
det som er normalt innen foredling av fiskepro-
dukter. Energibruken i selskapet er i all hoved-
sak basert på elektrisk strøm. Det benyttes mye 
sjøvann i foredlingsprosessen for fisk. Kravene 
til utslipp av prosessvann som følge av fordeling 
av fisk følges opp av Fylkesmannens Miljøver-
navdeling i det enkelte fylke.

I 2014 er det ikke gjennomført vesentlige 
endringer på anleggene, men Norway Seafoods 
har revidert sin kvalitetspolicy og økt krav og 
ambisjoner innenfor miljøovervåking. Videre har 
Norway Seafoods i Norge blitt medlem i Grønt 
Punkt. Det innebærer at selskapet bidrar til  
innsamling og gjenvinning av emballasje og be-
taler vederlag til materialselskapene Plastretur 
AS og Norsk Returkartong AS. Norway Seafoods 
er også medlem i Norsk Lastbærer Pool (NLP). 
Det betyr at produktene som selges til norsk va-
rehandel leveres på paller som vedlikeholdes av 
NLP, og gjenbrukes av medlemsbedrifter.

Integritet
I løpet av 2014 forbedret Norway Seafoods sitt 

system for varsling av forhold av kritikkverdig 
art, både fra interne og eksterne. Mottatte vars-
ler håndteres av en uavhengig tredjepart før 
de sendes videre til varslingsteamet i Norway  
Seafoods. Systemet er det samme som benyttes 
av Aker.

I Norway Seafoods’ Code of Business Conduct 
fremgår det at selskapet har en klar policy med 
hensyn til å være ærlig, rettferdig og pålitelig. 
Dette inkluderer at det ikke må mottas eller 
ytes tjenester eller gaver for å oppnå fordeler.  
Norway Seafoods har også revidert de etiske 
retningslinjene slik at de er i tråd med Akers an-
tikorrupsjonspolicy. 

Samfunn
Norway Seafoods driver foredlingsvirksomhet 
for hvitfisk, primært i Finnmark, Nordland og 
Troms, men også i Danmark. Selskapet er en 
stor og viktig arbeidsgiver i mange kommuner, 
spesielt i Nord-Norge. Industrien er global, 
og konkurrentene er basert i Kina, Polen og  
Russland. Økonomisk bærekraft er avgjørende 
for å kunne opprettholde virksomheten og ar-
beidsplassene i lokalmiljøene i Norge. norwayseafoods.com

Norway Seafoods AS

Norway Seafoods er en av Europas 

største selskaper innen fiskefor-

edling. Selskapets viktigste sam-

funnsansvar er at det er en viktig 

arbeidsgiver i flere kommuner i 

Nord-Norge. Konsernet har lenge 

hatt for stor produksjonskapasitet 

i forhold til tilgjengelig råstoff og 

markedsforutsetninger, og i 2014 

har selskapet blant annet nedska-

lert sin virksomhet i Hammerfest.
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