
Markeds- og kommul1 ikasjonsansvarlig TOl1je Dahl i Clamp 011. 

< HR-direkter Kathleen Mathisen i DOF Subsea. 

- Var «Code of conduct" er forankret i sty ret som vart styringsverkt!1\Y 
nar det gjelder etikk, business og moral. Vi har nulltoleranse nar det 

gjelder korrupsjon og bestikkelser. All oppf!1\rsel som strider med vare 

etiske retningslinjer skal rapporteres inn, og vi har en standard for 

varsling, sier HR-direkt!1\r Kathleen Mathisen. 

Hun sier at DDF Subsea i enkelte tilfeller har unngatt potensielle 

forretningspartnere basert pa en antakelse om at en videre relasjon og 

eventuell avtale kan komme i strid med de etiske reglene i selskapet. 

I tillegg til tydelighet pa korrupsjon, jobber DOF Subsea med miljl'l og 

mangfold. 

- Vi har utarbeidet egne retningslinjer for milj!1\tiltak og er ogsa ISO 

14001-sertifisert. I tillegg har vi en HR-policy som gar pa mangfold og 

rekruttering, sier Mathisen. 

DOF Subsea har 1660 ansatte fordelt over hele verden. Selskapet har 

kontorer i St Johns (Canada), Houston (USA), Rio de Janeiro (Brasil), 

Aberdeen, Angola, Singapore, Perth (Australia), Indonesia, Russland og 
Filippinene. . 

.-

Samfunnsansvar 

CLAMPON: 

M0ter borgerkrig og 
vrepnede konflikter 

Oljeserviceselskapet ClampOn med hovedkontor i 
Bergen opererer over hele verden og ma handtere 
alvorlige utfordringer i enkelte land. 

- Uroligheter, viEpnede konfl ikter og borgerkrig er utfordringer vi m!1\ter pa. 

Leveranser bl ir kansellert, serviceingeni¢rer kan ikke reise ut og prosjekter bl ir 

utsatt, sier markeds- og kommunikasjonsansvarl ig Tonje Dahl. 

Hun forteller at ClampOn har trukket seg ut av land der menneskerettighetene 

blir krenket av landets regjering eller der det er iverksatt internasjonale 

sanksjoner. Utover det opererer selskapet stort sett overalt der det f innes gass 

og olje. ClampOn har 120 ansatte, og egne agenter i 22 land. 

Strenge regler 
Som underleverand¢r ma ClampOn f¢ lge de store internasjonale selskapenes 

retn ingsl injer. Disse har strenge regler og sender jevn lig informasjon ti l 

samarbeidspartnere og leverand¢rer om hvilke krav og forventninger de sti ller 

ti l sine forretni ngspartnere. 

- Ellers f!1\lger vi f¢ lger norske lover og regler. I de land vi har agenter ligger det 

i avtalen at ogsa disse ma f¢ lge norske lover. Ai le kj¢psavtaler skal godkjennes 
av hovedkontoret i Bergen. Vi har ogsa mye handel direkte med kundene, 

i hovedsak er dette store internasjonale operat!1\rer som selv tar et stort 

samfunnsansvar, sier Dahl. 

Lokal produksjon 
All produksjonen foregar lokalt i Bergen, slik at aile aspekt knyttet ti l HMS er 
tilpasset det norske regelverket. Samme kontroll s¢rges for nar selskapet gj¢r 

installasjoner offshore. 

- Det kan til tider ViEre en annen kultur og andre arbeidsforhold enn vi er vant 

med i Norge, men det er ikke uforsvarlig fordi om det er annerledes. Arbeidstid 

innenfor offshoreindustrien er stort sett regulert gjennom internasjonale 

avtaler. 

- Produktene vare bidrar ikke ti l milj¢forurensing. Snarere tvert i mot, de 

overvaker tilstanden pa olje- og gassr¢rledn inger og kan dermed hindre 

mil j¢forurensing, sier Dah l. 
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