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– For bare tre år siden 
krevde en jobb for olje
sektoren 10.000 doku
menter. Nå må vi ha 
40.000 sider med doku
mentasjon for samme 
oppdrag. Det er helt 
hinsides og overflødig. 
TOR ARNE FANGHOL
tor.fanghol@bt.no
foto GIDSKE STARK

Utblåsningen kommer fra topp-
sjef Dag Aldal i Clampon AS, et 
selskap som leverer ultralyd- og 
overvåkingssystemer til olje- og 
gassektoren. Nå synger Aldal 
ut mot det han kaller en totalt 
unødvendig kostnadsutvikling.

Advokatlønn
– Vi har lagt oss til utgifter de 
siste årene som bransjen nå 
straffes hardt for. Det er prose-
dyrer og inspeksjoner som ofte 

ikke gjør stort annet enn å øke 
kostnadene. Man blir heller 
ikke konkurransedyktig når det 
brukes konsulenter som går på 
advokatlønn. Grovt sagt tror jeg 
oljesektoren i Norge kunne halv-
ert kostnadene, sier Aldal.

Clampon-sjefen har gått 
gjennom konkrete oppdrag som 
selskapet har løst for kunder de 
siste årene. De taler et tydelig 
språk. Han viser til en jobb som i 
2012 krevde 15.000 arbeidstimer 

og dokumentasjon på 10.000 
sider.

– Nå vil nøyaktig samme 
oppdrag utløse 120.000 arbeids-
timer og ha krav om 40.000 sider 
dokumentasjon, forklarer Aldal.

Han mener at kun liten andel 
av papirbunken kan kalles for 
viktig og viser til at da oljeprisen 
subbet ned i 10–12 dollar fatet, 
var utbyggingskostnadene nede 
på 20–30 dollar.

Opp i dagen
– Det er ingen prisutvikling 
for øvrig i samfunnet som 
skulle tilsi at pengebruken i 
offshore sektoren skulle vokse så 
voldsomt. Eksempelvis er våre 
sensorer på samme prisnivå 
i dag som for 10-15 år siden, 
 understreker Aldal.

– Du stikker hodet kraftig 
frem med disse uttalelsene?

– For meg er dette poeng 
som ligger helt opp i dagen. Det 
burde ikke være farlig å snakke 
om ting som åpenbart har båret 
galt av sted.

– Mener du disse kravene er 
unødvendige?

– Definitivt. Nå er vi veldig 
restriktive med hva vi utfører 
av dokumentasjon som egent-
lig ikke trengs. Vi kan også 
argumentere med at Clampon 
nettopp på grunn av nedgangs-
tidene har sagt opp de mennes-
kene som ellers måtte brukes til 
å produsere slike papirer.

Han viser til en kunde som 

FAKTA

Clampon AS

n Etablert i 1994 og eies i 
hovedsak av gründerne Dag 
Arthur Aldal og Geir Insta
nes samt Tor Vesterhus.
n Leverandør av ultralyd
baserte sensorer til olje
bransjen.
n Holder til på Laksevåg og 
har kunder over hele verden.
n Totalt 96 ansatte, der 15 
jobber ved Houstonkonto
ret som tar seg av salg og 
service på det amerikanske 
kontinentet. Kilde: Clampon AS

– Kan ikke  
leve med olje
konsulenter på 
advokatlønn

ELEFANT I ROMMET: Dag Aldal setter ord på det mange i oljebransjen ikke tør å si høyt. – Jeg opplever det ikke som farlig å snakke om at kostnadene i oljebransjen har løpt løpsk på grunn av helt unødvendige prosedyrer og krav. Vi må sette 
ord på problemet og deretter få gjort noe med saken, mener han.

skulle kjøpe en sensor til 50.000 
kroner og forlangte dokumenta-
sjon som det ville koste 275.000 
kroner å produsere.

– Den jobben sa vi nei til. Det 
får være grenser, sier Aldal.

Flere hundre tusen
Han viser til unødvendig doku-
mentasjon, men også prosjekt-
kostnader som kan utelates.

– Vi må slutte å utføre arbeid 
som ikke har relevans. Ta for 
eksempel inspeksjonsrutiner. 
Det skal gjerne være inspeksjon 
av våre produksjonslinjer flere 
ganger årlig. Oppsummert vil 
det koste flere hundre tusen. 
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Og at leverandørindustrien i 
Norge egentlig er konkurranse-
dyktige også internasjonalt.

Jobber med forenkling
– Ikke alle leverandører er like 
effektive, men jeg hevder likevel 
at det er oljeselskapenes krav 
som har bidratt til en voldsom 
kostnadsvekst, sier Aldal.

I Statoil kommenterer de ut-
talelsene fra Aldal på generelt 
grunnlag.

– I den forebedringsagendaen 
vi har satt i gang i konsernet, 
jobber vi mye med forenkling i 
forhold til krav og prosedyrer. 
Vi er her åpne for gode ideer, og 
det er viktig at leverandørene 
kommer på banen og forteller 
hvor skoen trykker, sier infor-
masjonssjef Morten Eek.

– Tror dere alle vil tørre å 
gjøre det?

– Vi har omtrent 12.000 
leverandører som leverer tje-
nester og varer til Statoil. Det 

Og jeg tviler ofte på om de som 
inspiserer overhodet skjøn-
ner teknologien de er satt til å 
sjekke, sier Aldal.

Han mener det i hovedsak er 
operatørenes krav som fordyrer. 

DOKUMENTVELDE: – Vi selger nå pakker til kundene der vi unngår å 
måtte levere massevis av dokumentasjon som egentlig ikke trengs, sier 
Dag Aldal, som er sjef og en av eierne i Clampon AS. Her sammen med 
markeds- og kommunikasjonssjef Tonje Dahl.

ELEFANT I ROMMET: Dag Aldal setter ord på det mange i oljebransjen ikke tør å si høyt. – Jeg opplever det ikke som farlig å snakke om at kostnadene i oljebransjen har løpt løpsk på grunn av helt unødvendige prosedyrer og krav. Vi må sette 
ord på problemet og deretter få gjort noe med saken, mener han.

Det er folk i sin beste 
alder som jobber i to 
uker og deretter har fire 
uker fri. Det hører jo 
 ingensteds hjemme.
Dag Aldal

Clampon AS

Regnskap
 2014 2013

Driftsinntekter 174 163
Driftsresultat 18 22
Resultat før skatt 20 24
Tall i millioner kroner grafikk@bt.no

gir mange kontaktpunkter og 
et stort ansvar. Sitter noen med 
negative opplevelser rundt våre 
rutiner, vil jeg oppfordre til å 
være tydelig og konkret i en 
åpen dialog med oss om det. Vi 
er innstilt på å forbedre oss, slik 
hele industrien trenger å gjøre 
det for å lykkes og forbedre 
konkurransekraften, forklarer 
informasjonssjefen.

I sin beste alder
Arbeidstidsordningene som 
er etablert på sokkelen er også 
goder som Clampon-sjefen 
mener har gått altfor langt.

– Jeg vet det er en brann-
fakkel for fagforeningene. Men 
det er folk i sin beste alder som 
jobber i to uker og deretter har 
fire uker fri. Det hører jo ingen-
steds hjemme. Vi blir ikke akku-
rat konkurransedyktige av slikt, 
sier Aldal.

Selv har han redusert staben 
fra rundt 115 ansatte til 97.

– Det har vært tunge avgjørel-
ser som handler om mennesker 
som gjerne har familie og som 
hadde planlagt en yrkeskarri-
ere hos oss. Fremover håper jeg 
bransjen ikke bare snakker om 
å kutte kostnader, men faktisk 
gjør det. Da handler det i stor 
grad om å angripe alle disse 
 ekstrakostnadene som er langt 
fra nødvendige.

– Ukritisk pengebruk
De store oljeinntektene har 
ført til mindre oppmerk-
somhet om hva ting koster, 
hevder ingeniør-toppsjef.

– Jeg tror høy oljepris har ført 
til at oljeselskapene har vært 
mer opptatt av å få gjennomført 
jobber fort, i stedet for å tenke på 
hva kostnadene blir. Det har til 
slutt endt i utbyggings prosjekter 
som nå ikke kan regnes hjem, 
sier Morten Leikvoll, som er 
sjef i ingeniørselskapet Head 
Energy. 

Avler pengebruk
Hans selskap har vært stor-
leverandør av ingeniørtjenester 
og arbeidskraft til oljesektoren, 
og har sett hvordan kostnadene 
har vokst i rekordfart.

– Når kostnadene ikke har 
vært flaskehalsen vokser det 
også frem ordninger som i noen 
tilfeller avler mer pengebruk. 
Det handler for eksempel om 
hvordan kontrakter utformes. 
Fastpris er det svært dårlig 
kultur for i norsk oljebransje. 
Dermed blir det gjerne levert 
mer enn det som trengs, sier 
Leikvoll.

Han viser til at leverandører 
som går på en kontrakt der det 

ikke finnes noen fast pris, auto-
matisk vil forsøke å levere mer 
og gjerne dyrere løsninger enn 
hva en kontrakt krever.

Mercedes-klasse
– Det handler gjerne om at leve-
randøren ønsker å vise seg frem. 
Dermed leveres det løsninger i 
Mercedes-klassen der kunden 
hadde greid seg lenge med noe 
som lignet mer på en normal 
bil. Arbeidet med å redusere 
slik kostnadsbruk er jo allerede 
i gang fra oljeselskapene, sier 
Leikvoll.

– Hvor mye fordyrer slik pen-
gebruk løsningene som velges?

– Det er selvfølgelig forskjel-
lig. Men slike kontrakter er 
temmelig vanlige innen drift og 
vedlikehold. Der vil jeg tro kost-
nadene i mange tilfeller blir det 
dobbelte av hva de kunne vært. 
Slik kan vi ikke ha det om vi skal 
leve av oljesektoren fremover, 
sier Leikvoll.

Der vil jeg tro kost nad
ene i mange tilfeller  
blir det dobbelte av  
hva de kunne vært.
Morten Leikvoll

Politimann fengslet 
for seksuell omgang

Norge gir Hellas  
50 millioner kroner

Politimannen skal ha 
skaffet seg sex ved mis-
bruk av stillingen sin. 
Onsdag ble han vare-
tektsfengslet i to uker.

ØYVIND LEFDAL EIDSVIK
oyvind.eidsvik@bt.no

Ellen Eikeseth Mjøs i Spesial-
enheten for politisaker sier til 
BT at en polititjenestemann 
ble pågrepet tirsdag morgen 
på arbeidsplassen sin ved 
Haugaland og Sunnhordland 
politidistrikt.

– Han er siktet for å ha 
skaffet seg seksuell omgang 
ved misbruk av sin stilling, 
sier Mjøs.

«Godt voksne»
Mannen er siktet etter straffe-
lovens paragraf 193. Den sier 
at «den som skaffer seg eller 
en annen seksuell omgang 
ved misbruk av stilling, 
avhengighetsforhold eller 
tillitsforhold, straffes med 
fengsel inntil seks år.»

Mannens forsvarer, Erik 
Lea, sier at politimannen 
erkjenner seksuell omgang – 
men ikke at den har skjedd 
som følge av misbruk av hans 
stilling.

– Han hevder at dette ikke 
har skjedd gjennom misbruk 
av sin stilling. Det er skjedd 
privat, på fritiden, sier Lea.

Han sier at politimannen 

nå er innstilt på en rask etter-
forskning. Spørsmålet om de 
vil anke varetektsfengslingen 
vil de først diskutere fredag, 
fordi Lea er i en rettssak 
utenbys.

Ifølge advokaten er både 
politimannen og kvinnen 
«godt voksne mennesker».

Ba om og fikk to uker
Haugaland tingrett fengslet 
onsdag mannen for to uker 
med brev- og besøksforbud. 
Dette var også det Spesial-
enheten ba tingretten om, 
på bakgrunn av bevisfor-
spillelsesfare.

Haugaland og Sunnhord-
land politidistrikt bekrefter 
onsdag kveld at en av deres 
ansatte er varetektsfengslet.

Varetektsfengslingen 
skjedde i forbindelse med 
etter forskning av en straffe-
sak, skriver politimester 
 Steinar Langholm i en presse-
melding.

– Politidistriktet kan ikke 
kommentere etterforsknin-
gen da dette tilligger Spesial-
enheten, skriver Langholm 
videre.

Bakgrunnen for pågripel-
sen er en anmeldelse som 
kom inn til Spesialenheten 
«relativt nylig», ifølge Mjøs.

– Det har vært en inn-
ledende etterforskning 
som har pågått nå på etter-
sommeren, sier hun.

Regjeringen vil gi over 
50 millioner kroner for 
å hjelpe Hellas med 
å håndtere flyktning-
strømmen til landet.

Ifølge statsminister Erna 
Solberg (H) blir seks millio-
ner kroner gitt i humanitær 
støtte. I tillegg vil hun omdis-
ponere ytterligere fem mil-
lioner euro (over 47 millioner 
kroner) av EØS-midlene, slik 
at de heller kan brukes til 
asyl- og migrasjonsformål i 
Hellas, skriver Aftenposten. 

– Vi venter bare på å høre 
fra den greske regjeringen 
som det for tiden er litt van-
skelig å kommunisere med, 
sier Solberg, som opplyser 

at regjeringen vil jobbe med 
mer langsiktige virkemidler 
utover høsten.

– Vi må gjøre noen nye 
grep. Kanskje må vi fordele 
migrantene annerledes enn 
vi gjør i dag, kanskje må vi se 
på andre løsninger, sier hun.

Flyktningkrisen regnes 
som den verste Europa har 
stått overfor siden andre 
verdenskrig. Nær 340.000 
flyktninger og migranter har 
ankommet EU de første sju 
månedene i år.

Solberg bekrefter at Norge 
ikke sender asylsøkere til-
bake til Hellas når det er 
deres første ankomstland, 
noe land har mulighet til i 
henhold til Dublin-avtalen.
 NTB

GIR: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen 
 under en pressekonferanse i forbindelse med regjeringens 
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