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1
1.1

Informasjon om KROHNE Norway AS
KROHNE Norway AS
KROHNE Norway AS består av divisjonene KROHNE Marine i Brevik som leverer
målesystemer til det globale skipsmarkedet, og KROHNE Instrumentation i Moss som leverer
produkter for instrumentering til det norske markedet. KROHNE Norway AS er 100 % eid av
det tyske KROHNE-konsernet, som har 14 produksjonsenheter i 10 land og 40
datterselskaper.Hoveddelen av våre salg er produkter fra eget konsern.
Selskapet er en del av KROHNE konsernet der alle ansatte forplikter seg til å lese og
etterleve konsernet regler og policy’s.

1.2

Forretningside KROHNE Marine
KROHNE Marine skal være et systemhus med fokus på kritiske målesystemer til skip. Våre
målesystemer skal ha basis i KROHNE konsernets produkter for nivå- og mengdemåling i
kombinasjon med egenutviklet software og engineering. Systemer for tankmåling og
lasthåndtering samt måling og kontroll av drivstoff skal være våre kjerneområder. Innovasjon i
teknologi og softwareløsninger i kombinasjon med 60 års erfaring fra marine applikasjoner
skal posisjonere KROHNE Marine som foretrukket leverandør hos skipsredere, verft og
designselskaper.

1.3

Forretningside KROHNE Instrumentation
Vårt mål er å være en ledende leverandør av produkter og systemer for instrumentering og
måling i prosesser. Teknologi og innovasjon i kombinasjon med produktkunnskap og
applikasjonskompetanse, utdannelse og service skal prioriteres for å bli den beste partneren
for våre kunder.
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Corporate Social Responsibilitty and Sustainable Development Policies
Konsern Policies

Følgende policies oppdateres jevnlig og etterleves av alle ansatte:
- KROHNE Quality and Sustainable Development Policy
- KROHNE Code of Conduct for Corporate Social Responsibility
- KROHNE Business Partners’ Code of Conduct
- KROHNE Gift Policy
- KROHNE Norway AS Kvalitets- og Miljø Håndbok
- og mange flere
Henviser forøvrig til KROHNE Group QHSE Manual for ytterligere informasjon.

2.1.1 Code of Conduct for Corporate Social Responsibility
I all hovedsak kjøpes våre varer fra konsern fabrikker som alle følger polisene nevnt over.
Ansvaret for ytterligere oppfølging av underleverandører hos våre fabrikker utføres således av
ansvarlige personer der.

2.1.2 Aktsomhets vurderinger leverandører
Andre vare- og tjeneste leverandører som anvendes i forbindelse med vårt salg av varer og
tjenester gjennomgår en screening før de kan godkjennes.
Det må fylles ut en komplett oversikt over selskapet der de samtidig må si noe om sine egne
strategier innen områdene kvalitet (ISO9001), miljø (ISO14001) og HMS (ISO45001).
Vi anvender kun godkjente leverandører for å sikre at både vi og våre leverandører opprettholder
ønsket nivå av kvalitet og etterlevelse av alle normer og standarder.
Andre ordinære leverandører innen drift vil i utgangspunktet slippe denne type vurdering med
unntak av områder der det kreves ekstra oppmerksomhet og aktsomhet.
Typisk her vil være;
- Renhold
- Bank
- Forsikring
Dette er vel kommunisert med hele selskapet for å sikre at alle ansatte forstår våre prosedyrer og
etterlever dem.
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2.1.3 Handtering brudd på våre retningslinjer
Alle brudd på våre retningslinjer fra en leverandør skal rapporteres gjennom vårt avviks system
QM+.
Leverandøren vil få en mulighet til å forklare bruddet, og tiltak de vil gjøre for å unngå tilsvarende
brudd på nytt.
Dersom de ikke bidrar til ovennevnte eller vi opplever flere brudd, vil vi stoppe å anvende denne
leverandøren.

2.2

Hvordan handtere kontakter

For å sikre god og ensartede svar til enhver interessent som ønsker informasjon fra KROHNE
Norway AS, så skal disse henvende seg til adm.dir i selskapet.
Kommer kontakten via en av våre ansatte, så skal disse videreformidles til adm.dir.
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