Statsforvalteren i Rogaland
Rapport etter tilsyn med næringsmiddelhåndteringen
på Grane
Virksomhetens adresse:

Tidsrom for tilsynet:
Kontaktperson i virksomheten:

Equinor ASA
Postboks 8500 Forus
4035 STAVANGER
12.01.2020 Reidun F. Verhoeven - myndighetskontakt

Sammendrag
Statsforvalteren i Rogaland gjennomførte i perioden 8.-10. februar 2021 tilsyn med
næringsmiddelhåndteringen på Grane.
Tilsynet ble utført som en digital verifikasjon med hovedfokus på om innretningen hadde rettet
avvik påpekt i tilsynet gjennomført i 2016, i tråd med tidligere tilbakemeldinger, samt undersøkte
status for næringsmiddelhåndteringen i dag,
Tilsynet ble gjennomført som del av Statsforvalteren i Rogaland sin planlagte tilsynsaktivitet i
2021.
Statsforvalterens konklusjon etter tilsynet med næringsmiddelhåndteringen:
•
•
•

Funn gjort under tilsynet i 2016 er fulgt opp og lukket.
Det er ikke avdekket avvik i forhold til regelverkskravene ved dette tilsynet.
Noen merknader er påpekt for forbedring av styringssystemet. Disse er beskrevet i
rapporten.

Dato: 12. mars 2021
Marit Bergeland
ass. avdelingsdirektør

Silvia Wathne
rådgiver
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Grane i perioden 8.-10 februar 2021. Tilsynet inngår
som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. På grunn av
COVID-19 situasjonen ble det besluttet å gjennomføre tilsynet digitalt.
Tilsynet omfatter innretningen sitt arbeid med å sikre at næringsmiddelhåndteringen om bord er
i tråd med myndighetenes krav. Lov av 19.desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og
mattrygghet (matloven) gjelder på norsk kontinentalsokkel.
Statsforvalteren i Rogaland har, med hjemmel i rammeforskriftens § 67, fått delegert myndighet
fra Mattilsynet til å føre tilsyn med næringsmiddelhåndteringen og drikkevannsforsyningen i
petroleumsvirksomheten. Tilsynsoppdraget, som er regulert gjennom en avtale mellom
Statsforvalteren i Rogaland og Mattilsynet.
Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom
sin styring/internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:
• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av
lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes
Tilsynet ble gjennomført digitalt som en planlagt og systematisk gjennomgang av
næringsmiddelhåndteringen; gransking av dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver
på området. Landorganisasjonen informerte om hva som er gjort for å etterkomme de avvik som
ble gitt under tilsynet i 2016, samt forhold på innretningen i dag knyttet til tilsynstema.
Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen
fullstendig tilstandsvurdering av innretningens/virksomhetens arbeid innenfor de områder
tilsynet omfattet.
•
•

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift,
men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold
Granefeltet er lokalisert vest av Haugesund, og startet produksjonen i september 2003. Feltet er
bygget ut med en integrert bolig-, prosess- og boreplattform. Maksimal POB er 130 personer..
Forpleiningstjenesten og helsetjenesten eies og drives av Equinor. Selskapet har
tatt i bruk eSmiley som sitt internkontrollsystem.
3. Gjennomføring
Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:
Tilsynsvarsel ble utsendt 12. januar 2021.
Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel
8. Dokumentunderlag.
Åpningsmøte ble avholdt på Teams 8. februar 2021.
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Lister over deltakere på møtene ligger vedlagt.
Intervjuer
Ni personer ble intervjuet.
Oppsummeringsmøte ble avholdt på Teams 10. februar 2021.
4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om selskap og innretningen hadde lukket avvikene
påpekt i 2016 i samsvar med tilbakemeldingene oversendt til myndighetene, samt om
næringsmiddelhåndteringen ombord på innretningen er i samsvar med de krav myndighetene
har satt i lovverket; matloven, næringsmiddelhygieneforskriften, forskrift om internkontroll for å
oppfylle næringsmiddellovgivningen og HMS-regelverkets forskrifter.
Tilsynets mål var å kontrollere om innretningen Grane har tilstrekkelig oversikt over farer og
rutiner for drift og kontroll med næringsmiddelhåndteringen, slik at det blir levert helsemessig
trygg mat. Tilsynet har hatt spesielt fokus på om internkontrollen avdekker svikt og om det er
rutiner for å korrigere og for å forebygge overtredelse av lovkrav og eller egne rutiner/
standarder.
Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved næringsmiddelhåndteringen, men hatt
fokus på forhold der det kan være særlig fare for svikt. Gjennom stikkprøver har tilsynet verifisert
om innretningen har nødvendig kontroll med matproduksjonen gjennom sin
styring/internkontroll, slik regelverket krever. Det ble ikke gjennomført befaring, og det ble ikke
oversendt bilder/video.
5. Merknader
Fareanalysen
• Forebyggende tiltak i fareanalysen viser ikke til virksomhetens konkrete rutiner. En
forbedring vil være å erstatte prosatekst med gjeldende rutiner, for å tydeliggjøre hvilke
tiltak som skal forebygge farene i hvert prosesstrinn. Vi viser til tilsynet på Johan
Sverdrup, hvor dette også ble påpekt der.
• En gjennomgang av fareanalysen viser at flere prosesstrinn i realiteten er
grunnforutsetninger/ farer og ikke et eget trinn i produksjonsprosessene for eksempel
«Personlig hygiene» og «Overføring av kjemikalier til næringsmidler».
Rutiner og kontrollplan/ kontroller i eSmiley
• Noen rutiner gjentas flere ganger f.eks. «Egg», «Sylting» og «Salting». Det ble opplyst at
dette er kjent/ skyldes tekniske problemer med tilpasningen av styringssystemet.
• Noen rutiner er ikke aktuelle/ tilpasset matproduksjonen på Grane. For eksempel
«Utendørs grill» og «Levende muslinger og skalldyr».
• Tineskap/ tining mangler i kontrollplanen. Det ble opplyst at kjøleskap grovkjøkken 1 og 2
i praksis er tineskap.
• En gjennomgang av registrerte temperaturer viser at avslåtte kjøleenheter blir markert
med grønn farge. Det blir dermed ikke synliggjort i kontrolloversikten at disse enhetene
er ute av drift.
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Avvikssystemet
• I forkant av tilsynet ba vi om en oversikt over avvik på næringsmiddelområdet i perioden
januar 2019- januar 2021. En stikkprøvegjennomgang av oversikten som ble oversendt
opp mot utførte kontroller i eSmiley viste at flere identifiserte avvik ikke var med, for
eksempel varemottak desember 2019 og varemottak september 2020. For å ha kontroll
med næringsmiddelhåndteringen er det nødvendig med en oversikt som omfatter alle
avvik på området.
Verifikasjoner
• Fem synergirapporter etter gjennomførte verifikasjoner på næringsmiddelhåndteringsområdet ble innsendt i forbindelse med tilsynet. Ulike titler på verifikasjonene gjør det
uklart hvilken verifikasjon rapportene dreier seg om. Verifikasjonene er i tillegg
rapportert ulikt i eSmiley og i Synergi. Det er uklart hvilke krav som gjelder for
verifikasjonene. Krav i selskapets dokument «Sunn og sikker behandling av
næringsmidler» R-13061 og krav i eSmiley samsvarer ikke.
• I mal for gjennomføring av Plattformintern verifikasjon (PIV) for næringsmiddelhygiene
vises det til krav i dokument «TR 2091 Hygiene». Det ble opplyst under tilsynet på Johan
Sverdrup (november 2020) at dokumentet ikke er gjeldende lengre og skulle fjernes.
Helsetjenestens påseplikt
• Sykepleier gjennomfører påseplikten på vegne av helsetjenesten ved å delta i
forpleiningstjenestens revisjon av internkontroll kjøkken tre ganger årlig, en gang pr. skift.
Rapporter etter revisjoner blir ikke rutinemessig oversendt sykepleier eller faglig
ansvarlig lege.
• En sjekkliste ved hygieneinspeksjonene kan være nyttig for å sikre lik praksis og vurdering
av forholdene som skal etterses av helsetjenesten. Det ble opplyst at en sjekkliste er
under utarbeidelse. Denne informasjon ble også ble gitt under tilsynet på Johan Sverdrup
(november 2020).
• Kjennskap til eSmiley og til resultatet av forpleiningens lokale fareanalyse vil også kunne
bidra til at helsetjenesten bedre kan påse at hygieniske forhold blir ivaretatt i
næringsmiddelhåndteringen.
6. Regelverk
Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996
HMS-forskriftene (rammeforskriften, styringsforskriften, aktivitetsforskriften og
innretningsforskriften)
Lov om matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003.
FOR-2008-12-22-1623; Forskrift om næringsmiddelhygiene
FOR-1994-12-15-1187; Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen
7. Dokumentunderlag
Statsforvalteren hadde elektronisk tilgang til eSmiley - «Dokumenter» og «Kontroller» for Grane i
perioden tilsynet foregikk.
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning
som ble oversendt under tilsynet:
•
•
•
•

HMS kompetanse HMS leder App C i WR1867
Oversikt over avvik på næringsmiddelhåndteringsområdet meldt og håndtert siste 2 år
IK mat gjennomgang Synergi Life
Hygiene inspeksjon Kjøkken ARIS R13061 Synergi Life
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internkontroll mat gjennomgang iht årsplan Synergi Life
Hygieneinspeksjon kjøkken iht. eSmiley og ARIS R-1 Synergi Life
PIV 12 Næringsmiddelhygiene. Synergi Life
Forpleining-Internkontroll mat Synergi Life
PIV plan 2020, 2021 og 2022 for Grane
OM101.18.04 - Sunn og sikker behandling av næringsmidler
Maler for gjennomføring av PIV
Ettersendt Dokumentasjon næringsmiddelhåndtering Grane- tilleggsinfo
Forpleining og administrasjon - Organisasjon ledelse og styring
Stillingsinstruks HMS leder offshore pkt 3.3.8 i OMC01
Dokumentasjon på opplæring i næringsmiddelhåndtering – personell om bord og HMSledere.

8. Deltakere ved tilsynet
Oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble
intervjuet, er gitt i tabellen som er vedlagt rapporten.
Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Kari Louise Roland
Silvia Wathne
Erik Bruland (tilsynsleder)
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