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Rapport etter tilsyn med næringsmiddelhåndteringen på Transocean 

Barents 

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Transocean og besøkte i den forbindelse innretningen 

Transocean Barents 10.-12. mai 2022.  Vi undersøkte om innretningen sikrer næringsmiddel-

håndteringen om bord og sørger for etterlevelse av regelverk som er gjort gjeldende på norsk 

kontinentalsokkel. 

Det ble også sett på om forhold avdekket ved vårt tilsyn på Transocean Enabler i 2021 var 

erfaringsoverført til Transocean Barents.  

 

Tilsynet ble gjennomført som del av Statsforvalterens planlagte tilsynsaktiviteter for 2022. 

 

Vi oversendte foreløpig rapport 24. mai 2022 og mottok tilbakemelding fra dere innen fristen 10. juni 

2022. I forbindelse med oversendelse av foreløpig rapport spurte vi om selskapets eventuelle 

kommentarer/innsigelser til faktagrunnlaget. I tilbakemeldingen har dere svart ut hvordan avvikene 

som ble avdekket skal rettes. Vi ber om at dere svarer ut dette på denne rapporten, som nå er 

ferdigstilt og vil bli publisert på vår hjemmeside. 

 

Statsforvalterens konklusjon: 

 

Det ble avdekket to avvik: 

 

Avvik 1. Styringen av næringsmiddelhåndteringen på Transocean Barents har mangler. 

Avvik 2. Tilretteleggingen, som skal sikre trygg næringsmiddelhåndtering, har noen mangler. 

Dette er avvik fra følgende lovkrav:  

• Styringsforskriften, forskrift om næringsmiddelhygiene, internkontrollforskriften for næringsmidler. 

 

Det er også kommentert et forhold som karakteriseres som en merknad. Merknaden og avvikene er 

nærmere beskrevet under punkt 5. 

 

Statsforvalteren ber selskapet om å utarbeide en plan med tidsfrister for hvordan avvikene skal 

rettes, innen 8. august 2022. 
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Vi takker for godt samarbeid i løpet av tilsynet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Andres Neset 

avdelingsdirektør/fylkeslege 

  

 

Silvia Renate Wathne 

rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg 

1 Navneliste Transocean Barents 

 

 

Kopi til: 

Mattilsynet, Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal 

Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger 
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1. Innledning  

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn på Transocean Barents i perioden 10-12. mai 2022. Tilsynet 

inngår som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. 

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 som en planlagt og systematisk gjennomgang av næringsmiddel-

håndteringen: gransking av dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver på området og 

befaring av bysse/messeområdet. 

 

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 

 

Transocean Barents er en halvt nedsenkbar innretning som ble bygget ved Aker Stord i Norge.   

Innretningen var ferdigstilt i 2009 og fikk sin første samsvarsuttalelse i 2009 som Aker Barents.  

Transocean Offshore Ltd NUF overtok innretningen i 2012 og fikk Petroleumstilsynets 

samsvarsuttalelse til å ta i bruk innretningen i norsk petroleumsvirksomhet i november samme år. 

 

Da tilsynet ble gjennomført var innretningen i operasjon for Shell på Ormen Lange feltet nordvest av 

Kristiansund i nordlige del av Nordsjøen.  

 

Forpleiningen om bord ivaretas av Sodexo i henhold til kontrakt. Transocean har egen helseavdeling 

og faglig ansvarlig lege. 

 

Det blir opplyst om liten lagringskapasitet for proviant.  
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Det kommer frem av registreringer i eSmiley at det er utfordringer med internett om bord, som gjør 

at tidsbestemte registreringer noen ganger ikke blir lagt inn innen fristen.  

 

Befaring i kjøkken og tilstøtende rom fremstod i hovedsak som rent og godt tilrettelagt for renhold, 

selv om det er enkelte forhold som har behov for utbedring. Dette er nærmere beskrevet under 

punkt 5. En gjennomgang av interne hygienerunder og verifikasjon utført av helse og 

arbeidsmiljøavdelingen viser at flere av disse funnene er identifisert. 

 

Det ble observert at mat var lagret opp fra gulv, og maten var emballert og merket med dato.  

 

3. Gjennomføring 

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:  

 

Tilsynsvarsel ble utsendt 29.3.2022. 

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 8. 

Dokumentunderlag. 

 

Åpningsmøte ble avholdt om bord 10. mai 2022 

 

Lister over deltakere på åpningsmøte ligger vedlagt.  

 

Intervjuer 

Ti personer ble intervjuet.  

 

Befaring 

Befaring av bysse/ messeområdet ble gjennomført 10. mai 2022. Forpleiningsleder deltok. 

 

Oppsummeringsmøte ble avholdt om bord 12. mai 2022. 

 

Foreløpig rapport ble oversendt selskapet 24. mai 2022. 

  

4. Hva tilsynet omfattet 

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om næringsmiddelhåndteringen ombord på innretningen 

er i samsvar med de krav myndighetene har satt i lovverket; matloven, 

næringsmiddelhygieneforskriften, forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddel-

lovgivningen og HMS-regelverkets forskrifter. 

 

Tilsynets mål var å kontrollere om innretningen Transocean Barents har tilstrekkelig oversikt over 

farer og rutiner for drift og kontroll med næringsmiddelhåndteringen, slik at det blir levert 

helsemessig trygg mat. Tilsynet har hatt 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 



  Side: 6/8 

 

 

innretningen har nødvendig kontroll med matproduksjonen gjennom sin styring/ internkontroll, slik 

regelverket krever. 

 

 

5. Statsforvalterens konklusjon 

 

Avvik 1. Styringen av næringsmiddelhåndteringen på Transocean Barents har mangler. 

 

Avviket bygger på følgende fakta:  

 

Oppfølging av tilsynet ved Transocean Enabler i september 2021:  

• Statsforvalteren fikk tilbakemelding fra Transocean at hygieneinspeksjonsskjema som ble 

brukt under tilsynet ved Transocean Enabler var blitt oppdatert for å utbedre de mangler 

som ble påpekt i rapporten. Innsendt mal i forbindelse med tilsyn på Transocean Barents 

bekrefter dette. Disse endringene er ikke tatt i bruk på Transocean Barents. Her brukes 

fremdeles skjema som er revidert i desember 2019. Forholdet er ikke identifisert av 

selskapet selv om landorganisasjonen mottar kopi av utfylte inspeksjonsskjema.  

 

Varemottak/sikre ubrutt kjølekjede 

• Det oppgis at temperaturer i container blir målt ved varemottak, men det kan ikke fremvises 

dokumentasjon på at kjølekjeden for provianten ikke blir brutt under transport.  

 

Hygieneinspeksjoner:  

• På hygieneinspeksjonsskjemaet er forhold som omhandler vedlikehold, nylig tatt bort. Disse 

er flyttet til et eget skjema utarbeidet av vedlikeholdsansvarlig. Det er ikke opplyst på skjema 

for hygieneinspeksjon at disse forholdene er flyttet eller vist til saksnummer, slik at man 

sikrer at avdekte forhold følges opp. 

• På enkelte utfylte hygieneinspeksjonsskjemaer er det sjekkpunkter som er blanke. Det er 

uvisst om dette er fordi det var ingenting å bemerke, eller at dette sjekkpunktet ikke ble 

vurdert.  

• Det kunne ikke fremvises oversikt over hvilke områder som er gjennomgått ved en 

hygieneinspeksjon, som kan sikre at man gjennomgår alle områder i løpet av en gitt periode.  

• Plattformledelsen får ikke kopi av hygieneinspeksjonsrapportene, og er dermed ikke 

informert om funn når de ikke selv er med i inspeksjonen. 

 

Avvik fra følgende lovkrav: 

• Styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet 

• Forskrift om næringsmiddelhygiene jf. FOR (EF) 852/2004: Vedlegg II kapittel XII punkt 5 om 

temperatur og kjølekjede. 

• Internkontrollforskriften for næringsmidler § § 4 og 5 om internkontroll; innføring, tilpasning og 

etterlevelse av denne. 

 

Avvik 2. Tilretteleggingen, som skal sikre trygg næringsmiddelhåndtering, har noen mangler. 

Avviket bygger på følgende fakta:  

Kjøkken og tilliggende rom: 

• De fleste dører og dørterskler er rustne og har avflasset maling. 

• Flere vannlåser er ødelagte og reparert med gaffatape 

• Hendel er brukket av blandebatteri i oppvasken 
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• To sluker mangler rist 

• Noen støvansamlinger på lufteventil og lamper på tørrvarelager. Èn lampe mangler deksel.  

• Under varm frembudsdisk var det mangelfullt rengjort. Her var det vanskelig å komme til da 

det var plassert slanger og rør i sluken.  

• Plastbakker var stablet våte.  

• Vasker har korte hendler på blandebatteriet.  

 

Avvik fra følgende lovkrav:   

Forskrift om næringsmiddelhygiene jf. FOR (EF) 852/2004: Vedlegg II kapittel I punkt 2 om lokaler, 

kapittel V punkt 1 om utstyr og kapittel IX punkt 3 om kryssforurensing. 

 

Merknad 

Sodexos egne rutiner finnes i det elektroniske styringssystemet Proqual. Det ble opplyst at Sodexo 

har utsatt det planlagte arbeidet med å legge egne internkontrollrutiner inn i eSmiley på ubestemt 

tid, ref. tilsyn på Transocean Enabler. For å lettere ha oversikt over gjeldende rutiner kan det være 

hensiktsmessig å ha egne rutiner og utførte kontroller på samme sted. Dette for at det skal komme 

klart frem hvilke prosedyrer som gjelder for mathåndteringen på innretningen.  

 

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 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som 

ble oversendt under forberedelsen av tilsynet: 

 

• HMS Q1 Utført sjekkliste 8.4.22 

• KV01 Prosedyre Avvik og RUH 

• MA01 Index Haccp  

• MA02 Prosedyre HACCP  

• MA03 HACCP - Analyse  

• MA12 Opplæring IK-Mat og HACCP  

• Matsikkerhet Q1 

• Minutes of meeting Q4 21 

• Gjennomført opplæring; Q1 Mental Helse 20.4.21, Q1-Q4 Svein Stokka 

• SK430 Mottakskontroll offshore Revidert 15.11.21  

• SK480 Validering av Haccp plan 

• Sodexo ENR kompetanse matrise 01  

• Transocean WRA FOOD handling and potable water NRY 

• Medical Audit Transocean mars 2022 

• Utført internkontroll Transocean Barents 1.1.22-6.4.22 

• Utført internkontroll rengjøring Bysse 1.1.22-6.4.22 
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• Årsrapport helse- og arbeidsmiljøavdelingen 2020 

• Hygieneinspeksjon TBR uke 2-3, uke 9-12 2022 

• Dokumentasjon Næringsmidler gjennomført opplæring 

• Stillingsbeskrivelse Forpleiningsleder  

• Funksjonsbeskrivelse Forpleiningsleder  

• Funksjonsbeskrivelse kokk 

• Funksjonsbeskrivelse renholdsoperatør 

• NOR-HRM-HB-03_3.11_Medic (Registered_Nurse) 

• FM 3.1-4n NRY-HSE-PR-03   Opplæringsplan for Sykepleiere. issue05 rev00 

• Scope of Work – Transocean - Sodexo 

• Risk assessments form Transocean 16.7.19 

 

Dokumentasjon mottatt om bord:  

• Hygieneinspeksjon uke 18, 2022 

• “Hygiene utført/ikke utbedret”, uten dokumentnummer eller dato. 

 

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  

 

 


