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E. STYRINGSSYSTEMET

Omfang av styringssystemet

Formål
Cermaq Norway AS er et havbruksselskap som driver med oppdrett, slakting og salg av laks.
Styringssystemet til Cermaq Norway skal sørge for kontinuerlige forbedringer av selskapets
operasjonelle aktiviteter og administrative funksjoner. Det ivaretar også lover og forskrifter som
Cermaq er underlagt, krav fra markedet, samt interne krav i fra ledelsen og eierne i forhold til
selskapets kjernevirksomhet.
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Virksomhet
Cermaq kjøper rogn fra stamfiskanlegg til 4 settefiskanlegg, hvorav 3 av disse produserer smolt.
Etter ca 14 måneder i settefiskanleggene leveres smolten til matfiskanlegg i sjø. Her tilbringer fisken
18-24 måneder før den fraktes til slakteri for slakting og pakking. Slakteriet i Finnmark (F430)
produserer fersk og frosset hel fisk (sløyd med hode). l Steigen (N2284) produseres vi fersk filèt og
fersk hel fisk (sløyd med hode).
Cermaq har salg og logistikkavdeling som sørger for salg og distribusjon av produktene.
Selskapet har teknisk avdeling i begge regioner som vedlikeholder utstyr og båter for settefisk og
matfisk og servicebåter som utfører service og vedlikeholdstjenester for matfiskavdelingen.

Beskrivelse og omfang av Styringssystemet
Selskapets styringssystem er et integrert system som er bygget opp etter myndighetskrav,
kundekrav, egne krav samt kravene i standardene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (Ytre miljø), ISO
45001 (Helse og sikkerhet), ISO 22000 (Næringsmiddeltrygghet), GlobalGAP og ASC.
Organisasjonens rammer og vilkår analyseres og vurderes jevnlig for å sikre at styringssystemet er i
henhold til eksterne og interne interesse-parters behov og forventninger (Se for øvrig dokument nr
121,Ledelsens gjennomgåelse og dok nr 405, Prosedyre for samsvarsforpliktelse).

ISO 9001 er kvalitetsstandarden som styringssystemet er bygget på. Alle avdelinger i Cermaq
Norway er omfattet av denne standarden.

ISO 45001 omhandler helse og sikkerhet. Standarden dekker både det fysiske og psykososiale

Referanser og eventuelle vedlegg tilhørende dette styringsdokumentet er listet opp i lntelex
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arbeidsmiljøet. Alle avdelinger i Cermaq Norway er omfattet av denne standarden.

ISO 14001 omhandler ytre miljø. Standarden dekker alle miljøaspekter rundt virksomhetens
aktiviteter. Alle avdelinger i Cermaq Norway er omfattet av denne standarden.

ISO 22000 omhandler matvaretrygghet. Standarden skal sikre at all mat som produseres av Cermaq
Norway er trygg å spise innenfor holdbarhetstiden. Slakteri F430 - Cermaq Norway avd. Rypefjord,
N2284 —Cermaq Norway AS avd. Steigen er omfattet av standarden.

GlobalGAP inkludert GlobalGRASP (GlobalGAP Risk Assessment on Social Practice) er gjeldende
for settefisk, matfisk og slakterier. GlobalGAP omfatter helse og sikkerhet, ytre miljø, fiskevelferd og
matvaretrygghet, GlobalGRASP omhandler arbeidernes helse, sikkerhet og velferd.

ASC omfatter bærekraft (ytre miljø, fiskevelferd, helse og sikkerhet, sosial bærekraft mm) og er et
sertifikat som tildeles det enkelte matfiskanlegg.
ASC CoC (Chain of Custody) omfatter sporbarhet på slakteri. Dette sertifikatet må slakteriene ha for
å slakteASC-fisk.

Styringssystemet er bygd opp i et nettbasert system levert av Intelex. Dette systemet består av flere
moduler:

o Styringsdokumenter. Her finner du overordnede dokumenter som politikker, beskrivelse av
ansvar og myndighet, offentlige bestemmelser, prosedyrer, skjema etc.

o 2 moduler for à registrere uheldige hendelser og avvik: HS hendelser og Interne hendelser.
Her finner du registrering av hendelsene, analyse og rotàrsak samt
korrigerende/forebyggende tiltak om dette er iverksatt.

o Kundeklager. Her registrerer vi alle kundeklager med dokumentasjon fra kunde og vàr
saksbehandling.

o Revisjoner. Her registrerer vi samtlige revisjoner: Eksterne revisjoner fra myndigheter,
kunder, sertifiseringsselskap etc. Interne revisjoner som GlobalGAP-inspeksjoner,
internrevisjoner og vernerunder. Brev med krav fra myndighetene som må oppfylles
registreresogså her.

o Kompetansestyring. Her er alle ansatte registrert med faktisk kompetanse. Ansatte i
produksjonsavdelingene er lagt til arbeidsgrupper med definert kompetansemål- slik får vi
oversikt over manglende kompetanse.

o Leverandørstyring. Her skal oppfølging av leverandører av varer og tjenester dokumenteres.
Hendelser som knyttes til leverandører vil kobles til her.

o Tillatelser og vilkår: Her lagres alle tillatelser med vilkår
o Rapporter. For alle moduler i systemet kan det etableres rapporter etter eget ønske.

Alle arbeidstakere skal sette seg inn i styringssystemets innhold, og være i stand til å bruke det som
et arbeidsverktøy. Alle skal i utgangspunktet følge bestemmelsene som framgår av systemet.
Dersom det avdekkes feil eller mangler i systemet eller dokumentene må dette varsles. I modulen
styringsdokumenter gjøres dette ved à legge inn endringsforespørsel. Øvrige feil beskrives med bilde,
tekst og link til det området der problemene oppstod i e-post til §LLgport@cermaq com

Avdelinger omfattet av styringssystemet, men ikke av ISO-standarder, GlobalGAP eller ASC:
Kassefabrikk Løvold Steigen og visningssenter Arctic Salmon Center er inkludert i Cermaq Norway
sin internkontroll. Dette innebærer at alle relevante moduler i Intelex gjelder for aktiviteten i disse
avdelingene.

Referanser og eventuelle vedlegg tilhørende dette styringsdokumentet er listet opp i Intelex
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Revisjon og vedlikehold av styringssystemet

For Styringsdokumenter gjelder hovedregel at disse skal minimum revideres/gjennomgås årlig.
Ansvaret for dette ligger på dokumentforfatter og prosessen er beskrevet i Prosedyre for utarbeidelse
av- og godkjenning av styringsdokumenter, dok nr 487. Dokumentenes innhold kontrolleres ved
samsvarsvurderinger, internrevisjoner, interne GlobalGAP-inspeksjoner, vernerunder og eksterne
revisjoner. Funn registreres da som avvik eller observasjon til dokumentforfatter. Endringeri
dokumenter av omfattende karakter skal tas opp i forumet for den enkelte avdeling.

Modulene HS-hendelser, interne hendelser, kundeklager, revisjoner, tillatelser og vilkår samt
leverandørstyring endres ved behov og alltid i samråd med kvalitetsavdelingen.

Kompetansemodulen bygger på bestemmelser i styringsdokumenter, det er for hver avdeling
utarbeidet «Kompetansekrav» som definerer hvilke krav som tilhører hvilken arbeidsgruppe.
Kompetansekrav har samme krav til revisjon/gjennomgang som øvrige Styringsdokumenter. Endring i
modul gjøres i samråd med kvalitetsavdeling og HR.

Referanser og eventuelle vedlegg tilhørende dette styringsdokumentet er listet opp i lntelex
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Formàl

CERMAG
Prosedyre for journalføring - lVlatfisk

Formålet med dette dokumentet er á gi en samlet oversikt over hva som skal journalføres på
matfiskanleggene. Dokumentet ma ses i sammenheng med bestemmelser i hver enkelt prosedyre(r).

Ansvar
Driftsleder
Økonomiavdeling (energiregnskap)

Gjennomføring

Hva skal registreres? Hvor
Daglige hendelser i Anleggets dagbok/lnfor EAM
anlegget
Ettersyn og vedlikehold lnfor EAM
anlegg, båt og flàte
Kontroll og ettersyn av
not

lnfor EAM

Fôrmengde og fôrtype FishTalk

Fôrmottak FishTalk
Temperatur (og evt. 02- FishTalk/Anleggets dagbok
målinger)
Utsett av fisk; dato, art, FishTalk.CV lagrespå
antall, generasjon, U/produksjon/matfisk/det
stamme, leverandør, enkeltes anlegg
CV fra settefisk brukerhàndbok: mappe kalt

Sporing.
Slakting; dato, art, FishTalk/Anleggets dagbok
antall, slaktevekt,
kvalitetsgradering, osv.
Flytting og sortering;
dato, antall, snittvekt,
kvantum, fra/til enhet,
osv.
Helsekontroller; antall

FishTalk/Anleggets dagbok

Formàl
Dokumentere daglige
hendelser
Dokumentere ettersyn og
vedlikehold
Dokumentere ettersyn

Kontroll av MTB
Kontroll av tetthet i mære
(maks 25kg/m3)
Sporbarhet
Lagerstyring
Tilvekst Fiskehelse

Sporbarhet
Kontroll av MTB

Sporbarhet
Kontroll av MTB

Sporbarhet
Kontroll av MTB

Helserapporter skal arkiveres Fiskehelse
fisk undersøk, resultater pà lokaliteten og er tilgjengelig Sporbarhet
(evt. diagnose), i AdminControl.
behandling, osv.
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Frekvens

Daglig

Ved ettersyn og
vedlikehold
I henhold til
prosedyre for
kontroll og
ettersyn av not
Daglig

Ved mottak

Daglig

Ved utsett

Daglig i
slakteperioden

Ved hver
flytting/sortering

Ved hvert besøk



Kjemikalietype, Registrering av type: Kontroll med Ved
produktnavn, mengde, http://ecoonline.no/ kjemikaliebruk kjemikaliebruk,
forbruksperiode Registrering av mengde på lager skal minimum

månedlig som leveres til regnskap. være ajour
månedlii

Legemiddeltype, For hver produksjonsenhet i Sporbarhet Ved bruk av
produktnavn, mengde, Fishtalk og anleggets dagbok Fiskehelse legemidler
forbruksperiode og
tilbakeholdelses-tid.
Ensilasje kvantum, Oversikt over levert ensilasje Sporbarhet Ved levering
pH, leveringstidspunkt (Handelsdokument) og i anleggets
og mottaker dagbok samt register.
Resultatene fra utførte Lokalitet (Lagres elektronisk i Overholdelse av Ved
miljøundersøkelser brukerhåndbok/mmøundersøkelsq) regelverk undersøkelse
Kvalitetsprøver (fett FishTalk Fôrstrategi Ved uttak
gg farge) Kundekrav
Lusetelling og FishTalk Fiskehelse Ved
miljøparameter Rapmnerinj prøvetaking__j
Antall dødfisk og FishTalk Fiskehelse Daglig ved
årsak til dødelighet KontrollMTB normal

Kontroll av tetthet i mære dødelighet.
(maks 25 kg/m3)

Renhold og hygiene Kvitteringsskjema Dokumentere renhold I henhold til
renholdsplan

Avfall (dato for Kvittering fra leverandør lagres Dokumentere mengde Ajour hvert
levering, avfall kvartal
leveringssted,
mengde og type
avfaw
Forbruk av energi til «Energiregnskap» på Casa som Dokumentere forbruk Kvartalsvis
oppvarming bopel, utarbeides av økonomiavdelingen
drift av lekter, båter,
trucker mm.
Døde dyr og fugler Skjema «Registrering døde dyr og Dokumentere dyr og Kontinuerlig

fugler» (lagres i rapportering ytre fugler som dør som følge ved hendelse
miljø i brukerhåndbok) av vår virksomhet
Dødsfall registreres som intern
hendelse i lntelex

Besøk Besøksprotokoll, kvitteringsskjema Dokumentere besøk og Ved besøk
for besøkende og evt sjekkliste hygiene
renhold båter

Registreringer
All daglig registrering, og registrering av legemiddelbruk skal registreres i FishTalk. Resept for
legemiddel skal arkiveres på lokaliteten.
Alle registreringene skal oppbevares på lokaliteten i minimum 5 år. Dersom lokaliteten opphører- evt
skal brakklegges over lang tid må lagring og oppbevaring av dokumenter avklares med matfisksjef.
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CERMA9
Hygienereglement —Matfisk

i

Formål
Formåletmed hygieneregleneer å sikre at alle som befinnerseg på anleggetopptrer på en slik måte
at mattryggheten og biosikkerheten for produksjonen, produktet og de ansatte blir ivaretatt, samt
redusere risikoen for krysskontaminering. Gode rutiner for hygiene fremmer dessuten også trivsel på
arbeidsplassen.

Omfang
Dette dokumentet beskriver gjeldende hygieneregler ved matfisk anlegg.

Ansvar

Funksjon Ansvar
Driftsleder Skal påse at alle ansatte har den nødvendige kompetansen og utstyr for å

kunne etterleve hygienereglementet
Fagoperatører /Røktere Skal etterleve hygienereglementet, samt være veiledere for

nyansatte/vikarer i forhold til å etterleve reglementet.

1. Bekledning
Arbeidstøy
ø Alle som skal arbeide på lokaliteten skal iføre seg rent arbeidstøy. Det skal til en hver tid være

tilgang på rent arbeidstøy på lokaliteten.
ø Med arbeidstøy menes min.:

- Anleggets kjeledress (eller frakk).
- Anleggets støvler (eller vernesko).
- Annet arbeidstøy som brukes ved behov (regntøy) skal også være rent.

ø Hver enkelt er ansvarlig for at arbeidstøyet er rent, og skal selv påse at arbeidstøyet blir vasket når
det er skittent. Alt arbeidstøy skal vaskes min. 1 gang pr. uke (støvler skal, i tillegg til vask,
desinfiseres)

verneutstyr
ø Hjelm, hørselvern og vernebriller m.m. skal rengjøres regelmessig (min. 1 gang pr. uke).
ø Friskluft masker skal oppbevares i rene og lukkede beholdere. Masker og beholdere skal

rengjøres ved behov.
ø Redningsvester skal rengjøres ved behov, så langt dette er mulig. Er vestene veldig tilgriset og

vanskelig å rengjøre, - skal de byttes inn i ny vest. Når vestene ikke er i bruk, skal de oppbevares
slik at de ikke tilgrises.

N

. Håndhygiene
Desinfeksjon av hender skal alltid utføres før oppstart arbeid i anlegget

ø Håndvask og desinfeksjon skal ALLTID gjennomføres etter arbeidsoppdrag hvor det er risiko for
uønsket overføring (fx. etter håndtering av behandlingsmidler, etter håndtering av ensilasje, osv.).
Sår på hender skal dekkes til (plaster/bandasje).
Ellers normal håndhygiene.

Referanser og eventuelle vedlegg tilhørende dette styringsdokumentet er listet opp i lntelex
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00

. Pauser
Ved hver pause når en forlater arbeidsområdet skal arbeidstøyet henges på angitt plass. Angitt
plass for oppbevaring av arbeidstøy i pauser (dersom dette ikke er i definert garderobe) SKAL
være merket.

ø Spising,drikkingog røykingskal KUNforegå i områder definert for dette.

4. Garderobe
ø Hver enkelt er ansvarlig for at eget garderobeskap til enhver tid er ryddig og at det ikke

oppbevares unødvendige gjenstander der. Dette gjelder også felles garderobeområde.

01

. Teknisk personell
Alt teknisk personell, eget eller innleid, som skal utføre arbeid på lokaliteten, skal skifte til
bedriftens kjeledresser.
Alt innhentet utstyr som skal brukes i nærhet av produksjonen skal desinfiseres.
Teknisk personell skal rette seg etter dette reglement på lik linje med alle andre

O’)

. Skifte av arbeidssone/-oppgave
Ved skifte av arbeidssone (hygiene sone) og arbeidsoppgave som krever slusing, og/eller spesielt
arbeidstøy, skal dette følges.

‘I

. Ved Sykdom/mistanke om sykdom
Anlegg/Fisk: Ved sykdom i anlegget/mistanke om sykdom skal tiltak i henhold til hygiene
bestemmes av fiskehelseavdeling i hvert enkelt tilfelle og følges på lokalitet.
Ansatte: Ved mistankeom smittsomsykdomeller sykdomstilstand(fx.mage-eller
tarminfeksjoner/diarè), skal den ansatte tak kontakt med sin overordnede

Ø

. Kompetanse og informasjon om hygiene
ø Ved ansettelse skal opplæring i hygiene gis i henhold til omfang og frekvens fastsatt i

Kompetansekrav matfisk og servicebåt, dok nr 382. Første gjennomførte opplæring skal
dokumenteres i skjema Hygieneopplæring matfisk og settefisk, dok nr 130. Dette skjema lastes
opp i kompetansestyring kurs nr 25. Deretter utført årlig gjennomgang av hygiene kvitteres direkte
ut i kurs nr 25 uten signering fra den ansatte.

ø Gjeldende hygieneregler skal henge godt synlig på vegg i inngangspartiet på lokaliteten

(D

. Personlig hygiene
Det forventes at de ansatte utviser normal personlig hygiene. Dette innebærer kroppsvask og
klesskifte/klesvask jevnlig.

ø Parfyme og andre sjenerende lukter skal unngås

10. Annet
ø Det er ikke tillatt à brukeprivate klær i arbeidssituasjonpå anlegget
ø Det er ikke tillatt å ta anleggets arbeidsklær og/eller verneutstyr hjem.

Brudd på Hygiene Reglementet kan medføre muntlig og skriftlig advarsel.

Registrering
All hygieneopplæring skal registreres i lntelex kompetansestyring

Referanser og eventuelle vedlegg tilhørende dette styringsdokumentet er listet opp i lntelex
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CERMAQ
Prosedyre for renhold Nlatfisk og
Servioebåt

Formål

Opprettholde rene og hygieniske forhold på anlegget under produksjonen for å minimalisere risikoen
for smitte innad i anlegget, til andre anlegg samt til det akvatiske miljøet.

Ansvar

Driftsleder på anlegget
Driftsleder/skiftleder på servicebåtene

Generelt
Alt som kommer til anlegget skal behandles som smittefarlig. Hvis utstyret som skal bringes inn til
Cermaq Norway`s lokaliteter utenfra har vært i bruk andre steder skal dette rengjøres og desinfiseres.

Verneutstyr

Verneutstyr som angitt i hvert enkelt middels HMS datablad (jmfr Ecoonline).
Oljeklær, hansker og maske skal alltid være i bruk ved bruk av helsefarlige kjemikalier, legemidler,
avlusningsmidler og desinfiseringsmidler.

Lokalitetsstandard —orden og ryddighet
Driftsleder skal sørge for at staben på lokaliteten/servicebåten sammen etablerer en standard for
orden i alle rom og i båt. Dette skal bidra til at ansatte får mer eierskap til sitt eget arbeids- og
bomiljø og føre til at lokalitetene framstår med god orden og hygiene.

Forslagtil fremgangsmåte:
o Driftsleder og ansatte beskriver hvordan de ønsker at det skal se ut på arbeidsplassen, og

henger opp bilde/mal på hvordan hvert rom skal se ut til enhver tid.
o Driftsleder fordeler ansvar for orden og hygiene for hvert område på enkeltpersoner:

Hver ansatt har ansvar for hvert sitt område.

Ekstern bàttrafikk i anlegget

Ved ekstern båttrafikk i anlegget skal driftsleder påse at båten er forsvarlig rengjort før den tas inn i

anlegget. Dette gjelder for alle båter som ikke er stasjonert på lokaliteten (brønnbåter, ensilasjebåter,

fôrbåter, tjenesteleverandører og Cermaqs egne båter fra andre lokaliteter). Prosedyre for ekstern

bàttrafikk i anlegget (222) skal følges og Sjekkliste renholdskontroll servicebåter (1343) må fylles ut.

Referanser og eventuelle vedlegg tilhørende dette styringsdokumentet er listet opp i lntelex
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Renholdsplan AnIegg/Servicebåter
Renholdsplanen definerer hvordan renhold skal utføres og dokumenteres ved grønn eller rød sone.
Ved gul sone skal det spesifiseres fra fiskehelseavdelingen eller produksjonsgruppen om man skal
ta utgangspunkt i grønn eller rød renholdsplan basert på hvert enkelt tilfelle/lokalitet.
Ved ekstra ordinære situasjoner kan fiskehelse komme med anbefaling om hvilken renholdsplan
anlegget bør forholde seg til, hvor produksjonsgruppen vedtar eventuell endring av renholdsplan.
Eventuelle ekstraordinære tiltak som skal iverksettes (utover hva som står i renholdsplanen) skal
formidles av fiskehelseavdelingen eller produksjonsgruppen, og dokumenteres.

Produksjonsgruppen er ansvarlig for å påse at renholdsplan i lnforEAM blir endret ved skifte mellom
grønn og rød renholdsplan i lnforEAM.

Grønn sone: Ingen listeførte sykdommer i anlegget

Gul sone: Når man befinnerseg innenforen overvåkningssone
i

Frekvens

Som angitt i renholdsplan:
- Renholdsplan båt (373)
— Renholdspian ensilasje og dødfiskutstyr (374)
- Renholdsplan flåte/landbase (369)

Gjennomføring av renhold

1. Rengjør med middel i henhold til renholdsplan. Ta utgangspunkt i vaskehjulet under for

optimalt renhold. Eksempelvis hvis man har liten/dårlig tid må man kompensere for dette

med de andre bestanddelene i vaskehjulet, dvs. bruke mer kjemi, mekanisk eller høyere

temperatur. Følgelig videre, har man ikke temperatur må man bruke mer tid, kjemi og

mekanisk for å oppnå samme effekt, osv.

Bruk skrubbing/
Ö mekaniskfjerning

Bruk nok mengde og rett
type rengjøringsmidler

Bruk nok tid

Tilpass renholdet etter
vanntemperaturen  

2. Etter rengjøring desinfiseres objektet etter anvisning i renholdsplan.
Kun desinfeksjonsmiddel som er godkjent av Mattilsynet kan brukes.

3. Utført renhold kvitteres ut i lnfor EAM. Personen som har rengjort området skal oppføres i
kommentarfeltet. Områder i sjekklisten som ikke er aktuelt for anlegget, hukes av som ikke
aktuelt.

Registreringer
Manglende etterlevelse av prosedyren og tilhørende renholdsplaner skal registreres og behandles
som internhendelse i lntelex.

Referanser og eventuelle vedlegg tilhørende dette styringsdokumentet er listet opp i lntelex
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CERMA9
Prosedyre for registrering og
behandling av HS hendelser og
interne hendelser

Formål
Registrering av uønskede hendelser og uheldige tilstander er viktig for at bedriften skal kunne høste
lærdom, og kunne jobbe med kontinuerlig forbedring.

Grundig og effektiv behandling av registrerte uønskede hendelser skal sikre at slike hendelser,
tilstander og situasjoner raskt blir rettet opp/ korrigert med risikoreduserende tiltak som reduserer
konsekvenser og forebygger gjentakelse.

Ansvar
Alle arbeidstakere i Cermaq Norway AS.

Frekvens
Ved avdekklng av uønskede hendelser og uheldige tilstander.

Definisjoner
o Helse og Sikkerhets (HS) hendelser gjelder alt som påvirker sikkerhet og arbeidsmiljø, større

eller mindre uhell, fallende gjenstander, tilstander som øker risiko for ulykker og skade pá noen,
uheldig ergonomisk belastning, lukt og temperatur som avviker fra det som er vanlig og
forventet pà arbeidsplassen.

o Interne Hendelser omfatter hendelser og tilstander som påvirker miljø, kvalitet, mattrygghet og
vassdragsmiljø. Dette omfatter for eksempel produksjons-awik, feil i system, feil i
dokumentasjon og feil pa utstyr (som ikke utgjør en trussel mot arbeidsmiljø eller sikkerheten til
de ansatte).

o Avvik betyr en hendelse eller tilstand der det forekommer brudd på krav i lover, forskrifter,

sertifiseringer eller krav fastsatt i interne prosedyrer og instrukser. Avvik skal også registreres i
lntelex, enten som HS hendelse eller intern hendelse avhengig av avvikets natur og potensial
for uheldig hendelse. Avvik som avdekkes i forbindelse med revisjoner registreres og følges
opp i henhold til egen prosedyre.

Gjennomføring

Cermaq Norway AS benytter styringssystemet lntelex til registrering og oppfølging av både HS
hendelser og Interne hendelser.

Alle ansatte og personer engasjert av Cermaq Norway AS skal ha tilgang til å registrere saker i lntelex
enten ved personlig brukertilgang i systemet, eller gjennom lokale verneombud som skal ha
brukertilgang samt tid og tilgang til dataverktøy i arbeidstiden.

Ledergruppen i Cermaq Norway er ansvarlig for å evaluere alle ulykker og alvorlige hendelser og
sørge for at risikoforholdene ved arbeidsplassene i bedriften er fullt forsvarlige. Granskingsrapporter
og statistikk for hendelser og avvik genereres fra lntelex og rapporteres av koordinatorene ved
kvalitetsavdelingen til systematisk gjennomgang i ledergruppen.

1. Ulykker, nestenulykker, avvik, eller andre uheldige forhold skal snarest og hvis mulig rettes
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opp med tiltak for å begrense skadevirkningen og omfanget av avviket, og meldes videre til
nærmeste leder.

2. Hendelsen/ avviket skal så registreres i lntelex. https://qlobal.intelexcom/loqin/
Arbeidsflyten i Intelex er illustrert i Figur 1. og Figur 2. slik den fungerer for HS hendelser og
Interne hendelser.

3. Første gjennomgang gjøres av en koordinator i kvalitetsavdelingen. Her skal det vurderes:
ø om hendelsen er reell og inneholder tilstrekkelig og korrekt informasjon
ø om umiddelbare gjennomførte tiltak er tilstrekkelige
ø om det er behov for varsling av Sentral Sikkerhetskomite (HS Hendelser)
ø om og hvem som skal analysere hendelsen/ avviket

4. Analysen vil som oftest tildeles stedlig leder ved lokasjonen hendelsen/ avviket har oppstått,
eller annen ansvarlig ansatt med innsikt i den aktuelle hendelsen/ problemstillingen. Analysen
skal inneholde:

ø en beskrivelse av årsak (mer utfyllende)
ø en (eller fler) rotårsaker fra en forhåndsdefinert liste
ø korrigerende tiltak skal vurderes, da gjerne knyttet opp mot risikoen for at tilsvarende

hendelser kan skje igjen. Det kan opprettes flere korrigerende tiltak om dette er
nødvendig, eksempelvis tiltak som krever investeringer eller ekstern bistand for å
redusere risiko.

Tiltak kan opprettes av både analyseansvarlig og koordinator ved kvalitetsavdelingen i lntelex. Ved
opprettelse av tiltak skal det tildeles ansvar og frist for implementering. Foreslåtte tiltak kan kreve
investeringer av betydning. Det kreves derfor god dialog med ansvarlig ledelse og implementerings-
ansvarlige for å identifisere gjennomførbare tiltak med realistiske tidsfrister.
Et korrigerende tiltak vil ha sin egen arbeidsflyt. Dette betyr at selve hendelsen kan lukkes fordi det
ligger forpliktende tidsfrister og oppfølging i tiltaket.

5. Godkjenning og lukking av hendelser/ avvik gjøres av koordinator ved kvalitetsavdelingen når
saksgangen er tilfredsstillende utført og korrigerende tiltak er opprettet og definert.
Ved endelig gjennomgang og lukking av hendelse skal koordinator ta stilling til om hendelsen
er «Alvorlig» eller «Ikke alvorlig». Alvorlige hendelser er hendelser av følgende kategorier:

ø Brudd på myndighetskrav som kan føre til overtredelsesgebyr og/eller reduksjon/tap
av tillatelse

ø Faktisk eller potensiell fare for:
- Rømming av fisk,

- Forurensning til ytre miljø vi ikke har kapasitet til å håndtere selv
- Fare for menneskers helse og sikkerhet inkludert mattrygghet
~ Massedød, sykdom eller truet velferd fisk

ø Svært skadelige for Cermaqs omdømme (korrupsjon, interessekonflikter mm)
ø Økonomisk konsekvens > kr100.000,-»

6. Korrigerende tiltak lukkes av koordinator når tiltak er gjennomført, tilstander normalisert og
risikoforhold ansees som akseptable.

En egen veiledning er også utarbeidet for å illustrere hvordan lntelex fungerer og skal brukes for
registrering og behandling av hendelser og avvik. Opplæring i bruk av styringssystemet lntelex skal
også gis snarest ved ansettelse i Cermaq Norway. Nærmeste overordnede er ansvarlig for at
opplæring blir gitt.
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Figur 1. HS hendelse - Arbeidsflyt for registrering og behandling
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Figur 2. Intern hendelse - Arbeidsflyt for registrering og behandling

Ulykker med personskader

Akutte alvorlige hendelser skal varsles videre i henhold til lokasjonens alarmplan. Arbeidsgiver har plikt
til àmelde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet nàr det skjer en arbeidsulykke der
arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Avdelingsleder skal da varsle Arbeidstilsynets telefon: 815 48 222 tast 3

Avdelingsleder er ansvarlig for personalavdelingen får melding om skaden, slik at Megggsskjenla,
N_A\/_j_3;07.05 (Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller

utenlandsk landterritorium) sendes lokalt NAV-kontor senest tre dager etter hendelse. Dersom ikke
NAV mottar meldingom eventuellyrkesskade,mister den ansatte retten til à få skadengodkjentsom
yrkesskade.

Ved alvorlige ulykker og personskader skal Sentral Sikkerhetskomite ta stilling om det er behov for
intern gransking. En granskningsgruppe skal da oppnevnes med minimum HR koordinator, HS
koordinator, verneombud og lokal leder pà arbeidsplassen der ulykken har skjedd. Ved behov skal
gruppen utvides med hovedverneombud, ansvarlig produksjonssjef for avdelingen, og evt. andre fra
ledergruppen i Cermaq Norway.
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