HMS- og kvalitetskrav til leverandører
Leverandørseminar Hammerfest, 21. juni 2011
Gregar Haugen og Eirik Darell Holand
www.goliatinfo.no

Agenda
 Eni Norge sin innkjøpsprosess
 Fra identifikasjon av behov til avlutning av kontrakt

 Kvalifikasjons og krav







Hva har vi krav til
Hva er spesielt for arbeid i olje og gass – Eni Norge sin påse plikt
Helse og arbeidsmiljø – sikkerhet – ytre miljø hensyn
Barentshavet - forventninger
Kvalitetssikring og tekniske krav
Kompetanse krav

 Achilles – registrering og validering
 Krav til registrering og selvevaluering i Achilles (Norsok S006, nye
elementer innen kvalitetssikring) – vise innholdet i Achilles (skjermbilde(r))
– krav til oppdatering
 Achillise verifyer – verifikasjon av egenevaluering gjennom revisjon fra
Achilles.
 Oppfølging av jobbutførelse i Achilles – Eni’s domene.

 Oppfølging fra Eni
 Hvem følger vi opp – kontraktskritikalitet og leveransenivå
 Oppfølgingsaktiviteter
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Eni Norge sin innkjøpsprosess

Planlegging
S01.1.1

Forespørsel
S01.1.2

Evaluering av
Tilbud

Kontraktsstyring

S01.1.3

S01.1.6

 Alle kontraktører skal være registrert i Achilles innenfor rett
leverandørklasse.
 Tre steg i kvalifikasjonsprosessen;
 prekvalifisering – resulterer i en liste av leverandører innen
særskilte vare- og tjenestegrupper.
 prosjekt spesifikk kvalifikasjon – identifisere leverandører egnet
for individuelle prosjekter – basert på kontraktsstrategi
 prosjekt liste av innstilte leverandører – innstillingsliste av
leverandører som inviteres for anbud basert på en detaljert
utvelgelse.
 Ofte, og av praktiske grunner, er prekvalifiseringsvurderingen gjort i
sammenheng med den kontraktsspesifikke kvalifiseringen.
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Kvalifikasjoner og krav
Fra Regelverket
 Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd.
 Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten
personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller
underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivningen.
 Ved kontraktsinngåelsen skal den ansvarlige
... sikre at entreprenører og leverandører er kvalifisert til å
ivareta regelverkets krav til helse, miljø og sikkerhet.
 Den ansvarlige skal videre;
... følge opp at deltakerne etterlever kravene under
gjennomføringen av oppdraget.
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Kvalifikasjoner og krav
Eni Norge;
 Sjekker at egne ansatte og kontraktører som deltakerne i
oppgaver knyttet til innretninger både hvor vi er operatør og
rettighetshaver, utfører arbeid i samsvar med egne og
lovmessige krav
 Vårt forhold til våre leverandører er basert på tillit, og i stor
grad baser på deres egen vurdering av systemer,
kompetanse og kvalifikasjoner.
 I tillegg verifiserer selskapet disse i from av system og
tekniske revisjoner og inspeksjoner.
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Kvalifikasjon og krav
 Helse og arbeidsmiljø
 prosessering av olje og gass
forbundet med risiko for helse og
arbeidsmiljø, og for storulykker.

 Strenge myndighetskrav
 sterkt fokus fra myndighetene på
at regelverk overholdes
 spesielt fokus på HMS

 Kompetanse
 høyteknologisk industri
 fokus på kompetanse

 Barentshavet
 særskilt fokus på miljø
 spesielle klimatiske forhold (vind,
mørke, kulde etc...)
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Kvalifikasjoner og krav
 Leverandører skal ha et dokumentert system som ivaretar
krav til HMS.
 Dette innebærer blant annet:
 oppfylle krav gitt i Norsok S-006
 HMS – policy og et formelt HMS styringssystem inkludert rutiner
for oppfølging
 HMS-organisasjon
 Helseoppfølging av ansatte ved bedriftshelsetjeneste
 vernetjeneste og Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 beredskapsorganisasjon og beredskapsplaner
 registrering og systematisk oppfølging av uønskede hendelser og
avvik – herunder rapportering av HMS-statistikk
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Kvalifikasjoner og krav
Kvalitetssikring og tekniske krav:
 Kontraktører skal ha et dokumentert kvalitetsstyringssystem
som ivaretar krav gitt i ISO 9001: 2008 og som skal sikre
kontroll over aktiviteter som kan påvirke kvaliteten av
produkter eller tjenester som leveres.
 Dette innebærer bl. a.:
 en definert organisasjon med roller og ansvar synliggjort gjennom
et organisasjonskart
 kvalitetsplan
 dokumentkontrollsystem
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Den enkeltes ansvar
 Det forventes at den enkelte som opptrer på vegne av Eni
Norge gjør det med integritet og etisk atferd i samsvar med
Eni Norge’s styringssystem, inklusivt etiske retningslinjer.
 Den enkelte forventes å;
 vise ansvar for kvaliteten av eget arbeid
 vise hensyn til sikkerheten og virkningen av sine
handlinger
 rapportere hendelser
 En som finner at arbeidet ikke kan fortsette uten fare for liv
eller helse, skal ikke fortsette uten å ta nødvendige tiltak for
å eliminere denne faren, eller rapportere faren til ansvarli
person.
 De ansatte skal bidra til å identifiser tiltak som skal til for å
skape et godt og sikkert arbeidsmiljø
9

Achilles – registrering og validering

Under
oppdatering

Norsok S-006 - HMS-evaluering av leverandører;
1. Lederskap og forpliktelse
2. Policy og strategiske målsetninger
3. Organisasjon, ressurser og dokumentasjon
4. Evaluering og risikostyring
5. Planlegging og prosedyrer
6. Implementering og oppfølging
7. Revisjon og gjennomgang
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Oppfølging fra Eni

Indicates a mandatory activity
Indicates an activity to be carried out depending on specific
contact or business circumstances

D

No symbol means that the activity is not applicable

C
B
A
P
Pre-qualification

S1.2 – Pre-qualify
Vendors

Contract
Specific
Qualification

Qualification
Questionnaire

S1.3 – Procure
Goods and
Services

Pre-tender
Inspection /
Audit

Inspection and
Test Plan

Pre-start-up
Audit

Site Presence

Audits

Factory
Acceptance Test

Document
Review

Mechanical
Completion

S1.4 – Monitor
and Follow-up
Contract
Performance

 This requirement provides and overview of the activities needed for vendor qualification and followup, from pre-qualification to end of contract. It does not include vendor development activities.
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