HELSE OG MILJØ
Scana og porteføljeselskapene har etablert et systematisk HMS-arbeid og jobber aktivt for å forbedre
HMS-nivået i alle porteføljeselskap og datterselskap. HMS er tema i alle styremøter der det bl.a.
fokuseres på sykefravær tilløp og skader og selskapenes oppfølgning.
Det er et krav at selskapenes virksomhet skal være uten skade på mennesker og uten tap av
materielle verdier eller utilsiktet utslipp til jord, luft eller vann.
Beskyttelse av det indre og ytre miljø skal være i tråd med samfunnets krav og forutsetninger og det
skal arbeides aktivt å redusere og hindre utslipp.
Scana skal preges av kontinuerlig arbeid for å bedre helse, miljø og sikkerhet i sine omgivelser og i
forbindelse med våre leveranser.

KVALITETSPOLITIKK
Skarpenord skal kunne gjennomføre kompliserte prosjekter innenfor offshore og marine i samarbeid
med kunder, underleverandører og klasseselskaper. Selskapet skal ha effektiv produksjon, god
kvalitet og som igjen skal resultere i fornøyde kunder og ansatte.
Dette skal vi oppnå ved å:
•
•
•
•
•
•
•

Besitte kompetanse innenfor våre kjerneområder og ved å benytte godt kvalifisert
ekstern kompetanse på andre områder
Kjenne til og ta hensyn til selskapets interesseparter
Kjenne til alle myndighetskrav og klassekrav
Bestrebe å ha en optimal organisasjon hvor ansvars- og myndighetsforholdene til
enhver tid er klart definert
Opptre etisk korrekt og utvikle godt forhold til samarbeidspartnere
Kontinuerlig utvikle og forbedre vårt styringssystem
Daglig leder har det overordnede ansvaret for kvalitetssystemet, men linjeledelsen og
hver enkelt medarbeider er ansvarlig for kvaliteten i prosessene

Forbedring av kvaliteten skal være kontinuerlig, systematisk og forpliktende prosess som skal omfatte
alle arbeidsprosesser.
Systemet for kvalitetssikring skal være dokumentert og tilfredsstille kravene i ISO 9001:2015.

_________________
Egil Kjeldsen
Daglig leder
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HEALTH AND ENVIRONMENT
Scana and the portfolio companies have established a systematic HSE-work and actively work to
improve the level of HSE in all portfolio companies and subsidiaries. HSE is a recurring theme in all
board meetings where we, amongst other things, focus on leaves of absence, reported incidents and
injuries as well as near-miss incidents and the steps taken by the companies to follow-up.
The company’s operations shall not harm people, lead to loss of material values or unintended spills to
soil, air or water.
Protection of the indoor and outdoor environment shall be in terms of society’s standards and
regulations, and the company shall actively work to mitigate and reduce spills and leakages.
Scana shall be characterized by continuous work to improve health, safety and environment in its
surroundings and in its deliveries.

QUALITY POLICY
Skarpenord can carry out complex projects within the offshore and marine segments, in collaboration
with customers, subcontractors and classification companies. The company has an efficient
production and focus on good quality, which turns out in satisfied customers and employees.
We will achieve this by:
• Ensure competence within our core areas and by use well-qualified external competence in other
areas
• Know and pay attention to the company's stakeholders
• Know all government requirements and class requirements
• Strive to have an optimal organization where the responsibilities and authorities are clearly defined
• Act ethically correct and develop good relations with partners
• Continuously develop and improve our management system
• Managing Director has the overall responsibility for the quality system, but the line management and
each individual employee is responsible for the quality of the processes
Quality improvement must be a continuous, systematic and binding process that must include all work
processes.
The system for quality assurance must be documented and satisfy the requirements of
ISO 9001: 2015.

_________________
Egil Kjeldsen
Managing Director
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