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An integrated drilling, well services and technology provider

Our unique combination of fully integrated technical and operational expertise 
offers multiple benefits to our customers

Drilling Technology

• One of the leading contractors in the 
North Sea platform drilling market

• Drilling engineering services

• Established competence for the 
latest generation technology

Well Services

• Tubular running services

• Rental services

• Well intervention services

• Services in more than 20 countries 
from 11 bases in Europe, the Middle 
East and Asia

Mobile Offshore Drilling Units

• Modern fleet of UDW and harsh 
environment drilling units

• Provision of integrated management 
services for drilling units

• Extensive drilling experience world 
wide (NCS, UKCS, Brasil, West& East 
Africa and Far East)
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Our «license to drill»
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STERK HMS FOKUS I ET TØFT MARKED



Vernetjenesten i Odfjell Drilling

• En betydelig og viktig ressurs

• Medvirker innenfor bl.a.

– Høringsutkast regelverk/interne 
prosedyrer

– Utarbeidelse av prosjektplaner
– Endringsledelse
– Granskning av hendelser
– Avviksbehandling / RUH / SJA
– SUT-søknad
– HMS dybdeanalyser/arbeidsmiljøkart-

legginger/helserisikovurderinger
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• Selskapet anser vernetjenesten som en 
svært viktig støttespiller 

• Gode resultater er avhengig av 
engasjert og kompetente medarbeidere

• Og ikke minst - sterk 
arbeidstagermedvirking

• Vi tilstreber å involvere vernetjenesten 
i tidlig fase

• Vi tilstreber i felleskap en åpen og ærlig 
kultur bygget på tillit

Vernetjenesten i Odfjell Drilling
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Bedriftens forventninger til vernetjenesten

Kompetent

Proaktiv og 
engasjert

Påpeker forhold

og foreslår tiltak

Varsler om 
kritikkverdige 

forhold

Bidra til åpent 

og godt 
samarbeidsklima

Bidrar til felles 
verdiskapning
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Samarbeid Verneombudstjenesten og linjeledelsen

KHVO Frederik Glenjen

Kreativ Kompetent

Sikkerhetsbevisst Engasjert

Resultatorientert

ODFJELL DRILLING VERNETJENESTE
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KHVO 
Onshore

HVO 
MODU

VO
VO 3dje 

part

HVO 
PDR&OWS
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Et godt samarbeid er avgjørende for å oppnå vårt felles mål om å drive 
sikkert og effektivt, det er derfor en forutsetning at samarbeidet er preget av 
åpenhet, tillit og gjensidig respekt. Da oppnår vi gode og konstruktive 
løsninger.
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For å ivareta et robust samarbeid er det etablert en møtestruktur på flere nivå både 
offshore og Onshore.
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VO

Ukentlig Vo 
møte 

offshore

Ukentlig 
dokumentert 
samtale med 

nærmeste 
leder

14 dg møte 
Vo offshore 
driftsledelse 
onshore og 
operatør

Ukentlig 
møte Vo 
offshore 

driftsledelse 
onshore
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- AMU MODU, PDR, OWS og Onshore.

- KHVO arrangerer årlige HVO samlinger med deltagelse fra ledelsen.

- Riggspesifikke VO samlinger årlig.

- Årlig samarbeidsmøte bedrift – Vernetjeneste  - tillitsvalgte.

- Kompetansematrise.

- KHVO er Ansattes representant i styret.
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Faste samarbeidsfora


