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Hvor har du fået job henne?

”Jeg er kommet ind i den norske stat. Jeg hav-

de ellers absolut ingen planer om at arbejde i 

det offentlige, fordi det hverken lønmæssigt 

eller alt-muligt-andet-mæssigt, er mig.”

Er lønnen højere deroppe?

”Ja, startlønnen for økonomer i Danmark 

ligger på omkring 36.000. Heroppe får jeg 

42.000.”

Hvad er din jobtitel?

”Der står ´overingeniør/økonom´ på mit 

visitkort. ´Overingeniør´ er mit løntrin.”

Hvor er det mere præcist, du arbejder?

”I Petroleumstilsynet i Stavanger. Det er en 

instans, der holder tilsyn med sikkerhed, 

beredskab og arbejdsmiljø hos de forskel-

lige olieselskaber. Vi holder øje med, at alt 

bliver gjort rigtigt. Så der for eksempel ikke 

kommer akutte udslip i Nordsøen. ”

Hvordan havnede du i Norge?

”Jeg blev færdig som cand.polit. i decem-

ber sidste år. Jeg flyttede til Norge samme 

måned, fordi min kæreste fik job heroppe. 

Han er norsk.”

Så du har kun søgt job i Norge?

”Ja, jeg søgte kun i Norge, da vi havde be-

sluttet os for, at der var her, vi skulle bo.”

Er det anderledes at søge job i Norge?

”De bruger meget rekrutteringsbureauer. 

Mit nye job fik jeg gennem en ansøgning, 

men jeg fik også tilbudt tre andre jobs gen-

nem rekrutteringsbureauer.” 

Hvad går dit job ud på?

”Jeg skal blandt andet på tilsyn ude på bo-

replatformene. Simpelthen tage ud med 

helikopter og se at tingene er, som de skal 

være. Det kan være alt muligt. Fra en slange, 

der ikke ligger, hvor den skal, en utæthed, el-

ler at de ikke har redningsudstyret i orden.” 

Er det økonom-arbejde?

”Ikke umiddelbart. Jeg skal dog også la-

ve cost-benefit-analyser i forhold til sik-

kerhedsøkonomi.”

Kan du komme med et eksempel?

”Der er nye regulativer omkring rednings-

både på vej. Der skal vi lave nogle analyser 

på, om det kan svare sig for virksomheder-

ne at få nye redningsbåde. Vi skal overbevi-

se virksomhederne om, at de får en større 

nytte af nye redningsbåde, hvis der sker en 

ulykke.”

Hvordan reagerer dine kolleger på, at du 

kommer fra Danmark?

”Der er mange, der nærmest ikke har 

opdaget det.”

Hvad med sproget?

”Jeg kunne norsk i forvejen, fordi min 

kæreste kommer heroppefra.”

Har du andet, du vil sige?

”Der er masser af jobs i Norge, hvis man 

ikke kan finde noget i Danmark. Jeg blev 

tilbudt fire jobs i løbet af to måneder her-

oppe. Det er dog nemmest at være i Norge, 

hvis man vil søge norske jobs.” 
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Da Nina Simone Kierulffs kæreste flyttede til Norge, flyttede hun med. Efter et par måneder 

deroppe fik hun job i det norske Petroleumstilsyn. 

Skal inspicere boreplatforme i Norge

Nyt job


