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Skattetrykket 
bør inn i kostnads-
debatten
Martin Sørensen starter på nye utfordringer 

som direktør for Subsea hos Reinertsen. 
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Hvordan fikk du din første jobb?
Jeg hadde lønnet jobb i feriene helt 

fra jeg var 12 år gammel til jeg var ferdig 
med mine studier. Jobbene kom med høf-
lige henvendelser, argumenter for hva jeg 
kunne gjøre for bedriften og litt hjelp fra 
bekjente som kunne gå god for meg. Som 
nyutdannet maskiningeniør i 1986 søkte 
jeg på 10–15 jobber og fikk tilbud om jobb 
hos seks. Jeg kunne som sylfersking velge 
og vrake, så jeg gikk for det alternativet 
med mest utfordringer. Det var en stor 
fordel å kunne vise til erfaring som en 
produktiv arbeidstaker, selv fra sommer-
jobber.

Hva er den beste måten  
å skaffe seg jobb på?

Hvis du klarer å identifisere en arbeids-
plass du mener passer deg, intuisjonen 
sier JA, og du kan konkretisere hvordan 
din kompetanse og personlighet kan 
gi bedriften godt utbytte – da har du 
sannsynligvis en god match. Prøv å finne 
beslutningstakere, og ta kontakt – høflig, 
saklig og gjerne litt pågående eller resul-
tatorientert.

Hvilket annet yrke kunne 
du tenkt deg og hvorfor?

I tenårene var jeg nok litt fascinert av 
«adrenalinyrker» som jagerpilot og fall-
skjermjeger. Men jeg er svært fornøyd nå 
for at jeg satset på olje- og gassbransjen. 

 Hvilket yrke kunne du absolutt 
ikke ha tenkt deg og hvorfor ikke?

Jeg kunne ikke tenkt meg en arbeidsplass 
hvor hverdagen er låst ned i pålagte ruti-

ner, byråkrati, hvor kundene og kolleger 
er misfornøyde og reell nytteverdi av 
funksjonen er lav. 

Hva er ditt beste minne fra 
yrkeskarrieren?

Jeg har vært i bransjen i 25 år. Ett minne 
som skårer høyt er da vi i FMC vant Tordis 
SSBI. Etter nesten seks år med tålmodig 
og systematisk entreprenørarbeid, inno-
vasjon, design, testing og kvalifisering, 
nytt kontor i Asker, oppkjøp av CDS mm 
var det stor fallhøyde. Men vi vant Tordis 
og de neste to prosjektene! 

På personlig plan var det spennende å 
bli tatt med i GEs internasjonale toppliga 
som Executive. 

Hva slags jobbprosjekter har 
vært mest spennende og givende  

i din karriere?
– Jeg har i en eller annen form vært med 
på så mange av de spennende prosjektene 
i Nordsjøen, fra Norne, Åsgard, Visund, 
Troll til Tordis, Ormen Pilo og Åsgard. 
Akkurat nå er jeg i oppstarten av et nytt 
eventyr – Reinertsen Subsea – som jeg 
tror kan bli en spennende reise!

Hva slags student var du?
Jeg var nok fokusert på skole og var 

mindre kjent som partyløve. Jeg går hjem 
fra festene senere nå.

Hva vil gjøre norsk arbeidsliv 
bedre?

Norge har hatt et konkurransefortrinn 
med relativt rimelige og dyktige ingeniø-
rer. I tillegg har vi hatt kloke skatteregler 

som har motivert til investering i teknolo-
giutvikling på norsk sokkel. Det har hjulpet 
Norge frem i verdenstoppen innen boring 
og subsea. 

– Situasjonen er i endring, og Norge er 
blitt dyrt, også på ingeniørsiden. Men det 
er ikke ingeniørene som er grådige. I en 
typisk ingeniørlønn ender mye opp som 
skatter og avgifter til stat og kommune 
i en eller annen form. For mange blir det 
bare 1/5 av personlig omsetning som ikke 
går til skatter og avgifter.  

Dette gjør at bunnlinjen for en erfaren 
og høykompetent ingeniør i Norge blir 
en god del dårligere enn for utenlandske 
kolleger, samtidig som prisen blir høyere. 
Skattetrykket bør inn i kostnadsdebatten 
hvis vi skal holde oss konkurransedyktige i 
femtiden, og hvis vi skal være sikre på at vi 
beholder de beste i Norge. •

¤¤Alder: 49 år
¤¤Stilling: Ny direktør Subsea,  
hos Reinertsen As
¤¤Utdanning: Maskiningeniør,  
Høgskolen i Østfold
¤¤

8

MARTIN SØRENSEN

TEKNISK UKEBLAD  LES MER WWW.TEKNOLOGIKARRIERE.NO

 Papir: Tore Franzén tlf. 970 39 466        Papir: Lizzie V. Nilsen tlf. 988 89 956        Nett: Fredrik Bjerknes tlf. 900 57 527        E-post: stilling@tu.no

Ledige 
stillinger

3513

53

3513TEKNISK UKEBLAD 51


	051

