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Aktuelt 
 

GOD JUL OG 
GODT NYTT ÅR! 

Våre tanker går spesielt til 
dere som har mistet jobben i 
Sodexo. Og til alle dere som 
tilbringer julen på jobb, borte 
fra familie og venner. 

Klubbleder har i 2018 rundet 20 
år i Sodexo. Det har vært en 
utrolig reise på godt og vondt.  
Det toppet seg i 2010-2013 da 
aktiviteten var på topp og vi var 
rundt fire ganger så mange 
ansatte som det vi er idag.


Årene 2014 til 2017 var som 
dere alle vet preget av den 
største nedturen i bransjen 
noensinne. Effektivisering og 
lavere aktivitet resulterte i store 
nedbemanninger for nesten 
hele bransjen. Jeg tror vi alle 
har blitt preget for alltid av 
denne tøffe perioden.


2018 skulle være det året da 
aktiviteten snudde og Sodexo 
igjen økte aktiviteten. Flere folk 
skulle i arbeid. Slik ble det 
dessverre ikke. 2018 står nå 
igjen som det året en helst vil 
glemme fortest mulig. Det 
trenger derfor ingen videre 
oppsummering.


Vi må he l le r ve lge å se 
fremover mot et nytt år fullt av 
muligheter. Ting tyder på at det 
kan bli et godt år.


Det kan virke uforståelig for 
mange at bedriften nå har for 
lite folk og dermed bruker både 
kontrakts vikarer og leier inn 
personell fra vikarbyrå. Spesielt 
for dere som er i oppsigelse er 
nok dette vanskelig. Mens hos 
dere som nå har fått seg en tur 
eller flere offshore igjen er det 
glede å spore.


Den aktiviteten som vi nå ser, 
tror vi, er et forvarsel om hva 
2019 vil bringe. Litt nedtur i 
begynnelsen av året hvor vi vet 
at West Phoenix og Rowan 
Viking går til UK for en periode, 
og noe us ikkerhet rundt 
verksteds oppholdet til Rowan 
Stavanger.


Men hva skjer så videre i 2019? 
Vi vet at Gyda øker aktiviteten. 
West Phoenix og Rowan Viking 
kommer tilbake til norsk sektor. 
Rowan Stavanger har kontrakt  
etter endt verkstedopphold. 
Den nye riggen West Mira 
kommer også til norsk sokkel. 


Summen av dette tilsier at 2019 
kan bli et godt år. I tillegg er vi 
sikre på at det også kommer 
andre muligheter i løpet av året. 


Positivt er det også at personell 
på Rowan Viking ikke blir 
p e r m i t t e r t m e n o v e r f ø r t 
midlertidig til ressurspool , så 
lenge riggen er i UK.


Oppfordrer alle til å gå inn i 
2019 med et positivt blikk. 
Bidra der du kan til å øke 
livskvaliteten til våre gjester og 
medarbeidere. 


Klubbleder ser frem til å starte 
det nye året på Gyda, sammen 
med herlige medarbeidere og 
kjekke gjester. Det er tid for å 
reise offshore igjen fra 30. 
Desember til 14. Januar.

Visste du at…? 
Klubben har vært i kontakt 
med selveste Julenissen i år! 

Han prøver seg på noe nytt i år og 
sender al le medlemmene en 
julegave på epost. Hvis du ikke 
mottar en epost fra julenissen før 
jul, betyr det at vi enten har feil 
epostadresse til deg eller så kan 
det hende at eposten har havnet i 
«spamfilteret» ditt. 

Dette bør du gjøre noe med! Hvis 
du sjekker «spam» boksen og ikke 
finner noen epost fra Julenissen 
der heller, så må du gi oss en 
tilbakemelding på sodexo@safe.no. 
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