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Han skal  
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Jan Tore Sanner får både makt og handlingsrom til  
å forandre Norge i sitt nye «superdepartement».   
Tiden virker moden for «modernisering». Til og med et  
�ertall av norske ordførere ønsker en kommunereform 
velkommen, viser en undersøkelse Ukeavisen har foretatt.  8

●● Selvledelse & medarbeiderskap
●● Forankring & systemstøtte  
for medarbeidersamtaler
●● SMIA 

(Samskaping, Mestring, Inspirerende  
mål & verdier og Anerkjennelse)

www.businessmastering.no
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Ved redaktør Magne Lerø

Leder

Siv Jensen er en �ghter. Hun kan stå 
på krava. Nå fremstår hun som en 
balansert og løsningsorientert poli-

tiker. Erna Solberg er samme typen. Hun 
kan også være fast i klypa når det trengs. 
Flere har pekt på at hun har opptrådt raust 
både i forhold til Venstre, KrF og Frp i sam-
taler og forhandlinger etter valget.

Vi må kunne regne med at Frp har fått 
ansvaret for de departementene de har 
vært mest interessert i. Skal Frp overleve 
i regjering, må de kjempe som løver i de 
departementene de vil ha resultater. 

Erna Solberg kunne forsøkt å unngå at 
Frp �kk statsråder på de områdene de står 
for en politikk som ikke har �ertall i Stor-
tinget. Strategien er heller blitt den mot-
satte. Her skal jammen Frp få prøve seg. 
De skal få oppleve politikkens smertefulle 
begrensninger på de områder de mener 
de har mest å fare med. Der en har mest å 
vinne, har en også mest å tape. 

Med Anders Anundsen som justismi-
nister har Frp fått styringen med asylpo-
litikikken og politiet. Samferdselsminister 
Ketil Solvik Olsen får ansvaret for vei og 
jernbane. Er det noen områder Frp må 
levere på, så er det på justis og samferd-
sel. Som Sosial og arbeidsminister er det 
Robert Erikssons oppgave å motbevise at 
Frp ikke står for en politikk som rammer 
de svakeste. Siv Jensen skal bryne seg på 
�okken av kompetente økonomer i Finans-

departementet som er landets beste når det 
gjelder å advare mot økt pengebruk. Solveig 
Horne skal forsvare tradisjonelle familie-
verdier og motta bøttevis av kritikk for at 
hun er for lite opptatt av likestilling. Tord 
Lien som olje- og energiminister har fått 
den letteste oppgaven. Han fortsetter der 
Ola Borten Moe slapp. Bransjen kommer 
fort over at de i denne omgang ikke får gå i 
gang med å lete etter olje og gass i Lofoten.

Alle statsråder er opptatt av å lykkes. 
Utfordringene er spesielt store for en del 
av Frps statsråder. De skal gjennomføre 
store endringer på et område der et �ertall 
i Stortinget tidels er sterkt kritiske til det 
Frp står for. Frp-ere med en viss hang til 
det populistiske må nå trene seg i å spise 
kameler og opptre balansert. De må få 
saker igjennom uten å stange hodet i 
veggen. Hvis de ikke makter å kjøre fram 
«spiselige saker» for Høyre og et stykke på 
vei også for Venstre og KrF vil de få stempel 
på seg som svake og maktesløse. 

Erna Solberg har gjort klokt i å satse på 
statsråder med solid politiske erfaring. Her 
er ingen spennende koster som kommer 
utenfra. Det politiske hverdagsmennesket 
Erna Solberg vet at det kun er hardt arbeid 
på politikkens egne premisser som duger 
når politikk skal gjennomføres i praksis.

Når Erna Solberg sender Sylvi Listhaug 
inn i Landbruksdepartementet, demon-
strerer hun for alvor at Frp skal få prøve seg 
på de områdene der de har størst fallhøyde. 
Frp har i årevis mast om at de vil ha en 
radikal omlegging av landbrukspolitikken. 
Ingen har vært større i kjeften enn odels-
jenta Sylvi Listhaug. Hun karakteriserte 

så sent som i 2010 jordbruksavtalen som 
«et kommunistisk system der det o�ent-
lige regulerer alt». Hun vil slippe bøndene 
fri til å produsere det de vil og så mye de 
vil. Listhaug representerer den liberale 
�øy i partiet og skal nå lede det departe-
mentet som langt på vei er kjemisk fritt for 
liberalistiske holdninger. Det er et hav av 
avstand mellom det Sylvi Listhaug og det 
den forrige landbruksministeren, Trygve 
Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, står for.

Erna Solberg vet at den landbrukspoli-
tikken som skisseres i plattformen som Frp 
og Høyre har snekret sammen, var en viktig 
grunn til at KrF ikke ville være med i regje-
ringen. En kunne da tenke at Solberg ville 
valgt en diplomat fra Høyre til å lede dette 
departementet. Istedenfor sender hun inn 
Listhaug som alt er møtt med hoderysting 
og dyp skepsis fra bransjen. Det snakkes 
åpent om at hun er en provokasjon.

Sylvi Listhaug er en politisk terrier. Hun 
er sulten på å vise hva hun duger til i den 
uriasposten hun nå har fått. Siden hun 
gikk av som byråd i Oslo, har hun jobbet 
som kommunikasjonsrådgiver. Da hun 
tiltrådte denne uken viste hun i praksis 
hva hun har lært. Hun vil legge premis-
sene i det hun sier og foretar seg. Hun ville 
ha fram sitt perspektiv og vrir svar på alle 
spørsmål i den retningen. Hennes bud-
skap i går var at hun ville spre optimisme 
i næringen, at hun vil iverksette de end-
ringer som står i regjeringens plattform 
og at hun ønsker tett og god dialog med 
bøndenes organisasjoner.

I departementet lyser nok skepsisen 
mot henne. Det er sjelden en statsråd til-
trer med mandat til å snu opp ned på nær 
sagt det meste av det den forrige statsrå-
den iherdig har forsvart. Embetsverket vil 
sørge for å gi henne motforestillinger. De 
har imidlertid trening i å innrette seg etter 
den politikken som skal føres.

Organisasjonene i landbruket orker 
neppe å gå den veien Listhaug staker ut 
for dem. Det vil ikke komme særlig mye ut 
av den dialogen hun inviterer til. De kan 
imidlertid ikke hindre henne i å gjennom-
føre det hun vil.

Det er i Stortinget Listhaug vil møte 
problemene. KrF vil bremse så godt de 
kan. Spørsmålet er hva Venstre kan gå 
med på. Det er en del i Venstre som har 
sansen for å ta et kraftig grep innen norsk 
landbruk og gi bøndene større frihet. Sylvi 
Listhaug må bare vise at hun har kontroll 
med konsekvensene av det hun vil foreta 
seg. En rasering av norsk landbruk i løpet 
av få år, ser ikke Høyre for seg. 

Solbergs sultne 
statsråder
Sylvi Listhaug som ny landbruksminister representerer ekstre-
mutgaven av den strategien Erna Solberg har lagt for sin regje-
ring. Hun satser på sultne statsråder som tåler å stå i motvind og 
etter hvert erfarer at de får gjort mindre enn de hadde tenkt seg,

Det politiske hverdagsmennesket Erna Solberg vet at det kun er hardt arbeid på politikkens egne premisser som duger når politikk skal 
 gjennomføres i praksis. Denne erkjennelsen preger den regjeringen hun har satt sammen. 

«Frp-ere med en 
viss hang til det 
populistiske må nå 
trene seg i å spise 
kameler og opptre 
balansert»

Av Magne Lerø
ml@ukeavisen.no

etter hvert erfarer at de får gjort mindre enn de hadde tenkt seg,

Av Magne Lerø
ml@ukeavisen.no
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For to år siden trakk Siri Hatlen seg 
som administrerende direktør ved 
Oslo Universitetssykehus (OUS). 

Slik måtte det nok gå fordi eieren, Helse 
Sør-Øst, ikke ville være med på hennes 
langtidsplanlegging som hun hadde rime-
lig god støtte for blant de ansatte. Hatlen 
hadde inngående informert Göran Sti-
ernstedt, som da var styreleder, om hva 
hun ville legge fram for styret. Han tok 
det til etterretning. Så kom det signal fra 
Helse Sør–Øst om at Hatlens langsiktige 
plan for drift og investeringer ikke ville bli 
godkjent. Stiernstedt valgte da å legge seg 
på eierens linje. Det opplevde Hatlen som 
vingling. Hun kunne ikke leve med at sty-
ret smadret hennes autoritet som sjef i et 
viktig spørsmål. Dermed var hennes dager 
som direktør talte.

Stiernstedt sier til Dagens Næringsliv at 
det han lærte av denne saken var at dialog 
med ansatte er veldig viktig. Vi må forstå 

det slik at han ikke vil oppleve det samme 
ved Ahus som han opplevde ved OUS. 
Ved OUS �kk han alle i mot seg, både de 
ansatte og direktøren. Det førte til at han 
også måtte trekke seg som styreleder. Som 
styreleder ved Ahus velger han nå å støtte 
de ansatte og avvikle direktøren.

Han sier til Dagens Næringsliv at Hulda 
Gunnlaugsdottir måtte gå av fordi Gunn-
laugsdottir gjøres til syndebukk. Derfor må 
hun ofres. Han forventer at situasjonen 
vil roe seg ned, at man nå vil begynne å 
samarbeide og at han redder skinnet som 
styreleder.

Helgevakter
Hadde styret med én gang avvist tanken 
om å pålegge ekstra helgevakter, ville nok 
Gunnlaugsdottir rettet seg etter det. Men i 
realiteten stilte styret seg bak planen. Hvis 
et styre vil ombestemme seg, er det styrele-
ders oppgave å gå i dialog med direktøren 

for å �nne andre løsninger. Han kunne da 
tatt en samtale med Gunnlaugsdottir og 
sagt: «Dropp disse ekstra helgevaktene. 
Det blir det bare bråk av. Vi får heller gå 
med litt større underskudd, leve med �ere 
brudd på Arbeidsmiljøloven og bruke �ere 
deltidsstillinger selv om vi er blitt pålagt 
det motsatte». Istedenfor ombestemmer 
han seg og stemmer ned sin egen direktør 
i styremøtet. Det er bare ikke slik en styre-
leder opptrer.

Hulda Gunnlaugsdottir er selv syke-
pleier. Om Norsk Sykepleierforbund jubler 
over å ha presset ut en av sine egne, er ikke 
godt å si. Seier i kampen mot mer helgear-
beid smakte nok godt, men det følger nok 
en bismak med. 

Støres uklarhet
Jonas Gahr Støre avslutter sin karriere som 
helseminister med å servere Aftenposten 
uttalelser det ikke er lett å bli klok på. Han 
sier det er behov for bedre lederskap ved 
sykehuset. Det er nok hele verden enig i. 
Videre sier han at «de må få tilpasset drif-
ten til de behovene pasientene har». Det 
er jo dette som er problemet. Det har ikke 
ressurser til det. Det er derfor den som skal 
lede sykehuset må påta seg jobben som 
lovbryter. Gunnlaugsdottir er anmeldt 
for brudd på Arbeidsmiljøloven. Styret 
har nå vedtatt at hun ikke får lov til å få 
ned antall lovbrudd ved å be sykepleierne 
jobbe innenfor Arbeidsmiljølovens ram-
mer. Det er lov med betydelig mer helge-
jobbing enn det dagens turnus på Ahus 
legger opp til.

– Dette er ikke spørsmål om én person. 

Jeg mener at den samlede toppledelsen på 
Ahus burde vurdere både arbeidsformer 
og gjennomføring av vedtatte planer, sier 
Støre.

Hva mener han med det? At Gunn-
laugsdottir ikke burde fått sparken? Helse 
Sør-Øst, som eier Ahus, har ikke sagt noe. 
Etter at Siri Hatlen takket for seg har de 
havnet i taushetens bakgård. De sitter nå 
og venter på at Bent Høie skal be dem 
pakke sakene sine. Styret ved Ahus og 
de andre sykehusene vil Høie beholde. 
Men det betyr ikke at han må kaste seg 
om halsen på dem første dag som stats-
råd. Bent Høie sa på sin første dag som 
minster at han har full tillit til styret ved 
Ahus. Han støtter seg nå på et styre som 
ikke representerer den besluttsomme, 
dyktige ledelse som Høie har snakket om 
skal prege landets sykehus. 
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“Jeg er glad for at jeg fikk mulig-
het til å utvikle meg i Kanvas.   
Arbeidet vi gjør er så viktig for 
så mange, og jeg synes også 

det er en ekstraverdi at jeg jobber for en non-
profit stiftelse”. 
 Vollan ble medlem i Lederne i 2004 fordi 
han ønsket en organisasjon som forstår og    
respekterer de daglige ledernes situasjon. 
”Det er spesielt mulighetene til videreutdan-
ning og kurs som er attraktivt, men også 
fagforeningsdimensjonen er viktig. Kurs og 
stipender er selvfølgelig avgjørende for å øke 

kompetanse og holde seg oppdatert, men 
Lederne er også en viktig støttespiller når vi 
arbeider med politiske prosesser. Talerstolen 
er mye mindre skremmende nå enn tidligere, 
for å si det på den måten

Lederne er organisasjonen for Norges ledere 
og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 
ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne 
som sin partner for individuell service, rådivning, 
utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. 
Se mer på lederne.no

Nils-Ole Vollan er regionleder i Stiftelsen Kanvas, en av Norges største
private utviklere av barnehager. Etter mange år som pedagogisk og 
daglig leder i Kanvas, er han nå regionleder.

Ett steg videre

www.lederne.no

Nils-Ole Vollan
Regionleder i Kanvas 
og kongressdelegat 
for Lederne.

“LEDERNE 
 UTVIKLER MEG 
 I TAKT MED 
 MÅLGRUPPEN”

Et vinglete styre 
Enda en gang har Göran Stiernstedt rotet 
det til som styreleder for et sykehus. 
Bent Høie burde varslet opprydning, 
ikke slått rundt seg med tillit til et styre 
som vingler og ikke vet hva de vil.

« Han ombestem-
mer seg istedet 
og stemmer ned 
sin egen direktør i 
styre møtet. Det er 
bare ikke slik en 
styre leder opptrer»
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Fotballbråket

Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

–H allén kommer til å stå dette av, 
selv om det kan stilles spørsmål 
ved hans håndtering av saken, 
sier Arnulf.

Omdømmestup
Omdømmet til Norges Fotballforbund (NFF) har 
fått seg et kraftig skudd for baugen etter Drillos 
avgang. Tilliten fra folket nådde et nytt lavmål 
torsdag, da VG presenterte sin meningsmåling: 
Kun rundt fem prosent av de spurte mente at fot-
ballpresident Yngve Hallén burde bli gjenvalgt på 
Fotballtinget til våren.

Fotballeksperter og PR-folk skriker i kor om 
klønete lederskap, ubegripelig amatørmessig 
opptreden og utvising av den ikke heldige kom-
binasjonen inkompetanse og arroganse. 

PR- og kriserådgiver Jarle Aabø sier i VG torsdag 
at fotballen er dratt ned i gjørma. 

Det reageres også kraftig på at Toppfotballsjef 

Nils Johan Semb i praksis er vingeklippet. Ikke ble 
han informert om Drillos avgang før den skjedde, 
og i forbindelse med Per-Mathias Høgmos inntre-
den ble det bestemt bak hans rygg at landslagstre-
neren heretter skal rapportere direkte til styret.

– Overtro
Ledelsesekspert Jan Ketil Arnulf ved Handelshøy-
skolen BI mener det er betenkelig at så mange 
bryr seg om personalbehandlingen i dette tilfellet, 
mens man ikke hever noen øyebryn i alle de andre 
tilfellene der fotballtrenere blir sparket – også på 
svært merkverdige måter.

– Drillo har et navn og en status i det norske fot-
ballmiljøet, men det betyr ikke at han skal få noen 
annen behandling enn andre trenere. Sparkingen 
av fotballtrenere minner meg om ren overtro. I fot-
ballen trues jo trenerne hele tiden med at de må gå 
dersom resultatene ikke kommer raskt, sier han.

Vanskelig
Om Halléns og Siems håndtering av Drillos avgang 
synes Arnulf det er vanskelig å være bastant om 

Ledelsesekspert Jan Ketil Arnulf tror Drillo-
kon�ikten er symptomatisk for maktkampen 
mellom generasjoner i ledelsen av norsk 
fotball. Den nye generasjonen, representert 
ved fotballpresident Yngve Hallén og gene-
ralsekretær Kjetil Siem vil seire, mener han.

hva som har skjedd, og om kvaliteten på beslut-
ningene som er tatt.

– Ting skjedde raskt, og det er vanskelig å si 
eksakt hva som har skjedd. Drillo tar på vei, men 
selv om han er populær blant det norske folk betyr 
det ikke at hans syn nødvendigvis er det riktige. Å 
kaste folk fra jobben sin er uansett ikke rasjonelt. 
Tenk på alle trenerne som har måttet �ytte rundt 
med sine familier. Drillo har i hvert fall hatt det mer 
stabilt enn mange andre trenere, understreker han.

Ny generasjon tar over
Om Toppfotballsjef Nils Johan Sembs rolle sier 
Arnulf at han er et o�er for en maktkamp mellom 
generasjoner, representert ved Hallén og Siem.

– Fotballen i Norge går dårlig må mange måter. 
Semb kommer kanskje til å prøve å klore seg fast 
til stillingen, men jeg tror det kommer nye krefter 
inn. Når dette har roet seg, vil nye koster ta over 
og styre fotball-Norge, sier han.

I VG torsdag sier generalsekretær Kjetil Siem at 
han er i dialog med Nils Johan Semb om Toppfot-
ballsjefens rolle fremover. Etter tre møter mener 
Siem at Sembs rolle vil bli spisset mot mer sports-
lig involvering, og mindre administrativ jobbing.

Da Per-Mathias Høgmo tok over som lands-
lagssjef stilte han blant annet som betingelse at 
han skulle rapportere direkte til styret – slik Nils 
Johan Semb hadde gjort. I praksis innebærer dette 
at Semb fratas arbeidsoppgaver og myndighet.

– Vi har et genuint ønske om at Nils Johan blir 
med oss videre. Vi vet ennå ikke om det skjer. Men 
vi har hatt tre gode møter. Jeg synes tonen er god 
mellom oss, sier Kjetil Siem til VG.

Kommende onsdag vil Siem legge frem en ny 
stillingsbeskrivelse for Toppfotballsjefen for styret 
i NFF.

«Drillo har 
et navn og 
en status i 
det norske 
fotballmil-
jøet, men det 
betyr ikke at 
han skal få 
noen annen 
behandling 
enn andre 
trenere»

Førsteamanuensis ved 
BI, Jan Ketil Arnulf, 
mener det foregår en 
maktkamp mellom 
generasjonene i fotball-
Norge.
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– Den nye gene  ra-
sjonen vil seire



Rekruttering  
– vi hjelper deg med hele 
 rekrutteringsprosessen
Rekruttering er en vesentlig del av vår virksom-
het, for store og små, nasjonale og inter nasjonale 
kunder innen både privat og offentlig sektor. Vårt 
rekrutterings team har bred bransjekunnskap og 
 erfaring på alle nivåer. Gjennom strukturerte, 
kvalitets sikrede prosesser gir vi våre kunder økt 
trygghet ved valg av kandidater. Vi bistår våre 
kunder  gjennom hele rekrutteringsprosessen, og har 
 systematisk oppfølging i etterkant.

Finalekandidatvurderinger  
– når du skal velge mellom 
gode kandidater
Assessio har mange års erfaring med finale
kandidatvurderinger («second opinions»), først 
og fremst for leder- og spesialiststillinger. Finale-
kandidatvurderinger innebærer at vi gjennomfører 
tester, strukturert intervju og referansekontroll på 
de kandidatene du skal velge mellom. Selvsagt får 
du både skriftlig og muntlig rapport.  Våre finale
kandidatvurderinger gir økt trygghet og et sikrere 
beslutningsgrunnlag når våre kunder skal velge den 
beste kandidaten.

Rekruttering med  Assessio

Vi har flere DNVsertifiserte 
tester enn alle de andre norske  
testleverandørene til sammen.

Basert på oversikt over sertifiserte tester  
på DNVs hjemmesider, 1. aug 2013

Besøk oss gjerne på vår 
stand på HR Norges 
PersonalForum i Tønsberg 
20.-22.november!

Best i test!
Vi er stolte av å ha åtte DNV-sertifiserte personlighets- og evnetester:
 
16PF – En av verdens eldste og mest anerkjente personlighetstester
Myers Briggs Type Indicator – Verdens mest brukte instrument til utvikling av individer og team
Hogans personlighetsinventorium – Grunnleggende personlighet til seleksjon og utvikling
Hogans deskriptive skalaer – Atferd under stress og press
MAP – Personlighetstest med fokus på fremtidig arbeidsprestasjon
Matrigma – Generell problemløsningsevne 
Service F – Screeningtest for serviceinnstilling
MINT – Screeningtest for holdninger

Vi forteller deg gjerne mer om testene våre!

Besøk www.assessio.no eller kontakt oss  
på info@assessio.no eller 22 12 80 40.
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Basert på oversikt over sertifiserte tester  
på DNVs hjemmesider, 1. aug 2013

Besøk oss gjerne på vår 
stand på HR Norges 
PersonalForum i Tønsberg 
20.-22.november!

Best i test!
Vi er stolte av å ha åtte DNV-sertifiserte personlighets- og evnetester:
 
16PF – En av verdens eldste og mest anerkjente personlighetstester
Myers Briggs Type Indicator – Verdens mest brukte instrument til utvikling av individer og team
Hogans personlighetsinventorium – Grunnleggende personlighet til seleksjon og utvikling
Hogans deskriptive skalaer – Atferd under stress og press
MAP – Personlighetstest med fokus på fremtidig arbeidsprestasjon
Matrigma – Generell problemløsningsevne 
Service F – Screeningtest for serviceinnstilling
MINT – Screeningtest for holdninger

Vi forteller deg gjerne mer om testene våre!

Besøk www.assessio.no eller kontakt oss  
på info@assessio.no eller 22 12 80 40.



6 Nr. 39 fredag 18. oktober 2013 Ukeavisen Ledelse

Observert av Magne Lerø

Ukens aktører

Kra�løs Sandberg
Når noen trekker seg av hensyn til familien, høres det �nt og omsorgsfullt ut. Frem-
skrittspartiets Ketil Solvik-Olsen og Tord Lien varslet at de droppet rikspolitikken 
for å prioritere familien. Denne uken ble de statsråder i Erna Solbergs nye regjering. 
Per Sandberg sier det er mye mer krevende å være statsråd enn å være stortingsre-
presentant. Så av hensyn til familien, har han sagt at han ikke vil bli statsråd. Han 
vil nøye seg med å være folkevalgt. Han vil ikke en gang være parlamentarisk 
leder. Og ikke nok med det, han sier han ikke hadde hatt krefter til å 
bli statsråd. Han har stått på i politikken seint og tidlig i årevis. 
Nå vil ha rett og slett ha �ere rolige dager hjemme. Det er kona 
fornøyd med. Og Sandberg sier til Dagbladet at han ikke er 
politisk død. Garantert ikke. 

Stoltenbergs gleder
Etter at man har vært statsråd i åtte år, er det de små ting i livet 
man kan glede seg over. Jens Stoltenberg synes det skal bli �nt 
å bo i eget hus, sove i egen seng og kunne gå på tur alene eller 
sammen med kona.

Vågeng �kk  
sparken
I NHO vet folk knapt hvem som er president for tiden. Det er adminis-
trerende direktør, Kristin Skogen Lund, som fronter organisasjonen 
utad. Hun var tidligere president. Da var både hun og John G. Ber-
nander synlige utad. I KS, Kommunenes Interesseorganisasjon, 
�nner de to toppsjefene ikke ut av det med hverandre. Styreleder 
Gunn Marit Helgesen (H) mener tydeligvis at det er hun som 
bør fronte KS utad. Hva direktør Sigrun Vågeng mener, er det 
ingen som vet. Hun har ikke sagt noe om grunnen til at hun 
slutter. De er tydeligvis uenige om hva ledelsesprinsippene 
i KS betyr i praksis. I slike situasjoner er det styreleder som 
vinner. Vågeng måtte gå på dagen. Makta rår.

«Usannsynlig  
intelligent»  
�nanstopp 
Jon Gunnar Pedersen (51) fra Arctic Securities blir 
Høyres eneste politiker i Finansdepartementet. 
Det holder, for ifølge Aftenposten er han «usann-
synlig intelligent.» Det var for øvrig Kjell Inge 
Røkke som ga Pedersen den karakteristikken 
første gang. Søkkrik er han også. Han eier i alle 
fall aksjer til en verdi av nærmere 100 millioner. 
Han akter ikke å selge unna dette for å kunne bli 
statsråd, men forvaltningens gløggeste jurister 
forsøker å �nne ut av om det kan oppstå situa-
sjoner der han blir inhabil. 

Da Pedersen i 2007 ble med på å starte Arctic 
Securities var han så begeistret at han sa o�entlig 
at dette var en jobb han var «villig til å dø for». Han 
har holdt seg oppegående siden den tid. Nå er han 
rede til å tjene Erna Solberg med livets som innsats 
i krigen mot de påholdne og bekymrede kalkulator-
menneskene som Finansdepartementet er full av.

Flåtten  
strammer inn 
Næringspolitisk talsmann, Svein Flåtten (H), har fulgt Trond 
Giske som en klegg. Han sier til Dagsavisen at Trond Giske ikke har 
gjort en god nok jobb med å stramme inn lederlønningene i o�entlig 
sektor. Det lover han at Høyre vil sørge for. Vi venter i spenning.

Hallèn mot bunnen
Bare fem prosent mener at fotballpresident Yngve Hallén bør gjenvelges på 
Fotballtinget til våren, 61,4 prosent mener Drillo burde fortsatt som trener 
og 51,5 prosent har svekket tillit til NFF viser en meningsmåling VG har utført 
i samarbeid med InFact.

Slik måtte det gå da generalsekretær Kjetil Siem 
og Yngve Hallén mislykkes fullstendig med å fram-
stå som handlekraftige ledere. Raskt og e�ektivt, 
på «næringslivsmåten» ville de avvikle Egil Olsen 
som trener og få Per Mathias Høgmo til å overta. 
Et trenerskifte tilfører gjerne et lag ny energi. Det 

kunne landslaget trenge. Slik gikk det ikke. Det ble 
et pinlig tap, 3–0. Hadde Norge vunnet, kunne Ynge 

Hallén og Kjetil Siem med et fornøyd smil om munnen 
sagt: «Det virker som om det var riktig å gjøre et raskt 

skifte av trener». Nå må de heller svare på spørsmål om 
det var lurt å skifte trener og delvis endre spillestil to uker 

før en avgjørende kamp når man har med en så pass 
erfaren trenger som Egil Olsen å gjøre.

Olsen �kk beskjed om at hele styret ønsket han 
skulle trekke seg umiddelbart. Dette er jevngodt med 
en oppsigelse, men Hallén forsøkte å skape et inn-
trykk av at dette var Olsens eget valg. 

Det er også påfallende at Nils Johan Semb, 
som er den øverste sjefen for det sportslige, ikke 
en gang er informert om det som skjer. Høgmo 

skal rapportere direkte til styret, ikke til Semb 
slik «Drillo» har gjort. Det kan ende med at 
også Semb trekker seg. Dermed blir det enda  
mer bråk. 

«Drillo» har endt opp som et blødende sår 
for fotballedelsen. Det kan nok være at Siem 

berger seg. Det skal mye til om ikke 
Hallén går under i de bølgene 

han selv har skapt.

Northug  
i OL-tvil

Petter Northug utelukker ikke 
at han blir hjemmesitter under 

OL i Sotsji. Grunnen er ikke at 
han ikke er i form. Det er det for-

resten ingen som vet etter at han 
har vært plaget av sykdom i høst. 
Grunnen skal være at han sliter 

med å komme til enighet med 
Norges skiforbund etter at han 

har startet opp som skiløper 
for seg selv. Det står om 

sponsorinntekter i million-
klassen. Den nye regjerin-
gen sier de skal rydde opp 
på mange områder. Så 
langt har ingen forlangt 
at kulturminister �orild 
Widvey skal gripe inn 
og sørge for at Northug 
kommer i skikkelig form 
og at millionene deles 

rettferdig.

presentant. Så av hensyn til familien, har han sagt at han ikke vil bli statsråd. Han 
vil nøye seg med å være folkevalgt. Han vil ikke en gang være parlamentarisk 
leder. Og ikke nok med det, han sier han ikke hadde hatt krefter til å 
bli statsråd. Han har stått på i politikken seint og tidlig i årevis. 
Nå vil ha rett og slett ha �ere rolige dager hjemme. Det er kona 
fornøyd med. Og Sandberg sier til Dagbladet at han ikke er 

Stoltenbergs gleder
Etter at man har vært statsråd i åtte år, er det de små ting i livet 

 Jens Stoltenberg synes det skal bli �nt  Jens Stoltenberg synes det skal bli �nt  Jens Stoltenberg
å bo i eget hus, sove i egen seng og kunne gå på tur alene eller 

Slik måtte det gå da generalsekretær 
og Yngve Hallén
stå som handlekraftige ledere. Raskt og e�ektivt, 
på «næringslivsmåten» ville de avvikle 
som trener og få 
Et trenerskifte tilfører gjerne et lag ny energi. Det 

kunne landslaget trenge. Slik gikk det ikke. Det ble 
et pinlig tap, 3–0. Hadde Norge vunnet, kunne Ynge 

Hallén og Kjetil Siem med et fornøyd smil om munnen 
sagt: «Det virker som om det var riktig å gjøre et raskt 

skifte av trener». Nå må de heller svare på spørsmål om 
det var lurt å skifte trener og delvis endre spillestil to uker 

før en avgjørende kamp når man har med en så pass 
erfaren trenger som Egil Olsen å gjøre.

Når noen trekker seg av hensyn til familien, høres det �nt og omsorgsfullt ut. Frem
 varslet at de droppet rikspolitikken 

for å prioritere familien. Denne uken ble de statsråder i Erna Solbergs nye regjering. 
 sier det er mye mer krevende å være statsråd enn å være stortingsre

presentant. Så av hensyn til familien, har han sagt at han ikke vil bli statsråd. Han 

Når noen trekker seg av hensyn til familien, høres det �nt og omsorgsfullt ut. Frem-
 varslet at de droppet rikspolitikken 

for å prioritere familien. Denne uken ble de statsråder i Erna Solbergs nye regjering. 
 sier det er mye mer krevende å være statsråd enn å være stortingsre-

presentant. Så av hensyn til familien, har han sagt at han ikke vil bli statsråd. Han presentant. Så av hensyn til familien, har han sagt at han ikke vil bli statsråd. Han 
vil nøye seg med å være folkevalgt. Han vil ikke en gang være parlamentarisk 
presentant. Så av hensyn til familien, har han sagt at han ikke vil bli statsråd. Han 
vil nøye seg med å være folkevalgt. Han vil ikke en gang være parlamentarisk 

I NHO vet folk knapt hvem som er president for tiden. Det er adminis-
, som fronter organisasjonen 

John G. Ber-

erfaren trenger som Egil Olsen å gjøre.
Olsen �kk beskjed om at hele styret ønsket han 

skulle trekke seg umiddelbart. Dette er jevngodt med 
en oppsigelse, men Hallén forsøkte å skape et inn
trykk av at dette var Olsens eget valg. 

Det er også påfallende at 
som er den øverste sjefen for det sportslige, ikke 
en gang er informert om det som skjer. Høgmo 

skal rapportere direkte til styret, ikke til Semb 
slik «Drillo» har gjort. Det kan ende med at 
også Semb trekker seg. Dermed blir det enda 
mer bråk. 

«Drillo» har endt opp som et blødende sår 
for fotballedelsen. Det kan nok være at Siem 

berger seg. Det skal mye til om ikke 
Hallén går under i de bølgene 

han selv har skapt.

Northug 
i OL-tvil

Etter at man har vært statsråd i åtte år, er det de små ting i livet 
 synes det skal bli �nt 

å bo i eget hus, sove i egen seng og kunne gå på tur alene eller 

erfaren trenger som Egil Olsen å gjøre.
Olsen �kk beskjed om at hele styret ønsket han 

skulle trekke seg umiddelbart. Dette er jevngodt med 
en oppsigelse, men Hallén forsøkte å skape et inn
trykk av at dette var Olsens eget valg. 

Det er også påfallende at 
som er den øverste sjefen for det sportslige, ikke 
en gang er informert om det som skjer. Høgmo 

skal rapportere direkte til styret, ikke til Semb 
slik «Drillo» har gjort. Det kan ende med at 
også Semb trekker seg. Dermed blir det enda 
mer bråk. 

«Drillo» har endt opp som et blødende sår 
for fotballedelsen. Det kan nok være at Siem 

 synlige utad. I KS, Kommunenes Interesseorganisasjon, 
�nner de to toppsjefene ikke ut av det med hverandre. Styreleder 

(H) mener tydeligvis at det er hun som 
bør fronte KS utad. Hva direktør Sigrun Vågeng mener, er det Sigrun Vågeng mener, er det Sigrun Vågeng
ingen som vet. Hun har ikke sagt noe om grunnen til at hun 
slutter. De er tydeligvis uenige om hva ledelsesprinsippene 
i KS betyr i praksis. I slike situasjoner er det styreleder som 
vinner. Vågeng måtte gå på dagen. Makta rår.

«Usannsynlig 
intelligent» 
�nanstopp 

 (51) fra Arctic Securities blir 
Høyres eneste politiker i Finansdepartementet. 
Det holder, for ifølge Aftenposten er han «usann-
synlig intelligent.» Det var for øvrig Kjell Inge 

 som ga Pedersen den karakteristikken 
første gang. Søkkrik er han også. Han eier i alle 
fall aksjer til en verdi av nærmere 100 millioner. 
Han akter ikke å selge unna dette for å kunne bli 
statsråd, men forvaltningens gløggeste jurister 
forsøker å �nne ut av om det kan oppstå situa-

Da Pedersen i 2007 ble med på å starte Arctic 
Securities var han så begeistret at han sa o�entlig 
at dette var en jobb han var «villig til å dø for». Han 
har holdt seg oppegående siden den tid. Nå er han 
rede til å tjene Erna Solberg med livets som innsats 
i krigen mot de påholdne og bekymrede kalkulator-

 Finansdepartementet er full av.

strammer inn 
Svein Flåtten (H), har fulgt Svein Flåtten (H), har fulgt Svein Flåtten Trond 

som en klegg. Han sier til Dagsavisen at Trond Giske ikke har 
gjort en god nok jobb med å stramme inn lederlønningene i o�entlig 
sektor. Det lover han at Høyre vil sørge for. Vi venter i spenning.

Hallèn mot bunnen
Bare fem prosent mener at fotballpresident Yngve Hallén bør gjenvelges på 
Fotballtinget til våren, 61,4 prosent mener Drillo burde fortsatt som trener 
og 51,5 prosent har svekket tillit til NFF viser en meningsmåling VG har utført 

 synlige utad. I KS, Kommunenes Interesseorganisasjon, 
�nner de to toppsjefene ikke ut av det med hverandre. Styreleder 

(H) mener tydeligvis at det er hun som 
 mener, er det 

ingen som vet. Hun har ikke sagt noe om grunnen til at hun 
slutter. De er tydeligvis uenige om hva ledelsesprinsippene 
i KS betyr i praksis. I slike situasjoner er det styreleder som 

i OL-tvil
Petter Northug utelukker ikke Petter Northug utelukker ikke Petter Northug

at han blir hjemmesitter under 
OL i Sotsji. Grunnen er ikke at 

han ikke er i form. Det er det for-
resten ingen som vet etter at han 
har vært plaget av sykdom i høst. 
Grunnen skal være at han sliter 

med å komme til enighet med 
Norges skiforbund etter at han 

har startet opp som skiløper 
for seg selv. Det står om 

sponsorinntekter i million-
klassen. Den nye regjerin-
gen sier de skal rydde opp 
på mange områder. Så 
langt har ingen forlangt 
at kulturminister �orild 
Widvey skal gripe inn Widvey skal gripe inn Widvey
og sørge for at Northug 
kommer i skikkelig form 
og at millionene deles 

rettferdig.

i OL-tvil
Petter Northug

at han blir hjemmesitter under 
OL i Sotsji. Grunnen er ikke at 

han ikke er i form. Det er det for
resten ingen som vet etter at han 
har vært plaget av sykdom i høst. 
Grunnen skal være at han sliter 

med å komme til enighet med 
Norges skiforbund etter at han 

har startet opp som skiløper 



• 0,- skadetrekk ved tilbakelevering av leasingbiler

• valgfrie leasingpriser, fra kroner 100,- pr mnd.

• beste biler, spesifikasjoner, avtaler og løsninger

• størst utvalg, og vunnet flest internasjonale priser

• lave driftskostnader

• beste finansieringsløsninger 

    – med landets ledende finansselskaper

• fastpris på serviceavtaler

• et av landets største forhandlernett

Velg FIAT VAReBIl FORDI:

Vi har Norges beste kunder!
www.fiatvarebil.no

euROpAs mesT pRIsBelønTe
VAReBIluTVAlg.

ducato NÅ 
  MED 4x4!

SCUDO NÅ 
MED 4x4!

Doblo Cargo  
Fra kun kr 155.462,- 

Ducato 8 m3  - 17 m3  

Fra kun kr 249.734,- 
Scudo  
Fra kun kr 209.258,- 

Alle priser eks. mva.

Freemont Varebil
Fra kun kr 248.327,- 

freemont 
nå  MED 4x4!

Priser levert Drammen. *Doblo 3,4 m3, inkl vinterhjul og navigasjon.

AltA: RSA Bil & Caravan Alta AS 78 44 36 92 ARendAl: RSA BIl Arendal 37 00 51 00 ASKeR/BÆRUM: Autovia AS  47 91 09 10 ASKeR/BÆRUM: Berg Auto 67 13 07 27 
BeRGen: Bilsalg Kokstad 55 52 60 70(varebil)BeRGen: Oddvar Bjelde & Co AS 55 53 55 20 BOdø: Bilsalg nord AS75 56 61 50 dRAMMen: RSA BIl drammen 32 21 88 00 
eGeRSUnd: Fardal Bil 51 46 10 00 evje: Autoservice evje AS 37 93 15 55 FAGeRneS: Autohuset 61 36 04 77 FInnSneS: Abil 77 85 10 21 FRedRIKStAd: RSA BIl Fredrikstad 69 39 22 60 
FøRde: Autoservice AS 57 83 38 80  GjøvIK: øyhus Motor 61 13 36 04 GROnG: Grong Bilservice  74 33 01 00 HAMAR: din Bil 62552020 HARStAd:  Auto nord 77 00 07 80 
HAUGe I dAlAne: Bil og Mekaniske AS 51 47 70 18 HAUGeSUnd: Magnus Hope 52 70 78 11 HAUGeSUnd: nord-Motor AS 52 81 40 80 HOlMeStRAnd: Autocenteret Fjeldstad AS33 06 67 77 
HøneFOSS: Hønefoss Bil 32 14 01 70 KIRKeneS: Sør varanger Bilteknikk AS78 99 33 58  KOnGSBeRG: MC & Fritidssenteret 32 76 34 00 KONGSVINGER: Kongsbil  46413891 
KRIStIAnSAnd: RSA BIl Kristiansand 38 17 70 40 KRIStIAnSUnd: Kristiansund Bil- og Caravan71 57 21 50 KvIneSdAl: Kvinesdal Motor  tlf: 38 35 89 00 
KvInnHeRAd: Kvinnherad Bil og teknikk AS 53 48 46 50 lAKSelv: lakselv Motor AS 78 46 47 77 lARvIK: larvik Motor 33 14 18 50 leKneS: joh vian 76 05 42 00 
MOlde: Bilsalg Krokstad 71 20 30 80 nARvIK: Sentralverksted 76963600 OddA: esso Servicesenter 53 64 13 04 OSlO: RSA BIl Oslo 23 24 20 40 PORSGRUnn: e18 trucksenter (varebil) 40 43 62 44 
ROMeRIKe: RSA BIl Romerike 64 83 12 00 SAndneS: RSA BIl Forus  51 96 49 00  SAndneS: Rovik Auto AS  51 60 55 80 SARPSBORG: RSA BIl Sarpsborg  69 13 68 70 
SARPSBORG: Bergheim Autosalg østfold AS  69 12 88 00 SeljORd laustad bil 35064100 SKI: RSA BIl Ski 64 87 88 80 SKIen: telemark Bil 35 59 91 90 
SORtlAnd: vesterålen Bil AS 76 11 07 00 SPydeBeRG: essen Bil AS 69 83 34 80 StAtHelle: Myrlands Auto AS35 96 86 00 SteInKjeR: Bragstad Bil AS 74 16 28 88 
StjøRdAl: Kristoffersen Bil AS 74 82 24 22StORd: Heiane Bil AS 53 40 23 00 Sør-AudnedAl: vigeland Bil AS38 25 66 62 tROMSø: nilsen Bil AS 77 60 84 20 tROndHeIM: Bilmax trondheim72 88 20 00 
tynSet Holmen motorservice 62480980 tønSBeRG: tønsberg Auto AS 33 34 97 97 vIKeRSUnd: Hæhre Auto AS 32 78 00 84 ÅleSUnd: ødegårds Bil AS 70 17 33 50



8

Ledelse
Nr. 39 fredag 18. oktober 2013 Ukeavisen Ledelse

Om ledere, 
leder verktøy 
og leder-
utford ringer

FOTO: VEGARD GRØTT / NTB SCANPIX



9Ukeavisen Ledelse fredag 18. oktober 2013 Nr. 39

Av Knut Petter Rønne, Anita 
Myklemyr og Martin  Moland
red@ukeavisen.no

Mer enn halvparten – 52 – prosent av 
norske ordførere og rådmenn er posi-
tivt innstilt til en kommunereform nå, 

viser en blodfersk spørreundersøkelse Ukea-
visen Ledelse har gjort. 25 prosent stiller seg 
«nøytrale», mens 23 prosent er «negative». Skil-
ler vi duoen ordfører/rådmann, ser vi at ordfø-
rerne er noe mer skeptiske enn sine rådmenn. 
42 prosent av ordførerne stiller seg positiv til 
en kommunereform, mens helle 64 prosent av 
rådmennene gjør det (se �gur). 

Jan Tore Sanner får en omfattende jobb i sitt 
nye superdepartement, men han er den av de 
nye statsrådene som raskest kan sette både sitt 
eget preg og stempel på politikken.

– Dette blir superspennende. Med super-
dyktige fagfolk, sa Sanner om sitt nye embete 
da regjeringen ble presentert. Om jobben han 
skal gjøre, har han uttalt: – Jeg ønsker tempo.

Forventningene er høye til Sanner og hans 
nye «superdepartementet». Å legge Fornyings- 
og administrasjonsdepartementet inn under 
Kommunal – og dermed skape det nye Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet – er 
et smart grep både politisk og PR-messig mener 
eksperter Ukeavisen har snakket med. 

Svært mange mener det er behov for refor-

mer i o�entlig sektor. Og svært mange mener de 
rødgrønne har forsømt IKT-politikken. Dermed 
har Sanner & co gode forutsetninger til å vise 
handlekraft og score politiske poeng. 

Smart grep 
Leder i tenketanken Civita, Kristin Clemet, har 
lenge tatt til orde for forenkling av forvaltnin-
gen. Derfor mener hun regjeringens grep med 
å slå Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet (FAD) sammen med Kommunaldepar-
tementet er en god ide. 

– FAD har vært et svakt departement som 
ikke har hatt tilstrekkelig styrke innad i forvalt-
ningen. Nå blir forvaltningspolitikken samlet 
i et tyngre miljø. Det er smart, og et godt grep, 
sier Clemet til Ukeavisen.

– Forvaltningen har lenge vært et forsømt 
område i norsk politikk. Nå ser det ut til at dette 
viktige politikkområdet vil få større tyngde, sier 
Clemet, som ikke tror befolkningen vi se store 
endring med det aller første. 

Ifølge Clemet er det vanskelig å gjøre store 
endringer for en sittende regjering. I alle fall 
hvis det dreier seg om store endringer, som for 
eksempel å redusere antall departementer fra 
18 til 10. Dessuten vil store endringer ha best 
av en så bred politisk forankring som mulig. 

– Dette er et smart grep som kan gi ster-
kere koordinering mellom statsforvalt-
ningen og kommunene, sier styreleder i 

Fryd og 
 forandring 

med  gammel 
traver

Norske ordførere og rådmenn er klare for 
kommunereform. KS innser nødvendigheten 
av færre kommuner og den nye regjeringens 
med- og motspillere mener at det er viktig med et 
større tempo i IKT-satsingen. Jan Tore Sannner 
kan få en �ying start i sitt nye superdepartement. 

Lederutfordringen:  
Jan Tore Sanner skal modernisere Norge

Jan Tore Sanner har fått en av regjeringens vik-
tigste og mest omfattende oppgaver. Via sitt nye 
«superdepartement» – Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet - skal han effektivisere og 
modernisere offentlig forvaltning. I tillegg skal 
forenkle og avbyråkratisere departementer og 
direktorater, samt gjennomføre en varslet kom-
munereform. Forandring er et langsiktig prosjekt, 
og utfordringen blir å holde fokus. Når greiene 
skjerpes, og visjonene fylles med innhold, vil 
motstanderne komme ut i åpent lende.

Lederutfordringen
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Lederutfordringen

– Det er ikke noe dårlig tidspunkt å starte arbei-
det med en kommunereform på, men dette er ikke 
gjort over natten, og i jobben med en slik reform 
blir det uansett noen tø�e tak. Man må bruke god 
tid på å forankre dette i alle partiene, og tvang vil 
møte sterk motstand. Både i Høyre og Frp �nnes 
lokalpolitikere som ikke er særlig lystne på å slå 
sammen sine kommuner med naboen, påpeker 
Sandum. 

Den varslede kommunereformen, er heller ikke 
det noe som kommer brått på ledelsen i KS. 

– Tidspunktet for å se på om det er hensikts-
messig å gjøre noe med kommunestrukturen er 
modent. Regjeringen sier jo at de skal ha en bred 
prosess, og det er avgjørende for å lykkes, sier KS-
styrelederen. Hun påpeker at en eventuell reform 
må bære over tid, og ikke bli et vedtak som man 
kan ta omkamp på hver gang det er valg. 

I sommer vedtok landsstyret i KS hvordan de 
mener en reformprosess bør foregå og hva regje-
ringen bør legge vekt på i sitt arbeid. 

«KS mener at en mulig endring av kommune-
strukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stor-
tinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, 
tydelige rammer for prosessen og en overordnet 
tidsplan. Dette må utformes i nært samarbeid 
med kommunesektoren,» heter det i vedtaket.

– Kommunenes oppgaver etter en slik reform er 
noe som må diskuteres og klargjøres før den gjen-
nomføres. Hva skal kommunene være? Hva skal vi 
levere? spør Helgesen. Dessuten kan man heller 

 kommunenes fellesorganisasjon KS, Gunn Marit 
Helgesen. Helgesen ser frem til at dette vil gi bedre 
resultater for samarbeidet mellom stat og kom-
mune. I tillegg til at KRD og FAD slås sammen og 
blir til Kommunal og moderniseringsdepartemen-
tet, mener hun det også er smart at planavdelingen 
som hittil har ligget i Miljødepartementet nå også 
�yttes inn under Kommunal og modernisering. 
Det innebærer at koordineringen av �ere plan- og 
reguleringssaker blir kommunaldepartementets 
gebet, og at kommunene slipper å forholde seg til 
Miljø- og klimadepartementet i slike saker. Også 
klagebehandlinger i forbindelse med regulerings-
saker �yttes med dette fra miljø til kommunal. 

– Dette er noe vi i KS har etterlyst før, så dette er 
vi fornøyd med og støtter, sier Helgesen. 

Hun påpeker at grepene som gjøres ved oppret-
telsen av det nye «superdepartementet» er å ta et 
helhetlig grep om mye av det som faktisk henger 
sammen i kommunalpolitikken 

Handlekra� på IKT
Roger Sandum, kommunikasjonsrådgiver i Gam-
bit og mangeårig statssekretær for kunnskapsmi-
nister Kristin Halvorsen, mener også det var smart 
av regjeringen å opprette et «superdepartement» 
ved å legge FAD inn under Kommunaldeparte-
mentet. 

– IKT-feltet har et sterkt uutnyttet potensial for 
regjeringen både politisk og kommunikasjons-
messig. Her kan mye gjøres og det er lett å vise 
«nye takter», sier Sandum til Ukeavisen. 

Han mener de rødgrønne har vært alt for slappe 
i sin IKT-satsing. Det gir Sanner gode muligheter 
til å markere seg. 

– Lista ligger i utgangspunktet så lavt at de bare 
kan spasere over og motta jubel, sier Sandum. 

Mange i IKT-bransjen har lenge etterlyst at IKT-
satsingen samles i ett departement. At den samlin-
gen legges til Kommunaldepartementet, kan være 
lurt, mener Sandum. Mange av IKT-problemene i 
det o�entlige skjer jo ofte i samspillet, eller man-
gelen på sådant, mellom stat og kommune. 

I tillegg har Sanner fått med seg Paul Cha�ey 
fra Abelia som statssekretær. Det sender også et 
tydelig signal om modernisering og sterkere sat-
sing på IKT. 

– Cha�ey har hatt teknologi, IKT og kunnskap 
på sin agenda i årevis. Han har sku�en full av gode 
forslag og han kjenner bransjen godt. Han har i til-
legg vært opptatt av to-delingen og oljeavhengig-
heten i økonomien, noen som står godt til Høyres 
retorikk gjennom valgkampen. Nå kan de vise at 
kunnskap og IKT blir en grunnmur i modernise-
ringen av Norge, mener Sandum. 

Men Sanner & co får ikke all digital makt i lan-
det. Fortsatt ligger telekom og bredbåndutbygging 
under Samferdselsdepartementet, helsenett er et 
prosjekt under Helsedepartementet og Nødnettet 
skal fortsatt spise ressurser fra Justisdepartemen-
tet. 

– IKT-satsingen blir fortsatt fragmentert og det 
blir opp til Sanner å vise handlekraft på området. 
Men han nyter åpenbart høy tillit i Høyre og har en 
posisjon som han kan utnytte. For eksempel ved 
å få fart på utrulling av velferdsteknologi i kom-
munene, sier Sandum. 

Sandums analyse stemmer godt overens med 
hva den akademiske ekspertisen mener om saken. 
Jan Ole Vanebo, professor ved avdeling for øko-
nomi, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag, har o�entlig sektor som spesial-
felt og har skrevet �ere bøker om modernisering 
og endringer i o�entlig sektor. Han mener sam-
menslåingen av Fornyingsdepartementet med 
Kommunaldepartementet er en fordel for Sanner. 
Vanebo viser til at mange redskaper for forandring 
og ledelse, herunder Di� – ligger i Fornyingsde-
partementet. 

– Det er ikke uten grunn Sanner kalles super-
minister. Sammenslåingen av departementene 
gjør at Sanner får større handlingskapasitet til å 
samordne fornyingsreformer i o�entlig sektor 
enn det forgjengerne har hatt. Han får langt mer 
beslutningsmakt, sier Vanebo, som mener at San-

ner også stiller med en annen fordel når han går 
i gang med forandringene i o�entlig sektor: På 
dette feltet er partene i den nye regjeringen mer 
samkjørte enn partene i den rødgrønne regjerin-
gen var. 

Kommune-Norge ser hva som kommer
Ukeavisens spørreundersøkelse blant ordførere og 
rådmenn viser at kommune-Norge nå forbereder 
seg på en omfattende reform. At så mange stiller 
seg positiv til en kommunereform er også en måte 
å forbrede seg til det uunngåelige. 

En av de ordførerne som er positiv til en reform 
er Hortens Høyre-ordfører Børre Jacobsen. Han 
mener det �nnes viktigere ting enn kommune-
grensene som må skjeles til når man skal forbedre 
o�entlig sektor.

– For meg er det viktigere at vi har et godt tje-
nestetilbud enn at vi har dagens kommunegren-
ser. Jeg er med andre ord positiv til en kommune-
reform, sier han til Ukeavisen Ledelse.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) håper 
Sanner vil bruke sin post som kommunal og 
moderniseringsminister til å lytte til kommunene 
før han gjennomfører en kommunereform.

– Sanner er en sentral politiker, som sannsyn-
ligvis vil ha stor handlekraft innad i regjeringen. 
Dog frykter jeg, med forbehold om at jeg ikke kjen-
ner alle utnevnelsene, at det er litt spedt med kom-
munal erfaring i regjeringen. Det gjør det viktig 
at man har en god dialog med kommunene, sier 
hun.

Ottervik sier videre at hun er positiv til en kom-
munereform, men at dette er svært avhengig av 
hva kommunereformen vil innebære.

- Min tilnærming er at denne kommunerefor-
men må baseres på gulrøtter, ikke pisk. Dette må 
være noe som det er positivt for kommunene å 
gå inn i. Samtidig må vi som kommuner, selv om 
reformen lar vente på seg, �nne gode muligheter 
for sammenslutninger og samarbeid der det er 
mulig å få til, sier Trondheim-ordføreren

Kristin Clemet tror den varslede reformen vil 
møte mindre motstand nå enn hva som har vært 
tilfellet tidligere. 

– Det er blitt bred politiske enighet om at tiden 
er inne for en kommunereform. KS har innsett 
behovet for reformer og hindringen for å kunne 
gjennomføre er blitt kraftig redusert de seneste 
årene. Arbeiderpartiet er jo også enige i at det 
trengs en kommunereform, påpeker Clemet. 

Sandum i Gambit tror imidlertid ikke jobben 
blir like enkel. 

+ STERKE SIDER 
●● Lang politisk erfaring

●● Saklig

●● Kunnskapsrik

●● Inngir tillit

●● Blant Ernas Solbergs aller 
nærmeste

? MULIGHETER
●● Får stort handlingsrom i sitt nye 

«superdepartement»

●● Hans posisjon i Høyre og i Erna 
Solbergs innerste krets gir økt 
gjennomføringskra�

●● «Tiden er moden for modernisering» 
– opinionen forventer endringer 
og �ere enn tidligere synes positivt 
innstilt

– SVAKHETER
●● Ingen regjeringserfaring

●● Ikke vist seg som noen 
«folkeforfører»

●● Kan virke litt «kjedelig»

! TRUSLER
●● Motstand fra fagforeninger/

profesjoner – e�ektivisering og 
endringer handler om folk 

●● Motstand fra lokalpolitikere – når 
sammenslåinger nærmer seg 
konkretisering

●● Motstand fra Stortinget – KrF og 
Venstre vil også få behov for å 
markere seg

●● Intern uro – Frp kan vise seg mer 
utålmodig når det gjelder «å forandre 
Norge» enn Sanner og Høyre

Analyse:  Jan Tore Sanner

Nytt radarpar? Paul Cha�ey (H) fra Abelia og Fremskrittspartiets tidligere stortingsrepresentant            og innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen, blir begge statssekretærer for Jan Tore Sanner. I tillegg får de med seg tidligere ordfører i 
Evenes i Nordland, Jardar Jensen (H)) og Anders Johansen Bals (H) som statssekretær-kolleger.                Sistnevnte er fra Kautokeino og får et spesielt ansvar for samiske spørsmål. 
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Forskeren
«Han har tillit 
i �ere leire, og 
når du kombi-
nerer tillit 
med makt, får 
du gjort mye»
Jan Ole Vanebo, professor i ledelse 
ved Høgskolen i Nord-Trøndelag

Rådgiveren
«Lista ligger 
i utgangs-
punktet så 
lavt at de bare 
kan spasere 
over og motta jubel»
Roger Sandum, 
kommunikasjonsrådgiver i Gambit

Kommune-
generalen
«Dette er et 
smart grep 
som kan 
gi sterkere 
koordinering 
mellom statsforvaltningen 
og kommunene»
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Ideologen
«Forvalt-
ningen har 
lenge vært 
et forsømt 
område i 
norsk politikk. 
Nå ser det ut 
til at dette viktige politikk-
området vil få større tyngde»
Kristin Clemet, leder i Civita

Nytt radarpar? Paul Cha�ey (H) fra Abelia og Fremskrittspartiets tidligere stortingsrepresentant            og innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen, blir begge statssekretærer for Jan Tore Sanner. I tillegg får de med seg tidligere ordfører i 
Evenes i Nordland, Jardar Jensen (H)) og Anders Johansen Bals (H) som statssekretær-kolleger.                Sistnevnte er fra Kautokeino og får et spesielt ansvar for samiske spørsmål. 

FOTO: UNIVERSITETSFORLAGET

FOTO: REGJERINGEN

FOTO: UNIO

FOTO: CIVITA

ikke hoppe over geogra�en, mener KS-lederen. 
Noen kommuner har store geogra�ske avstander, 
som det må tas hensyn til.

– KS må trekkes med i arbeidet dersom en slik 
reform skal lykkes. Dessuten må det ligge noen 
insitamenter for kommunene i dette. Økonomi 
blir viktig. Ingen ønsker å tape på en sammenslå-
ing, sier Gunn Marit Helgesen.

Professor Vanebo tror Sanner vil møte mot-
stand etter hvert som en kommunereform tar 
form. 

– Han vil møte politisk motstand i Stortinget, og 
han vil også møte mye motstand rundt om i Kom-
mune-Norge. Men hvis Sanner skal slå sammen 
kommuner og vente til det skjer frivillig fra kom-
munenes side, vil det ta år og dag. Han kan ikke 
vente på at alle skal bli enige. Her kan det være lurt 
å skjele til reformen som Danmark har gjennom-
ført. Den forandret kommunekartet i Danmark 
fra 270 til 98 kommuner i løpet av to år. Danmark 
er ikke Norge, men den radikale endringen viser 
hva du kan oppnå med politisk handlekraft, sier 
Vanebo. 

Saklig og kunnskapsrik
Norske ordførere har tro på at Sanner er rett mann 
for «deres» departement, viser Ukeavisens spør-
reundersøkelse. 51 prosent av ordførerne mener at 
Sanner er «rett mann for jobben». Kun 10 prosent 
er skeptiske, mens en stor andel svarer «vet ikke» 
eller de ønsker ikke å svare på spørsmålet. 

– Han framstår som en saklig, kunnskapsrik 
politiker med mye erfaring. Han har tillit i �ere 
leire, og når du kombinerer tillit med makt, får du 
gjort mye. Jeg tror han har gode forutsetninger for 
å gjøre en god jobb, sier professor Jan Ove Vanebo. 

– Jeg tror han er plukket til jobben fordi han 
er en politiker som leverer resultater. Man kan 
skille mellom utspillspolitikere og politikere som 
gjennomfører. Det er ikke alltid medietekke og 
retorikk henger sammen med det man faktisk får 
til, sier han.

Forenkle og e�ektivisere
Jan Tore Sanner og resten av de blåblå har lenge 
hatt et mantra om å «avbyråkratisere» forvaltnin-
gen. I regjeringserklæringen står det at regjerin-
gen skal «gjennomgå strukturen i direktoratene 
og departementene med sikte på å forenkle og 
avbyråkratisere.» 

Kristin Clemet  påpeker at vi nok ikke vil få opp-
leve verken et nytt kommunekart eller en helt ny 
og superslank statsforvaltning i løpet av de kom-
mende �re årene. 

– Slike store endringer skjer ikke i en hånd-
vending. Regjeringen har vel selv antydet at de 
nødvendige vedtakene i forkant av en kommu-
nereform kan skje i den kommende perioden, og 
at selve gjennomføringen skjer etter neste valg. 

Men det er saker Sanner kan ta tak i gan-
ske raskt, ifølge Clemet. Samarbeidet internt 

Kommune-Norge klar for reform
«Den nye regjeringen har lansert en kommunereform hvor måsettingen 
er å redusere antallet kommuner. Hva er din holdning til en slik reform?»
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i forvaltningen og særlig mellom departementene 
handler mye om vilje og tilrettelegging. 

– Her kan de få til masse allerede nå. Dessuten 
kan de få opp tempoet når det gjelder digitalise-
ring av forvaltningen. Det gjøres mye på dette 
området, her kan man legge et større trykk og øke 
tempoet betraktelig, mener Kristin Clemet. 

Jan Ole Vanebo mener at Jan Tore Sanners store 
utfordring er at han må ta for seg hele styrings-
systemet i o�entlig sektor. 

– Det har oppstått en del paradokser i o�ent-
lig sektor gjennom den moderniseringen som 
har pågått de siste tretti årene. I New Public 
Management (e�ektivisering av o�entlig sektor 
med virkemidler fra næringslivet, red.anm.) var 
grunnideen at man skulle la lederne lede. Poli-
tikerne ga fra seg mye makt, og det som før var 
o�entlig forvaltning ble gjort om til virksomheter 
med selvstendig resultatansvar, herunder ansvar 

for faglig drift, økonomi og personal. Politikerne 
oppdaget imidlertid at de mistet styringen, og for 
å ta igjen noe av dette etablerte de kontroll- og 
registreringsrutiner som er så omfattende at det 
tar oppmerksomheten bort fra kjernevirksom-
heten. Alt skal registreres, måles og rapporteres. 
Administrasjonen har tatt kontrollen over pri-
mærvirksomheten i store deler av o�entlig sektor, 
sier professoren, som mener at Jan Tore Sanner 
må sørge for at alle de store, tunge produsentene 
av velferdstjenester – som helse og skole – igjen 
retter mer av oppmerksomheten mot de kjerne-
oppgavene de skal utføre.

Kristin Clemet håper og tror at hennes tanke 
om en egen forvaltningskommisjon nå kan se 
dagens lys. 

– Jeg har mange ganger foreslått å sette ned en 
forvaltningskommisjon. Jeg håper og tror regje-
ringen vil vurdere å sette ned en forvaltningskom-
misjon som kan gjennomgå statsforvaltningen i 
sin fulle bredde. Da blir det enklere å prioritere 
hva som bør gjøres, og det blir ikke minst enklere 
å få tverrpolitisk støtte om fornuftige endringer, 
mener Clemet. 

Hvem skal ut? 
Den blåeste retorikken om «byråkratiet» som det 
store hinderet mot enda mer vekst og velstand, vil 
bli utfordret, mener �ere av ekspertene Ukeavisen 
har snakket med.

– De kan bygge ned kontrollrutiner, men de 
trenger byråkrater og administrasjon som støt-
ter oppunder kjernevirksomheten. De har sagt de 
skal bekjempe byråkratiet, men vi greier oss ikke 
uten profesjonelle byråkrater og en administra-
sjon med høy etikk. Man kan ikke lage et marked 
av o�entlig sektor. O�entlig sektor må vær basert 
på åpenhet, rettferdighet og likeverd, påpeker pro-
fessor Vanebo.

Også Sandum i Gambit mener «byråkratiet» 
blir fremstilt mer negativt enn det fortjener. 

– Det er hevet over tvil at det er rom for å e�ek-
tivisere o�entlig forvaltning. Og man kan komme 

langt gjennom målrettet og omfattende digitalise-
ring, sier Sandum. 

Men han påpeker samtidig at byråkratiet fak-
tisk har en jobb å gjøre. Det sørger for at o�ent-
lige tjenester blir gjennomført. At barna våre får 
skolegang eller at bestemor får sykehjemsplass. 

– De såkalt «ansiktsløse byråkratene» som 
mange ynder å kalle dem, gjør faktisk en eller 
annen form for matnyttig arbeid. Det enorme inn-
sparingspotensialet innen det o�entlige byråkra-
tiet som mange blåblå-politikere har forfektet, er 
sterkt overvurdert, mener Roger Sandum. 

Stilling: Kommunal – og 
moderniseringsminister
Politisk erfaring: Sanner begynte sin karriere 
som varamedlem i Bærum kommunestyre, og 
var også valgkampsekretær for Bærum Høyre i 
1985 og leder for Bærum Unge Høyre i 1985-86. 
Sanner var 1. vararepresentant for Akershus på 
Stortinget 1989-1993, og møtte første gang fast 
på Stortinget 1989-1990. Han ble valgt første 
gang på eget mandat i 1993.  
 I løpet av årene på Stortinget har han blitt 
valgt til 2. nestleder i Høyre i 2004 og til 1. 
nestleder i 2008. Han ledet også Høyres 
programkomité for perioden 2005-2009.
Utdanning og arbeidserfaring: Sanner har 
videregående utdanning fra 1984. Han har også 
tre års utdanning i markedsføringsledelse fra 
BI, og et grunnfag i markedskommunikasjon 
fra Westerdals reklameskole i 1989. Videre 
har han et grunnfag i markedsøkonomi og 
informasjonskurs fra Forsvarets høgskole fra 
2011.  Jan Tore Sanner bor på Høvik i Bærum 
og er gi� med Solveig Barstad, kjent som 
programleder for TV2 hjelper deg og «God 
morgen Norge».

KILDE: REGJERINGEN.NO, WIKIPEDIA

Jan Tore Sanner (48)«Jeg håper 
og tror regje-
ringen vil 
vurdere å 
sette ned en 
forvaltnings-
kommisjon 
som kan 
gjennomgå 
statsforvalt-
ningen i sin 
fulle bredde»
Kristin Clemet, 
Civita

FOTO: HANS KRISTIAN THORBJØRNSEN / FLICKR/HØYRE

I vinden: Jan Tore Sanner har lang erfaring, nyter stor tillit i Høyre og er blant Erna Solbergs mest fortrolige. Men han mangler regjeringserfaring og kan kanskje virke litt «kjedelig». 

«Mener du at Jan Tore Sanner som politiker 
og ledertype er rett mann til å lede det nye 
departementet og de reformene det får i 
oppgave å gjennomføre?»

Har tro på Sanner
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Ja Nei Vet ikke Ønsker ikke å svare 

Lederutfordringen



//  Raskt bistå med informasjon om regelverk og mulige 
samarbeidspartnere i EU/EØS-landene.

//  Utlyse og følge opp stillinger i hele EU/EØS-området via ulike kanaler.

//  Jobbmesser

//  Rekrutteringsveiledning. 

//  Søk også på http://eures.europa.eu, der arbeidssøkere 
fra hele Europa har lagt ut sine CV-er.

Rekruttere fra Europa?
NAV EURES kan hjelpe deg! 

www.nav.no/eures
www.nav.no/englisheures

Telefon 75 42 64 04
Mail: eures@nav.no

Finn din nærmeste EURES-rådgiver på
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Anita Myklemyr følger utenlandske og norske nettsider, 
blogger og papirmedier som skriver om ledelse.

Observert

Økte honorarer  
til styrelederne
Snitthonoraret til styreledere i selskaper på Oslo Børs økte i siste styreperiode  
fra 405.000 til 430.000 kroner, skriver Kapital. 
Magasinet har ifølge hegnar.no laget en oversikt over de best, og dårligst, betalte 
styrelederne. På toppen av honorarlisten ligger Bjarte Bruheim, arbeidende 
styreleder i Electromagnetic Geoservices. Han drar ifølge Kapital inn hele  
3,2 millioner kroner i styrehonorar. 

2 tips  
til strategi-
arbeidet
Mange strategiske 
planer ender opp som 
�ne ord i et dokument. 
Det hevder Ron Ashkenas og Logan Chandler i 
et innlegg hos Harvard Business Review. De to har 
tips om hvordan du kan få mer ut av det strategiske 
planleggingsarbeidet. Dette er to av dem:

Test antagelser  
gjennom eksperimenter
Strategisk planlegging innebærer nødvendigvis at 
man inne på møterommene gjør noen antagelser 
om resultater av tiltak. Test denne typen antagelser 
ved å gjøre faktiske tester ute i felten, råder skriben-
tene. Da får du et bedre bilde av hva som faktisk 
fungerer og hva som ikke fungerer.

 Still provoserende  
spørsmål
I teorien bør strategisk planlegging føre til intense 
debatter og diskusjoner, men ofte blir prosessen 
rigid og strukturert, men dokumenter som er dynget 
ned av data. Forsøk å motvirke dette. Still spørsmål. 
Hva er de viktigste to-tre tingene vi må gjøre riktig for 
å få denne strategien til å virke? Hvis vi går for denne 
strategien, hva velger vi da bort?

Den norske voksenbefolknin-
gen som helhet ligger over 
OECD-snittet i leseferdigheter 
og tallforståelse, mens alders-
gruppen under 25 år ligger noe 
under OECD-snittet i lesefer-
dighet, og omtrent på gjen-
nomsnittet i tallforståelse. Det 
melder Statistisk sentralbyrå.

25

Det konstaterer Lucy Kellaway i artikkelen Compe-
tence beats con�dence every time at the o�ce i Finan-
cial Times. Kellaway har i forbindelse med artikkelen 
plukket fram boken Con�dence av Tomas Chamorro-
Premuzic, professor ved University College London, 
og her har journalisten funnet argumenter for at det 
kan være positivt å ikke være utrustet med for mye 
selvtillit.

Jobber hardere
Den som ikke har så mye selvtillit vil eksempelvis 
jobbe hardere enn mange andre, fordi de drives av 
angst. Folk som ikke �ommer over av selvtillit lytter 
dessuten i større grad til kritikk, og forsøker å justere 
seg etter den. Den som har lav selvtillit risikerer for 
øvrig sjelden å ende opp som arrogant.

Hvordan mennesker med lav selvtillit opplever 
hverdagen, sier artikkelen ingenting om. Ei heller 
sies det noe om hvor lav selvtillit det her er snakk 
om, men poenget er neppe å argumentere for altfor 
lav selvtillit. Det handler om realisme. Med henvis-

ning til den allerede nevnte boken, skriver Kel-
laway at hun mener vi bør ha et realistisk syn 
på hva vi kan få til og hva vi ikke kan få til.

Slår et slag for kompetanse
Financial Times-journalisten løfter i artikkelen 
også frem et annet poeng hun mener blir for lite 
belyst i ledelse: Kompetanse. 

Hun viser til at vi får ofte høre at selvtillit gir 
resultater. Tomas Chamorro-Premuzic har ifølge 
Kellaway imidlertid funnet data som peker i retning 
av at sammenhengen går motsatt vei. Det er ikke 
sikkert kjente, vellykkede folk har gjort suksess 
fordi de har selvtillit. De kan ha fått selvtil-
lit fordi de har gjort suksess. Professor 
Chamorro-Premuzic mener vi bør 
være mindre opptatt av selvtillit 
og mer opptatt av kompetanse. 
Målet bør ikke være å tro at vi er 
gode, men å jobbe for å faktisk 
bli gode.

På nettsidene til Forbes skriver skribent Jennifer Cohan, helserådgiver for 
ledere, at det er vanlig at toppsjefer og andre innflytelsesrike mennesker 
med en suksessrik og sunn livsstil starter dagen tidlig om morgenen, og 
at morgenfuglene bedriver en rekke aktiviteter før klokken åtte om 
morgenen. Hva slags undersøkelser som eventuelt ligger bak denne lis-
ten over morgenritualer, sier artikkelen ingenting om. Her er imidlertid 
overskriftene i Forbes’ oppskrift på et vellykket morgenritual:

1. Trening
Morgentrening gir energipåfyll og en god start på dagen.

2. Planlegging av dagen
Vellykkede morgenfulger legger ifølge Forbes en plan for dagen, de set-
ter seg noen mål og en arbeidsliste. Morgenen er en god tid for denslags 
aktiviteter, ettersom det ofte er en stille tid på døgnet. Du reflekterer 
etter sigende lettere, og har lettere for å prioritere. Siden du neppe for-
styrres, kan du også løse noen problemer underveis.

3. Sunn frokost
En god og sunn frokost er godt for både kroppen og tankevirksomheten.

4. Visualisering
En stille morgenstund er en god tid for å meditere eller visualisere. Se for deg 
dagen som ligger for deg, og tenk på det du vil lykkes med denne 
dagen. Litt positiv tankevirksomhet kan være til hjelp både for 
humøret og for arbeidet som skal gjøres i løpet av dagen.

 5. Går løs på den verste oppgaven først
Vi har alle noen oppgaver på arbeidslisten som vi gruer oss 
til og utsetter lengst mulig. Hvis du gjør denne oppgaven 
først, sparer du deg for mye stress. Om morgenen er 
dessuten uthvilt og har mer energi enn lenger utpå 
dagen. Dermed er du bedre rustet for å håndtere 
vanskelige prosjekter.

5 ting framgangsrike 
mennesker gjør før klokken 
åtte om morgenen

Vi får hele veien høre at høy selvtillit er et gode, 
men lav selvtillit har også sine positive sider.

Lav selvtillit har sine positive sider
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aktiviteter, ettersom det ofte er en stille tid på døgnet. Du reflekterer 
etter sigende lettere, og har lettere for å prioritere. Siden du neppe for-
styrres, kan du også løse noen problemer underveis.
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En stille morgenstund er en god tid for å meditere eller visualisere. Se for deg 
dagen som ligger for deg, og tenk på det du vil lykkes med denne 
dagen. Litt positiv tankevirksomhet kan være til hjelp både for 
humøret og for arbeidet som skal gjøres i løpet av dagen.
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åtte om morgenenåtte om morgenenåtte om morgenenåtte om morgenenåtte om morgenenåtte om morgenenåtte om morgenenåtte om morgenenåtte om morgenen
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Torstein Nesheim, seniorforsker ved Samfunns- 
og næringslivsforskning ved Norges Handels-
høyskole, har i en studie spurt toppledere i 1249 
bedrifter om hvilke bemanningstiltak de har gjen-
nomført i løpet av �nanskrisen og hvilke e�ekter 
tiltakene hadde for å få til omstilling. Funnene 
viser at nesten åtte av ti bedrifter i utvalget var 
berørt av �nanskrisen. Av disse reduserte 52 pro-
sent antallet nyansettelser, 46 prosent reduserte 
overtidsbruken og 36 prosent sa opp ansatte. 
Topplederne i studien �kk videre spørsmål om de 
klarte å få til omstilinger - i betydningen endring 
av strategier, strukturer, rutiner og prosedyrer. De 
ble bedt om å vurdere e�ekten av tiltakene på en 
skala fra én til fem, der høyere tall indikerte større 
grad av omstilling.

Undersøkelsen avdekket klare forskjeller. 
Bedriftene som gjennomførte oppsigelser oppga 
i gjennomsnitt høyere verdier på dette spørsmålet 
enn bedriftene som ikke gjorde det.  Det skriver 
Norges Handelshøyskole hos forskning.no.

Sterkt signal
Torstein Nesheim viser til at det å si opp folk sen-
der et sterkt signal til de ansatte om at bedriften 
er en alvorlig situasjon. Nesheim mener at denne 
signale�ekten gjør det lettere å få de ansatte med 
på endringer. Han presiserer imidlertid at oppsi-
gelser ikke bare er positivt for å få ti omstillinger.

– På den ene siden kan oppsigelser oppleves 
som brudd på kulturen i selskapet og skape en 
usikkerhet blant ansatte som gjør at fokuset blir 
rettet mot andre ting enn det å få til endringer. På 
den andre siden kan oppsigelser føre til at folk i 
større grad får forståelse for at de må jobbe har-
dere og være mer �eksible. Undersøkelsen viser 
at det siste elementet som var det viktigste i den 
aktuelle situasjonen, sier Nesheim til forskning,no.

I studien er det også undersøkt om bedrifter 
som gjennomførte permitteringer hadde lettere 
for å få til omstilling. Her ble det ikke funnet sig-
ni�kante forskjeller sammenlignet med bedrifter 
som gjennomført mer moderate tiltak.

Kan noen enkle 
kjøreregler 
føre til raskere 
beslutninger?
Ja, mener Nick Tasler, forfatter, konsulent 
og daglig leder i selskapet Decision Pulse. I et 
blogginnlegg hos Harvard Business Review, 
foreslår han følgende tilnærming:

 Tenk på det målet  
du skal nå
Et hinder for raske beslutninger, er for mange 
beslutningskriterier. Tenk deg om hvis har en 
lang rekke kriterier du skal vurdere. Hvilke to 
kriterier utgjør størst forskjell for resultatet?

 Utvid referanse-
rammene dine
Den raskeste og enkleste måten å gjøre dette 
på, er å spørre en annen person. Han eller hun 
kan utvide referanserammene dine og bidra 
til å luke bort feilvurderinger. En annen effekt 
er at det å forklare situasjonen for andre i seg 
selv bidrar til økt innsikt.

Gjør noe
Velg ett alternativ, og slipp alle andre gode 
løsninger. Du har sjelden noen garanti for at 
du har valgt rett løsning, men det viktigste er 
da kanskje heller ikke å finne den perfekte 
løsningen. Det kan være like viktig å komme 
seg videre.

Mener du at du har et potensial 
som folk rundt deg ikke ser?
For at ledere, kunder, kolleger og andre skal tenke på akkurat deg 
når nye, spennende muligheter dukker opp, er det en fordel at de 
ser – og husker – de tingene du gjør. Harvard Business Review har i 
sakens anledning publisert et par tips fra Dorie Clark og «How to 
Get Others to See Your Potiential».

Skap innhold
Internett gir deg muligheter til å vise hva du kan. Er du grafisk 
designer, kan du vise fram det du har gjort på en hjemmeside 
etc. Du kan også skrive blogginnlegg, lage podcasts, 
forfatte noen proffe twittermeldinger etc. Det finnes 
mange kanaler for å vise fram det du kan og gjør.

 Finn en medspiller
 Gjør en avtale med noen om at dere støtter og 
«framsnakker» hverandre. På fagkonferanser, 
seminarer etc kan dere passe på å pense samtaler 
inn på områder der partneren er sterk. Dere kan også, 
når det er naturlig, passe å nevne konkret ekspertise 
og erfaring den andre innehar. Det høres bedre ut 
og oppfattes annerledes at andre reklamerer for deg 
enn at du gjør det selv.

Få folk til å 
oppdage deg

Oppsigelser lettet omstillinger

«Jeg har lyst å bruke et uttrykk som  
Kjetil Siem lærte meg. Han snakket om  
ledelse på neandertalernivå.» 
Egil «Drillo» Olsen svarer på TV2s spørsmål om han har respekt for  
fotballpresidenten og generalsekretæren i fotballforbundet. 

Kan noen enkle 
kjøreregler 
føre til raskere 
beslutninger?
Ja, mener 
og daglig leder i selskapet Decision Pulse. I et 
blogginnlegg hos Harvard Business Review, 
foreslår han følgende tilnærming:

 Tenk på det målet 
du skal nå
Et hinder for raske beslutninger, er for mange 
beslutningskriterier. Tenk deg om hvis har en 
lang rekke kriterier du skal vurdere. Hvilke to 
kriterier utgjør størst forskjell for resultatet?

 Utvid referanse-
rammene dine
Den raskeste og enkleste måten å gjøre dette 
på, er å spørre en annen person. Han eller hun 
kan utvide referanserammene dine og bidra 
til å luke bort feilvurderinger. En annen effekt 
er at det å forklare situasjonen for andre i seg 
selv bidrar til økt innsikt.

Gjør noe
Velg ett alternativ, og slipp alle andre gode 
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du har valgt rett løsning, men det viktigste er 
da kanskje heller ikke å finne den perfekte 
løsningen. Det kan være like viktig å komme 
seg videre.
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når det er naturlig, passe å nevne konkret ekspertise 
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Få folk til å Få folk til å Få folk til å Få folk til å Få folk til å 
oppdage degoppdage degoppdage degoppdage degoppdage degoppdage deg

Bedri�er som sa opp ansatte under �nanskrisen 
hadde lettere for å få til omstilling enn bedri�er 
som gikk for mer moderate tiltak.
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Lederspeilet

– Jeg er i kontakt med og oppfordrer �ere private som ønsker å              bidra, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring i Oslo.

Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring i Oslo, 
syns det o�entlige har for mye makt i norske kulturliv. 
Han ser gjerne at det kom �ere som Christian Ringnes 
som vil �nansiere større deler av kulturlivet.

Av Nina Kra� 
ninakra�@live.no

«I et sosialliberalt samfunn skal kulturen 
avspeile bredde og mangfold. Derfor kan 
et kulturliv aldri styres av stat og kom-

mune like lite som av markedskrefter og kortsik-
tig behovstilfredsstillelse» står det å lese i Ven-
stres partiprogram. Litt uklart kanskje. Som Ole 
Brumms svar på om han vil ha melk eller honning: 
«Ja takk, begge deler.» 

Kuturbyråd Bjercke er derimot rett på sak. På 
spørsmål om hvor stor betydning det o�entlige 
skal ha i utbygging av kulturtilbud og hvor stor 
rolle private bør spille, svarer venstrepolitikeren:

– Begge har en rolle, men i Norge i dag kunne 
det private hatt en mye større og viktigere rolle. I 
Norge er det o�entlige for dominerende i �nan-
sieringen av bygg og infrastruktur og ikke minst 
i å �nansiere aktiviteten. Jeg tror kulturlivet vil 
tjene på å ha �ere uavhengige �nansieringskilder. 
Noen sier at penger lukter, men o�entlig penger 
lukter også. Hvis alle skulle få penger fra samme 
kilde, vil det forringe den kunstneriske friheten, 
og jeg er opptatt av å styrke den kunstneriske 
friheten.

– Har du noen gode eksempler på det?
– De senere årene er det blitt satt kriterier 

sammen med tildelingsbrevene til Operaen og 
regionsteatrene. De har for eksempel måttet mar-
kere hundreårsfeilingen for kvinnelig stemmerett, 
to hundreårsjubileer for norsk selvstendighet, og 
ha aktivitet i forhold til mangfoldssåret. 

– Håper du på �ere private mesener av typen 
Christian Ringnes? Oppsøker du potensielle «Ring-
neser»?

– Jeg er i kontakt med �ere private som ønsker 
å bidra og oppfordrer �ere private til å bidra. Men 
du skal ha rak rygg, for når en milliardær her til 
lands bygger en fotballstadion blir han satt på sok-
kel og tilbedt, men når han bygger en skulpturpark 
i verdensklasse, blåser det tøft. 

Utfordre sannheter
– Du gjorde om på strukturen på Oslo Nye teater 
slik at det gradvis skal bli prosjektbasert, altså at 
skuespillere og andre skal leies inn per prosjekt og 
ikke lenger være fast ansatt. Er dette et mønster som 
du vil følge i andre sammenhenger?

– Jeg er opptatt av å tore å tenke nytt og utra-
disjonelt i hvordan institusjoner bør organiseres. 

Se til utlandet og stille nye spørsmål som utfordrer 
etablerte sannheter. Vi vurderer å endre Munch-
museet til et aksjeselskap eller en stiftelse. Jeg vil 
ikke si at det grepet vi tok på Oslo Nye, nødven-
digvis er det vi skal ta for andre institusjoner. Men 
det var riktig for Oslo Nye, og det vil åpne teateret 
for �ere frie grupper.

– Noen mener du er en «liberalist», altså en som 
ideologisk ønsker å privatisere mest mulig. Er det 
en feil oppfatning?

– Jeg er en sosialliberaler, men vil ikke kalle 
meg en liberalist. Jeg står støtt i midten av Venstres 
ideologiske grunnlag og har ingen skylapper. Jeg 
synes verken privat er best eller o�entlig er best. 
Da vi solgte Oslo Kino argumenterte vi ikke med 
at vi burde selge for enhver pris, men at vi sto i et 
dilemma i et skiftende marked med nye teknologi. 
Vi ønsket å selge, gitt at vi �kk riktig kjøper og riktig 
pris. Hadde vi ikke fått en kjøper med vilje til å 
forvalte de kulturpolitiske verdiene som ligger i 
kinodriften i Oslo, hadde vi ikke solgt.

– Kjøperen, Egmont, er mest kjent i Norge for å 
eie ukeblader?

– I Danmark er stiftelsen Egmont kjent som en 
over hundre år gammel kulturbedrift med forlag 
og mange typer virksomheter, og som pløyer hele 
overskuddet inn i ideelle tiltak for barn og unge og 
tilbake til sine virksomheter. Det sitter ingen eier 
bak som tar ut overskuddet.

Hippieforeldre
Enkelte kulturpolitikere og kulturbyråkrater, og 
til og med eiere av slike, kan man mistenke for å 
være ganske så kulturfremmede. I hvert fall vrir 
de seg i stolen når de blir spurt om hva de liker å 
lese og hvilke kulturbegivenheter som har gjort 
inntrykk på dem.

Bjercke er ikke en av disse – han svarer raskt og 
utdyper gjerne. På veggen på kontoret sitt har han 
Per Kleiva og Bjørn Ransve. Kleiva synes Kleiva er 
bra, men litt «forrige generasjon», men Ransve har 
han sans for. Av nålevende kunstnere nevner han 
Øystein Tømmeraas og Bjarne Røtterud.

– Arne Ekeland har gjort inntrykk på meg siden 
jeg var barn, jeg vokste opp i nærheten av atelieret 
hans.

– Hva slags bøker leser du?
– Jeg er veldig altetende, som barn var jeg opp-

tatt av Astrid Lindgrens Mio, min Mio og Brødrene 
Løvehjerte, som ungdom Jens Bjørneboes bøker. 
En av de som har gjort mest inntrykk var George 

Hallstein 
Bjercke (36)
Sivilstand: Gi�, en 
datter 3,5 og en baby 
på vei. Kona leder 
samfunnsavdelingen i 
Burston Marsteller
Utdanning: 
siviløkonom
Tidligere karriere: 
direktør i IKT Norge, 
nestleder i Civita, 
rådgiver for Venstre på 
Stortinget
Antall ansatte: 30 i 
avdelingen «pluss �ere 
tusen i kommunale 
foretak og selskaper»
Økonomisk 
nøkkeltall: ansvar for 
alle kommunalt eide 
aksjeselskaper, skoler, 
sykehjem, barnehager, 
sosialboliger, etc. 
Budsjettansvar dri� ca. 
en milliard
Lydspor: Alt fra 
klassisk til hardrock. 
Akkurat nå: Håkan 
Hellstöm og Jarle 
Bernho�.

Mini-CV

Leter 
etter �ere 
Ringnes’er

Orwells 1984, den leste jeg da jeg var ganske ung 
og leste den på ny for noen år siden. 1984 er minst 
like aktuell som da den ble skrevet, sier den tid-
ligere initiativtageren til organisasjonen «Nei til 
datalagringsdirektivet».

– Den siste boken jeg leste, fordi den var med 
i lesesirkelen min, var en roman av Rimur Ver-
mes om hva som kunne ha skjedd hvis Hitler var 
kommet tilbake i vår tid. «Er ist wieder da». Den 
er både fantastisk morsom og samfunnsrelevant. 
Av norske romanforfattere er jeg glad i Levi Hen-
riksen og Tore Renberg. Jeg vokste opp på omtrent 
samme tid som Renberg med hippieforeldre, og 
kjenner meg igjen, sier Bjercke.

I motsetning til forfatteren vokste han ikke opp 
i Stavanger, men på Eidsvoll, og det preget han, 
mener han selv. Han beskriver en hjemkommune 
som var åsted for kamper mellom Arne Myrvold, 
og nynazister på den ene siden og blitzerne på 
den andre. Selv var han ikke med blant blitzerne, 
men reagerte nok mye sterkere på brune ideologer 
og brun vold.

– Mitt dypeste politiske engasjement har 
vært for menneskerettigheter og mot rasisme og 
fundament alisme, og det bunner nok i opp veksten 
min.

– Var du i opposisjon til foreldrene dine?
– Noe av det liberale frihetsinstinktet mitt har 

jeg fått fra dem også. Jeg er et barn av 68-genera-
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– Jeg er i kontakt med og oppfordrer �ere private som ønsker å              bidra, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring i Oslo.

sjonen. Mor var aktiv fagforeningsaktivist i lærer-
laget og far var opptatt av natur og sjølbergingsi-
deologien. Han var snekker og hjelpepleier og vi 
bodde på småbruk og hadde en masse katter.

– Og kaniner?
– Ingen kaniner, men en masse bier. Bier er 

veldig fredelige dyr.
– Hva synes du om at verdens bier visstnok er i 

ferd med å dø ut på grunn av miljøforandringer?
– Det er bare New Age-aktig tøys! Jeg har et 

sterkt miljøengasjement, men ikke sånn «alt-
henger-sammen-med-alt» med yoga og alternativ 
medisin.

En leder må ha et prosjekt
Hippie er et av de siste ordene man ville brukt 
om Bjercke, med sitt pertentlige ytre og korte, 
velgredde hår. Utseendemessig er han i Erik Sol-
heim-Knut Arild Hareide-klassen, lutter nyvasket 
skikkelighet.

– Skal vi ta det gamle jobbsøkerspørsmålet: 
Nevn tre av dine egenskaper som du fornøyd med 
og tre som du ikke er så fornøyd med?

– Målbevisst og resultatorientert, åpen og kan 
være god til å engasjere folk. Ikke fornøyd med? 
Hmm… Litt mange baller i luften på en gang, 
kunne ha vært enda tydeligere. Kunne sikkert også 
ha vært �inkere til å være omsorgfull.

– Hvilke egenskaper bør en leder ha?

«Når en mil-
liardær her 
til lands 
 bygger en 
fotball-
stadion blir 
han satt på 
sokkel og 
tilbedt, men 
når han 
bygger en 
skulptur park 
i verdens-
klasse,  blåser 
det tø�»

– Alle disse seks: Målbevissthet, åpenhet, evne 
til å engasjere. Ikke ha for mange baller samtidig, 
være tydelig og omsorgsfull.

– Synes du kulturpolitikere bør være som andre 
politikere og �yttes litt hit og dit, for eksempel kan 
en uprøvd statsråd først kjøres inn i kulturdeparte-
mentet fordi det oppfattes som lett? Bør kulturpo-
litikere ha en spesiell interesse for, og særlig kunn-
skaper om, kultur? 

– Jeg synes at du skal ha enhver lederoppgave 
fordi du er oppriktig engasjert og har et prosjekt. 
Unge Tadia Hajik er et fantastisk politisk talent, 
en fantastisk kulturminister som det har vært lett 
å samarbeid med, selv om vi har ulikt politisk 
ståsted. Men historikk sett skjønner jeg hvorfor 
du stiller spørsmålet.

– Hva har du lært om ledelse ved å være poli-
tiker?

– Jeg har lært mest om ledelse ved å ha hatt 
ulike jobber før jeg kom hit jeg sitter nå. Jeg har 
lært av gode ledere som tør å stole på sine ansatte, 
og av dårlige ledere som trykker folk under seg. 
Når du sitter som leder for en byrådsavdeling eller 
et departement, er du leder for et stort system, du 
får en bratt læringskurve. Som siviløkonom har 
jeg til en viss grad studert ledelse, men egentlig 
tror jeg man lærer mest gjennom egne erfaringer. 
Det er ikke noe hokus-pokus. Det dreier seg om en 
kombinasjon av menneskelige og faglige kvalite-

ter, på å gjøre jobben samtidig som man er åpen 
og inkluderende. 

Uenig med Platon
– Platon mente at en som søker makt, ikke bør få 
den, fordi de vil kunne bruke den til egen fordel. 
Han så for seg en stat som var styrt av �losofer som 
hadde nådd et nivå av visdom der de ikke søker 
egennytte, men fellesnytte. Hva synes du om den 
modellen?

– Det høres ut som en forferdelig ide! Jeg tror 
de beste lederne er «doers», ikke «talkers», de som 
er �inke til å få gjennomført ting, ikke snakke om 
det. Men jeg synes ikke ledere skal være ledere i 
et livstidsperspektiv, ikke fordi jeg tror makt kor-
rumperer, det er jeg ikke så opptatt av, men fordi 
du skal ha noe du skal gjennomføre, en retning. 
Når du ikke har det lenger, skal du tre til side. Det 
er forskjell på en leder og en sjef. Jens Stoltenberg 
har vært en fantastisk sjef og administrator, men 
har mistet retningen.

– Platons stat er neppe noen ideal i ett og alt, 
blant annet ville han ikke ha demokrati. Men han 
var skeptisk til makt, og folk som søker makt. I våre 
dager er det jo snarere en positiv egenskap at man 
søker makt, og politikere må jo sies å gjøre nettopp 
det. Gjør du?

– Jeg mener det er viktig å søke makt, men du 
skal også være klar over når du skal ut av makten. 

FOTO:   NYEBILDER.NO
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Styreledelse

Av Anita Myklemyr
am@ukeavisen.no

Bjørn Kise, styreleder i Norwegian, har vært 
makkeren til Bjørn Kjos fra oppstarten av 
selskapet. Mens Bjørn Kjos er selskapets 

pro�l utad, jobber Bjørn Kise mer i bakgrunnen. 
Under Styredagen denne uken fortalte han imid-
lertid noen historier fra styrearbeidet i Norwegian, 
herunder noen av de spenstige, økonomiske risi-
kovurderingene de har gjort opp gjennom årene. 

Risiko med nytt selskap
Historien startet i 1993. Da gikk Braathens dat-
terselskap Busy Bee konkurs. Kise og Kjos kjøpte 
deler av konkursboet, og startet Norwegian Air 
Shuttle. De �øy deretter propell�y på oppdrag 
fra Braathens helt til SAS kjøpte Braathens, men 
da var det slutt. SAS brøt med Norwegian, som 
mente dette var kontraktsbrudd. Både Bjørn Kjos 
og Bjørn Kise er erfarne advokater, og de valgte å 
gå hardt på SAS, som antagelig hadde antagelig 
undervurdert advokatressursene det lille �ysel-
skapet satt på. Resultatet ble at Norwegian endte 
opp med. De gikk hardt på dem og �kk ut en god 
slump penger. 

– Da satt styret og vurderte. Rekker disse pen-
gene til å avvikle? Rekker disse pengene til å 
starte opp konkurrerende virksomhet? Det var 
et dilemma som var skikkelig stort. Vi måtte på 
en måte velge mellom pest og kolera, og det var 
stor uenighet i styret, sa Bjørn Kise fra podiet på 
Styredagen, som arrangeres av Styreakademiet og 
Polyteknisk forening under Oslo Innovation Week. 

Raskt ned i pris
De valgte å utfordre SAS, og resten av historien er 

kjent. Norwegian etablerte seg, vokste raskt og har 
klarte å befeste sin posisjon i markedet. I dag har 
de rundt 80 �y i operasjon. Over 200 nye �y er på 
vei inn i selskapet. 

– Det kommer et nytt �y hver tredje uke. Et sånt 
�y koster oppunder en halv milliard, og det skal 
�nansieres, sa Kise. 

Styreformannen hevder at den av de største 
utfordringene til Norwegian er at de har dårligere 
rammebetingelser enn SAS. De forsøker å påvirke 
rammebetingelsene, men dette er noe et styre ikke 
har kontroll over. Det styret kunne gjøre noe med, 
var sin egen strategi.  

– Vi måtte raskt få en forståelse av breakeven. 
Vi visste at vi måtte prise oss ned for å få volum, 
men vi måtte �nne ut hvor lang tid vi ville bruke 
på å gå i null. Dette for å �nne ut hvor mye kapital 
vi trengte, sa Kise, som mener at det her ikke hjalp 
med små grep. De måtte hardt og brutalt ned i pris. 

– Vi måtte på halve prisen av konkurrenten, 
med en gang. 

Leasede �y og forhåndsbetalte billetter
De hadde lite egenkapital, og vanlig bank�nan-
siering var ikke en gang tema. De måtte imidlertid 
ska�e �y, og den eneste måten å �nansiere dem 
på, var å lease dem. Etter 11.september 2001 slet 
�yselskapene og det stod masse �y på bakken. Det 
gjorde at Kise og Kjos �kk forhandlet seg fram til 
gode avtaler. De måtte imidlertid også ha driftka-
pital, men bankene sa nei. Løsningen ble frem-
medkapital i form av forskuddsbetalt billetter. 

- Her var det høy risiko for styret. Vi tenkte: Vi 
skal lykkes, vi skal få dette til, og vi drar nå opp et 
visst antall destinasjoner som starter å �y med 
en gang. Og så sier vi at vi skal �y tre ganger så 
mange destinasjoner om seks måneder. Deretter  

I starten forhåndssolgte de billetter til �y de ikke 
hadde leid inn. I nyere tid kjøpte de 200 nye �y 
fordi de vurderte risikoen som lavere enn hvis 
de kjøpte 100. Bjørn Kise, styreleder i Norwegian, 
har et kalkulert forhold til økonomisk risiko. 

begynner vi å forskuddsselge på destinasjonene 
allerede før vi har leid inn �yene, sier Kise, som 
var opptatt av å synliggjøre denne billettgjelden 
overfor styret. Da tallene kom på bordet, var det 
noen som �kk kalde føtter

– Det var ikke alle i styret som hadde sett dette, 
men da de i klartekst så hvordan dette �nansi-
ert, var det en del som hoppet ut, sier Kise, som 
understreker at dette ikke var en strategi de 
kunne bruke over tid. De var helt avhengige av å 
klare å få opp volumet, slik at de begynte å tjene 
penger. Videre måtte de både ta markedsandeler 
fra konkurrentene og forsøke å utvide markedet 
for �yreiser. Det siste har ifølge Kise vært helt 
avgjørende. 

Boeing og Airbus
Bjørn Kjos har vært Norwegians pro�l utad. De 
har fått masse oppmerksomhet i mediene, og �kk 
det også da det ble kjent at de skulle kjøpe over 
200 nye �y. 

– Man kan jo spørre om hvorfor vi har bestilt 
over 200 nye �y. Hvordan kunne styret gjøre det? 

Kise spør retorisk, og forteller i foredraget sitt at 
de stod i en situasjon der de skulle velge mellom 
Airbus eller Boeing. Arbeidsledigheten var stor i 
både Europa og USA, og de �kk forhandlet frem 
vilkår hos begge �yprodusentene, med 85 prosent 
statsgaranti som vilkår. Kjøper man mange �y, blir 
dessuten prisen per �y mye lavere enn om man 
kjøper færre. 

Kise tenkte at hvis de solgte hvert femte �y til 
leasingselskapet, og leaser tilbake med stor nok 
pro�tt, så vil det �nansiere 15 prosent av kjøpet. 

Alt i alt var dette en så god pakke, at Kise mente 
de skulle gå for både Boeing og Airbus. 

Sikrere med �ere �y
– Det sa jeg, og da ville Bjørn (Kjos, red.anm) 
ha timeout. Dette hadde han ikke regnet med. 
Men min �loso� var at dette er sikrere, sier Kise, 
som viser til at lavere drivsto�bruk på nye �y og 
muligheten til å videreselge eller lease ut �yene, 
reduserer den økonomiske risikoen ved å kjøpe de 
mange, men rimelige �yene betydelig. 

– Hvis vi har gjort dette riktig, kan vi tjene mye 
på det, sier Kise, som fastslår at man ikke kan ha 
høydeskrekk når man sitter i styret i Norwegian.  

«Man kan jo 
spørre om 
hvorfor vi 
har bestilt 
over 200 nye 
�y»

FOTO: ANITA MYKLEMYR

Styrearbeid i Norwegian 
– en risikosport

Bjørn Kise, styreleder i Norwegian og advokat med 
møterett i Høyesterett, har et kalkulert forhold til 
økonomisk risiko og har vært med på noen spenstige 
beslutninger. Han konstaterer at du ikke kan ha høy-
deskrekk når sitter i styret i Norwegian.
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Mental trening

Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

Stensbøl er ute med boken Norske vinner-
skaller, som han har skrevet sammen med 
idrettspsykolog Anne Marte Pensgaard og 

psykolog Arne Jørstad Riise. 
I boken forteller en 30 norske medaljevinnere 

og idrettspro�ler hvor mye mental styrke har 
betydd for suksessen de har oppnådd.

Utøvere som Petter Nothug, Suzann Pettersen, 
Liv Grete Skjelbred-Poiree og Magnus Carlsen 
med �ere forteller om hvordan de klarer å skvise 
ut de siste meterne, de siste hundredelene og 
nødvendige centimeterne som avgjør alt til deres 
fordel.

Større fokus på det mentale
Bjørge Stensbøl sier til Ukeavisen Ledelse at kon-
klusjonen er at Norge har et behov for et større 
fokus på mental trening og utvikling av denne 
kapasiteten i idretten.

– Det handler om teknikker man bruker for å bli 
bedre. Å være mentalt sterk er en veldig viktig pre-
stasjonsvariabel. Du må trene fysisk, men mental 
trening er en del av treningen som for mange for-
sømmer, understreker Stensbøl.

Han forteller at han allerede på 1990-tallet hen-
tet inn en mental trener fra England. Reaksjonene 

fra det norske idrettsmiljøet var imidlertid ikke 
udelt positive.

– Som leder for Olympiatoppen hadde jeg et 
svare strev med å få utøverne med meg på dette 
opplegget. Treningsformen inneholder ingen 
enkel oppskrift. Det er ikke bare å gjennomføre 
et opplegg og krysse av punktene. Du må trene, 
trene, trene – og det du har trent på må gjennom-
føres i praksis, sier han.

Ulik bevissthet
Bjørge Stensbøl forteller at det stor forskjell på 
hvor mentalt bevisste utøverne er. Noen har mye 
av dette liggende latent, mens andre må trene det 
opp og utvikle mentale ferdigheter for å bli best.

– Det er veldig forskjellig. Vi merket under 
intervjuene i boken at mange ikke en gang var klar 
over at de allerede drev med mental trening. Kjetil 
André Aamodt, for eksempel, forsto etter samta-
lene med oss at han nok hadde vært mer bevisst 
på viktigheten av det mentale, enn han var klar 
over. Utøverne ser ofte den konkrete betydningen 
av arbeidet først i etterkant, sier han.

Aamodt sier i boken at bevisstheten har vært 
ubevisst. Den mentale treningen hadde vært mer 
systematisk gjennomført enn han var klar over.

– Når utøverne begynner i sivile jobber etter 
endt karriere, ser vi at de tar med seg disse teknik-
kene i sine nye jobber, forteller Stensbøl.

Det mentale spillet
En del av mental styrke er å kunne bruke den psy-
kologiske fordelen du har opparbeidet mot kon-
kurrentene. I boken fokuseres det på utøvere som 
Suzann Pettersen (golf) og Liv Grete Skjelbred 
Poiree, som var mestere på å spille det mentale 
spillet, ifølge Bjørge Stensbøl.

– Selv om Suzann og Liv Grete ikke aktivt job-
ber for å psyke ut konkurrentene, sørger de i hvert 
fall for å få et mentalt overtak på dem. Liv Grete 
brukte å feste blikket i sine tø�este motstandere 
like før start. Hun holdt blikket helt til konkurren-
tene vek unna. Det ga henne et overtak som visste 
å benytte seg av. En del av arbeidet med å bli så 
sterk at du våger slike ting, var å stå foran spei-
let og føre en dialog med seg selv. Som Suzann 
sier: «det er ikke sikkert du sitter med de beste 
kortene, men du kan slå motstanderne som har 
dem ved hjelp av en god dialog med deg selv. Du 

– Vi får ikke 
vinnerskaller 
uten mental 
trening
Mental trening er like viktig som fysisk 
trening for Norges idrettshelter, ifølge tidligere 
Olympiatoppen-sjef, Bjørge Stensbøl.

Dette må læres for å få utbytte av mental trening:

Målsetningen:
●● Kjenne kravene

●● Vilje

●● Tålmodig

Visualisering:
●● Se for deg situasjonen

Avspenning:
●● Slå av og på bryteren

Indre dialog:
●● Føre en dialog med seg selv

KILDER: «NORSKE VINNERSKALLER: VEIEN TIL MENTAL STYRKE OG GODE 
PRESTASJONER», ANNE MARTE PENSGAARD, ARNE JØRSTAD RIISE OG 

BJØRGE STENSBØL

Mental trening

henter deg inn igjen», sa hun, ifølge Stensbøl.

Kjennetegnene
Kjennetegnene på vinnere med mental tø�het er 
at de har viljen som skal til for å gjennomføre de 
tø�e målene de har satt seg.

– De har også viljen til å tåle smerte, og klarer 
å �nne en ny dimensjon. Tålmodighet, mot og 
gjennomføringskraft er også nøkkelord for disse 
utøverne, i tillegg til trening og atter trening, for-
klarer han.

– Må tilpasses
Det er ingen universal oppskrift på hvordan men-
tal trening foregår, eller hva slags trening man får 
størst utbytte av, forteller Stensbøl.

– Det er kjempeviktig med tilpasning. For noen 
passer det med tø�e metaforer, mens andre er helt 
i andre enden av skalaen, og har mer utbytte av ro 
og tilstedeværelse. Mental trening handler om å 
�nne balansen, og hva som passer for den enkelte 
utøveren. Det er ikke alltid nødvendig å gjøre store 
endringer individuelt. Det viktigste er at opplegget 
har en god, faglig basis i bunnen.

– Forsatt utdaterte holdninger
I �ere idrettsmiljøer er det fortsatt debatt om e�ek-

Ledelse

Tidligere sjef for 
Olympiatoppen, Bjørge 
Stensbøl, mener mental 
trening er en forutset-
ning for å bli en vinner.

«Det er 
typisk for 
vinnerskal-
lene å bevege 
seg på utrygt 
vann. De løf-
ter seg selv 
aktivt ut av 
komfortso-
nene sine.»

Petter Northug er an av vinnerskallene som intervjues i boken              Norske viinnerskaller.
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Gode forberedelser 
og hardt arbeid:

De tør å sette høye mål:
●● Konkrete mål har konsekvenser, og 

krever en realisering av hvor du står og 
hva som skal til for å komme dit du vil

De er gode på å skape¸ mestring:
●● Øv på å være opptatt av 

arbeidsoppgavene, i stedet for utfallet. 
Da blir oppmerksomheten din 
automatisk rette mot det kjente, sikre og 
trygge i arbeidsprosessen

De er gode til å regulere spenning:
●● I stressende situasjoner blir 

vinnerskallene fokuserte og rolige. 
De handler ut fra det de har trent på 
igjen og igjen. Kombinasjonen av 
pusteteknikk og visualisering og en 
konstruktiv prat med deg selv er en 
god strategi i arbeidet med å �nne det 
spenningsnivået som passer best for 
deg 

De håndterer følelsene sine:
●● Du kan ikke kontrollere tanker og 

følelser som slår ned i deg, men du kan 
velge hvordan du håndterer dem. Spør 
deg selv: «Hvor mye hjelper det meg å 
tenke på denne måten? Hvilke andre 
ting kan jeg fokusere på som er mer 
konstruktive?»

De behersker det mentale spillet:
●● I idretten handler mye om å vise styrke, 

trygghet og kontroll over situasjonen. 
Også i arbeidssituasjoner kan det være 
viktig å være observant på når du blir 
utsatt for mentalt spill

De har sterk indre motivasjon:
●● Å være motivert handler om å 

engasjere seg i en aktivitet for dens egen 
skyld, ikke på grunn av for eksempel 
økonomi

Utvikling motiverer dem:
●● Du må gjøre nye ting, noe andre 

ikke har gjort før deg, og du må 
tørre å gå på trynet. Det er en del av 
læringsprosessen

De bygger selvtillit:
●● Selvtillit bygger man gjennom å 

oppleve mestring og troen på at man 
kan mestre. Det er viktig at du kommer 
deg ut av den negative tankespiralen 
hvis du har en dårlig periode på jobben. 
Ikke let etter hendelser som bekre�er 
problemet, men snu helt opp på 
tankesettet

I konkurranse spiller de 
med de kortene de har:
●● Prestasjon handler også om fokus. Å 

velge å hvile oppmerksomheten din 
på de riktige momentene, i stedet for å 
fortape seg i forstyrrelser som stjeler 
energi

De tror på egne ferdigheter:
●● Vinnerskallene er urokkelige i sin 

tro på at egne ferdigheter er gode 
nok til å nå målene de har satt seg. De 
vil bli utfordret, og de lø�er seg selv 
ut av komfortsonen, selv om det er 
ubehagelig. For de vet at det er da de 
utvikler seg

De tåler å bli målt:
●● I en prestasjonskultur har enhver 

måling en konsekvens

De søker ut av komfortsonen:
●● Vinnerskallene søker utfordringer 

utenfor �ytsonen for å bli bedre

De tar egne valg:
●● De beste tør å gjøre andre valg enn de 

nest beste utøverne

De jakter alltid på marginer:
●● En vinnerskalle jobber iherdig med den 

aller minste detalj for å forbedre seg på 
hvert eneste moment av utøvelsen

De verdsetter gode relasjoner:
●● Relasjoner handler om å oppleve 

tilhørlighet. Det innebærer også at 
vi kan føle oss akseptert og som en 
del av fellesskapet, samtidig som vi 
opplever at vi bestemmer over oss 
selv. I en trygg relasjon er det rom for 
åpen kommunikasjon og tydelig språk. 
Det verdsetter vinnerskallene, og 
oppfatter det ikke som kritikk, men som 
konstruktive bidrag

Klar og tydelig kommunikasjon:
●● En god trener snakker med 

utøveren, ikke om eller til utøveren. 
God kommunikasjon er en 
grunnforutsetning for godt lederskap. 
Tillit skapes gjennom åpenhet og 
direkte kommunikasjon

De er strukturerte:
●● Å strukturere arbeidsdagen handler 

om å organisere den slik at du har fokus 
på de viktigste sakene, de som påvirker 
resultatet mest. Her er etablering 
av vaner, rutiner og faste oppgaver 
sentrale tiltak

De er ydmyke i medgang:
●● Ydmykheten din undergraver ikke 

autoriteten din, snarere tvert om. Har 
vi ydmykhet til lederrollen, og motet 
som trengs for å kunne innrømme feil 
og til å si unnskyld, svekker vi aldri vår 
autoritet

Motivasjonen blir 
sterkere i motgang:
●● De ligger mye potensiell energi i 

begravd i det å møte motgang. Det er 
viktig å vokse når motgangen tre�er 
en og se det som en utfordring mer enn 
en fare

De er mentalt sterke:
●● Det handler om en ukuelig tro og 

trygghet på egne ferdigheter som 
går ut over den spesi�kke idrettslige 
selvtilliten. Visst kan man få seg en 
trøkk og miste fokus for en kort periode, 
men man kommer alltid tilbake i form 
med mer energi eller med økt fokus på 
oppgaven som skal løses

De overvinner frykten 
for å mislykkes:
●● Folk �est kontrolleres av sin frykt, 

mens vinnerskallene lærer seg å 
overvinne den, eller å akseptere og 
leve med den når det er nødvendig. 
Vinnerskallene er litt som en 
slangetemmer – de vet at om de slurver 
eller blir uoppmerksomme, vil kobraen 
ta livet deres. Vinnerskallene tar i bruk 
energien og intensiteten fra frykten for 
å mestre på stadig høyere nivå. Når en 
vinnerskalle har overvunnet frykten, 
senkes terskelen for hva de frykter, og 
til slutt er frykten og redselen for å feile 
borte.

Dette kjennetegner vinnerskallene

I boken Norske vinnerskaller er 30 av 
landets mest meritterte itdrettsutøvere 
intervjuet om hva som har gjort dem til 
vinnere.

ten av å bruke mental trening. På fotballandsla-
get sverget tidligere landslagstrener Egil «Drillo» 
Olsen til sine metoder, og ønsket ikke å knytte til 
seg en mental trener. Dette er utdaterte holdnin-
ger fra en svunnen tid, ifølge Stensbøl.

– Jeg opplevde disse holdningene på 90-tal-
let. Det er sjokkerende at de fortsatt eksisterer i 
enkelte miljøer. Heldigvis er disse holdningene 
utdøende. Nesten uansett hvem du spør i dag, 
vil de si at mental trening er like viktig som fysisk 
trening. Vi får ikke vinnere uten mental trening, 
understreker han.

Stensbøl mener det er frykten for å havne 
utenfor komfortsonen sin som gjør at man ikke 
ønsker å ta disse virkemidlene i bruk. Han mener 
at nettopp det å bevege seg utenfor komfortsonen 
er første skritt mot å bli en vinner.

– Det er typisk for vinnerskallene å bevege seg 
på utrygt vann. De løfter seg selv aktivt ut av kom-
fortsonene sine, sier Stensbøl.

Den tidligere sjefen for Olympiatoppen avslut-
ter med å understreke at å styrke sine mentale fer-
digheter ikke bare er forbeholdt idretten.

– Overføringsverdien til vanlige jobber i 
næringsliv og forvaltning er ekstremt stor, presi-
serer han. 

FOTO: DMITRY VALBERG/WIKIMEDIA

Ledelse

Petter Northug er an av vinnerskallene som intervjues i boken              Norske viinnerskaller.
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Lederverktøy

Flere av våre 
lederverktøy
�nner du på  
ukeavisenledelse.no/
nyttig/lederverktoy/

Ingen ledere kan utøve god kriseledelse uten å ha følt på  
den høye temperaturen som oppstår i en reell krise situasjon. 
Derfor er mental trening viktig, ifølge kriseekspert.

Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

Som leder må du sørge for at organisasjo-
nen din er godt forberedt. Dette innebærer 
å gjennomføre øvelser som er så realistiske 

som mulig.
– Problemet som oppstår når en krise inntref-

fer, er ikke at man ikke har gjort gode risikovurde-
ringer. Problemet er den reelle situasjonen som 
oppstår, og stresset og presset som er forbundet 

med den, sier Ole André Bråten.
Bråten har nylig skrevet boken Håndbok i krise-

håndtering, og påpeker der viktigheten av å ha en 
god situasjonsforståelse.

– Det er lederen som er ankepunktet i organisa-
sjonen. Studier viser at ledere er gode til å hånd-
tere hverdagssituasjoner, men ikke like sterke på 
krisehåndtering. Derfor er mental trening, stress-
mestring og trening på scenarier, både på individ- 
og gruppenivå viktig, sier han.

Ole André Bråten har lang erfaring med krise-

håndtering, både internasjonalt og nasjonalt. Som 
politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøg-
skolen har han arbeidet med alle aspekter innen 
fagområdet. I tillegg til utdanning fra forsvar og 
politi har han mastergrad i arbeids- og organisa-
sjonspsykologi. Han arbeider i dag med opplæring 
og rådgiving innen krisehåndtering.

Mentale sjekklister
Bråten anbefaler bruk av mentale sjekklister som 
en del av arbeidet med å visualisere og føle på de 
vanskelige situasjonene som kan oppstå.

– Det handler om enkle rutiner, og at ledere 
jevnlig må se for seg situasjoner som kan oppstå. 
Som leder vil du oppleve stresset i høyere grad enn 
en medarbeider, siden du har ansvaret for �ere 
mennesker. Ser du for deg mange scenarier, vil du 
etter hvert kunne utvikle en god situasjonsforstå-
else. Denne er avgjørende for å kunne utøve god 
kriseledelse, sier Bråten.

Det er sjelden ledere er godt forberedt på hva 
stresset gjør med beslutningene sine.

– Derfor er denne mentale treningen viktig. 
Man må få brynt seg i forkant, sier han.

Med økt bruk av mental trening blir forskjellen 
på trening og den reelle krisesituasjonen mindre.

– Du vet hva slags stressreaksjon du kommer 
til å få, og dermed utvikler du en konkret fornem-
melse av hva du skal gjøre, forklarer Bråten.

Dårligere korttidshukommelse
– Hvis du opplever en tra�kkulykke for første 
gang, vil du merke at stressnivået øker, og kort-
tidshukommelsen går ned. Derfor er den men-
tale sjekklisten viktig. Har du trent på dette, vet 
du at du skal ta ut varseltrekanten, ringe 113 
og gjøre de tingene som er nødvendig. Det går 
mer automatisk enn når du kjenner på stresset, 
eksempli�serer han.

Bråten forteller at det som skjer i praksis gjen-
nom treningen er at informasjonen blir lagret i 
langtidshukommelsen. Dette bidrar til at du hand-
ler mer e�ektivt.

«Uten 
 trening vil 
overraskel-
sesmomen-
tet sette deg 
tilbake»
 Ole André Bråten

Kriseledelse:

– Det er 
 presset du 
må trene på

Nr. 39 fredag 18. oktober 2013 Ukeavisen Ledelse
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Mental trening, stress-
mestring, samhandling  
og e�ektiv ledelse:

Kritiske 
 hend elser 
kan hånd-
teres  optimalt
Enhver organisasjon bør ha en grunnleggende 
beredskap 

Gjennomfør risikovurdering i organisasjonen, 
både i forhold til uønskede hendelser og villede 
handlinger 

Prioriter øvelser og trening, dette former orga-
nisasjonskulturen 

Vær mentalt forberedt på å møte en krise, 
benytt teknikker for mental trening

Mental forberedelse reduserer stress og øker 
mestring og ytelse i krisen

Bygg en robust mental beredskap gjennom 
visualisering, mental filming og mentale sjekklister 

Vær forberedt på egne og andres reaksjoner i en 
krise 

Ta ledelsen, og behold den 

KILDE: OLE ANDRÉ BRÅTEN, «HÅNDBOK I KRISEHÅNDTERING»

Lederverktøy

Kriseledelsesekspert, 
Ole André Bråten, 
an befaler mer bruk av 
mental trening for å 
kunne håndtere krise-
situasjoner best mulig.

– Det er ledelsen som må håndtere krisen når 
den inntre�er, og en del av jobben er å se for seg 
slike situasjoner. Uten trening vil overraskelses-
momentet sette deg tilbake, forklarer han.

Teamledelse
Ole André Bråten forteller at en teamleder har 
tre overordnete oppgaver i forbindelse med 
 kriseledelse: skape forutsetninger for at teamet 
kan utføre sin funksjon, utvikle og opprettholde 
teamets fungering og støtte det frem til det lykkes.

– En viktig del av lederens oppgave er kontinu-
erlig å observere medlemmenes atferd, og se etter 
tegn på stresspåvirkning. Lederen må kunne vite 
hvordan gruppen reagerer. Derfor må det brukes 
tid på gruppen, sier han.

Den operative lederen
Den operative lederen er et sentralt bindeledd 
mellom dem som rent faktisk skal håndtere  krisen, 
og høyere ledelsesnivåer i organisasjonen.

– Man må derfor gjennom hele hendelsen 
ivareta denne viktige funksjonen, og ikke selv 
bli for direkte involvert i den praktiske krise-
håndteringen. Den operative lederen bør unngå 
å bli dratt inn i situasjonen, og bør tilstrebe å ha en 
god situasjonsvurdering. Det handler om å tvinge 
seg selv til å tenke fremover, sier Bråten.

Etablere krisehåndteringsenheter
Flere bedrifter bør etablere enheter med beman-
nede operasjons-, kommunikasjons- og ledel-
sessentraler i krisesituasjoner, mener Ole André 
Bråten.

– Det er viktig å kunne serve berørte, familier, 
media og andre når vanskelige situasjoner oppstår. 
Situasjoner av både uønskede hendelser og villede 
handlinger har vist at det her er et potensial for å øke 
e�ektiv krisehåndtering. Slike enheter er knyttet opp 
mot daglig drift, og de har et håndterende og koor-
dinerende ansvar i en krise. Å kunne opprettholde 
en korrekt situasjonsforståelse er en forutsetning for 
at slike enheter skal kunne fungere, sier Bråten. 
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Av advokat Øyvind Eidissen Ransedokken
oyvind.eidissen.ransedokken@foyen.no

Spør juristene
Spør noen av landets toppjurister innen forretningsjuss.  
Advokatene til FØYEN Advokat�rma DA svarer.  
Send spørsmål om næringsliv til: juss@ukeavisen.no. 

Forretningsjuss

Av advokat Øyvind Eidissen Ransedokken

«Cookies», eller «informasjonskaps-
ler» på norsk, er små tekst�ler som 
lastes ned og lagres på brukerens 

datamaskin når brukeren åpner en nettside. 
Informasjonskapslene brukes for eksempel til 
å lagre innloggingsdetaljer, huske brukerprefe-
ranser som for eksempel språkvalg, eller regis-
trere hvordan brukeren beveger seg rundt på 
en nettside. Cookies kan være nyttig både for 
eieren og brukeren av en nettside ved at bruker-
opplevelsen tilpasses ut ifra informasjonen som 
lagres. På den annen side reiser bruken av slik 
brukerspesi�kk informasjon klare personvern-
messige problemstillinger.

Regelendringen som trådte i kraft 1. juli i år, er 
en følge av innføringen av EU-direktiv 2002/58/
EF om vilkår knyttet til lagring av opplysninger 
i kommunikasjonsutstyr mv. i norsk rett. Den 
nye cookies-bestemmelsen er hjemlet i lov 
om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 
§ 2-7b. Hovedhensynet bak bestemmelsen er 
etter lovens forarbeider å sikre brukernes per-
sonvern på området for elektronisk kommunika-
sjon. Reglene gjelder imidlertid uavhengig av om 
informasjonskapslene inneholder personopp-
lysninger, eller ikke. Bestemmelsen retter seg i 
hovedsak mot personvernkrenkende teknologi 
som spionprogrammer («spyware») og lignende, 
og er ikke ment å innføre noe hinder mot bruk 
av lovlig teknologi.

Den nye cookies-bestemmelsen viderefører 
for øvrig gjeldende unntak fra hovedregelen om 
krav til informasjon og samtykke i de tilfeller der 
lagringen eller uthentingen av opplysninger 
utelukkende har som formål å overføre kom-
munikasjon i et elektronisk kommunikasjons-
nett, eller der det er nødvendig for å levere en 
informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens 
uttrykkelige forespørsel. Hva som oppfyller kra-
vet om nødvendighet, vil måtte vurderes konkret 
i det enkelte tilfellet og i tråd med den teknolo-
giske utviklingen. 

Av lovens forarbeider følger at samtykkekra-
vet i praksis vil anses oppfylt ved at brukeren gis 
klar og lett synlig informasjon om hvilke infor-
masjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger 
som behandles, hva som er formålet, og hvem 
som behandler opplysningene – altså i praksis 
et rent informasjonskrav. Brukeren må deret-
ter selv sørge for å endre cookies-innstillingene 
i egen nettleser hvis han ikke godtar slik bruk.

Det er verdt å merke seg at det er presisert i 
forarbeidene at innholdet i kravet til samtykke 
«av praktiske hensyn» ikke vil være sammen-
fallende med samtykkekravet i personopplys-
ningsloven, hvor det opereres med et krav om 
en «frivillig, uttrykkelig og informert erklæring». 
Tatt i betraktning at de �este nettlesere har som 
standardinnstilling at brukeren godtar alle coo-
kies, og at det for en alminnelig bruker ikke er 
så enkelt å gjøre om på cookies-instillingene 
i nettleseren, kan det hevdes at lovgiver ved 
implementeringen av direktivet har gått vel 
langt i å tilgodese de praktiske hensyn det vises 
til på bekostning av de personvernhensyn som 
bestemmelsen og direktivet i bunn og grunn er 
ment å verne. 

Dette er også med rette blitt kritisert av Data-
tilsynet, som har stilt spørsmål ved om direktivet 
med dette egentlig er implementert feil. Det er i 
hvert fall ingen tvil om at det fra et personvern-
perspektiv hadde vært ønskelig med en mer 
tilpasset løsning, som la mer av ansvaret for å 
oppfylle et reelt samtykkekrav på den ansvarlige 
for den enkelte nettside, istedenfor på brukeren. 
Slik ville brukeren kunne få muligheten til å ta 
�ere aktive valg på den enkelte nettsiden. Flere 
andre europeiske land har fulgt denne linjen i 
større grad og innført mer tilpassede samtyk-
keløsninger som ligger nærmere personopplys-
ningslovens krav om et frivillig, uttrykkelig og 
informert samtykke.

Siden den løsningen som er valgt fra norsk 
lovgiverhold, overlater til den enkelte å sørge 
for å ivareta egne personverninteresser når det 
gjelder bruk av cookies, kan det være på sin plass 
med en liten oppfordring til hver enkelt om å 
ta aktive grep og bevisste valg med hensyn til 
personverninnstillingene i nettleseren.

Ta kontroll  
over cookies!
Nye regler om bruk av «cookies» på norske 
nettsider skal gjøre det vanskeligere å få 
tilgang til brukeropplysninger uten brukerens 
samtykke. Men det er opp til den enkelte 
å sørge for å ivareta egne personvern-
interesser når det gjelder bruk av cookies.

«Brukeren må selv 
sørge for å endre 
 cookies-innstillingene 
i egen nettleser hvis 
han ikke godtar slik 
bruk»
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Arbeidsrett

Spør juristene

Prøvetid
Forlengelse av prøvetid med feriefravær.

Oppsigelsestid
Forlengelse av oppsigelsestiden ved sykefravær.

Lønn
Rett til lønn når man er fritatt fra sin stilling.

Advokatguiden

Det er vi som har skrevet Arbeidslivets spilleregler
Tlf 22 01 70 50   www.sbdl.no

www.adeb.no

OSLO  
TRONDHEIM
STAVANGER

Løsningsorienterte og verdiskapende råd
Norges ledende advokater innen arbeidsliv

VI SØKER 1–2 ADVOKATER/ADVOKATFULLMEKTIGER
Vi legger vekt på faglige kvalifikasjoner, stor arbeids kapasitet samt evne til å  arbeide selv stendig, 
praktisk og resultatorientert. Den vi søker må være  fleksibel, ha godt humør og positiv innstilling. 
Vi tilbyr utfordrende og varierte  arbeidsoppgaver i et aktivt, godt og engasjert miljø.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til advokat Terje Skåland eller advokat Lars Baklund  
på telefon 67 15 00 00.

Rådgivning • 
Ansettelsesavtaler • 
Oppsigelse og avskjed • 
Pensjonsspørsmål • 
Konkurranseklausuler • 
Virksomhetsoverdragelse • 
Omstilling og nedbemanning • 
Permittering • 
Granskning • 
Varsling • 
Forhandlinger og prosedyre • 

Våre kontorer på Bekkestua og Olavsgaard er bare en 
kort kjøretur fra Oslo sentrum og vi kan tilby gode 
parkeringsforhold.

Vårt kontor på Jessheim er i kort avstand fra Oslo lufthavn, 
Gardermoen. 

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co, din samarbeidspartner i Oslo, 
Romerike, Lillestrøm, Asker og Bærum

Vi yter også generell forretningsjuridisk bistand. 

Olavsgaard Kontorsenter - Skedsmo
Hvamstubben 17 - 2013 Skjetten

Bekkestua - Bærum
Bærumsveien 205-207

 Jessheim - Ullensaker
Gotaasgarden, Gotaasallèen 9

Advokatfirmaet Nicolaisen & CO ANS ble etablert 1988. Vi er i dag 19 medarbeidere hvorav 14 advokater.  Fra våre kontorer i Skedsmo, 
Bærum og Ullensaker yter vi forretningsjuridisk bistand til klienter fra Oslo, Romerike, Lillestrøm, Asker og Bærum.

www.advonico.no          67 15 00 00   
   

firmapost@advonico.no

Ta kontakt med advokat/partner  
Terje Skåland dersom Dere har behov 
for bistand på det arbeidsrettslige felt. 

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS sin arbeidsrettsgruppe har god kompetanse på arbeidsrett og bistår i stor utstrekning 
med følgende:

Olavsgaard Kontorsenter - Skedsmo
Hvamstubben 17 - 2013 Skjetten

Bekkestua - Bærum 
Bærumsveien 205-207

Jessheim - Ullensaker 
Gotaasgården, Gotaasalléen 9

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS er med sine 20 medarbeidere Romerike og Akershus største advokatfirma. Fra våre kontorer på Olavsgaard,  
Jessheim og Bekkestua yter vi juridisk bistand primært til næringsliv og privatpersoner fra Øvre- og Nedre Romerike, Asker og Bærum og Oslo.

www.advonico.no 67 15 00 00 firmapost@advonico.no

- Din advokat for Oslo og Akershus!

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS 
ble stiftet i 1988. Vi er det største  
advokatfirmaet i Akershus med 20 med-
arbeidere, herav 15 advokater. Våre hoved-
områder er  forretningsjus,  arbeidsrett, 
 gjeldsforhandlinger og konkurs, bygg- og 
entrepriserett, fast eiendom, arv, dødsbo, 
skifte samt  erstatningsrett. Hovedkontoret 
er på Olavsgaard kontorsenter ved E6 nær 
Lillestrøm, og vi har  avdelingskontor på 
Jessheim og Bekkestua i Bærum.

Skriftlig søknad med CV sendes til:
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Hvamstubben 17, 2013 Skjetten 
eller på e-post: firmapost@advonico.no 

www.advonico.no
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Akershus største advokatfirma. Vi kan arbeidsrett!

www.advonico.no     67 15 00 00    firmapost@advonico.no

T 23 01 01 01
E bull@bullco.no
www.bullco.no

Den beste måten å løse rettslige 
problemer på, er å unngå dem.

Annonsere her?
Ring Dag Landfald på telefon 22 310 231  
E-post: dag.landfald@ukeavisen.no

Spørsmål: Vi er en bedrift som har fått et litt artig 
problem. Vi har ansatt en person på prøve, med 
6 måneders prøvetid. Dette er, etter det vi har for-
stått, det maksimale vi lovlig kan avtale.
Vi har tatt forbehold om forlengelse av prøveti-
den ved fravær som ikke skyldes virksomhetens 
forhold. Nå har vedkommende ønsket å avvikle 
ferie. Det er helt klart at han ikke avviklet full ferie 
hos forrige arbeidsgiver. Kan vi forlenge prøveti-
den med feriefraværet? Han ber faktisk om hele 
4 ukers ferie, og vi har bestemt oss for å innvilge 
ham dette.

Arbeidsgiver

Svar: Etter vårt skjønn kan prøvetiden her for-
lenges forutsatt at man har tatt skriftlig forbehold 

om dette i ansettelsesavtalen. Dette fremgår av 
arbeidsmiljøloven § 15-6. Det fremgår ikke uttryk-
kelig og klart av loven at fravær som skyldes ferie 
er av de fravær som kan føre til en forlengelse av 
prøvetiden etter beslutning fra arbeidsgiver. Men 
når det er arbeidstager som ber om ferie og får 
dette innvilget, antar vi at det har fornuften for 
seg å gi arbeidsgiver adgang til denne forlengel-
sen. Motsatt hvis arbeidstager blir pålagt å avvikle 
ferie – hvis man har driftsstans i en fellesferie og 
stenger bedriften helt. I slikt tilfelle skyldes det 
åpenbart virksomhetens forhold at fraværet opp-
står. Se derfor hen til hvem som har bedt om ferien 
i det enkelte tilfelle.

SBDL v/adv. Arvid R. Ødegård

Spørsmål: Jeg er nå i første måned av totalt tre 
måneders oppsigelsestid. Nå er det slik at jeg har 
fått tid til en operasjon midt i november som gjør 
at jeg vil være sykmeldt de 2 siste ukene av novem-
ber. Jeg begynner i ny jobb pr. 1.1.2014 og dermed 
ønsker jeg ikke at nåværende arbeidsgiver forlen-
ger 3 måneders oppsigelsestid med de 2 ukene 
jeg er sykmeldt i november. Har de rett til dette?

Arbeidstager

Svar: Nei. En slik forlengelse av oppsigelsestiden 
har arbeidsgiver ikke rett til. Skyldes fraværet syk-
dom, og dette dokumenteres med legeerklæring, 

så vil det selvsagt ikke være noe arbeidsgiver kan 
«stra�e deg for» med å gi deg lenger oppsigelsestid.

SBDL v/adv. Arvid R. Ødegård

Spørsmål: Jeg er blitt sagt opp i min stilling, 
da det er kostnadskutt i bedriften. Oppsigelsen 
er begrunnet i kort ansiennitet. Jeg har 3 måne-
der oppsigelsestid. Neste uke blir jeg fritatt fra 
min stilling, men får beholde lønnen i oppsigel-
sestiden. Det jeg lurer på er om jeg har rett til å 
beholde lønnen min ut oppsigelsestiden, selv om 
jeg skulle �nne meg en ny jobb i denne perioden. 
Arbeidsgiver mener de ikke skal betale meg noe 
mer, om jeg begynner i ny jobb og mottar lønn fra 
ny arbeidsgiver.

Oppsagt ansatt

Svar: Det kommer litt an på hva som var avtalen, 
når du ble innvilget arbeidsfritak. Hvis dette har 

skjedd ensidig fra arbeidsgivers side uten ytterli-
gere vilkår, vil du nok ha rett til å beholde lønnen 
i oppsigelsestiden, selv om du får en ny jobb og 
følgelig mottar dobbelt lønn. Men har arbeidsgiver 
ved innvilgelse av arbeidsfritak tatt forbehold om 
dette, kan det selvsagt forholde seg annerledes. 
Det eneste som er sikkert er at du ikke behøver å 
�nne deg i å ikke motta lønn i oppsigelsestiden 
med mindre du har bedt om å få fri og slutte før, og 
arbeidsgiver gir dette på det vilkåret at du mister 
lønn dersom du får nytt arbeid i perioden. Men 
det er omtrent den eneste situasjonen vi kan tenke 
oss, hvor du mister retten til lønn.

SBDL v/adv. Arvid R. Ødegård

«Arbeidsgiver kan ikke 
‘stra�e deg for’ doku-
mentert sykefravær 
med å gi deg lenger 
oppsigelsestid.»

Advokatfullmektig Kari Bergeius Andersen, advokat og 
partner Arvid R. Ødegård og advokatfullmektig Iuliana 
Pedersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer 
på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis.  
Adresse: Ukeavisen Ledelse, Pb 1180 Sentrum, 0107 Oslo. 
E-post:  red@ukeavisen.no, arvid.odegard@sbdl. no,
kari@sbdl.no, iuliana.pedersen@sbdl.no
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Rask igangsetting av livreddende 
førstehjelp og umiddelbar bruk av 
hjertestarter reddet livet mitt!

Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anska� e seg 
hjertestarter. Så mange som 3000 - 5000 personer faller 
om med uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge 
hvert år. Per i dag er det så mange som 9 av 10 som dør. 
Liv kan reddes og � ere vil overleve 
hjertestans om det utplasseres � ere hjertestartere 
i samfunnet. Vi oppfordrer alle bedrifter til å trygge 
sin arbeidsplass og nærmiljø ved å gå til anska� else 
av hjertestarter. 

Norges beste tilbud 
på hjertestarter!
HeartSine Samaritan® PAD 300:
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 Meget robust som tåler godt fukt og støv 
 (markedets beste IP på hele 56)

 En av markedslederne i Norge

 Intuitiv og vedlikeholdsfri

 Benytter den fremste teknologi innen de� brillering

 Er fullt ut CE og FDA godkjent for internasjonalt bruk

 Svært brukervennlig med norsk tale

 Markedets beste garanti på hele 10 år

 Leveres med bæreveske

Telefon: 05003  |  Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no
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Gründersuksess

Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

Denne situasjonen, om ikke i samme stør-
relsesorden, er symptomatisk for norske 
it- og teknologigründere: Vi har mange 

Petter Smart-er, men svært få superstjerner, som 
evner å ta bedriftene sine de ekstra skrittene, som 
gjør dem til globale merkenavn.

Historien om Play�sh startet med kamerater 
på gutterommet i Tromsø, som hadde som ambi-
sjon å endre verden med spillene de utviklet. Det 
gjorde de også, men de �kk uventet hjelp.

– Vi skjønte ikke hva som skjedde. Plutselig 
var det helt andre folk enn venner og familie som 
spilte spillene våre. Vi �kk jo direkte tilbakemel-
dinger om utviklingen fra spillene, så det kunne 
vi se live, sier han.

Timingen var sentral for suksessen til bedrif-
ten, forteller Arthur. Rett etter oppstarten begynte 
nemlig Facebook å ta av. Arthur og kollegaene 
bestemte seg for å integrere spillene i denne for-
holdsvis nye, sosiale plattformen.

– Plutselig handlet mye om det som skjedde 
utenfor, og ikke i, spillet. Forretningsplanen vår 
var utdatert etter to måneder. Vi skjønte at noe var 
spesielt når 70 prosent av omsetningen vår kom 
fra damer over 35 år, sier han.

Arthur skjønte at fokuset heller burde rettes 
mot selskapets visjon og retning. Ikke minst måtte 
man se etter nye forbrukere for spill, slik at mar-
kedet kunne økes.

– Vi gikk fra å være introverte programmere til 
å bli markedsførere, smiler han.

Kuttet ut mellomledd
En vanlig distribusjonskjede i spillverdenen består 
av �re ledd: utvikler, utgiver, utsalg og konsument. 
Kim Daniel Arthur valgte å kutte begge mellom-
leddene, og heller henvende seg rett til konsu-
mentene.

– Det at vi kunne putte spillene inn i et allerede 
eksisterende økosystem, og utnytte funksjonene 
til de sosiale mediene var viktig for at vi kunne 
utvikle oss så raskt. Det var artig og utfordrende 
å kunne lage et spill som skulle distribuere seg 
selv, forteller han.

Med Facebooks enorme vekst, vokste også 
Play�sh. Etter hvert hadde bedriften 15 ansatte i 
London og i Tromsø. Bedriften lagde enkle spill, 
som for eksempel “Who has the biggest brain?”, et 
spill der du kunne måte intelligensen din opp mot 
dine venner på Facebook.

– I løpet av 30 dager hadde vi 10.000 aktive 
brukere daglig. Seks måneder senere var vi oppe 
i én million. Spillene våre var ikke spesielt krea-
tive, men integreringen i Facebook var det i høy-

– Ikke lett å selge
I løpet av to år, mellom 
2009 og 2011, hadde 
spillbedri�en Play�sh 
blitt så attraktiv at 
gründer Kim Daniel 
Arthur (33) ikke klarte 
å si nei til giganten EA. 
Bedri�en ble solgt for 
2,4 milliarder kroner.

este grad, sier han.
En utvidelse, med kontorer i San Fransisco 

og Beijing fulgte, og McKinsey-konsulenter kom 
med på laget – og bidro til ytterligere vekst for 
Play�sh.

– Facebook er en åpen plattform, men det var 
viktig å få nok kunnskap om hvordan vi kunne 
utnytte det best mulig. Derfor �kk vi en person til 
å �ytte over til San Francisco for å knytte kontak-
ter. Dette var avgjørende for suksessen. På denne 
tiden hadde vi �re millioner dollar i egenkapital. I 
tillegg hadde investorer sprøytet inn 17 millioner 
dollar i støtte. Disse pengene ble imidlertid aldri 
brukt, sier han.

Arthur forteller at det ble en utfordring at 
bedriften hadde vokst seg så stor. Det var vanske-
lig å balansere mange kontorer og en ny organi-
sasjonskultur.

– Vi �kk hjelp av McKinsey-konsulenten til å 
utvikle en økonomisk strategi for spillene våre. 
Den virket slik at brukerne kunne kjøpte ting 
underveis mens de spilte. Bruken drev businessen 

NyskapingNyskaping

«I løpet av 30 
dager hadde 
vi 10.000 
aktive bru-
kere daglig. 
Seks måne-
der senere 
var vi oppe i 
én million»

FOTO: BÅRD ANDERSSON 

1. Ha større ambisjoner

2. Hent mer penger

3. Bygg visjon og retning, ikke forretningsplan

4. Sats internasjonalt helt fra starten

5. Ansett bare folk som er bedre enn deg selv

6. Ha fokus på det du driver med, og snu i tide

7. Bygg komplementære team, og spill på 
hverandres styrker

8. Tillat feiling, men mål og lær av feilene

9. Sørg for at du er glad i det du holder på med

10. Jobb beinhardt for å nå målene dine
KILDE: KIM DANIEL ARTHUR

Gründertipsene

Gründer Kim Daniel Arthur opplevde 
stor suksess med bedri�en Play�sh. 

Da spillgiganten EA la over to 
 milliarder på bordet, klarte han 
ikke å si nei til salg av bedri�en 

han grunnla.
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i spillet direkte. For eksempel hadde vi et spill, der 
en del av oppgavene var å ta vare på dyrene i spil-
let. Dette tok noe tid. Vi utviklet deretter en robot, 
som kunne gjennomføre disse oppgavene, men 
som kostet penger. Paradoksalt nok ble roboten så 
populær at vi kom i den situasjonen at brukerne 
betalte oss for ikke å spille spillene, men overlot 
alt til roboten, ler han.

Vanskelig å selge
På sitt toppnivå hadde Play�sh 13 millioner bru-
kere daglig. Den årlige omsetningen var på 240 
millioner kroner. Giganten EA, som har både FIFA 
og �e SIms i sin portefølje, bladde opp ti ganger 
bedriftens omsetning og kjøpte dermed Play�sh.

– De kjøpte først og fremst kompetansen og 
forståelsen i bedriften, forklarer Arthur.

Da det ble klart at giganten EA kom med virke-
lig store penger på bordet, var det likevel ikke gitt 
at Kim Daniel Arthur ville selge Play�sh. Avgjørel-
sen var dessuten ikke hans alene.

– Vi var en stor gründergruppe, og hadde en 
omfattende diskusjon om vi burde selge eller ikke. 

08999
Oppgi kampanjekode: VIRKE

-10% VED BESTILLING

RING

NKI og Virke tilbyr nettstudier som gir 
deg fagutdannelsen du trenger!

DU ER IKKE UTLÆRT!
- Studer når og hvor du vil på www.virkepluss.no

Vi tenkte jo at vi hadde skapt dette, og realisert 
det. Vi stilte oss spørsmålet om vi kunne ta det 
videre selv. Vi hadde en lang dialog, og kom frem 
til at det var et naturlig tidspunkt å selge på. Det 
var ikke enkelt å selge, og mye eierskap var spredt 
utover, forklarer han.

En periode etter at EA hadde kjøpt Play�sh ble 
selskapet avviklet.

Ikke A4
Kim Daniel Arthur er ingen typisk bedriftsleder. 
Han har ikke tatt høyere utdannelse, og gikk rett i 
jobb da han var 18 år. Mellom 1998–2001 var han 
IT-konsulent. Han ser på denne perioden som sin 
utdannelse.

Senere �yttet han til London og jobbet i selska-
pet Glu Mobile, som han var med på å notere på 
Nasdaq våren 2007. Sammen med ni andre brøt 
han ut av bedriften for å starte opp Play�sh senere 
samme år.

Ifølge Arthur var ikke Play�sh-suksessen unik. 
I markedet var det �ere bedrifter som lyktes like 
godt og bedre.

– Det er fortsatt spillbedrifter i økosystemet, 
blant annet Zynga, som gjør det meget bra, sier han.

Ny virksomhet
Milliardsalget av bedriften Play�sh ble ingen hvi-
lepute for Kim Daniel Arthur. I dag er han i gang 
med nye prosjekter. Han foreller villig om sin nye 
tre uker gamle virksomhet til Ukeavisen Ledelse:

– Jeg har startet et prosjekt som skal bedre 
barns hverdag. Det handler om barn med spesielle 
behov. Vi har laget en app som retter seg mot barn 
med taleproblemer. Kort sagt går det på å trene 
opp kommunikasjon og både sosiale og kognitive 
evner, forklarer han.

I applikasjonen, som skal være pedagogisk nyt-
tig, har Kim Daniel Arthur brukt alt han har lært 
fra spillverdenen.

– Den er bygget på enkle, pedagogiske virke-
midler. Vi har bare holdt på noen uker, men jobber 
nå med prototyper samt med dialog med foreldre 
og barn, forteller han.
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Gründer

Fembiz AS og nettstedet lanseres på konfe-
ransen Damefeber 16. oktober i forbindelse 
med Oslo Innovation Week. Ifølge gründer 

og daglig leder Nina Hanssen er dette fremtidens 
nettverk for kvinnelige entreprenører og forret-
ningsdrivende. 

I sommer kjøpte Nina Hanssen nettverkene 
www.damebedrift.no og www.damefeber.no. Nå 
slås de sammen til Fembiz.net. Hun har allerede 
1000 kvinner med i nettverket.

Forretningsideen er basert på hva kvinnelige 
gründere trenger hjelp til og ønsker. Det blir et 
landsdekkende salg- og markedsføringsverktøy for 
kvinnelige entreprenører og forretningsdrivende. 
Dette verktøyet blir tilrettelagt alle typer bedrifter, 
også etablerte som ønsker en ny markedskanal. 

– Jeg håper kvinner fra hele landet etter hvert 
blir med i dette nettverket, sier Hanssen.

I Fembiz Øst vil teamet også spesielt fokusere 
på å få kvinner med innvandrerbakgrunn med i 
nettverket. Nettverket er først og fremst rettet mot 
kvinnelige gründere, men Hanssen presiserer at 
Fembiz også gjerne samarbeider med menn for å 
bistå de kvinnelige grundere. For å realisere drøm-
men om Fembiz har Nina Hanssen nemlig gått i 
partnerskap med sin lærer på gründerskoleringen, 
Espen Solhaug, som i dag er gründer og kurshol-
der ved Etablerer Akershus.

– Kvinner trenger ekstra drahjelp med mar-
kedsføring og salg, og det er det ikke sikkert at de 
eksisterende nettverkene klarer å tilby dette. Vi 
ønsker å bli kommunenes og fylkeskommunenes 
satsning på kvinnelige gründere, og Fembiz vil 
tilby disse markedsføringspakker og holde arran-
gementer i kommunene. Jeg ser at vi har samme 
målsetning som politikerne, sier Hanssen. 

FEMBIZ –  verktøy 
for kvinnelige 
gründere

Nyskaping

KULTmag gir deg kunnskapen og påfyllet du trenger for å gjøre kultur til 
næring. Vi tilbyr den mest komplette verktøykassen og dekker feltet med 
nyheter, analyser og kommentarer fra kjente skribenter. 

Hold deg oppdatert gjennom Kultmag når kultur er med og former 
fremtiden. 

Kreative næringer 
i søkelyset

Prøv 2 utgaver gratis:
Send SMS:   Kultmag UL  til 2425

Vi ønsker å bli kommunenes og fylkes-
kommunenes  satsning på kvinnelige 
gründere, sier gründer Nina Hanssen.
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Nye noter

Nyskaping

nr. 10 2012 KULTmag 1 

Operabygging 
i Putins rike
Det nye Mariinskij-teatret vil ha 
hele sju scener og ett konserthus 
og plasserer St. Petersburg i 
verdenseliten når det gjelder 
kulturell infrastruktur. Da hjelper 
det å være venn med Putin.

JAN GRUND:

«Kulturens 
lange arm»

Næringsdrevet 
nyskaping i Salzburg

Leieøkning skaper rift 
om musikkbinger

Festivalstøtte gir 
revisorrefs

Kultur og kreative næringer  Nr 10 2012  ÅRGANG 34

det å være venn med Putin.

Avskalling 
for fremtiden
40 småfag står nå i fare for å bli utryddet i 
Norge og Norden. Et felles, nordisk prosjekt 
for å redde fagene er en fi asko. Og i mens 
smuldrer deler av vår felles kulturarv 
sakte, men sikkert bort.
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JAN GRUND:

«Kulturens 
lange arm»

Næringsdrevet 
nyskaping i Salzburg

Leieøkning skaper rift 
om musikkbinger

Festivalstøtte gir 
revisorrefs

EU vil redde opphavs-
retten med reform

Novellesalongen 
lever i Hamar

Risør satser på gata vår
Kultur og kreative næringer  Nr 9 2012  ÅRGANG 34

Taper ansikt på � esboka
Norske kunstmuseer og kulturinstitusjoner vil 
så gjerne men får det ikke helt til. Deres selvbilde 
utfordres av sosiale mediers krav til brukerdialog 
og -involvering.

STEINAR SØRLI:

«Kunsten 
å senke 

 terskelen»

Ingen annen nordisk storby 
har satset så bevisst og syste-
matisk på kultur, kreative 
næringer og opplevelser som 
Göteborg. Og vunnet både i 
inntekter og arbeidsplasser. 
Nå kommer hver � erde turist 
for å oppleve Julstaden.

Ingen annen nordisk storby 

Vinner på 
glattisen

EU vil redde opphavs-
retten med reform

Novellesalongen 
lever i Hamar

Risør satser på gata vår

STEINAR SØRLI:

«Kunsten 
å senke 

 terskelen»

nr. 1 2013 KULTmag 1 nr. 1 2013 KULTmag 1

Frem fra 
helvete
Black-metal bandet Dimmu Borgir er en av 
Norges største musikalske eksportsuksesser, 
men til tross for noen triumfer er tilliten 
til eksport-kompetansen på et lavmål. Nå 
forventer en samlet musikkbransje handling 
fra nyskapningen Music Norway. Nytilsatt sjef, 
Katrine Synnes Finnskog, er klar til å møte 
utfordringene.

Gründeren i 
Kalkmølla
Musikeren Merete Markussen 
står alltid i døra når hun 
arrangerer konserter i Kalkmølla 
Kulturstasjon i Sandvika. Nærhet 
til publikum er for henne alfa 
og omega. Entreprenørlivet 
er fullt av gleder, lite penger 
og mange søknader. Hun er 
første person i vår nye serie om 
kulturentreprenører.

TERJE HALVORSEN:

«Et kraft-
senter for 
hele Inn-
landet»

Stiftelser gir mangfold og kvalitet

Kulturledelse som trehodet troll

Tidligmusikk til Trondheim

Kultur og kreative næringer  Nr 1 2013  ÅRGANG 35

Sannheter og myter 
om e�ektive skoler
En ny forskningsartikkel fra Harvard-forskerene 
Roland G. Fryer og Will Dobbie viser til hva som fak-
tisk fungerer på skolebenken - og hva som ikke gjør 
det. Ved å studere 39 skoler i utsatte nabolag i New 
York som inngår i en ny type privatskoleordning, 
har Fryer og co. avdekket at klassiske mål på hvor 
effektiv læringen er, som; klassestørrelse, kostnad 
per elev, lærer-sertifisering og kursing - ikke korrele-
rer med skoleeffektivitet. I stedet viser forskningen 
at hyppig lærerfeedback til elevene, bruk av data til 
eksempler, utstrakt veiledning, mer tid i klasserom-
met satt av til instruksjon og høye forventninger, 
forklarer hele 45 prosent av forskjellene mellom 
skolene.

KILDE: HARVARD UNIVERSITY - «GETTING BENEATH THE VEIL OF EFFECTIVE 
SCHOOLS: EVIDENCE FROM NEW YORK CITY»

Samarbeidsprosjekt: 
Innovasjon Norge og 
Patentstyret
Innovasjon Norge og Patentstyret skal samar-
beide om etableringen av en veilednings- og råd-
givningstjeneste for små og mellomstore bedrifter. 
Prosjektet skal bidra til økt bevissthet om immate-
rielle verdier og rettigheter i små- og mellomstore 
bedrifter og til bedre utnyttelse av slike verdier i 
bedriftene. Det skriver Innovasjon Norge på sine 
hjemmesider.

Prosjektet skal både foreslå å prøve ut konkrete 
tjenester, og beskrive tiltak for at små og mellom-
store bedrifter kan få tydelig og lett tilgjengelig infor-
masjon og veiledning om immaterielle verdier.

Det vil bli gjennomført en undersøkelse for å 
avdekke kunnskap, praksis, utfordringer og behov 
innen dette området blant små og mellomstore 
bedrifter.

Prosjektet er initiert av Nærings- og handelsde-
partementet i forbindelse med stortingsmelding 
nr 28, «Unike idear, store verdiar - om immaterielle 
verdiar og rettar». Det ble igangsatt i september og 

avsluttes 1. halvår 2014.

Oppsigelser gir 
 lettere omstilling
Bedrifter som sa opp ansatte under finanskrisen 
hadde lettere for å få til omstilling enn bedrifter 
som gjennomførte mer moderate tiltak, skriver 
 forskning. no.

Å si opp folk sender et sterkt signal til de ansatte 
om at bedriften er i en alvorlig situasjon.

– Denne signaleffekten gjør det lettere å få de 
ansatte med på endringer på arbeidsplassen, sier 
seniorforsker Torstein Nesheim ved Samfunns- og 
Næringslivsforskning på Norges Handelshøyskole.

Morbid innovasjon
I Norge ble man i årene etter andre verdenskrig 
pakket inn i plast før man ble sunket i graven. Det 
skulle vise seg å føre til uante konsekvenser, likene 
ville ikke råtne skikkelig. Det er fortsatt masse 
ubrukt land i Norge, men gravplasser er det ikke flust 
av. For å bøte på det åpnes gravene etter 20 år slik at 
nye innflyttere får plass. Problemet da er at liket må 
være råtnet bort. For å få fart i den utviklingen har 
den norske gründeren Kjell Larsen Østbye utviklet 
en løsning hvor han fører lange rør ned i graven og 
injiserer en kalkbasert løsning som setter fart på 
prosessen. Til nå har Østbye behandlet over 17000 
graver med behandlingen som tar rundt ti minutter 
per grav. Han fakturerer rundt 4000 per behandling. 

KILDE: GIZMODO

Leier ut bøker  
med droner
Australske Zookal har fra mars neste år planer 
om å ta i bruk droner for å leie ut lærebøker. Selska-
pet hevder dette markerer den første helt kommer-
sielle bruken av droner i verden. Zookal startet med 
en armada på seks droner som skal levere bøker 
over hele Sydney. Interesserte kan leie seg en bok 
på nettet eller over Zookals egen app, og deretter 
sette seg rolig ned i godstolen mens dronen leverer 
boken på døren, eller en annen plass med lan-
dingsmuligheter, innen 3 minutter. For å unngå 
å krasje i trær og bygninger har dronene inne-
bygget et anti-kollisjonssystem og GPS. 

– Med dette tar Australia en 
ledende posisjon i det lovende 
markedet for droneutvikling, sa 
administrerende direktør i Zookal i 
en kommentar. 

KILDE: THE VERGE

partementet i forbindelse med stortingsmelding 
nr 28, «Unike idear, store verdiar - om immaterielle 
verdiar og rettar». Det ble igangsatt i september og 

avsluttes 1. halvår 2014.

pet hevder dette markerer den første helt kommer-
ookal startet med 

en armada på seks droner som skal levere bøker 
ydney. Interesserte kan leie seg en bok 

ookals egen app, og deretter 
sette seg rolig ned i godstolen mens dronen leverer 
boken på døren, eller en annen plass med lan-
dingsmuligheter, innen 3 minutter. For å unngå 
å krasje i trær og bygninger har dronene inne-
bygget et anti-kollisjonssystem og GPS. 

RGE
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• Bortsett fra størrelsen ser fordelingen av utgifts 
  postene på Statsbudsjettet for 2014 ganske likt ut som     
  for 2006, selv etter åtte år med flertallsregjering. 

• Fingranskning av åtte rødgrønne statsbudsjett viser    
  at Stoltenberg & co har flyttet penger over til fornybar    
  energi, samferdsel, kultur og kommunene, og at han  
  har tatt fra forsvaret, utdanning og distriktspolitikken. 

Statsbudsjettet nå og da
Ukeavisen Ledelse har sett på statsbudsjettet som ble lagt frem i forkant av skiftet mellom den borger-
lige og rødgrønne regjeringen i 2005. Den gang var Per Kristian Foss finansminister, handlingsregelen 
var også under press og ingen hadde tro på en nært forestående finanskrise. De totale inntektene i 
budsjettet ble i gul bok 2006 ventet å beløpe seg til pene 920 milliarder kroner. Regnskapene for 2006 
viste i etterkant at det ble rundt 60 milliarder mer i inntekter enn budsjettert. Tallene viste at omtrent 
35 milliarder av de ekstra inntektene kom fra økte oljepriser, resten var resultat av høyere inngang av 
skatter og avgifter fra Fastlands-Norge. I Gul bok 2014 er inntektene på statsbudsjettet 1,295 milliarder. 
Det er 32 prosent høyere enn i 2006-budsjettet, justert for inflasjonen i perioden. Samtidig har real-
veksten i den norske økonomien vært på 66 prosent målt i bruttonasjonalprodukt. De totale utgiftene 
kom på 1566,6milliarder, hvorav 348 milliarder er oljepenger som overføres til pensjonsfondet. Olje-
pengebruken på Statsbudsjettet 2014 er beregnet til 135 milliarder kroner, og de totale bevilgningene er 
beregnet til 1114 milliarder kroner. 

Analyse
Samfunn • Politikk 
• Næringsliv
Få mer i vårt digitale 
analysemagasin: 
app.agendapluss.no

Av Joakim Birkeli Jacobsen
joakimbj@ukeavisen.no

S iden 2005 har norsk økonomi opplevd en 
internasjonal �nanskrise, men også en 
nærmest utrolig rekke med økonomiske 
lykketre� som har gitt en kraftig økning i 

nordmenns kjøpekraft. 
Etter åtte år med �ertallsregjering er det fris-

tende å se hvordan de rød-grønne har påvirket 
Statsbudsjettet. Men det kan være vanskelig for 
utenforstående å analysere Statsbudsjettets tørre 
hovedposter. Til alt hell har noen i Finansdeparte-
mentet tatt på seg oppgaven med å sammenstille 
tallene for hvert politikkområde slik de var i 2005 
med slik de er anslått til å bli i 2013 - justert for 
prisvekst, så klart. 

En slik beregning krever at det tas noen forut-
setninger. Vanskeligst er arbeidsfordelingen mel-

lom stat og kommune. Barnehage, grunnskole og 
eldreomsorg er noen av velferdsordningene som 
betales av kommunenes budsjetter i dag som er 
45 prosent større enn i 2005. Men departementet 
har ikke fordelt rammetilskuddet til kommunene 
ut på de enkelte utgiftsformålene da det ville bli for 
komplisert. En konsekvens er at den sterke veksten 
i utgiftene til barnehager ikke lenger fremkom-
mer i posten for familieformål. Og det bidrar til 
å blåse opp størrelsen på overføringene til kom-
munesektoren, og tilsvarende redusere familie- og 
forbrukerområdet. Endringene i arbeidsfordelin-
gen mellom stat og kommune og fylkeskommune 
på samferdselsområdet gjør at også det fremstilles 
litt skjevt. I sum gir likevel departementets sam-
menstilling den beste oversikten over utviklingen 
under rødgrønt styre. 

Og det store bildet viser at utgiftene på poli-
tikkområdene ligger lavere enn veksten ellers i 

Agenda

Tok fra forsvaret og ga til miljøvern: 

Så rødgrønt  
ble budsjettet  
etter åtte år

Politikk

Rødgrønn trio: Kristin 
Halvorsen, Liv Signe 
Navarsete og Jens 
Stoltenberg.  
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Politikk

økonomien. Realveksten i hele den norske øko-
nomien inkludert oljesektoren har vært på 66 
prosent mellom 2005 og 2013, og statsbudsjettets 
bevilgninger har økt med 61 prosent fra Gul bok 
2006 til Gul bok 2014, når en holder overføringene 
til pensjonsfondet utenom og tar høyde for 14 pro-
sent in�asjon over perioden. De bearbeidede tal-
lene til �nansdepartementet, hvor poster er �yttet 
og justert, er mer forsiktige - men viser også at 
veksten i utgiftene har vært betydelig lavere enn 
for veksten i BNP for Fastlands-Norge for de �este 
årene i perioden. Unntakene var kriseåret 2009 
hvor økonomien ble mindre, mens blant annet 
ekstra redningspakker gjorde at utgiftene på bud-
sjettet økte med 5,5 prosent, og 2013 hvor utgiftene 
også økte mer enn veksten i fastlandsøkonomien. 

Ser man hele perioden under ett er det særlig 
innenfor politikkområdet miljøvern og fornybar 
energi det har spiret og grodd, ifølge beregningene 
til Finansdepartementet. Med tanke på miljøor-
ganisasjonenes heller lunkne farvel til den rød-
grønne regjeringen (se Agenda fra 27. septem-
ber) fremstår den sterke veksten i satsingen på 
miljøvern og fornybar energi som overraskende. 
Riktignok startet satsingen på et lavt nivå med lite 
penger. Politikkområdet har opplevd en økning 
fra 5,5 milliarder i 2005 til 12,3 milliarder i 2013, 
noe som innebærer en realvekst på 124 prosent 
over perioden. 

Penger er ikke ressurser 
En vanlig oppfatning er at politikken formes gjen-
nom budsjettene. Men å sammenligne tall i stats-
budsjettet over tid er en vanskelig øvelse. Politiske 
prioriteringer endrer seg stadig, det som en gang 
var en viktig post i budsjettet er det kanskje ikke 
i morgen. 

Og det er ikke alltid det å kaste mer penger 
etter noe fører til bedre resultater - det er faktiske 
ressurser - som �ere ingeniører - og ikke nødven-
digvis mer penger, som gir handlekraft. Og heller 
ikke handlekraft er alltid nok for å skape faktiske 
forbedringer. 

– Det er riktig at bevilgningene til fornybar kraft 
har økt ganske mye, og det er viktig i seg selv. Men 
man kan ikke vurdere klimapolitikken kun basert 
på bevilgninger. Det er til syvende og sist resul-
tater som er viktigst, sier Kari Elisabeth Kaski, 
nestleder i Zero. 

Hun er generelt misfornøyd med de rød-grøn-
nes miljøinnsats, men mener likevel den Stolten-
berg-regjeringen gjorde noe riktig, blant annet ved 
å innføre grønne serti�kater som har bidratt til et 
løft for utbyggingen av fornybar energi. 

Frank Aarebrot mener miljøbevegelsen klager 
for mye. 

– Stakkars SV og Venstre som prøver å bygge 
politikk på miljøorganisasjonene, de er misfor-
nøyd uansett hva man gjør. Jeg mener miljøfolket 

har noe å lære av homoorganisasjonene - de feirer 
seg selv med en parade minst en gang i året i hvert 
fall, sier professor og Ap-mann Frank Aarebrot 
ved UiB.

Han tror satsing på klimapolitikk gir dårlig 
avkastning for partiene, og viser til det siste valget.

– Organisasjonene har ikke vett til å fremme 
sine egne politikere, og det fører til at miljøfeltet 
blir nedprioritert politisk. Jeg tror vi ville ført en 
stort sett lik miljøpolitikk uten miljøorganisasjo-
nene. Dersom noen foreslår å sette opp en vind-
mølle, er det en organisasjon som protesterer på 
vegne av den lokale lyngtypen. Og foreslår noen 
monstermaster i Hardanger for å bygge ut kraft-
nettet for miljøvennlig energi, trekker man i bunad 
og stopper det på vegne av kulturlandskapet. Man 
må faktisk gripe inn i naturen for å lage klimavenn-
lig kraft fra naturen, slik er det bare, sier Aarebrot. 

Kaski mener tvert imot at miljøbevegelsen er 
�inke til å feire når det faktisk har vært noe å feire. 

– Problemet er at de gode grunnene uteble med 
de rød-grønne, sier hun. 

Kaski viser til at miljøfolket støtter opp om mil-
jøvernministeren, men at ministeren selv har slitt 
med å få støtte av statsministeren og at det derfor 
fører til sku�ende politikk.  

Får penger ikke ressurser
Riksrevisjonen, som har som en av sine oppgaver 
å undersøke hvorvidt hovedlinjene i de politiske 
målsetningene følges opp av forvaltningen, har 
pekt på to «budsjettvinnere» de siste årene som 
er eksempler på avstanden mellom ressurser og 
resultater: Justis og samferdsel. Politi- og påtale-
området opplevde en 35 prosentsøkning i budsjet-
tene mellom 2008 og 2012, og justissektoren under 
ett har fått en større del av de totale bevilgningene 
siden 2005. Men økningen i kroner har ikke ført til 
en tilsvarende økning i antallet politifolk, mindre 
kriminalitet eller oppklarte saker, ifølge Riksrevi-
sjonen. Finansdepartementets gjennomgang viser 
spesielt til kostnadene knyttet til nytt Nødnett som 
en viktig bidragsyter til utgiftsveksten.

Siden 2005 har bevilgningene til samferdsel økt 
med 69 prosent, fra 23,2 milliarder til 39,3 milliar-
der kroner, men heller ikke her har det gitt målbare 
resultater. Utviklingen i resultatindikatorene for 
Jernbaneverket og Statens Vegvesen speiler ikke 
ressursøkningen, ifølge Riksrevisjonen, og det 
beregnede vedlikeholdsetterslepet på veiene har 
økt i perioden.

De nedprioriterte
Blant politikkområder som er blitt nedprioritert, 
og som ikke har opplevd relativ bevilgningsvekst, 
er noe overraskende helse og sosial. Riktignok 
har utgiftene økt, og stadig �ere er overført til 
kommunene, men i sammenstillingen går det 
frem at hele helse og sosialsektoren kun har økt 
med 19 prosent i perioden. Forsvaret har også 
grunn til å føle seg glemt. Økningen til militært 
forsvar og sivil beredskap var på kun 5 prosent 
over hele perioden - fra 41,2 milliarder kroner til 
43,4 milliarder. Det var særlig i den første regje-
ringsperioden det gikk trådt med bevilgningene, 
fra 2005 til 2009 ble de redusert med om lag 1,3 
prosent i året. Langtidsplanen for forsvaret for 
2009 til 2012 har tatt igjen kun noe av det tapte.  

Også både utdanningssektoren, midler til 
næringsstøtte og distriktspolitikk har fått mindre 
andeler av de totale utgiftene. 

Når bevilgningene til nærings- og distrikts-
politikk står nærmest uendret skyldes det at de 
nye næringene i stor grad har vokst frem der det 
tidligere var behov for distriktspolitikk, ifølge 
Aarebrot. 

– Man bokfører gjerne driften av smelteverket 
i Oslo, men det er i distriktene den største verdi-
skaping foregår. Sentralt viser man manglende 
forståelse for den revolusjonen som har skjedd 
på blant annet Vestlandet den senere tiden, sier 
Aarebrot. 

I hvert fall har man gjort det til nå, den nye 
regjeringen har oppnevnt 7 statsråder med bak-
grunn fra Vestlandet. Om de klarer å �nne noen 
ekstra milliarder i det nye Statsbudsjettet gjenstår 
å se. 

Bevilgninger over statsbudsjettet i milliarder kroner fordelt på politikkområder i faste 
2013-priser (2005 og 2013), realveksten på andre akse.

Veksten i utgifter har vært sterkest på politikkområdet miljøvern og fornybar energi, men tallene har 
vokst fra et lavt nivå. Realveksten i utgifter til næringsstøtte og distriktspolitikk har vært negativ. 

STATSBUDSJETTET 2014
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Ny bok fra norsk Oxford-professor

Av Martin Moland
martin.moland@ukeavisen.no

Både det britiske og det amerikanske demo-
kratiet lider under mangler som ikke så lett 
lar seg �kse. De to landene som utgjør det 

de selv kaller “the special relationship” gått fra å 
være demokratiske forbilder til å bli skrekkeksem-
pler som overhodet ikke er til etterfølgelse. I sin 
nye bok “Nation of Devils: Democratic Leadership 
and the Problem of Obedience” feller professor 
ved Oxford University, Stein Ringen, en knusende 
dom over de politiske institusjonene i de to land 
som tradisjonelt har vært ansett som Vestens 
demokratiske lokomotiver. 

– Et tydelig eksempel på denne dysfunksjonen 
er den politiske krisen som har rammet Washing-
ton, der man rett og slett stoppet �nansieringen 
av landets myndigheter. Det er nesten pinlig å se 
hvor dårlig den amerikanske politikken drives nå, 
sier Ringen til Ukeavisen Ledelse. 

– Rettferdighet er avgjørende
En av de viktigste årsakene til at det har gått så galt 
som det har gjort er at de to landenes politikere 
har gått vekk fra rettferdigheten som ideal, mener 
Ringen. Dette rettferdighetsidealet ser han som 
en forutsetning for et demokratisk samfunn. Sær-
lig mener han det er et problem at den økende 
fattigdommen skaper legitimitetsproblemer for 
amerikanske og britiske politikere. 

– Et velfungerende demokrati forutsetter at det 
er et tillitsforhold mellom den som styrer og den 
som blir styrt. Den som blir styrt har makten til å 
trenere beslutningsprosessene om man opplever 
at det den styrende beslutter er grovt urettferdig. 
Svært mange i USA og Storbritannia opplever 
styret som urettferdig, og det kan være med på å 

skape problemer, mener han. 
Samtidig mener han at mangelen på tillit ikke 

er noe som er begrenset til det amerikanske og 
britiske demokratiet. De samme mekanismene 
gjør seg gjeldende blant annet i de gjeldskriseram-
mede landene i Sør-Europa, mener han. 

– Disse landene er preget av lav tillit mellom 
styrt og styrende, og som et eksempel har jeg tid-
ligere rangert Italia som det minst fungerende 
demokratiet. De nord-europeiske landene, som 
tvert imot er preget av et sterkt politisk rettferdig-
hetsideal, har alle meget velfungerende demokra-
tier, forklarer Ringen.

Samme sykdom, ulike årsaker
Stein Ringen er tydelig på hvilken sykdom som 
plager de to politiske systemene i USA og Stor-
britannia: Som demokratier er de nær en total 
kollaps. Samtidig mener han det hele bunner i to 
ulike årsaker. For britenes del er det først og fremst 
en svikt i de gode, politiske prosedyrene.

– Som et eksempel har man i Storbritannia 
ingen tradisjon for å gjøre en komitébehandling 
av lovforslag i forkant av vedtaket, selv om man 
har faste fagkomiteer i Parlamentet. Derimot gjør 
komiteene en god vurdering av hvordan ting 
har fungert etter at loven ble innført. Imid-
lertid bør man i dag ha en omvendt 
arbeidsprosedyre, der man er kri-
tisk til lovene før de blir innført. 
Slik det er i dag er altfor mye av 
det Parlamentet vedtar lite gjen-
nomtenkt og lite planlagt, sier 
han. 

– I tilfellet USA stikker 
problemet dypere, ved at 
pengeinn�ytelsen har fått en 
selvfølgelig plass i politikken. 

– USA har et dysfunksjonelt demokrati
Det amerikanske – og britiske – demokratiet er 
totalt dysfunksjonelt. Og det skal mye til å endre 
det, mener Oxford-professor Stein Ringen. 

Særlig skjøt denne utviklingen fart etter den kon-
troversielle høyesterettsdommen “Citizens United 
vs. Federal Election Commission”, som slo fast at 
bedrifters bruk av penger til politisk reklame ikke 
kunne begrenses på grunn av ytringsfriheten. 

Ringen mener Citizens United-dommen var 
svært uheldig for det amerikanske demokratiet. 

– Jeg har omtalt dette som et statskupp fra Høy-
esteretts side i boken, og det mener jeg er dek-
kende. Samtidig har Kongressen vært lite villig 
til å rette opp i problemene denne dommen har 
skapt. Det viser at heller ikke Kongressen har en 
forståelse for at for mye penger ikke har noe i det 
demokratiske system å gjøre, sier han. 

– Vanskelig å endre
Sosiologen og statsviteren Ringen har liten tro 
på at britiske og amerikanske politikere vil ta 
seg sammen med det første. Han mener det 
kan bli vanskelig å få landene tilbake på et mer  
demokratisk spor. Særlig ille er problemet i USA, 
mener han. 

– I tillegg til at pengene har blitt altfor viktig 
i det amerikanske demokratiet har Kongressen 
nærmest utspilt sin rolle i amerikansk politikk. 
Dette har vært regelen i svært lang tid, men det 
blir ekstra tydelig nå, i en situasjon der det er en 
så sterk politisk polarisering, sier Ringen. 

For britene øyner han et ørlite håp. Fra 1997 til 
2010 ble det for eksempel vedtatt 3.000 nye lover. 
Den store strømmen av nye lover som årlig pas-
serer gjennom britenes nasjonalforsamling kan 
lettere reverseres. Imidlertid krever dette at poli-
tikerne i Underhuset blir modigere, mener han. 

– Dette krever at Parlamentet manner seg 
opp. I Storbritannia anses det politiske 

�ertallet tradisjonelt som et slags 
støtteorgan for regjeringen, noe som 

skaper en servilitet som bunner i en 
tradisjonell oppfatning av at regjeringer 

må være sterke. Underhuset er avhengig 
av å bli tydeligere og overvinne sin tra-
disjonelle treghet for å stoppe den store 
strømmen av dårlige lover som skaper et 
dårlig styre, sier Stein Ringen.

Nation of Devils
Stein Ringen er professor i sosiologi og 
sosialpolitikk ved Universitetet i Oxford. Han 
har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, 
Statistisk sentralbyrå, Forbruker- og adminis-
trasjonsdepartementet, Institutt for sam-
funnsforskning, og Fredsforskningsinstituttet. 
Han er gjesteprofessor ved en universiteter 
verden over og har skrevet en rekke fagbøker. 
Stein Ringen bor i London.

Hans nye bok «Nation of Devils: Democra-
tic Leadership and the Problem of Obedience» 
(Yale University Press, 2013) er tankevekkende 
om «kunsten av demokratisk styre», heter det 
i bokomtalene. Hvordan kan en regjering over-
bevise folk til å akseptere dens myndighet, 
spør Ringen? Hver regjering må ta upopulære 
avgjørelser på vegne av sine borgere. Utfor-
dringen er at makt er ikke nok. Regjeringen 
må også ha autoritet – befolkningen må være 
villig til å bli ledet. Ringen analyserer denne 

politiske gåten med 
USA og Storbritannia 
som kroneksempler på 
hvor galt det er fatt med 
de to demokratiene. 
Boken tar opp det Rin-
gen mener må til for at 
et demokrati kan styre 
ved hjelp av autoritet, 
og ikke kun ved hjelp 
av ren makt. 

Stein Ringen er profes-
sor i sosiologi og sosial-
politikk ved Universite-
tet i Oxford. 

villig til å bli ledet. Ringen analyserer denne 
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– USA har et dysfunksjonelt demokrati

Både Storbritannias 
statsminister David 
Cameron og USAs 
president Barack Obama 
leder dysfunksjonelle 
demokratier som 
vanskelig lar seg �kse, 
mener Oxford-professor 
Stein Ringen. 
FOTO: PETE SOUZA/DET HVITE HUS

Knut Petter Rønne er redaktør 
i Ukeavisen Ledelse / Mandag Morgen

De nye statsrådene har 
fått sine nøkkelkort og 
sine gode hilsninger fra 
rødgrønne eks-minis-

tere. Det kom ikke så mange over-
raskelser. At fylkesrådmann i Vest 
Agder Tine Sundtoft ble mijø- og 
klimaminister er den største. Den 
så ingen komme. 

Det vi alle lurer på er jo hvem 
som ikke �kk jobben. Og hvorfor. 
Fordi Nicolai Astrup er mann, 
og at kjønnskabalen måtte gå 
opp 50-50? Eller fordi han kom-
mer fra Oslo. Fra Oslo veldig vest? 
Noen �nner nok svaret. Og får det 
bekreftet av sikre kilder. 

Men nesten like interessant for 
oss medienisser er hvem som blir 
statssekretærer rundt om i depar-
tementene. Listen er allerede 
lang. Hvem av disse blir sendt til 
Dagsnytt 18 når statsråden får en 
dårlig sak? Hvem har potensial til 
å bli en ny Pål Lønseth eller en ny 
Robin Koss?

Vi husker særlig de to. Lønseth, 
toppjuristen som alltid ble sendt 
i krigen da asylbarn skulle kastes 
ut. Og Koss, lege og statssekretær 
i Helsedepartementet. Statsrådens 
utsendte i enhver håpløs sak om 
behandlingssvikt og dårlig styring 
ved norske sykehus. 

Hvem skal ta over deres rolle, 
tro?

Listen med statssekretærer 
inneholder mange interessante 
navn. Noen av dem er blant de 
ypperste innen sine fagfelt. De skal 
nå blø for drakta – for minister’n. 

Noen få av dem kommer vi til 

å bli godt kjent med. Krigerne. De 
som o�entligheten kommer til å 
elske å hate. 

Vi har jo Paul Cha�ey i det nye 
Kommunal- og moderniserings-
departementet. Er det han som 
skal i ilden hver gang statsråd 
Sanner må forklare hvorfor nok et 
IKT-prosjekt gikk i do? Vi misten-
ker at Cha�ey heller vil snakke om 
muligheter og hva som kan gjøres, 
enn om tabber og hva man ikke får 
til. Dessuten er han ikke så god i 
forsvar. Sist vi hørte ham i på Dags-
nytt 18 skulle han fortelle om fors-
kning som viste at svensk (privat)
skolepolitikk var mye bedre enn 
sitt norske rykte. Dessverre hadde 
NRK funnet en svensk journalist 
som spiste Cha�ey levende med 
alle de svenske forskningsresulta-
tene som viste motsatt resultat. Vi 
tror Cha�ey blir best på visjoner 
og muligheter. 

Per Willy Amundsen er stats-
sekretær i samme departement 
som Cha�ey. Han skal nok ta seg 
av integreringssakene i Kommu-
naldepartementet. Han vil like 
seg i forsvar, dersom han liker 
politikken. Men som tidligere frit-
talende innvandringspolitisk og 
klimapolitisk talsmann i Frp kan 
det hende at han ikke får tale like 
fritt lenger. En lojal Uria-type som 
lojalt utkjemper enhver krig han 
blir sendt ut i, ser vi ikke at han er. 

I Helse- og omsorgsdeparte-
mentet �nner vi tidligere leder 
i sykepleierforbundet Lisbeth 
Norman. Hun har Koss-potensial. 
Hun er faglig dyktig, og kan sendes 
ut i krigen. Hennes problem er den 
berømte døra som hun kommer 
til å bli møtt med gang etter gang. 

Himanshu Gulati er og har 
vært en pro�lert leder av FrpU. 
Han blir nå statssekretær i Jus-
tisdepartementet, med spesielt 
ansvar for asylpolitikken. Han har 
de�nitiv Lønseth-potensial. 

Men som ung, utålmodig Frp-
er kan Gulati risikere å bli for hissig 
på grøten. En ekte Lønseth-arving 
messer frem sine upopulære 
standpunkt nærmest uanfektet. 

Hvis ikke kan han jo alltids følge 
sitt eget råd. 

På Twitter har Gulati delt et 
bilde av en frustrert Barack Obama 
som lurer på hva han skal gjøre 
med den vanskelige staten han 
styrer. I andre enden av telefonrø-
ret kommer svaret: «Har du prøvd 
å slå den av og på igjen?» 

Av Knut Petter  
Rønne
knut.petter.ronne@ 
mandagmorgen.no

Av Knut Petter 

knut.petter.ronne@
mandagmorgen.no

På agendaen

Regjeringskabalen er lagt og fordøyd. 
Men hvem blant de nye statssekre-
tærene blir den nye Uria – den nye 
Pål Lønseth og Robin Koss?

Hvem skal på 
Urias post?

«Noen av dem 
er blant de 
ypperste innen 
sine fagfelt. 
De skal nå blø 
for drakta – for 
ministeŕ n.»

22/7 viste svikt i det norske systemet
I forbindelse med terrorangrepet 22. juli 2011 opp-
levde vi både styringssvik og svikt i demokratiet 
også i Norge, mener Stein Ringen. 
Han er klar på at det norske demokratiet på 
alle mulige måter skiller seg fra de to politiske 
systemene i USA og Storbritannia han skriver om 
i «Nation of Devils.» 

– Jeg pleier å si det slik at Norge som system 
ikke er av denne verden. Vi har et meget velfun-
gerende demokrati, og den tilliten som hersker 
mellom de styrte og de styrende er unik, sier han. 

Samtidig mener Ringen at heller ikke det 
norske demokratiet er perfekt: Det faktum at den 

rødgrønne regjeringen ikke tok sin gikk av etter 
den omfattende og knusende kritikken fra 22. juli-
kommisjonens rapport til Stortinget var uheldig, . 

– Her sviktet opposisjonen sin rolle, noe som 
utgjorde en helt klar demokratisk svikt. Opposi-
sjonen skulle stilt et mistillitsforslag som ideelt 
sett skulle ført til den rødgrønne regjeringens 
avgang. Vi fikk en styringssvikt i forkant av 22. juli 
og på den rødgrønne regjeringens vakt. Men vi 
fikk også en demokratisvikt når regjeringen ikke 
gikk av som en følge av den harde kritikken fra 
kommisjonen. Det faktum gjør regjeringsskiftet 
etter dette valget rett, sier Ringen.

Budsjettkrisen i USA
Jobben med budsjettet begynner når pre-
sidenten legger fram sitt budsjettforslag for 
Kongressen. Deretter komitébehandles de ulike 
sektorbudsjettene før begge Kongresskamrene – 
Senatet og Representantenes Hus – vedtar hvert 
sitt budsjett. Til slutt setter representanter for 
Representanthuset og Senatet seg sammen for 
å finne budsjettkompromisser begge kamre kan 
leve med. 

Striden som har ført til total budsjettkollaps i 
år bunner i at Representantenes Hus har vedtatt 
et budsjett som vil utsette den nye helserefor-

men et år. Dette har det demokratiske Senatet 
nektet å akseptere. Denne uenigheten har ført til 
at sektorbudsjetter ikke har blitt vedtatt innen 
fristen og dermed til en såkalt «shutdown». 

Samtidig debatterer man det såkalte gjelds-
taket. Dette er en øvre grense på hvor mye stats-
gjeld det amerikanske finansdepartementet kan 
utstede. Etter at Kongressen hevet gjeldstaket 
den 17.oktober kan den amerikanske stat igjen 
låne penger som gjør dem i stand til å håndtere 
de til dels store løpende utgiftene som utgjør 
kostnadssiden i de amerikanske statsfinansene.
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Vår globale verden

Av Jens-Eirik Larsen 
redaksjonene@mandagmorgen.no

Da Russlands president i september ba 
om spalteplass i USAs viktigste avis, 
�e New York Times, for å forklare 
amerikanerne at det er ekstremt farlig 

når president Barack Obama de�nerer sitt land 
som «eksepsjonelt», tra� han et stort internasjo-
nalt publikum. Han advarer Obama mot å ha et 
nedlatende syn på andre land, store som små, 
demokratiske som udemokratiske, og avslutter 
sin kronikk med at «når vi ber om Herrens vel-
signelse, må vi ikke glemme at Gud skape oss alle 
likeverdige.» 

Slik skriver en russisk president med interes-
sant distanse til det antireligiøse sovjetsamfunnet 
han er et barn av. 

Men er det en ny Putin vi ser; en fredens veivi-
ser, en nyfrelst og nyansert statsmann med global 
samvittighet? Nei, mener utenrikspolitiske eksper-
ter Ukeavisen har snakket med.

●● Global PR-suksess: Russlands diploma-
tiske høstshow har gitt Vladimir Putin et nytt 
image; som fredselskende og gudfryktig. Er 
det mer enn en maske?

●● Intet nytt fra Kreml: Russlandseksperter 
mener at Russlands grep om Syria-krisen 
bekrefter landets stabile utenrikspolitikk, som 
i hovedsak skal verne om russiske interesser.

●● Vil gi Putin fredsprisen: Når Obama kunne 
få Nobels fredspris, kan alle få prisen, er 
omkvedet blant de som vil gi Putin fredsprisen.

Putins initiativ i Syria spilte en vesentlig rolle for 
tildelingen av årets Nobelpris til Organisasjonen 
for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). At Putin 
assosieres med prisen styrker hans image som 
fredsskaper. Fredsprofessor Johan Galtung var 
raskt ute og mente at prisen burde vært delt mel-
lom OPCW og Putin, men �ere av de som forsøker 
å se bak fasaden i Kreml, ser et annet bilde: De 
ser en pragmatisk russisk president, opptatt av at 
uroen i områder Russland normalt kontrollerer i 
Midtøsten ikke må smitte til områder nærmere 
den russiske grensen.

– Det ser ut som om at det hersker en viss 
beundring knyttet til håndteringen av Syria-kri-
sen, og måten Russland klarte å spille det diplo-
matiske spillet til sin fordel og vinne over USA, 

sier den norske russlandseksperten Katarzyna 
Zysk, ved Institutt for forsvarsstudier. – Generelt 
sett har russernes håndtering av Syria-krisen vært 
en suksess for det russiske diplomatiet, som har 
lidd en rekke bitre nederlag etter 1989, sier hun, 
og legger til at Syria-krisen også har vært en PR-
messig suksess for Putin. – Ingen tvil om det, men 
jeg ser ingen ny Putin, sier Zysk.

Putin & Lavrov = russisk superteam
Heler ikke den kontroversielle, russiske journalis-
ten og forfatteren Anna Arutunyan ser merkbare 
forandringer i Putins politikk eller væremåte. Hun 
sier til Ukeavisen at Putins håndtering av krisen i 
Syria ikke avviker fra det hun oppfatter som gjel-
dene russisk utenrikspolitikk: 

– Hans arbeid med å få frem en avtale om Syria 
var mulig da det også fantes en amerikansk vilje. 
Og at Russland har forslag og planer i slike saker, 
er ikke nytt, og Putin har vært konsekvent og alltid 
tydelig på at Russland er imot innblanding i andre 
lands indre anliggende, sier Arunyan. Hun ser at 
Putin nå høster applaus for russisk diplomati, men 
understreket at utenriksminister Sergeij Lavrov 
har vært den drivende kraft i prosessen, og at Russ-
land engasjerer seg først og fremst for å beskytte 
seg selv.

Arunyan er i utgangspunktet svært kritisk til 
måten Putin styrer Russland mot en etterligning 
av det gamle Sovjetunionen, med klare paralleller 
også tilbake til tsartiden - blant annet koblingen 
til den ortodokse kirken. Hun har nylig oppdatert 
sin egen bok «Tsar Putin – myter, makt och despo-
tism» (Ordfront förlag, 2012) . 

Arutunyan har ikke villet gi ut boken i Russland, 
men den er til nå utgitt i 11 land, deriblant både 
Sverige og Danmark, og Storbritannia i januar. For-
fatteren er politisk journalist i den engelskspråk-
lige avisen Moscow News - som har staten som en 
av sine eiere, men hun skriver også i amerikanske 
USA Today, og gjentar hyppig sitt hovedbudskap 
om at «Russland i tusen år har vært depotenes 
lekegrind, og fortsatt er det under Putin».

Putins retoriske øvelse i den amerikanske avi-
sen er bare ett element i Russlands diplomatiske 
høstshow, der Putin og utenriksminister Lavrov 
har stått i rampelyset og forklart at et amerikansk 
angrep på Syria vil bringe sitasjonen i Midtøsten 
fra vondt til verre. Det russiske budskapet har gått 
inn, og sympatilinjene i internasjonal politikk er 
endret. I høst har verden klappet for russerne, og 
buet mot amerikanerne. 

Den nå så berømte artikkelen i �e New York 

Putin  
– en fredsengel?
Vladimir Putin har hatt en god høst. Etter å ha forhindre 
et amerikansk angrep på Syria, er han nominert til Nobels 
fredspris i 2014. I �ere uker har hans hjemlige heiagjeng, 
vestlige politikere og internasjonale medier lovprist eks-
spionen som en stor statsmann. Selv er han opptatt av å 
være på parti med Gud og å verne russiske interesser.

Times har mange lag og mange undertekster. Én 
er publiseringsdatoen: 11. september.

På denne dagen, USAs verste dag i etterkrigsti-
den, argumenterer Putin, som i stadig større grad 
knytter seg nærmer kirken, at ingen her på jorden, 
i hvert fall ikke USA, må spille Gud. 

Selv ikke USA kan påta seg den allmektiges 
rolle, som overdommer i et ytterst komplisert reli-
giøst og politisk landskap i Midtøsten. Et ameri-
kansk angrep på Syria ville bare skape nye rom for 
terrorisme, nettopp det USA er aller mest opptatt 
av å bekjempe, skriver Putin, og påpeker at men-
neskene, også i det internasjonale samfunnet, må 
kunne �nne ut av det med hverandre, og forholde 
seg til de spillereglene de selv har vedtatt. Det vil si 
å respektere at FNs sikkerhetsråd har myndighet 
til å avgjøre når det er humant å bombe et land for 
å få det til å forstå sitt eget beste. Og at selv ikke 
Obama kan ignorere den avgjørelsen.

Putin får ros fra Clinton
De siste ukene har vestlige medier vært opptatt av 
å forstå Putins verdensbilde. Og fra Kreml må det 
ses på som en PR-suksess når alle Time Magazines 
internasjonale utgaver den 16. september, minus 
den amerikanske, hadde Putin på coveret – og en 

«Jeg ser 
ingen ny 
Putin» 
Katarzyna Zysk, 
Institutt for for-
svarsstudier
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Egeninteresse: Det er 
Russlands interesser – 
ikke fred i verden – som 
er hovedanliggende for 
Vladimir Putins uten-
rikspolitikk. 

Magasinet Time har �re regionale utgaver. Slik var førstesiden i de �re regionene 16. september i år.  

utenrikspolitikk generelt, preges heller av �ere 
markante kontinuitetstrekk. Russiske beslut-
ningstakere oppfatter USAs dreining mot politisk 
alenegang, samt bruddet med prinsippet om ikke-
intervensjon, som en sterk, internasjonal sikker-
hetstrussel, sier Zysk. 

Redd for destabilisering
Hun peker på at Russland i perioden etter den 
kalde krigen, har bestrebet seg på å bevare den 
klassiske, folkerettslige orden, basert på en tra-
disjonell forståelse av statsbegrepet slik det ble 
de�nert i Westfalen-traktaten av 1648. – En av 
konsekvensene av denne tilnærmingen er at «sta-
tens suverenitet» oppfattes som grunnleggende, 
og gjør all form for innblanding utenfra ulovlig. 
Vestlig politisk og militær innblanding og inter-
vensjoner i en rekke stater, inkludert i Kosovo, Irak 
og Libya, uten hensyn til folkeretten, framstår fra 
Moskvas perspektiv som en farlig og uforutsigbar 
destabilisering av selve bærebjelken det interna-
sjonale systemet bygger på, sier hun.

Zysk mener at den vestlige «eksporten av 
demokrati,» inkludert EU- og NATO-utvidelser 
østover og Den arabiske våren, er problematisk for 
Russland. Dette oppfattes som ekspansjon av den 
vestlige inn�ytelsessfæren, og dermed represente-
rer disse endringene en fare for russiske interesser. 

Zysk påpeker at denne oppfatningen bygger 
på den russiske forståelsen av begrepet «suveren 
stat,» der en stat må være økonomisk uavhengig, 
sterk militært og ha en sterk, kulturell identitet for 
å bli betraktet som faktisk suveren. Ifølge denne 
de�nisjonen, kan de færreste av landene i Midtøs-
ten og ingen av de postsovjetiske statene, bortsett 
fra Russland, bli betraktet som «suverene» stater. 

– De kan bli uavhengige og selvstyrte, men 
deres «uavhengighet» stammer ikke fra deres 
egen styrke og kapasitet, men fra relasjoner disse 
landene har utviklet med stormakter. 

Denne logikken brukes også i Russland for å 
forklare Den arabiske våren, som sett fra Moskva 
minner om Oransje-revolusjonen i Ukraina, sier 
Zysk. Oransje-revolusjonen angrep den russiske 
maktbasen i Ukraina. 

Det russiske lederskapet, inkludert utenriks-
minister Lavrov og lederen for det russiske sikker-
hetsrådet, Nikolai Patrushev, er ifølge Zysk svært 
på vakt mot vestlige påvirkning som kan endre 
lokale og internasjonale maktstrukturer: 

– Vi snakker om «regime-change ideas,» de�nert 
i Russland som Vestens og særlig USAs kyniske bruk 
av argumenter, blant annet kravet om respekt for 
menneskerettigheter, for å utøve politisk press og 
for å gjennomføre destabiliserende operasjoner. 
Målet er å bli kvitt regimer som Vesten oppfatter 
som ubekvemme. Russland har vært bekymret 
for konsekvensene av en vestlig intervensjon med 
destabilisering av Syria og resten av regionen, og en 
styrking av radikal islamisme. Dette kan gi smitteef-
fekt til russisk territorium, sier Zysk. 

Russland trenger en fredspris
Putins til nå vellykkede involvering i Syria førte 
umiddelbart til at �ere russiske grupperinger tok 
kontakt med Nobelinstituttet i Oslo, og forslo Putin 
som fredspriskandidat for 2014. Brevskriverne i 
Det internasjonale akademiet for åndelig samling 
og samarbeid mellom verdens folk (�e Interna-
tional Academy of Spiritual Unity and Coopera-
tion of Peoples of the World) sier ingenting om 
verken Tsjetsjenia eller krigen mot Georgia, men 

påpeker at «Putin arbeider for å opprettholde fred 
og fordragelighet på eget territorium, og i tillegg 
engasjerer seg i arbeidet med å �nne løsninger på 
alle kon�ikter som oppstår på jorda.» 

Den russiske sangeren, Duma-representanten 
og patrioten Josef Kobzon har støttet nominasjo-
nen, og sa til nyhetsbyrået Interfax at når Obama, 
som har godkjent USAs aggressive handlinger i 
Irak og Afghanistan, og i tillegg ville angripe Syra, 
kan kalle seg fredsprisvinner, så vil Putin være en 
langt mer verdig nobelprisvinner.

På spørsmål om det nå er viktig at også Putin 
får sin fredspris, svarer Arutunyan: 

– Russland ser alltid på seg selv som en ver-
densmakt, og en tildeling av Nobels fredspris til 
Putin vil være et steg i riktig retning for igjen virke-
lig å være det, sier hun til Ukeavisen. Sist Russland 
ble hedret med verdens gjeveste fredspris, i 1990, 
var det Mikhail Gorbatsjov, mannen som avviklet 
Sovjetunionen, som �kk prisen. 

– Jeg har respekt for Gorbatsjov, men han er 
svært upopulær i Russland for å ha stått bak kom-
munismens sammenbrudd og en stormakts fall. 
Boris Jeltsin er enda mer mislikt, av de samme 
grunnene, og dette faller inn i et typisk russisk 
mønster: Sterke ledere, uansett hvor tyranniske 
der er, blir godt likt så lenge de gjør landet stort 
og mektig, sier Anna Auritunyan. 

Putin har en stabil støtte fra over 60 prosent 
av den russiske befolkningen, ifølge meningsmå-
lingstall fra Levada-sentret i Moskva. 

– De som støtter regjeringen har en tendens til 
å se på det som skjer i Nord-Afrika og Midtøsten 
som en vestlig provokasjon, en provokasjon som 
Russland klarte å stoppe i Syria, sier Zysk. 

«En legitim diktator»
Mikhail Kasjanov, statsminister i Russland 

under Putin fra 2000 til 2004, det vil si inntil 
tospannet Putin og Dmitrij Medvedv tok full 
kontroll over Russland, sa nylig i et intervju med 
danske Weekendavisen at Putin ikke interesserer 
seg for Assads kjemiske våpen. Ifølge Kasjanov 
har Putin engasjert seg i Syria for å unngå at hans 
trofaste allierte styrtes, med det resultat at USA 
griper inn i Putins nærområder. 

– Putins posisjon som global leder sikres alene 
ved at han kan legge ned veto i Sikkerhetsrådet. 
Dersom amerikanerne går utenom det, blir han 
bare en tilfeldig diktator, som skriker opp for døve 
ører, sier mannen som i �re år var Putins nestkom-
manderende. – Putin vil være en legitim diktator, 
sier Kasjanov.

Putins Syria-diplomati har gitt Putin et PR-
messig oppsving og spilt ham inn i fredsprisdis-
kusjonen for 2014. 

– Det er mange spørsmål som kan stilles her, og 
de som fremmet kandidaturet er nok klar over det, 
noe deres bemerkninger om Obamas nobelpris 
tyder på, sier Zysk. Hun mener det er for tidlig å 
vurdere om Putins handlinger bidrar til fred. 

– Det er viktig ikke å glemme at Russland er på 
Assad sin side i Syria. En diskusjon om Putin bør 
få fredsprisen for en vellykket diplomatisk inter-
vensjon med fortsatt usikre konsekvenser, synes 
i hvert fall forhastet, mener Zysk. Hun minner 
om at Putins politikk overfor Tsjetjsenia, og hans 
problematiske forhold til menneskerettigheter i 
eget hjemland, gjør han til en kontroversiell kan-
didat for å komme i selskap med folk som Martin 
Luther King jr., Nelson Mandela og Aung San 
Suu Kyi.  

covertekst som beskriver USA om svakt og Russ-
land som sterkt. Mange vestlige kommentatorer, 
blant dem russlandkjenneren Gilbert Doctorow, 
tilknyttet �e American University i Moskva, frem-
hever at Putins måned i rampelyset har vist en 
moden og klok statsmann. I en artikkel i Moscow 
Times skriver han at Putin nå er klar til å se både 
Russlands og verdenssamfunnets behov i samme 
bilde. Han er ikke den enste som har latt seg impo-
nere. USAs tidligere president Bill Clinton sa i et 
intervju med nyhetsbyrået UPI at Putin er «klok» og 
en «mann man kan stole på.» Clinton bygger sine 
uttalelser på egne erfaringer med Putin.

I dagens situasjon mener Doctorow at hånd-
teringen av Syria-krisen står som et eksempel på 
Putins statsmannskunst og russisk ansvarlighet. 
Han skriver at Russland kan stå med rak rygg og 
forholde seg til mer enn bare egne interesser, og 
faktisk være en resolutt forsvarer av internasjonal 
rett og felles verdier. I tillegg mener han å se en 
Putin i intellektuell vekst, både åndelig og moralsk. 

Katarzyna Zysk, som følger utviklingen i Russ-
land svært nøye, er dypt uenig med Doctorow, og 
aviser at det er noe nytt ved Putin. Den diploma-
tiske Syria-triumfen sender ingen nye signaler: 

– Putins håndtering av Syria-krisen, og russisk 

USA Europa Asia Sør-Asia
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En ekte rosablogger: Manuela Kjeilen driver bloggen Passionforbaking.com, og er en av Norges mange gründere.

Norge ville ikke ha vært 
Norge uten bindersen og 
ostehøvelen og historiske 

industribyggere som Birkeland og 
Eyde, mennene bak Norsk Hydro. 
Norge ville ikke ha vært Norge uten 
Fartein Valen, Edvard Grieg og Ole 
Bull. For entreprenørskapets geni-
alitet ser vi innen så vel industri 
som kultur. For ikke å snakke om 
skipsbygging, (Ulstein og Kleven), 
data (Rolf Skår), luftfart (Ludvig G. 
Braathen, Viggo Widerøe og Bjørn 

Kjos) og mange andre næringer. 
Noen nevnt, ingen glemt. 

Mitt enkle poeng er dette: Norge 
må ta vare på og dyrke frem de 
ekstraordinært dyktige. De som vil 
noe og som ikke gir seg, til tross for 
tunge tak og motgang underveis. 
Vi elsker sportsheltene våre. Med 
rette. De begeistrer og imponerer. 
Jeg mener det er på tide at �ere 
av oss får et lidenskapelig forhold 
også til våre beste verdiskapere. 

Forleden leste jeg et bilag til 
en herværende dagsavis, med 
tittelen: «Livet som gründer». Vi 
ble presentert for fascinerende og 
fargerike mennesker, alle med en 
visjon for øyet: Å skape verdier, å 

bygge verdikjeder, å se noe vokse 
frem. Pengene? Sikkert viktig. Men 
som en gründer sa det: - Hvis jeg 
gjorde det bare for penger, ville jeg 
stoppet for lenge siden. Det er alt 
for mye jobb og frustrasjoner. 

Opp om morgenen!
Det var rørende og imponerende å 
lese om fembarnsmoren Manuela 
Kjeilen, som startet bakebloggen 
«Passion for baking» da mannen 
hennes �kk slag. Det er intet min-
dre enn storartet å lese om Herøy 
kommune, kommunen med nest 
�est gasellebedrifter i landet. 
Hvordan forklarer ordfører Arnulf 
Goksøyr at det lykkes for dem der 

ute i storhavets absolutte nærhet? 
Jo, jaktinstinkt, verdensvanthet og 
evne til å stå opp om morgenen. 
Herlig!

Flere eksempler på noen som 
vil noe ekstraordinært: På den 
lille øya Mjønma, sørvest i Sogn 
og Fjordane, har Linn Dyveke 
Wilberg og mannen Njål Han-
sen Wilberg på syv år fått tre barn 
og startet ikke færre enn fem IT-
selskaper. Samtidig har de brukt 
noe av pengene de har tjent på 
å bygge et hus på Mjønma som 
ingen ringere enn storavisen �e 
New York Times har sammenlig-
net med Operaen i Bjørvika. (If we 
can make it here…).

Vår egalitære struktur
Alf Bjørseth – som etter hvert har 
rukket å bli 71 år – er en annen av 
disse ustoppelige seriegründerne. 
Mannen bak REC sier følgende 
om hva som må til for å lykkes: - 
Kompetanse, innsikt i markedet, 
gode ideer og evne til å se mulig-
hetene. Han er ikke i tvil om hva 
som er det beste med å være 
gründer i Norge: - Samspillet og 
intern lojalitet med de ansatte når 
man skaper bedrifter. Vi har en 
egalitær struktur. Kompetente folk 

med ulik bakgrunn samarbeider 
svært godt uten å skjele til status 
og plass i organisasjonen. 

For Bjørseth og andre gründere 
er opp- og nedturer en selvsagt del 
av historien. REC ble en børsra-
kett etter børsnoteringen i 2006. 
Så måtte selskapet noen år senere 
legge ned all virksomhet i Norge.

Få formuesskatten bort!
Kjemikeren Bjørseth er nå i gang 
med Scatec og ivrig opptatt av å 
starte nye bedrifter. Og han er helt 
klar på hva som er det verste med 
å være gründer i Norge: – Skatt på 
arbeidende kapital som følge av 
formuesskatten. Å få en uberetti-
get skatt i den mest kritiske fasen 
av en nyetablering, er et alvorlig 
hinder for å lykkes. 

Og dermed kastes ballen – i all 
vennskapelighet – over til den nye 
blåblå regjeringen. Dere har lovet 
å trappe ned formuesskatten. Mitt 
råd – på vegne av alle som vil dyrke 
frem det skapende Norge – er: 
Gjør det raskere enn vi forventer. 
Gjør det på en slik måte at grün-
derne blant oss får bedre vilkår for 
å realisere sine visjoner! 

Stein Lier-Hansen er adminis-
trerende direktør i Norsk Industri.

Hurra for grün-
derne blant oss!
Kjære, nye regjering: gjør det enklere for   
gründerne å realisere sine visjoner!

Av Stein Lier- 
Hansen 
stein.lier-hansen 
@norskindustri.no@norskindustri.no

«Vi elsker 
sportsheltene 
våre. Med rette. 
De begeistrer 
og imponerer. 
Jeg mener det 
er på tide at 
�ere av oss får 
et lidenskape-
lig forhold også 
til våre beste 
verdi skapere»
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I de fem ukene som er gått 
etter valget har Erna Solberg 
fullført alle etapper frem 

mot regjeringsdannelsen på en 
ryddig måte – uten ett eneste 
synlig feilskjær. Nesten alt hun 
har gjort virker veloverveid og 
godt forberedt. Alle rundt henne 
har vært fornøyd. Dommen over 
Erna Solberg nå, den uken hun 
overtok som statsminister, er at 
hun har bestått svenneprøven – 
med glans.

Mesterprøven
Fra nå og utover er det mester-
prøven det skal jobbes med. 
Høyres leder skal vise om hun 
har det som trengs for å bli en 
god statsminister, og om hun 
når de målene hun har satt seg. 
Da vil regjeringsplattformen fra 
forrige uke og bemanningen av 
regjeringsapparatet denne uken 
ligge som viktige premisser og 
som retningsvisere.

Det vi kan si med størst sik-
kerhet allerede nå, er at Erna 
Solberg har lyktes godt med å ta 
Frp inn i regjeringsvarmen, og at 
det vil ha føringer for det videre 
samarbeidet. Den gamle Høyre-
arrogansen overfor Frp er borte. 
Da de to partiene hadde felles 
feiring av den nye regjeringen 
onsdag kveld, virket det som 
om de allerede hadde begynte 
å venne seg til tanken om at de 
er to gode søsken i politikken.

God tone
Den gode tonen mellom de 

to høyrepartiene har kommet 
forbausende fort – både på 
bakgrunn av at det historisk 
har vært så mye rivalisering 
mellom partiene, og fordi de 
samarbeider om en topartire-
gjering. Konvensjonell visdom 
i norsk politikk har vært at det 
er vanskelig å ha bare to partier i 
en koalisjonsregjering. Kon�ikt-
mønsteret blir det samme hver 
gang, og det er ingen tredjepart 
som kan løse opp.

Foreløpig virker det som om 
Siv Jensen og Erna Solberg har 
vært langt mer konstruktive enn 
kranglete i sine forhandlinger. I 
hele seks departementer er det 
politikere fra begge partier med 
i ledelsen – det vanlige i �erpar-
tiregjeringen er at statsrådene i 
alle andre departementer enn 
�nans og utenriks tar med seg 
statssekretærer og rådgivere fra 
eget parti.

Samferdselsdepartementet 
et av de seks. Der har Frps Ketil 
Solvik-Olsen fått med Høyre-
mannen John-Ragnar Aarset 
som statssekretær. Han var Erna 
Solbergs aller nærmeste rådgi-
ver i hennes første statsrådsår 
– fra 2001. I det departementet 
er også Bård Hoksrud blitt stats-
sekretær. Han går ut av vervet 
som stortingsrepresentant, 
noe Høyre er prinsipielt i mot, 
og som kanskje vil stride mot 
grunnloven om ikke så lenge.

Raushet
Da Erna Solberg ble spurt om 
dette på onsdag, viste hun bare 
til at Fremskrittspartiet ønsket 
det slik og da godtok hun det. 
Hun viste en raushet som er blitt 
verdsatt i Frp.

For den nye statsministeren 
holder det imidlertid ikke å utvi-
kle gode relasjoner med partiet 
til høyre for seg. De to støttepar-
tiene i sentrum må også pleies. 
Erna Solberg har sagt at en av 
hennes fremste ambisjoner er 
å snekre en bred borgerlig platt-
form slik at det blir realistisk å 
vinne valget også i 2018. Det er 
et stort spørsmål om de to siste 
ukene har virket gunstig for å nå 
dette målet.

Spesielt interessant blir det 
å følge utviklingen i Kristelig 
Folkeparti. Partiet var neppe 
forberedt på at utviklingsminis-
teren skulle forsvinne, og at Sylvi 
Listhaug ble landbruksminister. 
Det er en faktisk en ganske kraf-

tig provokasjon mot KrF å sette 
inn en statsråd som for bare tre 
år siden brukte ordet «kommu-
nistisk» om den landbrukspoli-
tikken hun nå skal forvalte.

Mer fornøyd en KrF
Venstre er foreløpig mer for-
nøyd med den nye regjeringen 
enn KrF, men partiet har merket 
seg at deres viktigste sak, miljø 
og klima, ikke er nevnt som sat-
singsområde i regjeringsplatt-
formen og at fagstatsråden er 
regjeringens minst rutinerte 
politiker. 

Miljø- og klimaminister Tine 
Sundtoft har god kjennskap til 
politikk både gjennom Unge 
Høyre og Vest-Agder Høyre og 
som mangeårig fylkesrådmann 
i Vest-Agder, men hun har vært 
lite i kontakt med rikspolitikken. 
Det kan gå med henne som med 
SVs Helen Bjørnøy: Også hun 
hadde ry på seg for å være dyktig 
på andre arenaer, men etter to år 
som miljøvernminister (2005 til 
2007), erkjente hun selv at hun 
ikke var god nok til å beherske 
det politiske spillet.

I en �repartiregjering ville 
ganske sikkert Venstre ha fått 
miljøvernministeren, mens 
KrF ville ha fått en fortsatt utvi-
klingsminister. Om partiet ikke 
hadde fått landbruksdeparte-
mentet selv, ville det ha blokkert 
en Frp’er med så næringsliberal 
pro�l som Sylvi Listhaug har.

Prisen
Krf og Venstre begynner nå å se 
hvilken pris de betaler for ikke å 
være med i den regjeringen som 
de er nødt til å støtte i en viss tid 
fremover. De kan komme til at 
det er bedre å være med for å 
påvirke, eller de kan bli såpass 
provosert at de kommer lenger 
vekk fra Høyre/Frp-regjeringen.

Om det siste skjer, har Erna 
Solberg mislyktes med et av 
sine viktigste prosjekter. Hennes 
arbeid de siste ukene kan derfor 
bare bedømmes i sin helhet når 
vi vet hvordan det over tid virker 
inn på forholdet til de to støtte-
partiene. 

Solbergs svennestykke
Erna Solberg har allerede vist seg som en grundig, målbe-
visst og samarbeidsorientert statsminister, men det er likevel 
ikke sikkert at hun lykkes med å nå egne målsetninger.

Aslak Bonde
aslakbonde@ 
politiskanalyse.no

Aslak Bonde
aslakbonde@
politiskanalyse.no

«Dommen 
over Erna 
Solberg nå, 
den uken hun 
overtok som 
statsminister, 
er at hun har 
bestått sven-
neprøven – 
med glans.»

Aslak Bonde er frittstående 
analytiker. Han er utdannet 
cand.philol. og har arbeidet 
som politisk journalist i 
Aftenposten i 11 år.
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Forklaringsmodeller fra sam-
funnsvitenskaper og psy-
kologi er ikke tilstrekkelig, 

funn innen nevrologisk forskning 
tilsier at man bør tenke nytt. Sel-
viks premiss er at mye av ledelses- 
og organisasjonstenkning preges 
av et samfunn hvor de �este men-
nesker brukte muskelkraft. 

Fascinerende bevis
Ledelse er et fagfelt det menes 
mye om, og disipliner fra �loso�, 
antropologi, sosiologi, psykologi – 
og nå nevrovitenskap – søker å for-
klare fenomenet. Det er bevegelse 
fra makro til meso til mikro, hvor 
de siste undersøkelser innen mag-
netisk resonans (fMRI) gir dyna-
miske visualiseringer av prosesser 
i hjernen når vi mennesker gjør 
valg, løser oppgaver, belønnes, 
stra�es og på andre måter stimu-
leres. Det er det lett å la seg fas-
cinere av. Vi kan være vitne til en 
bevegelse innen ledelsesfaget fra 
�loso�ske teser, til psykologiske 
hypoteser og teorier, og nå til kon-
krete bevis. En mulig bevegelse fra 
humaniora til naturvitenskap. 

Selvik har absolutt latt seg moti-
vere og hans prosjekt med boka er 
ambisiøst. Som han selv sier, han 
ønsker å se hva som skjer, forstå 
hva som foregår inne i hodene på 
ledere. Noen av hans viktigste kon-
klusjoner er at rolige ledere med 
dyp a�ektbevissthet kan oppnå 
gode resultater. Disse er ofte trygge, 
mentaliserende, nysgjerrige og 
empatiske, hevder Selvik. A�ekt-
bevissthet er et begrep vi kommer 
til å høre mer om innen ledelses-
forskning. Det handler om evnen 
til å gjenkjenne grunnfølelsene, 
og er noe som psykologer hevder 
kan trenes opp. Her referer Selvik 
til eksperimenter som har vist at 
bevisstheten kan brukes til å revur-
dere følelser og endre det vi føler. 
Mentalisering er et annet kanskje 
for noen ukjent begrep som disku-

teres i boka, det er evnen til å se seg 
selv utenfra og andre mennesker 
innenfra. Andre konklusjoner er at 
følelser spiller en langt større rolle 
i beslutninger enn det mange tror, 
følelser fører til bedre beslutnin-
ger enn logikk, og at vi kun bruker 
etterrasjonalisering for å forsvare 
valg. Hjernen reagerer på positive 
og negative opplevelser, og lagrer 
disse i form av læring. Den har 
bestemt seg i forkant og fyrer av 
før belønninger blir gitt. Negative 
sammenhenger forsterkes, slik at 
vi stort sett velger å unngå tap.

Hormoner bestemmer mye
Slike prosesser påvirkes av hor-
moner. En av disse er «alfahann-
hormonet» testosteron. Det er den 
viktigste kilden til mannlig energi, 
forsøk har vist at når noen vinner 
i idrett stiger testosteronnivået 
hos de som vinner, og synker hos 
de som taper. Dette henger igjen 
sammen med styrkegraden på 
positive trekk, som energi, ambi-
sjon, karisma og resultatoriente-
ring, hvor nedsiden blant annet er 
manglende selvinnsikt. 

Manglende evne til å skille ut 
oxytocin er et annet eksempel, det 
er knyttet til evnen til å føle empati. 
Prosesser er også påvirket av hjer-
terytmevariasjon. Mennesker med 
lav hjerterytmevariasjon er mer 
plaget av angst, sinne, stress og 
�endtlige reaksjoner. Høy variasjon 
tilsier bedre mental helse, samt 
bedre evne til å mobilisere vilje-
styrke, samt tåle farlige situasjoner. 

Indre motivasjon den 
sterkeste driveren
Disse funnene gjør at Selvik stil-
ler spørsmålet om e�ektene av 
ledelse bare er innbilte? Om 
ansatte går mer på selvstyr enn 
vi tidligere har trodd? Hva er det 
egentlig som motiverer mennes-
ker? Styrer vi tankene og følelsene, 
eller styrer de oss? Han konklude-
rer delvis i boka, og hevder at små 
belønninger er mer motiverende 
enn store, at konkurranse frem-
mer samarbeid, og at de lederne 
som leder minst oppnår de beste 

resultatene. Med å lede mindre 
mener han det å støtte medarbei-
deres naturlige atferd og gjøre det 
beste ut av det. Dette fordi indre 
motivasjon er den sterkeste dri-
veren, og han tar til ordre for det 
han kaller tillitsbasert og distribu-
ert ledelse.

Manglende grunnlag
Arne Selviks bok er interessant og 
viktig, han peker på sentrale funn 
innen biologi og nevrologi, og 
søker å relatere dette til ledelses-
utøvelse. Her faller han imidler-
tid litt for eget grep. Han sier selv i 
boka at det er lett å trekke over�a-
tiske slutninger fra forskningsfunn 
som ikke er skikkelig etterprøvd 
eller har dårlig metodegrunnlag. 
Og at nevroforskning må møtes 
med nøktern optimisme. Hans 
ambisjon om å forstå hva som 
foregår inne i hodene på ledere, 
er det ikke vitenskapelig grunn-
lag for. Mye av nevroforskningen 
som er gjort så langt er dyreforsøk. 
Og de er basert på eksperimen-
ter som på langt nær modellerer 
kompleksiteten i sosiale, mellom-
menneskelige prosesser. Men fun-
nene postulerer viktige hypoteser 
som kan drastisk endrede gjengse 
forklaringsmodeller for ledelse. 

Nå er ikke alt dette nytt. Innen 
psykologien har attribusjonsteori 
og behovsorienterte motiva-
sjonsteorier diskutert tilsvarende 
modeller. Ledelsesteorier som 
distribuert, delt og prosessorien-
tert ledelse har fremmet lignende 
konklusjoner, så også nyere ret-
ninger innen kritisk ledelsesteori, 
samt makt- og diskursteorier. Og 
det at ledelse er biologisk betin-
get er kanskje nytt for noen, men 
det at behovet for dominans, 
tiltrekning, samarbeid, gjensi-
dig likeverd og mening, påvirker 
mellommenneskelige prosesser, 
så også ledelsesutøvelse, er kjent 
sto�. Det nye er at vi nærmer oss 
mer og mer konkrete bevis for at 
det er akkurat dette som skjer.

Et spørsmål om fri vilje
Den virkelig spennende diskusjo-

nen, som Selvik kun kort skisser 
opp, er debatten om fri vilje versus 
determinisme. Ledelseshandlin-
ger forutsetter at mennesker har 
valg, det vil si at handlinger ikke 
er deterministiske, men et resultat 
av menneskers vilje. 

Vilje er å velge sine handlinger 
uten påvirkning fra andre, og hen-
ger sammen med hvilken inten-
sjon mennesker har for å gjøre det 
de gjør. Hvor fri den menneskelige 
vilje er, har tenkere ment noe om 
siden �loso�ens barndom. Eksis-
tensialister som Kierkegaard, 
Nietzsche, Heidegger og Sartre 
hevdet at mennesket er utstyrt 
med vilje som gjør at de tar valg. 
Men enkelte nevroforskere mener 
at vilje er en myte, og at forskere 
i større grad bør søke svar innen 
biologisk determinisme når de 
prøver å forklare menneske-
lige valg og samhandling. Det er 
en skremmende tanke som har 
omfattende konsekvenser. 

Determinisme er fatalistisk fra 
et ledelsesståsted. Implisitt i ledel-
sesutøvelse ligger en antagelse 
om at mennesker kan og ønsker 
å påvirke sin fremtid og samtid 
med mål om å skape resultater, 

men også mestring, sunn selv-
følelse, autonomi, verdighet og 
positive mellommenneskelige 
forbindelser. En tro på fri vilje er 
således et funksjonelt standpunkt, 
uten vilje har mennesker begren-
set mulighet til å påvirke sine liv, 
noe som vil ha store konsekvenser 
for menneskers velvære. Som den 
jødisk-amerikanske forfatteren 
og Nobelprisvinneren Isaac Sin-
ger en gang sa: We must believe 
in free will. We have no choice. Til 
det har Arne Selvik ingen gode 
svar, men boka byr uansett på et 
spennende innblikk i en rivende 
utvikling som vil utfordre mange 
kjente forklaringsmekanismer på 
ledelsesutøvelse. 

Bokanmeldelse

Arne Selvik, en av seniorene tilknyttet AFF og 
en nestor innen lederutvikling, har begynt å 
interessere seg hjerneforskning. Hans siste bok 
Ledelse på hjernen, med hodet på jobb, er resultat et 
av det. Selviks postulat i boka er tydelig og utfor-
drende: glem det du vet om ledelse så langt.

Av Tom Karp 
Tom.Karp@mh.no
Av Tom Karp 
Tom.Karp@mh.no

Spennende forskning  
på sviktende grunnlag

«Boka byr på et 
spennende inn-
blikk i en rivende 
utvikling som vil 
utfordre mange 
kjente forklarings-
mekanismer på 
ledelsesutøvelse»



41Ukeavisen Ledelse fredag 18. oktober 2013 Nr. 39 Synspunkt

Åpningstider skaper debatt. 
Det er naturlig, for det er 
mange interessenter: For-

brukerne vil ha tilgang til varer og 
service. Varehandelen vil tjene pen-
ger. De ansatte vil ha en jobb å leve 
med. Den nye regjeringen sier den 
vil åpne for søndagsåpne butikker. 
Det er en alt annet en triviell beslut-
ning. Derfor er vi også glad for at 
regjeringen er tydelig på at man 
ønsker samarbeid med arbeidsli-
vets parter om dette spørsmålet. 

Tilgjengelighet
Varehandelens ska�er deg i dag 
praktisk talt alt hva du trenger. I 
Norge har vi bygget opp Euro-
pas mest �nmaskede butikknett 
som igjen gir befolkningen en til-
gjengelighet uten sidestykke for 
forbrukerne. Varehandelen har 
vist seg å gi både vekstkraftige 
og inkluderende arbeidsplasser. 
Serviceinnstilt personale strekker 
seg langt for at akkurat du skal få 
det du ønsker deg. Kjedene har 
med glans vist hva konkurranse 
kan gi forbrukerne, både av pris 
og tilgjengelighet. Men bransjen 
må tross denne enorme evnen 
til både å strekke og omstille seg, 
ikke bli et o�er for forhastede kon-
klusjoner. Myndighetene bør der-
for være forsiktige med nye regler, 
i verste fall kan man få motsatt av 
ønsket e�ekt: Ingen ønsker å rive 
ned hva som har blitt bygget opp.

Raskest voksende
For det kan muligens være lett 

å glemme at vi snakker om en 
næring med størrelse. Hande-
len er en av de største og raskest 
voksende sektorene i norsk øko-
nomi. Den er en viktig bidragsyter 
til verdiskaping og sysselsetting. 
Handelen står for 10,5 prosent 
av verdiskapingen målt i brutto-
nasjonalprodukt for Fastlands-
Norge, og står for over 14 prosent 
av den totale sysselsettingen i 
Norge. Næringen representerer 
cirka 65 700 bedrifter med 370 000 
ansatte. 

De siste årene har ikke vist man-
gel på politisk interesse for hande-
len: Matkjedeutvalget, Handels-
skikkutvalget, og �ere tollsaker er 
eksempler på dette. Det er neppe 
tilfeldig, næringen har strukket seg 
langt. Den har vist en enorm vilje til 
omstilling og produktivitetsvekst. 
Noen stikkord kan tjene som �ere 
eksempler: Fra bysentre til kjøpe-
sentre. Fra enkeltstående butik-
ker til store kjeder. Den politiske 
interessen er vi glade for. Det er på 
tide denne næringen settes på det 
politiske sakskartet.

Kunnskap og fakta
Men ingen endringer i regelverk 
bør baseres på synsing og politisk 
velgerfrieri. Den bør baseres på 
innhenting av kunnskap, fakta og 
ikke minst tett dialog med par-
tene. Størrelsen på næringen i dag 
bør fortelle at selv små endringer 
kan gi utilsiktede ringvirkninger. 
Det gjelder også åpningstider. 
Enten det gjelder samferdsel, 
kollektivtra�kk, varetransport, 
logistikk, eller for den saks skyld 
�nanstransaksjoner. Undersøkel-
ser blant Virkes medlemmer viser 
at et klart �ertall av norske han-
delsvirksomheter ikke ønsker en 

generell adgang til å kunne holde 
søndagsåpent. Tilsvarende viser 
en rekke forbrukerundersøkelser 
gjennom den senere tid at et klart 
�ertall blant norske forbrukere 
heller ikke ønsker generelt søn-
dagsåpne butikker. 

Handelens 
samarbeidsutvalg
Innenfor handelen har partene i 
arbeidslivet (Handel og Kontor, 
Virke og Coop) nå etablert Hande-
lens samarbeidsutvalg i den erkjen-
nelse at sektoren kan oppfattes som 
fragmentert fra politisk hold. Det 
har vi tenkt å gjøre noe med. 

Vi er enige om at dagens regel-
verk er beheftet med �ere uklar-

heter. Et uklart regelverk i dag må 
imidlertid ikke bidra til forhastede 
løsninger fra myndighetene. Par-
tene i arbeidslivet bør fritt få drøfte 
hvordan publikumstilgjengelig-
heten kan balanseres mot virk-
somhetenes og arbeidstakernes 
interesser uten at politiske grep 
forstyrrer. 

I god norsk tradisjon, enten det 
gjelder nye rammevilkår, endrede 
forutsetninger eller annet, bør 
partene i arbeidslivet først gjøre 
en analyse og komme med anbe-
falinger før det foretas endringer. 
Dette bør være oppskriften også i 
denne sektoren. Forhastede slut-
ninger er det ingen som tjener på. 
Enten du er kunde, næringsdri-

vende eller ansatt. Og altså heller 
ikke som politiker. 

Vibeke Hammer Madsen, admi-
nistrerende direktør i Virke, Svein 
Fanebust, administrerende direk-
tør i Coop norge handel, Astrine 
Lise Sundnes, leder av Handel og 
Kontor i Norge.

«Det er på tide 
denne nærin-
gen settes på 
det politiske 
sakskartet»

Søndagsåpent – bare  
å stryke en paragraf?
Av Vibeke Hammer 
Madsen, Svein Fanebust, 
Astrine Lise Sundnes

Nye nettsider
I løpet av en ukes tid lanserer vi nye nett-
sider for Ukeavisen Ledelse. Da vil dere 
�nne �ere av artiklene i papirutgaven på 
nettet, men de vil ligge bak en betalings-
mur som kun de som abonnerer på avisen 
få tilgang til. De som ikke er abonnenter 
vil kunne få lese noen få artikler før de må 
tegne abonnement. 

På nettsidene vil det også være en del 
meningssto� som det ikke er plass til i 
papiravisen.

Vi vil fortsette med å sende et nyhets-
brev hver morgen. 

Bokanmeldelser
Vi skriver en god del om bøker i avisen, 

men kun unntaksvis har vi anmeldt bøker. 
Det går vi nå i gang med. Planen er å velge 
ut en bok hver måned som vi vil gi en mer 
omfattende anmeldelse. Vi vil prioritere 
bøker innen ledelse, og har knyttet til 
oss tre «erfarne lesere» som vil anmelde 
bøkene.

Tom Karp er første mann ut. Du  �nner 
anmeldelsen av Arne Selviks bok på 
side 40. Tom Karp er professor i ledelses-
fag ved Markedshøyskolen. Han har en 
doktorgrad i forandringsledelse og er 
 sivilingeniør og bedriftsøkonom, og ga 
i 2010 ut boken «Ledelse i sannhetens 
øyeblikk».

Arne Tor S. Bjerke har befalsutdan-
nelse, har studert markedsføring og har 

en Master of management fra BI. 
Han har hatt �ere direktørstillinger 
innen informasjon og markedsføring, 
og arbeider nå som rådgiver innen 
leder- og organisasjonsutvikling som 
partner i Crafting House AS.

Jørn Bue Olsen har skrevet en rekke 
artikler i Ukeavisen Ledelse de siste 
årene. Han er sivilingeniør fra NTH og 
har doktorgrad fra Handelshögskolan, 
Göteborgs Universitet. Han har gitt ut �ere 
bøker, den siste «Næringsliv og samfunns-
ansvar» i samarbeid med Henrik Syse. 
Han  arbeider som rådgiver innen ledelse 
og etikk.

Magne Lerø

Kjære leser

årene. Han er sivilingeniør fra NTH og 
har doktorgrad fra Handelshögskolan, 
Göteborgs Universitet. Han har gitt ut �ere 
bøker, den siste «Næringsliv og samfunns-
ansvar» i samarbeid med Henrik Syse. 

arbeider som rådgiver innen ledelse 

Den blåblå regjeringens ønske om forlengede åpningstider i butikk, skaper naturlig nok debatt. – Ingen endringer i regel-
verk bør baseres på synsing og politisk velgerfrieri, skriver Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke, 
Svein Fanebust, administrerende direktør i Coop norge handel, Astrine Lise Sundnes, leder av Handel og Kontor i Norge.

FOTO: JØRN B OLSEN / ROLFSØRENSEN / SAMFOTO / NTB SCANPIX

Innlegg:
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Trenger du ny leder?
Prøv en stillingsannonse i  Ukeavisen Ledelse og på lederjobb.no!

Her �nner du bare annonser for leders tillinger og du tre�er de søke-
rene du trenger.

Ring 970 07 168 eller send en  e-post til  
frode@lederjobb.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og
sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og
andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og
krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har cirka

600 ansatte. Hovedkontoret ligger i Tønsberg.   

KOMMUNIKASJONS- 

DIREKTØR  
TIL FREMTIDSRETTET  
UNIVERSITET 

Med tanke på fremtiden

EXECUTIVES & PROFESSIONALS

Universitetet i Agder har fem fakulteter med over 150 studier. UiA har 
tett kontakt med arbeids- og kulturlivet, vi har et aktivt og ledende 
forskermiljø og vektlegger respekt, åpenhet, evne til å vise engasjement 
– og stolthet over egne og andres resultater. 1.150 ansatte og 10.000 
studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på 
moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

Finn-kode: 44526091

Universitetet i Agder søker en faglig sterk og teknologikyndig 
kommunikasjonsdirektør med strategikompetanse. 
Direktøren vil ha en svært sentral rolle i utvikling og gjennomføring 
av ekstern og intern kommunikasjon, samfunnskontakt og 
omdømme. Du finner full utlysning på våre hjemmesider: 
www.uia.no, og du er velkommen til å ta en prat med  
Bjørn Åstveit hos Hodejeger Åstveit, tlf. 951 20 526, eller 
universitetsdirektør Tor A. Aagedal, tlf. 38 14 11 04 / 918 73 535.
 
Søknadsfrist: 11. november 2013. Søk via: www.uia.no 
Les intervju med rektor Torunn Lauvdal og universitetsdirektør  
Tor A. Aagedal på www.hodejeger-aastveit.no

Vår daglig leder går i pensjon og fratrer sin stilling i februar 
2014, vi søker derfor ny:

Daglig leder
Daglig leder er ansvarlig for daglig drift og rapporterer til styret.

Ansvar og arbeidsoppgaver:
 ●  Utarbeide langtids utviklings- / handlingsplaner for senteret i tråd med 

helseetatens forskrifter for eldresentere og i samarbeid med styret.
 ● Utarbeide årlige budsjett og utøve god økonomistyring.
 ● Utarbeide årlig aktivitetsprogram for vår-/ og høstsesong.
 ●  Videreutvikle og sørge for en effektiv markedsføring av senterets allsidige 

programtilbud til nåværende og nye brukergrupper.
 ●  Gjennomføre vervingskampanjer mot potensielle brukergrupper og frivillige 

medarbeidere.
 ●  Forberede saker for styret samt sørge for at styrevedtak blir gjennomført.
 ●  Sørge for og følge opp at lover, regler og offentlige påbud som gjelder for 

virksomheten etterleves.
 ● Arbeidsmiljølov og HMS.

Kvalifikasjoner:
 ●  Utdanning og erfaring fra helse ?/ omsorgs arbeid for eldre, gjerne sosionom eller 

annen relevant utdanning.
 ● Erfaring i administrasjon, ledelse, økonomistyring og gode IT kunnskaper.
 ●  Den viktigste utfordringen ligger i å kunne utvikle og pleie gode tillitsfulle 

relasjoner i daglig arbeidsforhold, mellom fast ansatt administrasjon og de 
mange frivillige medarbeiderne. Alle skal glede seg over en meningsfull jobb i et 
godt arbeidsmiljø.

 ●  Være en inspirator for utvikling av et seniorsenter hvor alle føler seg velkomne og 
trives.

Nærmere opplysninger om stillingen rettes til styreleder Helge Amundsen tlf. 908 51 
972. Søknad/CV sendes; Bekkelaget Seniorsenter v/ styreleder Holtveien 6A, 1177 Oslo.

Søknadsfrist 01.11.2013

Bekkelaget Seniorsenter har i høst markert sitt 50 års-jubileum og er et av de eldste 
senterne i Oslo. Bekkelaget Seniorsenter er et selvstendig senter som eies og drives 
av foreningen Bekkelaget Seniorsenter med kommunal støtte fra byråd og bydel 
Nordstrand.

Bekkelaget Seniorsenter Org.nr.: 988 926 043

www.bekkelagetseniorsenter.no

FYLKESBIBLIOTEKSJEF 
Det er ledig 100% fast stilling som 
fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder 
fylkeskommune, Regionalavdelingen.

Fullstendig utlysningstekst og 
 elektronisk søknad på www.vaf.no

Kontaktperson for stillingen:  
Anne Tone Hageland, fylkeskultursjef, 
tlf. 38 07 45 65 eller Gunn Brenden 
Larsen, konstituert fylkesbiblioteksjef, 
tlf. 38 07 47 75.

Søknadsfrist: 3. november 2013 

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus eies av Helse Vest, og har 
ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7300 ansatte er vi en av 
regionens største virksomheter.

Avdelingssjef Kundesenter – Intern service
Intern Service har i forbindelse med organisasjonens utvikling vedtatt å etablere 
et nytt kundesenter for å kunne ivareta enhetens kunder på en best mulig måte. 
Kundesenteret vil være enhetens kontaktpunkt opp mot kunden/brukere av Intern 
Service sine tjenester. 

Som avdelingssjef for Intern Service Kundesenter er din fremste oppgave å etablere 
kundesenter, samt å lede og videreutvikle såvel medarbeidere som tjenestetilbudet 
i avdelingen. Du har personal- og resultatansvar og vil arbeide med kundepleie 
gjennom intern markedsføring og god kundekvalitet i alle ledd.

Som person er du engasjert, kommunikativ og har gode samarbeidsevner. Dessuten 
har du evne til å følge opp og gjennomføre tiltak for å nå oppsatte mål. Du er også 
strukturert og god leder som har evne til å lede og motivere mennesker og å skape 
et godt arbeidsmiljø.

Les mer om jobben på www.sus.no

Søknadsfrist: 31.10.2013

Noen jobber er mer spennende og utfordrene enn andre. Vi søker leder 
for LAR. LAR Helse Stavanger er organisert som en egen poliklinikk i 
Avdeling Unge Voksne (Helse Stavanger). Vi har i dag en arbeidsstokk 
som består av lege, psykolog, vernepleiere, sykepleiere, sosionomer og 
merkantilt ansatte.

Vi trenger en 
person som:   
• har faglig integritet
• er engasjert og initiativrik
• er målrettet
• er tydelig på forventninger
 og tilbakemeldinger
• er sterk på beslutning 
 og gjennomføring
• trives med å jobbe i et
 tverrfaglig team
• er resultatorientert
• har erfaring innen ledelse

Vi tilbyr:
• et spennende og utfordrende 
 arbeidsmiljø med mange engasjerte 
• kollegaer og et fagfelt som stadig er i utvikling
• faglig og personlig utvikling
• jobb i en spennende region som er i sterk utvikling

Les mer om jobben her www.sus.no/

Du kan også ringe oss på 47 68 28 59

Er du vår
SuPErHELT?

www.sus.no
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Rekrutteringsguiden
Best egnet person
tilfører mest.

adeccosearchselect.no

Best egnet person
tilfører mest.

adeccosearchselect.no

Best egnet person
tilfører mest.

adeccosearchselect.no

Kontakt oss for tilbud 
på rekruttering og 
finalekandidatvurderinger

TELEFON 22 12 80 40 | WWW.ASSESSIO.NO

Rekruttering er en vitenskap

Kontakt oss for tilbud 
på rekruttering og 
finalekandidatvurderinger

TELEFON 22 12 80 40 | WWW.ASSESSIO.NO

Rekruttering er en vitenskap

Kontakt oss for tilbud 
på rekruttering og 
finalekandidatvurderinger

TELEFON 22 12 80 40 | WWW.ASSESSIO.NO

Rekruttering er en vitenskap

Kontakt oss for tilbud 
på rekruttering og 
finalekandidatvurderinger

TELEFON 22 12 80 40 | WWW.ASSESSIO.NO

Rekruttering er en vitenskap
E-post: info@assessio.no

Rekruttere fra Europa?
//  NAV EURES hjelper deg
Mer informasjon på  www.nav.no/eures 

www.nav.no/englisheures

Rekruttere fra Europa?
//  NAV EURES hjelper deg
Mer informasjon på  www.nav.no/eures 

www.nav.no/englisheures

Kristiansand har 85000 innbyggere og ligger
i en byregion med 130 000 innbyggere. 
Kristiansand kommune ønsker å bidra i 
utviklingen av Sørlandet som en attraktiv 
region kjennetegnet av høy kompetanse og 
et nyskapende næringsliv. Administrasjonen flytter inn i nytt 
rådhus på torvet i 2014.

Helse- og sosial-
direktør
Vi søker en løsningsorientert, strategisk og beslutnings-
dyktig leder som gjennom nytenking vil være en tydelig 
pådriver og tilrettelegger for å møte de utfordringer som 
helse- og sosialsektoren og kommunen står overfor. 

Sektoren er organisert i seks virksomhetsområder, har over 
3000 ansatte og et budsjett på cirka 1,7 milliarder kroner.

Søkere må ha høyere relevant utdanning, erfaring fra ledelse 
av kompetansemiljøer og endringsledelse samt gode evner 
til samarbeid og til å motivere medarbeidere.

Dokumenterte resultatoppnåelser i tidligere lederroller vil bli 
tillagt betydelig vekt. Kvinner oppfordres til å søke. 

Kontaktpersoner:

Rådmann Tor Sommerseth, 906 68 640
Leder av helse –og sosialstyret Tor Utsogn, 902 94 000

Søknad leveres elektronisk på
www.kristiansand.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 8. november 2013

KOMMUNIKASJONSGRUPPEN, KRISTIANSAND KOMMUNE

Redningsselskapet 
Trygghet på sjøen siden 1891

Redningsselskapet er en humanitær organisasjon med formål å redde liv, berge verdier, drive forebyggende arbeid og verne kystmiljøet. 
Redningsselskapet har 260 ansatte, 45 redningsskøyter, 10 distriktskontorer og hovedkontor i Oslo. Redningsselskapet reddet i fjor 12 
mennesker fra å drukne på havet, berget 67 båter fra forlis og ga assistanse til 6049 fartøyer.

For spørsmål, kontakt vår rekrutteringspartner, 
Olaf Bergesen i Orion Search, tel. 901 19 130.

 

Redningsselskapet styrker beredskapen og søker:

Maritim personalsjef
Våre mannskaper utsetter seg selv for stor fare ved å redde liv på sjøen. 
Dette stiller store krav til den enkelte redningsmann. Maritim Personalsjef har 
bl.a. ansvaret for rekruttering, oppfølging, disponering, kvalitets- og kompetanse-
styring av våre 180 redningsmenn som i dag bemanner våre redningsskøyter 
og ambulansefartøyer.

Vi ønsker oss en samfunnsengasjert og erfaren personalsjef som forstår 
maritim virksomhet. Du har god breddekompetanse innen HR-faget, og du har 
en trygg og utadvendt personlighet som passer inn i vår ambisiøse og fremtids-
rettede organisasjon. 

Stillingen rapporterer til Direktør Maritim avdeling. Se www.orion-search.no 
for mer informasjon om stillingen.

Flere stillinger �nner du 
på  neste side og på  
www.lederjobb.no
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Kalender

Når kvalitet gjelder i opplæring, 
rådgiving og prosjektledelse

www.prosjektforum.no
Prosjekt Forum

Hva skjer?
Utvalgte kurs, konferanser,  
seminarer og events

Oktober
 21–24 Leder og coachutdanning

Sted: Josefinesgt 12 Oslo  
Trinn 2 Modul 4. 
Teamcoaching, NLP Master 
Practitioner 
CoachTeam as – House of 
Leadership , www.coachteam.
no, www.coachakademiet.no, 
info@coachteam.no,  
tlf 4000 4500

 22–23 Utdannelse på 3 x 2 dager.
Inspirerende Coaching™ 
Mental trening/
PMV™/Emochiologi® - 
(kommunikasjon på følelser). 1. 
samling. Sted: Sentralt Oslo. 
Målgruppe er ledere, HR, 
coacher, veiledere etc. 
Utdannelsen er sertifisert. 
www.ringom.no  Tlf. 4060 2100.

 24 –2 5 Utdannelse på 3 x 2 dager.
Inspirerende Coaching™ 
Mental trening/
PMV™/Emochiologi® - 
(kommunikasjon på følelser). 
1. samling. Sted: Sentralt 
Kristiansand. Målgruppe er 
ledere, HR, coacher, veiledere 
etc. Utdannelsen er sertifisert. 
www.ringom.no  Tlf. 4060 2100.

 29 –31 Prosjektledelse i 
kultursektoren 
Grunnkurs, se www.
prosjektforum.no eller ring 
Ingrid Brattset - 979 54 934 
Kurssted: KS Agenda 
Møtesenter, Oslo. 
Påmeldingsfrist: 14. oktober

 30 –31 Rekruttering - 
Intervjuteknikk og 
seleksjon 
Sted: HR Norges lokaler, 
Jernbanetorget 2, Oslo 
En ansettelse er en langsiktig 
og kostbar investering - hvem 
er den rette personen for vår 
virksomhet - nå og i fremtiden? 
www.hrnorge.no

 30 –31 Utdannelse på 3 x 2 dager.
Inspirerende Coaching™ 
Mental trening/
PMV™/Emochiologi® - 
(kommunikasjon på følelser). 1. 
samling.  Sted: Sentralt Bergen. 
Målgruppe er ledere, HR, 
coacher, veiledere etc. 
Utdannelsen er sertifisert. 
www.ringom.no Tlf. 4060 2100.

November

 5 – 6 PRESENTASJONSTEKNIKK
Kursleder er Ragnhild Nilsen, 
CoachTeam as – House of 
Leadership. Kurset avholdes 
i våre lokaler i Josefinesgt 12 
Oslo. www.coachteam.no www.
coachakademiet.no info@
coachteam.no tlf 40004500

 5 – 6 Utdannelse på 3 x 2 dager.
Inspirerende Coaching™ 
Mental trening/PMV™/
Emochiologi® - (kommunikasjon 
på følelser). 1. samling. Sted: 
Sentralt Trondheim. Målgruppe 
er ledere, HR, coacher, veiledere 
etc. Utdannelsen er sertifisert. 
www.ringom.no  Tlf. 4060 2100.

 11–14 Leder og coachutdanning
Sted: Josefinesgt 12 Oslo  
Trinn 1 modul 3. NLP 
Practitioner, CoachTeam 
as – House of Leadership , 
www.coachteam.no, www.
coachakademiet.no, info@
coachteam.no, tlf 4000 4500

 18 –19 Ny i lederrollen
Sted: HR Norges lokaler, 
Jernbanetorget 2, Oslo 
Alle som trer inn i en lederrolle 
vil oppleve andre forventninger 
fra omgivelsene, og ikke minst 
fra seg selv. Hvem som helst kan 
bli litt usikker i denne fasen. 
www.hrnorge.no.

 20 –22 PersonalForum 2013
Sted: Quality Hotel Tønsberg 
www.hrnorge.no

Desember
 2– 5 Leder og coachutdanning

Sted: Josefinesgt 12 Oslo 
Trinn 2: COACHING, 
FORSTÅELSE OG HANDLING 
NLP Master Practitioner , 
Modellering og «Best Practice» 
CoachTeam as – House of 
Leadership , www.coachteam.
no, www.coachakademiet.no, 
info@coachteam.no,  
tlf 4000 4500

 9 –12 Leder og coachutdanning
Sted: Josefinesgt 12 Oslo 
Trinn 1 modul 4 :  09.12 – 12.12. 
NLP Practitioner,CoachTeam 
as – House of Leadership , 
www.coachteam.no, www.
coachakademiet.no, info@
coachteam.no, tlf 4000 4500
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Helseforetakenes Innkjøpsservice AS er et selskap som arbeider med innkjøp og innkjøpsrelaterte tjenester for
norske helseforetak. Som et ledd i sykehusreformen ble selskapet opprettet for å effektivisere og samordne
innkjøpene i norske sykehus. Selskapet er eid av de �ire regionale helseforetakene i Norge og er lokalisert i Vadsø.

Ønsker du å utvikle et av landets ledende
fagmiljø innen offentlige anskaffelser?
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) er i sterk vekst og søker:

Prosjektsjef - varer & tjenester
Prosjektsjef - medisinsk utstyr & IKT
Er du opptatt av kvalitet og gjennomføring? Har du evnen til å sette sammen, lede og 
motivere høykompetente prosjektteam? Har du evne til å skape gode relasjoner og
kommunisere tydelig?
HINAS ønsker å styrke selskapet med å ansette prosjektsjefer til vårt kontor i Vadsø. Du vil
rapportere til administrerende direktør, og være ansvarlig for å etablere og lede prosjektteam
innenfor ditt område. Du vil ha budsjett‐, resultat‐ og personalansvar.

Utviklingssjef
Er du en erfaren strateg og utvikler med engasjement og gjennomføringskraft? Er du opptatt 
av å �inne bedre løsninger og tenke langsiktig? Er du selvstendig og glad i utfordringer?
Hos oss vil din overordnede oppgave være å lede og forankre strategier og prosjekter som
bidrar til at HINAS utvikler seg som selskap. Du vil rapportere til administrerende direktør 
og være en del av selskapets ledergruppe.
Søknadsfrist: 31. oktober 2013

Fullstendig utlysning for samtlige stillinger �inner du på www.hinas.no.
For nærmere informasjon om stillingene, kontakt administrerende 
direktør Harald I. Johnsen (tlf. 979 68 880, 
harald.johnsen@hinas.no) eller Andreas Hellesø 
fra Kreativ Industri AS (tlf. 918 75 068,
andreas@kreativindustri.no).

Dagleg leiar for 
produksjonsskule

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune søkjer etter 
dagleg leiar for nyetablering og drift av produksjonsskule. 

Med mål om auke gjennomføringa for elevar i Hordaland er det sett 
i gang fl eire prosjekt knytt til det nasjonale prosjektet Ny GIV der målet 
er å få ungdom som har falt ut av vidaregåande opplæring, tilbake til 
opplæringa. Dette arbeidet skjer i regi av oppfølgingstenesta i Hordaland 
fylkeskommune. 

Eit tiltak for å nå dette målet er å opprette ein produksjonsskule i 
Hordaland frå hausten 2014. Målgruppa er ungdom mellom 16 og 21 år 
som har falt ut av vidaregåande opplæring og som treng ein veg inn igjen. 
Gjennom deltaking på skulen skal ungdomen få danning og kvalifi sering 
gjennom ein produksjon, lære om arbeidslivet sine spelereglar, få opplær-
ing i grunnleggjande ferdigheitar etter behov og naudsynt rådgiving. 

Tiltaket er basert på praktisk arbeid og produksjon knytt til ulike utdann-
ingsprogram og skal styrke deltakarane si personlege utvikling og betre 
deira moglegheit i utdanningsløpet.

For meir informasjon sjå www.hordaland.no/jobb

Søknadfrist 27.oktober.
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Sudoku

Løsning

Ikke fullt så lett

Løsning

Lett

Lunch av Børge Lund Fortsatt sulten? Du �nner mer Lunch på ukeavisenledelse.no

Quiz om ledere,  politikk, 
sport, natur og  samfunn
1. Hva heter den nye utenriksministeren?
2. Hvilken stilling har Yngve Hallén?
3. Hvem gikk denne uken fra jobben som administrerende direktør i KS?
4. Hvem er den nye landbruksministeren?
5. Hvilken stilling forlot Hulda Gunnlaugsdottir denne uken?
6. Hvem overtok Thorhild Widvey jobben etter denne uken?
7. Hva heter hovedstaden på øya Mallorca?
8. Hvem er justisminister nå?
9. Hvor mange sorte firkanter har et sjakkbrett?
10. Hvilke to farger har det nigerianske flagget?

Riktige svar �nner du nederst på siden.

6

9
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1. Børge Brende
2. Fotballpresident
3. Sigrun Vågeng
4. Sylvi Listhaug
5. Stillingen som Ahus 
direktør
6. Hadia Tajik
7. Palma de Mallorca
8. Anders Anundsen
9. 32
10. Grønn og hvit

Pause

Gratis nyhetsbrev
på e-post mandag – lørdag
Meld deg på her:
UkeavisenLedelse.no/nyhetsbrev

Ukeavisen Ledelses nyhetsbrev  
holder deg oppdatert på ledelse, 
arbeidsliv og nyhetsbildet generelt.
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Egenmeldingen

Christine Meyer

6 om deg som 
menneske

5 om
ledelse

4 om med-
arbeidere

3 om aktuelle 
saker

2 om tiden 
vi lever i

1 om Jens 
Stoltenberg

Er det noe du 
drømmer om å 
gjøre en gang?
Jeg synes at jeg har fått opp-
fylt mange av mine drømmer. 
Jeg har i dag en drømmejobb 
som konkurransedirektør 
og gleder meg til å gå på jobb 
hver eneste dag.

Er det en bok du 
har lest eller en 
�lm du har sett som 
har gjort et sterkt 
inntrykk på deg?
Jeg har nettopp sett 
Margreth Ohlins firm «De 
andre». Det var hjerteskjæ-
rende å se hva det gjør 
med ungdom å ta fra dem 
fremtidshåpet.

Hva gjør du i fritiden?
Jeg tilbringer min fritid med 
min lille familie, inkludert 
min lille hund. Jeg passer på 
at jeg minst en gang i uken 
trener squash med en ven-
ninne som har minst like 
sterke konkurranseinstink-
ter som meg selv.

Hvor mange timer 
jobber du hver uke?
Det varierer ganske mye, 
og i lange perioder har jeg 
jobben på hjernen.

Er det noe du 
skulle ønske du 
var �inkere til?
Jeg skulle ønske at jeg var 
enda flinkere til å overbe-
vise folk om at konkurranse 
er et gode.

Har du vært aktivt 
med i noen 
frivillige 
organisa-
sjoner?
Ja, innen 
idrett, 
musikk og 
politikk.

Når �kk du din første 
lederoppgave?
Jeg ble internasjonal vise-
rektor ved NHH i to år fra 
1999.

Hva er mest viktig 
for deg som leder?
Først og fremst å oppfylle 
oppgaven som konkurran-
sedirektør; å få mest mulig 
konkurranse og med det 
fremme innovasjon, øke 
produktivitet og gi forbru-
kerne valgmuligheter.

Er makt et begrep 
du bruker for å 
beskrive ledelse?
Ja. Som konkurransedirek-
tør har jeg mye makt fordi 
vi håndhever en lov med 
tildels sterke og inngripende 
virkemidler. Som leder av 
Konkurransetilsynets stab 
på 100 personer har jeg 
også stor makt.

Bør en leder snakke 
åpent om sine 
svake sider?
En leder bør balansere mel-
lom det å være profesjonell 
i sin rolle og det å være men-
neskelig.

Bør en ha den 
samme lederjobben 
i mer enn 10 år?
Generelt tror jeg det er sunt 
at organisasjoner får inn 
nye ledere oftere enn 
hvert 10. år.

Tre stikkord som 
kjennetegner en 
god medarbeider?
En god medarbeider i Kon-
kurransetilsynet vil være 
en som er faglig dyktig, har 
evne til å jobbe i team og har 
interesse for næringslivet. 

Er det en fordel at 
�est mulig av de 
ansatte er med i 
en fagforening?
Det må være opp til hver 
enkelt medarbeider hvor-
vidt de ønsker å være organi-
sert og vi må som arbeids-
giver finne måter å ivareta 
både de som er organisert og 
de som ikke er det.

Bør ansatte få bonus 
hvis sjefene får det?
Nei, det synes jeg ikke.

Er det opp til de 
ansatte selv å 
passe på at de 
jobber det antallet 
timer de skal?
I vurdering av opprykk og 
lønn er det resulta-
tene som teller.

Bør vi åpne for 
oljeboring i Lofoten 
og Vesterålen?
Dette er et politisk spørsmål 
utenfor min rolle som Kon-
kurransedirektør som jeg 
ikke ønsker å svare på.

Bør vi bruke 
mindre penger på 
landbrukssubsidier?
Generelt er det min oppfat-
ning som konkurranse-
direktør at vi kunne klart 
oss med mindre regulering 
og lavere importtoll. 

Bør det kuttes i 
pressestøtten?
Pressestøtten ble innført for 
å fremme lokal konkurranse. 
Det er vanskelig å se at den 
i dag ivaretar det formålet. 
Den er vel heller et hinder for 
etablering av nye digitale 
medier.

Er det noe 
utviklingstrekk som 
bekymrer deg?
Jeg tror det er viktig at vi hele 
tiden jobber med å forbedre 
oss og ikke lene oss tilbake 
tilfredse og mette. Når vi har 
det så godt er det også lett 
å glemme alle dem har det 
vanskelig og jeg skulle ønske 
at vi var flinkere å hjelpe 
andre og være solidarisk.

Bør det være et 
mål å få økt gjen-
nomsnittlig materiell 
levestandard i Norge?
Det bør alltid være et mål å 
få det bedre, men det hjelper 
lite om gjennomsnittet er bra 
dersom det er mange som 
faller utenfor.

Hva synes du om Jens 
Stoltenbergs innsats 
som statsminister?
Jeg har stor respekt for 
Jens Stoltenberg både som 
statsminister og som fag-
mann. Men jeg skulle ønske 
at regjeringen hadde hatt 
konkurransepolitikken høy-
ere på dagsorden i de siste 
åtte årene.

Alder: 49
Bosted: Bergen
Sivilstand: Gi�
Stilling: Konkurransedirektør
Utdannelse: siviløkonom, dr.oecon
Antall dager trim i uka: 2

FOTO: MARIT HOMMEDAL, KONKURRANSETILSYNET

21 
spørsmål som  
gjør deg bedre  
kjent med 
norske ledere

 ✔ Vann Vin
 ✔ Helsestudio Solseng
 Golf Svømme ✔
	 Rolling Stones  The Beatles ✔
  Dagbladet VG ✔
 ✔ NRK TV2 
 På �ellet Ved sjøen ✔
  ✔ Slalåm Langrenn
 ✔ Bok Avis
 Katt Hund ✔
  ✔ Bonde  Journalist
 ✔ MP3 Motorsag

Hvis du først  
må velge
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 PFU er et klage organ oppnevnt 
av Norsk Presse forbund. Organet, 
som har medlemmer fra press e -

organisasjonene og fra allmennheten, behandler 
klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt 
presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).
Adresse: Rådhusg. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: 22 40 50 40 Faks: 22 40 50 55
E-post: pfu@presse.no

Redaksjon:
22 31 02 10
red@ukeavisen.no

Abonnement: 
22 31 03 40  (kl. 8–16)

Adresse:
Utgiver: Medier og Ledelse AS
Postadresse: Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 6, Oslo
Trykkeri:  Nr1Trykk AS

Ansvarlig redaktør  
og administrerende direktør:
Magne Lerø 
22 31 03 22 — 905 37 613 — ml@ukeavisen.no

Redaktør:
Knut Petter Rønne — redaktør Agenda
97012837 — knut.petter@ukeavisen.no

Desk:
Per Chr. Dæhlin — desksjef
22 31 02 45 — 98 88 17 88 — pc@ukeavisen.no
Siv Kristiansen 
22 31 02 07 — sivkri@ukeavisen.no

Jørn Støylen 
22 31 02 06 — 924 38 051 — jorn.stoylen@ukeavisen.no

Mariann Freij 
959 15 048 — mariann.freij@ukeavisen.no
Tim Harding 
tim.harding@ukeavisen.no

Journalister:
Anita Myklemyr — seksjonsansvarlig ledelse
22 31 02 19 — am@ukeavisen.no
Joakim Birkeli Jacobsen 
22 31 02 27 — 924 18 974— joakimbj@ukeavisen.no
Elisabeth Lund (permisjon)
22 31 02 37 — elisabeth@ukeavisen.no
Bård Andersson 
22 31 02 16 — bard.andersson@ukeavisen.no
Dag Håkon Hellevik 
dhh@ukeavisen.no

Faste bidragsytere:
Esben Hoff  — Spaltist kultur og kreative næringer
22 31 04 72 — esben@kultmag.no
Aslak Bonde — Politisk analyse
aslakbonde@politiskanalyse.no

Opplag:
Siv Kristiansen 
22 31 02 07 —  930 30 361
sivkri@ukeavisen.no

Annonser:
Telefon/faks: 22 31 02 10 / 22 31 02 15
ann@ukeavisen.no
Dag Landfald  — Markedssjef
22 310 231 — 908 63 222 — dag.landfald@ukeavisen.no
Paal Tidemand  — Key account manager
22  310 232 — 408 43 408   
paal.tidemand@ukeavisen.no
Zeina Omari — Key account manager
22 310 236 — 452 62 958— zeina.omari@ukeavisen.no
Frode Vatland  — Salgskonsulent stillingsannonser
970 07 168  — frode.vatland@ukeavisen.no

  Ukeavisen Ledelse er redigert i tråd med reglene i 
Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Tekstre-
klameplakaten.

 Utgivelse av stoff i Ukeavisen Ledelse skjer bare i 
henhold til våre generelle vilkår for rettigheter til 
stoff. Dette gjelder både for stoff som honoreres 
og som ikke honoreres. Innkjøp av stoff gjøres av 
utgiverselskapet Medier og Ledelse AS, slik at de 
saker vi kjøper inn skal kunne publiseres i alle våre 
titler uten nærmere avtale. Vilkårene innebærer at 
Medier og Ledelses publikasjoner betinger seg rett til 
å arkivere og utgi stoff i elektronisk form fra selskapets 
elektroniske stoffarkiv og andre databaser selskapet 
har avtaler med, herunder å utgi stoffet via internett. 
Innsendere av stoff kan, etter spesiell avtale med den 
aktuelle publikasjonen, i hvert enkelt tilfelle, reservere 
seg mot at deres stoff distribueres til bladets kunder 
fra det elektroniske arkivet. 

For tiden gir Medier og Ledelse ut Ukeavisen Ledelse 
og Kultmag, pluss nettutgaver med utspring fra disse 
publikasjonene.  Red.

Næringskomiteen
Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad 
(Sp) blir ny leder av Stortingets nærings-
komité. Dette er klart etter at Senterpartiets 
stortingsgruppe konstituerte seg onsdag

Sjefredaktør i 
A�enposten
Espen Egil Hansen (48) er ansatt som ny sjef-
redaktør i Aftenposten etter Hilde Haugsgjerd. 
Hansen kommer fra stillingen som digital-
redaktør i VG og tiltrer 2. desember. Espen Egil 
Hansen begynte i VG i 1991, og var fotograf 
og nyhetsleder før han i 2000 ble ansatt som 
redaksjonssjef og senere redaktør i VG Multi-
media AS. Fra 2008 til 2011 var han ansvarlig 
redaktør i samme selskap og fra 2011 digitalre-
daktør med ansvar for VG Nett, VGTV, VG Mobil 
og VG+ i den felles mediehusorganisasjonen. 
Han har sittet i Norsk Redaktørforenings 
hovedstyre siden 2009, er styreleder i E24 
og styremedlem i International News Media 
Association.

Går av
Administrerende direktør Hulda Gunnlaugs-
dottir ved Akershus universitetssykehus 
(Ahus) går av med umiddelbar virkning, 
meldte VG denne uken. Hulda Gunnlaugsdot-
tir har vært administrerende direktør ved 
Ahus siden oktober 2010. Hun har i hele anset-
telsestiden slitt med kostnadsoverskridelser 
kombinert med lav bemanning. 

Sluttet på dagen 
Administrerende direktør Sigrun Vågeng 
(62) i KS slutter med umiddelbar virkning i sin 
stilling.

Styret i kommunesektorens organisasjon 
sendte mandag kveld ut en pressemelding der 
det heter at styret og Vågeng er enige om at 
hun slutter.

– Begrunnelsen er rett og slett uenighet om 
gjennomføringen av hvordan KS skal ledes 
videre. Det som er viktig for meg, er at vi opp-
trer ryddig og profesjonelt. Dette er en avtale vi 
er blitt enige om, og vi tror dette er det beste for 
begge parter, sier styreleder og Høyre-politiker 
Gunn Marit Helgesen (54) til NTB.

Norsk lederskap 
Avdelingsdirektør Rasmus Astrup ved Norsk 
institutt for skog og landskap er valgt til ny pre-
sident for den internasjonale skogforsknings-
organisasjonen International Boreal Forest 
Research Association (IBFRA).

Formålet med organisasjonen er å utvikle 
forskningssamarbeid og dele kunnskap mel-
lom land, institusjoner og forskere innen de 
områder som omfattes av det nordlige, boreale 
skogbeltet. Den norske barskogen inngår i det 
som betegnes som boreal skog. De boreale sko-
gene utgjør 25 prosent av verdens skogarealer 
og inneholder 45 prosent av verdens skog.

– Det boreale barskogbeltet har store bio-
masseressurser og representerer et viktig lager 
for karbon. Både sett i klimasammenheng og 
som råstoffressurs er disse skogarealene av 
stor betydning for verdens befolkning, sier 
Rasmus Astrup.  

Vil fortsette 
Anders Folkestad har sagt ja til 
å fortsette som leder i hovedorgani-
sasjonen Unio i to år til. Han vil formelt bli 
valgt i desember.

Folkestad sa tidligere i år til valgkomiteen at 
han ønsket avløsing som leder etter at han har 
ledet organisasjonen siden den ble opprettet 
i 2001.

Valgkomiteen har likevel klart å overtale 
Folkestad til å ta en periode til.

Comeback på  
Oslo Børs
Oslo Børs har ansatt Geir Harald Aase som ny 
kommunikasjonssjef på Oslo Børs etter Guro 
Steine.

Geir Harald (f. 1969) er utdannet siviløko-
nom fra NHH, og etter to år som journalist, 
vaktsjef og webredaktør i Hegnar-systemet ble 
han i 1996 ansatt som informasjonsrådgiver 
på Oslo Børs. Han arbeidet tre år på børsen, 
og var i den perioden både pressekontakt og 
webredaktør. Når han tiltrer 21. oktober er det 
dermed et comeback på børsen.

Kommunikasjons-
direktør
 Kommunikasjonssjef Guro Steine har arbei-
det i kommunikasjonsavdelingen på Oslo Børs 
i seks år. Hun tiltrer 7. oktober i nyopprettet stil-
ling som kommunikasjonsdirektør i KPMG.

Personalendring
Finansdirektør i SalMar, Ulrik Steinvik, 
har bedt om å bli fristilt fra sin stilling som 
Finansdirektør. Steinvik ønsker å fokusere sin 
arbeidsinnsats mot intern økonomistyring 
og beslutningsstøtte, og vil fremover lede 
denne delen av konsernets økonomiavdeling. 
Steinvik går inn i en nyopprettet rolle som 
Konserndirektør Økonomi og Forretnings-
støtte, og blir en sentral ressurs for divisjonene 
og konsernledelsen.

Trond Tuvstein tiltrer som ny Finansdirek-
tør med virkning fra 15. oktober 2013. Tuvstein 
er 41 år og innehar i dag stillingen som IR-
ansvarlig i SalMar ASA, en stilling han har hatt 
siden januar 2012. Tuvstein kjenner således 
både SalMar og oppdrettsnæringen godt.

Ny Regjering
Den nye regjeringen består av Erna Solberg, 
Statsminister, Siv Jensen Finansminister, Jan 
Tore Sanner Kommunal - og moderniserings-
minister

Vidar Helgesen , Europaminister, Ketil 
Solvik-Olsen Samferdselsminister, Børge 
Brende, Utenriksminister, Thorhild Widvey, 
Kulturminister, Elisabeth Aspaker Fiskerimi-
nister, Kristine (Tine) Sundtoft , Miljøvernmi-
nister, Monica Mæland, Næringsminister, Sol-
veig Horne Familie - og likestillingsminister, 
Bent Høie , Helseminister, Robert Eriksson, 
Arbeidsminister, Anders Anundsen, Justis-
minister, Tord Lien, Olje- og energiminister, 
Ine Marie Eriksen Søreide, Forsvarsminister, 
Sylvi Listhaug ,Landbruksminister, og Tor-
bjørn Røe Isaksen Kunnskapsminister.
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Bevegelser
Ny jobb og nye utfordringer

               Tips 
oss

Byttet jobb? Andre  
tips? Send en e-post til 
red@ukeavisen.no

 Støttet av: 



Siden sist

Returadresse: Mediaconnect AS, postboks 265 Økern, 0510 Oslo

www.ukeavisenledelse.no

«Vi kan ikke ha et 
politi som må kjøre 
inn til Bergen 
hver gang de  
skal på do»
Terje Søviknes, 
ordfører i Os, til 
Klassekampen. 

«Alle mennesker har sympatiske 
og usympatiske sider»
Stein Erik Hagen deler noe av det livet 
har lært ham til Bergens Tidende.

«Ingen kan noensinne si sikkert  
at de ikke vil begå et drap»
Advokat John Kristian Elden bedriver 
sannsynlighetsberegning på høyt 
nivå i Natt og Dag.

«Jeg har lyst å bruke et uttrykk 
som Kjetil Siem lærte meg.  
Han snakket om ledelse på  
neandertalernivå»
Egil «Drillo» Olsen karakteriserer fotball-
president Yngve Halléns lederstil i TV2. 

«Kjære pappa. Nå blir jeg sjefen 
din. Råd tas i mot med takk»
Kunnskapsminister Torbjørn  
Røe Isachsen på Twitter.

Ingen  
konkurser
Her har avisledere bekymret seg 
i lang tid over hvordan det skal 
gå når Høyre og Frp kommer 
til makten. Da snakker vi ikke 
om landet, det vil klare seg. Vi 
snakker om papiravisene. Vil de 
gå rett i hundene før vinteren er 
omme? Definitivt ikke. Noe av det 
først den nye kulturministeren, 
Thorhild Widvey, sa etter at hun 
hadde fått nøkkelen til statsråds-
kontoret var at «ingen aviser vil 
gå konkurs». Medieledere pustet 
lettet ut. Det er bare å ringe for å få 
mer penger om inntekter svikter 
og de ikke klarer å gjøre noe med 
kostnadene.

I løvens hule
Det har aldri vært enkelt å være 
odelsjente. Det skal Sylvi Listhaug 
i sannhet erfare når hun nå skal 
prøve seg som landbruksminister. 
Snakk om å bli kastet til ulvene. Og 
hun vil det frivillig. I 2010 beskrev 
hun i en kronikk på E24 jordbruks-
avtalen som «et kommunistisk 
system der det offentlige regulerer 
alt». Hun ville slippe bøndene fri 
så de kan produsere det de vil og 
så mye de vil. Bøndene er ennå i 
sjokk over å ha fått ei odelsjente 
som sjef. Men hva skal de gjøre? 
Leie inn sykepleiere fra Aker for 
å få råd om hvordan man kan 
boikotte en sjef? Bare de ikke fin-
ner på å senke smørproduksjonen 
slik at det ikke blir nok smør til jul. 
Vi husker hvordan det var. Men 

de kan jo håpe at uten smør til jul 
er det oldelsjenta i departementet 
som smelter vekk. 

Batta i farta
Det har falt den aldri hvilende 
Peter Batta i Huseiernes Landsfor-
bund tungt for brystet at den nye 
regjeringen er begynt å «tenke sjæl» 
i boligpolitikken. Han mener de før 
valget sa høyt og tydelig de skulle 
gjøre som han sa. Men nå har de 
visst kommet i tvil om det er så lurt å 
senke egenkapitalkravet fra 15 til 10 
prosent. Samme dag som Batta fikk 
meg seg dette, skrev han brev med 
kopi til pressen. Han hopper over 
formalitetene og innleder så vennlig 
som han kan med «Kjære Erna og 
Siv», for deretter å gi de det glatte lag 
fordi de ikke gjør som han sier.

Det har aldri vært enkelt å være odelsjente. Det skal Sylvi Listhaug i sannhet erfare når hun nå skal prøve  
seg som landbruksminister.

Ukens 
sitater

Neste uke:  Et tveegget sverd
– Hvis ledere får veldig høy score på posisjonsmakt, kan det tyde på at de 
mangler andre maktbaser, sier BI-professor Linda Lai ,(bildet) som har 
forsket på makt og innflytelse.
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Ny regjering betyr nye spilleregler i arbeidslivet. Med tilgang til våre oppslagsverk på nett er 
arbeidsgivere alltid oppdaterte på både foreslåtte og vedtatte regelendringer. Vi informerer 
på epost når noe skjer, og vi forklarer den praktiske betydningen av endringene. Vi er også 
tilgjengelige for spørsmål på epost og telefon.  
 
Prøv våre oppslagsverk med fagsupport helt gratis:
www.infotjenester.no/opw
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arbeidsgivere alltid oppdaterte på både foreslåtte og vedtatte regelendringer. Vi informerer 
på epost når noe skjer, og vi forklarer den praktiske betydningen av endringene. Vi er også 
tilgjengelige for spørsmål på epost og telefon.  

Prøv våre oppslagsverk med fagsupport helt gratis:
www.infotjenester.no/opw

tlf 07505  I infotjenester.no

Hvor blåblå blir den røde boka?
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