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Hver tiende
rådmann har
fått sparken
Toppsjefene i landets kommuner – rådmennene – sitter utrygt. I fjor røk 40 rådmenn
uklar med sine kommunestyrer og mistet jobben.

Hvis det oppstår en konflikt mellom den politiske
ledelsen og rådmannen i en kommune, vil råd-
mannen alltid være den tapende part.

– Rådmennenes stillingsvern må ikke bli svakere,
sier en betenkt Roy Jevarden (bildet t.v.) i
Landsforeningen for rådmenn og andre ledere.

– Den foreslåtte mønsteravtalen for rådmenn er skremmende, mener Rolf Petter
Bjørke som har bistått flere rådmenn i konfliktsaker. SIDE 4

Asker-rådmann
Trond Berg-
Andreassen var
en av dem som
måtte gå på
dagen. 
(Foto: Scanpix)



Med sitt utspill om at staten bør
opprette en strukturfond med 60
milliarder kroner til disposisjon

for å kjøpe aksjer i større norske bedrif-
ter, har Carl I. Hagen satt dagsorden i
den politiske debatten og utfordret
samfunnsøkonomer med og uten ideolo-
giske briller. Dette var er politisk utspill i
stjerneklassen. Jens Stoltenberg framsto
som en blek beskjedenhet når det gjaldt
å ta grep for å sikre norsk industri i
framtiden. Og regjeringens representan-
ter som uttalte seg, virket temmelig
puslete i møte med Hagens kongstanker
om næringsutvikling i en global øko-
nomi.

Skal vi oppfatte Hagen som en nasjo-
nal strateg, eller er dette kun et populis-
tisk utspill sauset inn
i en økonomisk
politikk som fagfolk
vil si ikke henger på
greip?

Høyres tradisjons-
bundne ideologer og
talsmenn for klassisk
kapitalisme har vendt
tommelen ned,
selvsagt. Denne
gruppen baserer sin
politikk for næringslivet på følgende:

– Der hvor et marked fungerer, bør
staten som eier holde seg lengst mulig
unna. 

– Staten bør eie mindre og private mer.
– Statens oppgave er å legge forhol-

dene like godt til rette for alle nærings-
virksomhet. 

– Statens skal ikke favorisere enkelte
næringer og miljøer.

– Næringslivet selv må ta ansvar for
innovasjon og nyskaping og ikke basere
seg på statlig støtte. 

– I en globalisert økonomi er uten-
landske eiere i de fleste tilfeller like gode
som norske. Kapitalen må flyte fritt
mellom landene.

– Formueskatten og øvrig bedriftsbes-
katning må ned slik at det kan skapes
sterkere norske eiermiljøer.

–  Staten skal ikke gripe inn for å
redde bedrifter som ikke driver lønn-
somt.

Dette synet er alltid blitt angrepet fra
sosialistisk hold der en ønsker høyere
skatter, sterkere statlig styring og et
dominerende statlig eierskap i nøkkelbe-
drifter som i særlig grad representerer
infrastrukturen i samfunnet. Men sine
ideer om statens ansvar for å bidra til å
utvikle næringsklynger, bryter blant
andre BI-rektor Torger Reve med denne
«likhet for alle»-politikken. Han ønsker
at staten skal våge å prioritere og ikke
drive næringspolitikk med bind for
øynene for å sikre likhet for alle. 

Norsk Investorforums krumtapp, Per
Morten Vigtel, og forumets leder, Stein
Erik Hagen, tok i fjor et oppgjør med det
de kalte Høyres motvilje mot alt som
lukter av statlig eierskap. De mener

Høyres ideologi er gått
ut på dato og advarer
mot at utlendingene
overtar godbitene i
norsk næringsliv på
billigsalg.

Flere økonomer
mener det er grunn til
å legge bort gammel
skepsis mot staten som
eier. En av dem er
Stoltenberg-venn Ove

Gusevik, direktør i First Securities, et av
Norges ledende meglerhus. I tillegg til
den form for passiv forvaltning av olje-
formuen som i dag drives, kan han tenke
seg at staten går tungt inn i 10-15 viktige
bedrifter. Gusevik sier til Dagens
Næringsliv at fondet bør bygges opp over
tid og at det gjerne etter noen år kan bli
på flere hundre milliarder. Hvis vi ikke
foretar oss noe, er Gusevik redd for at
mesteparten av selskapene på Oslo Børs
er forsvunnet om 5-10 år.

«Statsmotstanderne» har rasket sam-
men mange slags argumenter mot
forslaget om et statlig strukturfond.
Noen har brukt IT-Fornebu som et bevis
på at det går galt når stat og næringsliv
skal samarbeide. Det er også blitt henvist
til at flere statlige fond som har tapt
penger de siste årene. Hvem har ikke
det? Det har i alle fall landets private
eiere. 

Noen forsøker å tegnes et skrekkens

bilde av hvordan det kommer til å gå når
politikerne skal drive næringsvirksom-
het. Hvem har sagt at politikerne skal
blande seg inn? Det er snakk om å
opprette fond som eies av staten, eventu-
elt i samarbeid med private. Det skal
drives på samme måte som private
aksjefond og Folketrygdfondet driver i
dag. Her skal ikke departement eller
politikere ha noen instruksjonsmyndig-
het. Målet er størst mulig avkastning på
kapitalen. Her er det butikk, ikke poli-

«Gammel Høyre-politikk
med statlig nedsalg 

som flaggsak duger ikke i
forhold til de utfordringer

vi står overfor.»
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Hagen som
statskapitalist

Iden kapitalistiske næringslivspressen
skrives det stadig lederartikler om at
utenlandske investorer mister lysten

på å investere i Norge hvis staten foretar
seg noe. Som om dét skulle være det
største problemet vi står overfor i norsk
næringsliv. Utlendinger står jo i kø for å
få tak i norske bedrifts-indrefileer.
NHOs sjefsøkonom, Tor Steig, advarer

også i Dagsavisen mot at staten overtar
Oslo kommunes aksjer i Hafslund. 

– Man skal være forsiktig med å rote
til dette fra Stortingets side. Hvis vi
stiller oss sånn at vi blir oppfattet som et
annerledesland, kan det få betydelige
konsekvenser for utenlandske investe-
ringer, sier han.

Norge er et annerledesland. Milliar-

dene strømmer inn i oljefondet. Ingen
land i Europa er i tilsvarende situasjon.
Ingen ting tyder på at utlendinger ikke
vil investere i bedrifter der statlige fond
har en eierandel. Men dersom politikere
blander seg inn slik som SV ønsker, blir
det håpløst å være privat medeier. Men
når staten oppfører seg som kapitalister
flest, går det bra med statlig eierskap.

Utenlandske investorer

Carl I. Hagen i rollen som nasjonal strateg for stat og   
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Om lag 10 prosent av landets rådmenn har fått
sparken det siste året (se side 5). En skulle tror
vi hadde med amerikanske storselskaper å

gjøre hvor sjefene sparkes i rekordtempo (se side 11).
Det er noe som ikke stemmer i norsk kommu-

neledelse. Vi tror ikke forklaringen er at landet er
befolket med store flokker av udugelige rådmenn.
I tilfelle har kommunen gjort en elendig jobb i
ansettelsesprosessen.

For enkelte ledere fortoner det seg som et
mareritt å ha en samling politikere som sjef. Det
finnes knapt noe mer vinglete og uforutsigbart
enn et norsk kommunestyre. Flere av landets
kommuner sliter alvorlig med å få endene til å
møtes økonomisk. Det må kuttes tøft i tjenestetil-
budet til befolkningen. Dette har ikke gjort det
lettere for rådmennene. Ofte er det rådmannen
som må foreslå og gjennomføre en serie upopu-
lære vedtak. Rådmannen i en kommune med
økonomisk problemer får fort ord på seg for å være
håpløs. 

Både i det private næringsliv og i det offentlige
stilles det tøffere krav til ledere på alle nivåer. En
forventer at ledere lykkes i forhold til ansatte,
utviser kreativitet, kommer opp med løsninger og
at budsjetter holdes om de er aldri så stramme. 

Stram økonomi tvinger kommuner til å leve på
grensen til det uforsvarlige når det gjelder å tilby
befolkningen det de har rett til, og samtidig sørge
for lovpålagt kvalitet og sikkerhet i alt kommunen
har ansvaret for. En rådmann kan lett føle at han
får ansvar for å oppnå det umulige. I en slik situa-
sjon er det en prøvelse å forholde seg til et kom-
munestyre som vingler hit og dit. Men slik er
demokratiet. Næringslivets ledermodeller kommer
til kort i denne virkeligheten. 

I relativt store kommuner tjener ikke rådman-
nen mer enn rundt en halv million i året. Det er en
lav lønn sett i forhold til det ansvar de har og den
utsatte posisjonen de står i. Rådmennene bør få
bedre betalt og gi fra seg det stillingsvern de har i
følge arbeidsmiljøloven. Hvis politikerne mener en
rådmann skal trekke seg, må det skje uten å gå
veien om en saklig oppsigelse. Det blir det for mye
offentlig bråk av, og belast-
ningen på rådmannen blir
for stor. Rådmennene bør
ha en avtale om to års
etterlønn hvis det skjærer
seg. Alternativet må være at
en beholder lønnen i tre år
og fortsetter i en annen
stilling i kommunen på et
lavere lønnsnivå.

Det viktigste er imidler-
tid at forholdet mellom
kommune og rådmann
profesjonaliseres slik at vi
unngår at så mange råd-
menn får sparken. Her
spiller ordføreren en
nøkkelrolle. Når en råd-
mann møter kritikk, må en
kunne forvente aktiv støtte
fra ordføreren som er
nærmeste overordnede.
I slike situasjoner må
ordføreren opptre som en
konstruktiv arbeidsgiver og
ikke som politiker som
bidrar til å gjøre situa-
sjonen enda verre for
rådmannen.

Rådmenn 
som får 
sparken
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dem. Men forutsetningen for
at konkurranseutsetting og
privatisering skal lykkes , er at
kommunene er mer opptatt av
å kontrollere kvaliteten enn av
prisen. Et billig tilbud som ikke
er godt nok, er uakseptabelt.
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tikk, som gjelder. Det virker
da ikke som om det er særlig
plagsomt for Hydro, Telenor,
Statoil eller Statskraft å ha
staten som eier. 

Det er ikke lenger slik at et
innslag av statlig eierskap fører
til at andre investorer skyr slike
selskaper som pesten. Statlig
eierskap borger for langsiktig-
het og inngir tillit. 

I april forsvant det tradi-
sjonsrike rederiet Bergesen ut
av norske hender. Den danske
bank sikler etter Gjensidige
Nor, Sampo ville ha Store-
brand. Hydro Seafood forsvant
til nederlandske Nutreco og nå
vil finnene slå kloa i Hafslund. 

Vi ender opp som et filial-
land om vi ikke foretar oss
noe. Vi har ikke tid til å vente
på at det private eierskapet i
Norge skal vokse seg sterkt
nok.

Vi tviler på om det er mulig
å få på plass et statlig struktur-
fond såpass raskt at staten kan

kjøpe Oslo kommunes aksjer i
Hafslund. Det er heller ikke
avgjørende. Det er ingen
katastrofe om Oslo kommune
selger sine aksjer, men vi
tviler på om det blir resultatet.
Det er uansett ikke for sent å
ta grep i energibransjen selv
om Hafslund havner på
utenlandske hender. 

Det ligger an til interes-
sante politiske tautrekkinger.
Det kan ende med at barne-
hagekammeratene blir struk-
turfondkamerater. Ansgar
Gabrielsen må i løpet av året
komme på banen med en ny
strategi for hvordan staten kan
engasjere seg for å sikre
norske interesser i vitale deler
av næringslivet. Gammel
Høyre-politikk med statlig
nedsalg som flaggsak duger
ikke i forhold til de utford-
ringene vi står overfor.

MAGNE LERØ

ml@ukeavisen.no

  næringsliv. (Foto: Arash A. Nejad/Scanpix)
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Navne-
bytte?

Når det nåværende
regjeringsprosjekt på et
eller annet tidspunkt er

avsluttet, vil det bli tid til
evaluering. Da blir partiets

navn et sentralt og viktig
vurderingspunkt. Valg av

partinavn vil i stor grad
avhenge av hvilket type

politisk parti det sikter seg
inn på å være. Vil det sitte

med utøvende makt, er
nåværende navn dårlig.
Vil det være et protest-

parti, kan det være godt
egnet. Men er et parti som

ikke søker posisjon, et
ordentlig politisk parti?

REDAKTØR
HELGE SIMONNES

I VÅRT LAND

Makt-
misbruk 

Jeg reagerer på at makt-
personer forkler misbruk

av makt bak noble følelser.

EVA JOLY
OM TØNNE-SAKEN

I omtrent 40 kommuner
skar forholdet seg mellom
rådmann og kommune-
styret i fjor. Nå frykter
rådmennenes forening at
det skal bli for lett å bli
kvitt en rådmann.

AV BENT OVE AULID

boa@ukeavisen.no

Like før påske måtte Asker-råd-
mann Trond Berg-Andreassen
gå på dagen. Som plaster på
såret fikk han én million kroner
og lønnet permisjon ut året.
Deretter venter jobb som rådgi-
ver og utreder for kommunen.
Den jobben kan han utføre på
hjemmekontoret eller kontoret i
rådhuset.

I Ålesund la kommunerevi-
sjonen frem en kritisk rapport
31. mars. Ti dager senere var
rådmann Knut Sjåstad ute av
kontoret.

I Asker ble rot rundt finansi-
eringen av det nye kulturhuset
dråpen som fikk begeret til å
flyte over. 

I Ålesund fikk rådmannen
skylden for kommunens re-
kordunderskudd. 

– Ingen kommentar, svarer
de begge og skjuler seg bak
sluttavtalen.

TAPER ALLTID
Forrige uke var 150 rådmenn
samlet til Rådmannslandsmøte
i Stavanger i regi av Kommu-
nenes Sentralforbund (KS). 

– Når vi rådmenn snakker
sammen oss imellom, er kon-
klusjonen alltid den samme:
Her må det ligge mer under
enn økonomi, sier Roy Jevard,
rådmann i Holtålen kommune
og leder i Landsforeningen for
rådmenn og andre ledere. 

– Rådmannen er avhengig av
kommunestyrets tillit. Som en-
hver annen toppleder, må han
eller hun gå dersom hun ikke
lenger har styrets tillit. Samtidig
er kommunestyret spesielt:
Som folkevalgt organ skal kom-
munestyret på den ene side
være befolkningens ombuds-
menn. På den andre side har
kommunestyret et styreansvar
for all kommunal virksomhet,
herunder sørge for prioritering-
er og effektiv drift, sier Jevard.

– Hvis det oppstår en kon-
flikt mellom den politiske le-
delsen i en kommune og råd-
mannen, vil rådmannen alltid
være den tapende part. Uansett
om han eller hun ikke blir spar-
ket, så vil det være umulig å fun-
gere i stillingen uten et samar-

beid med den politiske ledelse.
Den sitter på sin side trygt –
ihvertfall frem til neste valg, sa
Birger Schjølberg, rådmann i
Fauske, til fagbladet Arena i for-
bindelse med forberedelsene til
rådmennenes landsforenings ti-
årsjubileum ifjor.

SKREMT
I samarbeid med Norsk Råd-
mannsforum har KS nå utarbei-
det en mønsteravtale for råd-
menn.

– Mønsteravtalen er et viktig
element i vårt program for å
profesjonalisere de folkevalgte
som arbeidsgivere, sier senior-
konsulent Christine Norum i
KS. 

– Arbeidsgiveransvaret for
alle kommunens ansatte er gjer-
ne delegert til rådmannen. Den
eneste kommunestyret selv er

arbeidsgiver for, er rådmannen.
Og rådmenn ansettes tross alt
så sjelden at kommunestyret
har liten erfaring med dette, sier
Norum. 

Første mars i
år ble det lovlig å
avtale at arbeids-
miljølovens stil-
lingsvern ikke
skal gjelde for
øverste leder.
Den muligheten
bør kommunene
benytte, mener
KS-advokat Sun-
niva Berntsen
ifølge Kommu-
nal Rapport.

– Det har vært endel proble-
mer med åremålskontraktene.
Jeg anbefaler å ansette rådman-
nen fast, men med avtale om
etterlønn på én eller to årsløn-

ner. Rådmannen må i så fall si
fra seg oppsigelsesvernet, sier
Berntsen. 

Mønsteravtalen legger opp til
full offentlighet om rådman-
nens lønnsbetingelser og be-
tingelsene ved avskjed.

– Jeg er skremt over rekke-
vidden i disse bestemmelsene,
sier Rolf Petter Bjørke i firmaet
Utviklingspartner, som har bi-
stått flere rådmenn i konflikt
med arbeidsgiver.

Alle er nemlig enige om at
bestemmelsene i mønsteravta-
len gjør det svært lett for kom-
munestyret å bli kvitt en råd-
mann uten tillit. Et enkelt
mistillitsvotum i kommunesty-
ret er nok til å begrunne oppsi-
gelsen.

MEGET BETENKT
– Omtrent alt rådmannen dri-
ver med, har offentlig interesse.
Dermed blir rådmannen en of-
fentlig person – av og til like
synlig som ordføreren. Samti-
dig gjør medieomtale at råd-
mannen blir enda mer sårbar.
Som rådmenn blir vi målt på
hvorvidt vi klarer å få kommu-
nen til å yte de tjenester og den
service som kommunestyret
har bestemt, sier Jevard. 

Men han er meget betenkt
over å svekke rådmennenes stil-
lingsvern.

– Det må kreves noe mer enn
en enkel avstemming i kommu-
nestyret for å bli kvitt rådman-
nen. En skikkelig begrunnelse
på hvorfor rådmannen ikke
lenger har kommunestyrets til-
lit må på bordet og drøftes, sier
han.

Over sommeren begynner
Holtålen-rådmann Roy Jevard i
ny jobb som rådmann i Melhus.
Den stillingen hadde han ikke
takket ja til, dersom Melhus
kommune hadde bedt han frasi
seg oppsigelsesvernet.

– Det er viktig å huske på at
rådmannen er en ansatt i kom-

munen som alle
andre. Også råd-
mannens resulta-
ter må vurderes i
forhold til oppsat-
te mål, og det bør
gjøres i en med-
arbeidersamtale
med ordføreren.
Nås ikke målene,
er det grunnlag
for kritikk og par-
tene får bli enig
om hva man gjør
med det. Det er

greit at disse prosedyrene er av-
talt på forhånd. Men at rådman-
nen sier fra seg oppsigelsesver-
net, er ikke veien å gå, sier Roy
Jevard.

Lett å bli kvitt
Hver tiende rådmann måtte gå i fjor

«Det må kreves noe
mer enn en enkel

avstemming i
kommunestyret.»

Holtålen-rådmann Roy Jevard leder Landsforeningen for rådmenn og andre
ledere. Han er meget betenkt over å fjerne rådmennenes stillingsvern. 

(Foto: Arbeidets Rett)



«Jeg trodde jeg skulle ha en Kari.

Men endte med en Per».

Hans Kristian Hystad,
CRM-ansvarlig 
Gjensidige NOR Forsikring

Det er ikke lett å peke ut de riktige og mest
lønnsomme kundene. For oss som selger
forsikringer i bedriftsmarkedet er det derfor
avgjørende å ha kvalitetssikret, oppdatert og
omfattende informasjon om alle landets fore-
tak. Etter at Lindorff opprettet en online-link
til sine databaser, har vi fått en verdifull
løsning som vi bruker til alt fra kredittsjekk og
prospecting til evaluering av kundeporteføljen.
På denne måten blir vi ledet i riktig retning, og
kan fokusere på salg som gir treffsikre resul-
tater. www.lindorff.no
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Iinnspurten av Kvalitets-
reformen skjerper
Universitetet i Oslo den

faglige ledelsen for å takle
nye økonomiske
utfordringer. Strategien er
en åpen linje uten spikrede
løsninger på forhånd, men
ansatte har følt seg over-
kjørt.
AV ESPEN ZACHARIASSEN

ez@ukeavisen.no

– Akkurat nå er enhetlig ledelse
det mest brennbare spørsmålet
ved Universitetet i Oslo, sier
personaldi-
rektør Elisa-
beth Halsen
(bildet). Ut-
dannings- og
forskningsin-
stitusjonen er
i full gang
med omstil-
linger og om-
organiseringer i kjølvannet av
Kvalitetsreformen. Nå dreier det
seg mest om valg av styrings- og
ledelsesmodell, og nylig gikk
høringsfristen ut for spørsmålet
om å finne et bedre alternativ
enn dagens todelte ledelse med
én faglig og én administrativ
styringslinje.

Ett av målene er å forbedre
og videreutvikle den faglige le-
delsen på alle nivåer. I dag vel-
ges lederne, men det kan bli ak-
tuelt med ordinære ansettelser.
Det er ett av spørsmålene som
nå er ute til høring.

– Kvalitetsreformen fører
med seg nye utfordringer, blant
annet på finansieringssiden,
sier Halsen.

– Tildeling av midler baseres
i økende grad på oppnådde re-
sultater. Det krever en ledelse
som takler balansegangen
mellom faglig selvstendighet og
økte resultatkrav. Enhetlig le-
delse vil gjøre det totale ledel-
sesansvaret tydeligere, sier per-
sonaldirektøren.

MEDVIRKNING
– Hvilken strategi har dere valgt
for omstillingsprosessen?

– I høringene har vi valgt å
presentere ulike modeller uten
noen klare anbefalinger. Alle
parter skal få medvirke i proses-
sen, svarer Halsen.

Like etter at hun tiltrådte som
personaldirektør i februar kom
det kraftig kritikk fra tillits-
mannsapparatet om manglende

mulighet for å medvirke. I Kva-
litetsreformen, og i fjorårets lov-
endringer om høyere utdan-
nelse, understrekes det at
ledelsen skal legge til rette for
medvirkning fra ansatte og stu-
denter. Og i en prosjektrapport
om reformen lyder anbefaling-
en at «Institusjonens personal-
politikk skal være stimulerende
og inkluderende» og at «Le-
delsen legger til rette for at alle
ansatte bidrar til implemente-
ring av reformen». Kritikken fra
de ansatte gikk på konkrete an-
klager om brudd på Hovedavta-
lens rett til informasjon og
medvirkning.

– Hva er det som har sviktet?
– Jeg er lei meg for de episo-

dene. Det er vårt ansvar. Dette
gjaldt i første rekke omorganise-
ringsprosesser ved et par av fa-
kultetene. Der har ikke de an-
satte følt at de har vært med
tidlig nok i prosessen. Dette har
vi grepet tak i, og vi jobber med
saken. Nå prøver vi å være tyde-
ligere og mer forutsigbare i pro-
sessene, så de ansatte kommer
med tidligere.

SKARPT BLIKK
– Må du selv tåle mye kjeft?

– Jeg er fersk i jobben, men
må nok tåle et skarpt blikk på

meg. At folk får
vite hva som skjer
og når det skal
skje, tror jeg er vik-
tig.

– Hvilken utfor-
dring er det å
endre en organisa-
sjon med en stab
satt sammen av så
høyt utdannede
mennesker? Det

hevdes at bare sykehusene er
tøffere å gå løs på.

– Ja, det er en stor utfordring,
og hver sak krever diskusjon,
samtidig som vi på et tidspunkt
må fatte en beslutning. Jeg tror
det er nødvendig å bruke mye
tid på å diskutere hvorfor vi gjør
dette – skape en forståelse for
endringene, sier Elisabeth Hal-
sen.

I tillegg til nye rapporterings-
veier og nye relasjoner til le-
delsen, er de ansatte engstelige
for sin mulighet til innflytelse.

– I dag har vi en organisa-
sjonsmodell som åpner for mye
påvirkning; en demokratisk mo-
dell, som også gir stor faglig fri-
het. Her er det en redsel for at
nye og mer kommersielle kref-
ter skal overstyre. Dette er po-
enger vi er opptatt av å ta vare på
også fremover, understreker
personaldirektøren.

Omstilling i høyre utdanning

■ I løpet av året skal Kvalitetsreformen for høyere utdanning
være gjennomført. Omleggingen har følgende mål: Kvaliteten
på utdanning og forskning skal bli bedre, intensiteten på
utdanningen skal økes og internasjonaliseringen skal økes.

■ Endringen åpner for større frihet for det enkelte univer-
sitet og høyskole til å velge organisasjonsform.

■ Finansieringen av høyere utdanning i offentlig regi har
siden 1992 fått et stadig større innslag av resultatorienterte
inntekter på utdanningssiden. Fra i år gjelder dette også
forskningsfinansieringen. Det betyr at hvert universitet og
hver høyskole selv kan påvirke inntektene i forhold til egen
aktivitet, i tillegg til en grunnbevilgning over statsbudsjettet.
Utdanningen får offentlige midler basert på produksjon av

vekttall, altså hvor mange som avlegger bestått eksamen. For
Universitetet i Oslo er det budsjettert med at hver femte
krone «tjenes» på denne måten. I tillegg er det penger å
hente på studenter fra utlandet og norske studenter som
reiser ut.

■ På forskningsområdet er det i tillegg til grunnbevilgningen
en andel basert på insentivmidler og en andel basert på
strategiske midler. For Universitetet i Oslo er de to andelene
til sammen på drøyt 23 prosent.
– Strategidelen består av øremerkede midler til blant annet
vitenskapelig utstyr og rekrutteringsstillinger.
– Insentivdelen gir midler for «produksjon» av kandidater
med høyere grad, som ferdigutdannede leger og jurister,
samt antall doktorgrader. Her konkurrerer universitetene og

høyskolene om en pott penger. I tillegg utbetaler departe-
mentet penger for forskningsprosjekter som også får bidrag
fra Forskningsrådet og EU. 

■ Blant virkemidlene er også en tilpasning til et internasjo-
nalt karaktersystem, med en gradert skala fra A til E for
bestått og F for ikke bestått. I tillegg erstattes dagens
vekttallsystem med et system hvor et fullt studieår vil være
normert til 60 studiepoeng.
Det innføres ny gradsstruktur. Den treårige graden bachelor
(lavere grad) og den toårige graden master (høyere grad) vil
erstatte de fleste av dagens eksisterende grader og yrkesut-
danninger. I tillegg vil doktorgradsstudier som gjennomføres
innenfor rammene av et forskerutdanningsprogram, gi graden
ph.d. (philisophiae doctor).

Ny ledelse
må til for å takle universitetenes
nye økonomiske utfordringer

«Nå prøver vi å være
tydeligere og mer

forutsigbare i
prosessene, så de

ansatte kommer med
tidligere.»

Studentenes resultater betyr stadig mer for inntektene. (Foto: Tom A. Kolstad/Scanpix)
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– Pokker ta! Erling Grimstad, nestleder i Økokrim,
trenger ikke mer enn å kaste et blikk på Dagbladets
forside. Den fakturaen kjenner han igjen på rappen,
1,5 millioner i honorar, de har åpenbart noen av de
samme dokumentene som Økokrim har fått, hva mer
har de ? Spørsmålene svirrer fort rundt i hodet. Klok-
ken er rett før åtte om morgenen, onsdag 4. desem-
ber. Intuisjonen forteller ham at det vil komme mer,
kanskje en føljetong?

Mye tyder i alle fall på det. Økokrim vet at dette er
en stor sak. En av dem som vil vekke størst oppmerk-
somhet, tegner den til å bli. Persongalleriet alene
peker i den retningen, for ikke å snakke om substan-
sen i anklagene. Påstanden er at en tidligere statsråd
har hatt direkte økonomiske forbindel-
seslinjer til landets mektigste industri-
eier mens han satt ved Kongens bord –
og at forholdet var aktivt skjult gjennom
en regnskapsmessig dekkoperasjon sig-
nert landets mektigste advokatfirma.
Dette visste de, selv om etterforskningen
var satt på vent. Men nå var kontrollen
med egen etterforskning plutselig ute av
hendene deres. 

Allerede knapp tid har skrumpet ytter-
ligere inn. Sakene har toppet seg før jul;
de har kommet inn på løpende bånd. Finance Credit,
en mammut i seg selv, subsidiebeskyldningene mot
Fosen Mekaniske Verksteder, hurtigruteselskapene i
nord osv. «Tønne-saken» skulle de etter planen starte
på i januar 2003. Så lenge saken ikke ble kjent i
media, kunne de la den ligge. En helhetsvurdering
tilsa det. Den kunne vente, og så kunne de gå på den
med fullt trykk. Med dagens førsteside var det bare å
kaste alt annet. Krisemøte måtte kalles inn på rappen!

Grimstad samler en håndfull personer på sitt kon-
tor. Etterforskningsgruppen går gjennom ulike hand-
lingsalternativer. Hvilke verktøy er det i kassen? Hvil-
ken taktikk skal velges? Hvordan legge opp et løp som
sikrer at politiet blir best der det skal være best – på
etterforskningstaktikk?

Det handler om å sikre bevis, og de bruker kort tid.

Ransaking hos Tønne Consult i Drammen blir første
punkt i handlingsplanen, det bekrefter andre kilder,
selv om Økokrim ikke vil opplyse om dette. Doku-
menter må hentes inn. Og ikke minst må den elek-
tronisk lagrete informasjonen sikres, det er det lett å
bli enige om. For på dette området var etterfors-
kningsmetodene blitt revolusjonert det siste tiåret.
Det er en ny æra, med nye analyseprogrammer som
får fram informasjonen, enten den er slettet eller ikke.

TIL DRAMMEN OM MORGENEN
Som sagt, så gjort. Det er ennå morgen når de kom-
mer til Drammen, slår andre kilder fast. Bare Rigmor
Thielemann er hjemme. Selv mener de å opptre var-

somt når de henter ut PC-en og ulike do-
kumenter. Den siktedes omdømme ivare-
tas best på denne måten. For her kan
ingen påstå at noe er blitt unndratt. Men
de drar ikke til Tore Tønnes kontor i VI
Partners, det er kontoradressen til Tønne
Consult som sender dem til Drammen,
til hjemmeadressen. Regnskapet i dette
selskapet er etterforskningens fokus,
intet annet. Det er uregelmessigheter her
som er det sentrale i etterforskningen,
det er dette siktelsen mot Tore Tønne

bygges på når den skrives ut denne dagen, det skal
komme fram senere.

Avhørene må starte så fort som mulig. Hvordan få
til det når Økokrims lokaler rett ved Tinghuset på C J
Hambros plass var beleiret av fotografer og journalis-
ter på jakt etter siste nytt i Finance Credit-saken, det
som tegner til å bli den største finansskandalen no-
ensinne? Hvordan holde etterforskningen hemme-
lig? De klarer å smugle Rigmor Thielemann og Tore
Tønne inn bakveien når de avhøres samme kveld i
Økokrims lokaler. Uten at noen mediefolk får kjenn-
skap til det.

I de neste dagene følger kjente advokater og forret-
ningsmenn med Kjell Inge Røkke i spissen. Det set-
tes «veldig stort trykk» på etterforskningen. Øko-
krims kompakte etterforskningsgruppe jobber fra

tidlig morgen til sent på kveld. Som det er blitt gjort i
Økokrim siden Finance Credit-saken eksploderte i
midten av november. 

(…)

TAUSHET I BA-HR
Grimstads erfaring gjorde ikke sakens hendelsesfor-
løp usedvanlig, men dens innhold var ikke dagligkost.
Absolutte samfunnstopper var etterforskningens ob-
jekter. Og i sentrum for begivenhetene sto et av de
mest respekterte advokatfirmaene i landet, BA-HR.
Med de fremste advokatene i sine rekker, helt klart i
eliteserien. 

Den innledende fasens velvilje fra advokatene på
Aker Brygge byttes raskt ut med mistro, uttalt skepsis
blir dagens orden, og beskyldningene om ulovlige
etterforskningsmetoder skal hagle. Økokrim blir be-
skyldt for løgn om hvordan de har gått fram ved tidli-
gere avhør, eller vitneforklaringer, som de kaller dem.
De skal ha holdt informasjon tilbake og benyttet in-
formasjon fra BA-HR som er taushetsbelagt i hen-
hold til loven. Selv erkjenner de at etterforskningen
har vært vanskelig, men avviser at de har tydd til ufine
eller ureglementerte grep.

– Jeg løy ikke om avhøret av Kari Breirem. Men det
var en kinkig situasjon. De ba om å få vite hva vi
hadde av informasjon. Men vitner har ikke innsyns-
rett, er Grimstads egen beskrivelse av situasjonen
som ga støtet til beskyldninger om løgn – både fra
Tore Tønnes advokat og fra BA-HR. (Først i midten av
mars 2003 gir retten Økokrim lov til å bruke doku-
menter fra advokatfirmaet BA-HR i saken mot advo-
kat Øyvind Eriksen, men Eriksens forsvarer, Erling O.
Lyngtveit kaller Økokrims fremgangsmåte for «des-
informasjon av verste skuffe» – og hevder at Økokrim
har brutt reglene i forhold til bruk av taushetsbelagte
dokumenter.)

Stemningen i etterforskningen er også preget av
daglige oppslag i avisene, med Dagbladet i spissen. De
bange anelsene om at avisa sitter på det samme settet
av dokumenter som etterforskerne i Økokrim, ser ut
til å slå til. Regien med den egne etterforskningen har

Slik kom BA-HR-
juristene på
tiltalebenken
Historien om hvordan Økokrim
møtte påstandene om korrupsjon

Da Økokrim ble kjent med dokumentene fra BA-HR som førte til at Tore Tønne ble etterforsket,
mottok Økokrim trusler og det ble vurdert om Kari Breirem, den avsatte direktøren i BA-HR,
trengte politibeskyttelse mot torpedoer. Økokrims befatning med saken har på nytt blitt tatt opp
i Dagens Næringsliv og Dagbladet siste uke. Vi bringer her en noe forkortet utgave av kapittel 7
i Ivar Hippes bok «Mektig og avmektig». Her beskriver han saksforløpet sett fra Økokrims ståsted.

«Jeg løy ikke 
om avhøret 

av Kari Breirem. 
Men det var en 

kinkig situasjon.»
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de ikke eneretten til. Det er unntakstilstand som pre-
ger etterforskningen i dagene etter Dagbladets første,
andre og tredje oppslag – de som setter saken. For
andre gang på noen skarve uker. Litt humoristisk slås
det fast at opprettelsen av Økokrim i 1989 viser seg å
være berettiget – for det er jo nok å gjøre.

November 2002 skal gå over i Økokrims historie som
mammutsakenes måned. Den 15. november kom
Finance Credit-anklagene om en massiv konkurs på
bordet. Med brask og bram åpnet en sak der anmel-
delsene summerte seg til mange hundre millioner,
kanskje kunne det være Norges-historiens største
svindel? Allerede påfølgende lørdag
ble hovedmennene arrestert hos ad-
vokatfirmaet Selmer på Aker Brygge.
Saken vakte enorm oppmerksomhet
og skulle raskt slå beina under en av
de få gjenværende, uavhengige forret-
ningsbankene, Nordlandsbanken.

DEN ANONYME FAKSEN
Det er midt oppi denne viraken en faks
tikker inn til Økokrim, 20. november.
Ikke til det vanlige tipsnummeret,
men til et nummer som er forbeholdt
finansinstitusjoner og andre som skal
tipse om mistenkelige transaksjoner,
hvitvasking etc. Det er ikke her hver-
mansens tips kommer inn. Insiderne henvender seg
til denne «desken». Faksen er også uvanlig i seg selv.
Headingen på den er kuttet av. Den ser ut som om den
er kopiert. Avsenderen vil skjule sin identitet. Tidlig på
morgenen er den kommet inn. Den ligger og venter på
faksen som det ultimate varsel om at verden er uforut-
sigbar, ikke minst for politiet.

Innholdet er eksplosivt. Fremstår som notater
skrevet av advokater i advokatfirmaet BA-HR, firmaet
som har spesialisert seg på forretningsjus og huser
Kjell Inge Røkkes utvalgte eksperter. Rett nedenfor
midten er det påført med hånd: BA-HR er i ferd med
å makulere dokumenter i Finance Credit-saken. 

Erling Grimstad leser en gang til. Dette er drama-
tisk. For første gang må han vurdere ransaking hos et
av de store og anerkjente advokatfirmaene i Norge.
Det ville bli stort oppstyr om Økokrim gikk inn og
frøs alle dokumenter i et firma med over 100 advoka-
ter og kundene til stede. Noe liknende har han ikke
vært borti gjennom 20 år i politiet. Helt usedvanlig. Å
ødelegge bevismateriale er i seg selv straffbart etter
straffelovens paragraf 132. Også hos BA-HR da, det
velrenommerte firmaet. 

Det er tid for utradisjonelle grep. Hvem i all verden
er tipseren? Hva er bakgrunnen for disse oppsikt-
svekkende påstandene? Mer informasjon må fram. 

Grimstad ringer til Post- og Teletil-
synet og til Telenor. Vil ha hjelp til å
finne og identifisere avsendernum-
meret. Det er nødvendig å gå raskere
fram enn vanlig. Det er ikke tid til å
vente to-tre uker på at tradisjonelle
prosedyrer skal følges. Det er Telenors
Politisvarsenter som skjærer igjen-
nom, forserer saken og leverer avsen-
dernummeret før 24 timer er gått.
Det er hemmelig, men allerede om
morgenen 21. november sitter Øko-
krim med et navn på blokka som får
øynene til å sperres opp: Thor-Erik Jo-
hansen. De vet med en gang hvem
det er. Og alvoret i påstandene blir like

reelt som Finance Credit-saken er det for bankene
som mener å ha en milliard utestående.

Når en advokat med fortid som statssekretær og
personlig sekretær under tre justisministre kommer
med så alvorlige påstander, går alarmen i Økokrim.
Driver de nå og ødelegger sentrale dokumenter? Her
er det ingen tid å miste. Grimstad setter seg umid-
delbart til PC-en. Begjæring om ransaking hos BA-
HR er brevet som raskest mulig må over til Oslo
Tingrett. Et skritt man riktig nok ikke måtte ta, fordi
Økokrims særstilling som påtaleorgan i tillegg til
etterforskningsenhet gjør at man kan ta beslag i bevis
uten å gå veien om retten. Men skjønnet sier noe

annet. Dokumentene er taushetsbelagt. Dette blir
omstridt. De kommer til å bli kritisert. Er tungt å ta
den på egen kappe. Det er viktig å få prøvd saken ved
Tingretten.

FAKS FRA THOR-ERIK JOHANSEN
Men hvor mange er ikke innom i Tinghuset en van-
lig dag? Journalistene snoker jo alltid. Saken ville som
høyt prioritert bli liggende øverst i en bunke. Et lite
øyekast, og den ville være blåst. Grimstad tar saken i
egne hender, spaserer de femti metrene over C J
Hambros plass og legger begjæringen om bevisopp-
tak på jourhavende dommers bord. Redegjør kort for
bakgrunnen: Vi har ingen tid å miste, vi er i full gang
med etterforskningen. 

En av etterforskerne er allerede på plass hos Thor-
Erik Johansen. Første tilbakemelding til basen er alar-
merende. Dette er ikke bare snakk om makulering.
Større ting er på gang. Mer står på spill. Så kutter han
telefonen, i flere timer. Erling Grimstad ringer og
ringer, så blåser han i at det ikke er tjenestebiler inne,
kaster seg i sin egen privatbil. På Johansens kontor
faller han mer til ro. Ikke fordi det er mindre opp-
siktsvekkende påstander som er på bordet. Ikke fordi
saken ser ut til å bli mindre utfordrende. Nei, det er
dokumentasjonen han legger vekt på. Økokrims
mann har en bunke foran seg. Grimstad tviler på på-
standen om massiv makulering av dokumenter, da-
gens innledende hovedmistanke.

De reiser til Johansens klient, BA-HRs nylig sus-
penderte direktør, Kari Breirem. Bildet blir nå klarere.
En helhetsvurdering tilsier at det ikke lenger er
grunnlag for å begjære ransaking på bakgrunn av de
opplysningene som var mottatt i løpet av den lange
dagen. Økokrim velger å trekke begjæringen om ran-
saking hos BA-HR, det formidler Grimstad telefonisk
til Tingretten om morgenen 22. november. Doku-
mentene de har fått tilgang til, og som han vet er taus-
hetsbelagte, låses inn i safen. Bare en håndfull kjen-
ner til det eksplosive innholdet. I en situasjon der
Økokrim allerede er i kjeller’n rent ressursmessig,
skyves saken fram i tid. Faren for lekkasje vurderes

Erling Grimstad
er forberedt på
å møte en flokk
BA-HR-advokater
i retten i august.
(Foto: Arash A.
Nejad/Scanpix)

Erling Grimstad leser
en gang til. Dette er
dramatisk. For første
gang må han vurdere

ransaking hos et av de
store og anerkjente

advokatfirmaene
i Norge. 



NR. 18 – FREDAG 16. MAI 2003 – UKEAVISEN LEDELSE OG NÆRINGSLIV10 Samfunn

som liten, og det er ikke lenger noe grunnlag for mis-
tanke om tillintetgjørelse av bevis i henhold til straf-
felovens paragraf 132. Et team utpekes for videre
etterforskning. Planen er å starte i januar 2003. 

PLANEN SPREKKER
Så sprekker planen før 14 dager er til ende, og etter
det hadde etterforskningen gått for full maskin. Tore
Tønne selv, Kjell Inge Røkke, Olav Revhaug i Aker
RGI og BA-HR-advokatene Anders Eckhoff, Øyvind
Eriksen og Bjørn Gabriel Reed er alle blitt avhørt, det
er bekreftet fra flere hold. Tønne selv er avhørt for
andre gang, sist mandag 9. desember. De fleste kor-
tene er på bordet, det er ikke nye avsløringer i media,
og det er grunn til å tro at det ikke kommer flere. Der-
imot går det ikke en dag uten at en eller annen syn-
ser-ditt, ekspert-datt eller politiker tråkker til i spal-
tene eller over eteren. Økokrim må ta saken! Det må
ikke gjøres forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong
Salomo. Lar Økokrim seg diktere av de mektige sam-
funnsinteressene? Er det ikke likhet for loven? Erling
Grimstad opplever det som en heksegryte. Ville folk
overhodet tro at politiet etterforsket på eget initiativ
dersom de skulle vente lenger med å gå ut?

Fredag 13. desemberber kl. 15.30 sendes presse-
meldingen ut. «Alle sider» ved «Tønne-saken» etter-
forskes av Økokrim. De mener selv de legger den så
lavt som mulig med sitt: «rimelig grunn til etter-
forskning.» Egentlig hadde de tenkt å la det blir med
det, men NRK og TV 2 maser som besatt, sniker seg
inn, og snart står de og hamrer på døren i 6. etasje.
«Må ha levende bilder», er det felles kamprop. De får
det, men Grimstads kommentar gir intet ekstra ut-
over pressemeldingen. Den er skåret til beinet og er
ikke mer enn en bekreftelse på at etterforskning er i
gang. Denne tilbakeholdenheten betyr imidlertid lite
for media i forhold til offentliggjøringen av etter-
forskningen: – Media er på banen når Økokrim er
det, det vet vi, er Økokrim-sjef Einar Høgetveits be-
skrivelse av dette fenomenet: – Det viktige er at vi kan
stå for det vi har gjort. 

Etterforskningen utvikler seg også annerledes enn
forventet. Økokrim får ikke bekref-
tet innholdet i siktelsen mot Tore
Tønne. Avhørene har tvert imot ikke
gitt skjellig grunn for å påstå at regn-
skapet i Tønne Consult for 2001 er
feilført, det må være konklusjonen
som kan trekkes av uavhengige ob-
servatører. For siktelsens hoved-
punkt blir aldri til tiltale. Kanskje er
det fordi Økokrim godtar forklaring-
en om at honoraret for konsulent-
jobben ved Kværner-oppkjøpet ikke
er utbetalt da fristen for innlevering
av regnskap, ultimo juli 2002, er
gått ut? Muligens er det fordi de ikke
klarer å bevise et lovbrudd? Etterfor-
skerne er riktignok innom også
dette med regnskapet når de avhører Tønne  om mor-
genen onsdag 18. desember, det bekreftes på annet
hold. Så denne ballen ble holdt i spill gjennom hele
etterforskningen.

Det blir imidlertid spørsmålet om etterlønn som
kommer i fokus. Et spørsmål som ikke var påtenkt da
Økokrim la saken til side 22. november, men som
Dagbladets artikkel 5. desember hadde gjort dem
oppmerksom på. Selv om Tønne selv hadde gått ut i
media samme dagen med løfter om å betale tilbake
de 95 000 kronene, regjeringsadvokaten hadde sagt
nei til å forfølge saken videre og det ikke er mistanke
om at dette, eventuelt, er gjort med forsett.

BEDRAGERI MED FORSETT
Grimstad sier selv: «Med de bevisene vi hadde tilgang
til, mente vi ikke å kunne bevise at bedrageriet var
gjort med viten og vilje, altså med forsett. Grovt uakt-
somt bedrageri, med en maksimal strafferamme på
to års fengsel, gjelder den som har forledet en annen
på en grovt uaktsom måte. Det betyr at vi mente det
var grunnlag for å hevde at Tore Tønne var å klandre
for at han ikke forsto at hans handlinger medførte en
forledelse».

(...)
Økokrim mener altså at de kan bevise at Tore

Tønne har gjort seg skyldig i urettmessig å heve etter-
lønn for to måneder, fra og med 20. november 2001.
Som bevis skulle de trolig anføre honoraret fra BA-HR
på 1,5 millioner kroner, selv om det ikke er spesifisert
i tiltalen. De siste 126 354 kronene er heller ikke spe-
sifisert i tiltalen. Teoretisk kan det være honoraret som

styremedlem i Kværner fra samme dato, men det er
trolig ikke tilfelle. Rent prinsipielt er det slik at styre-
honorarer fastsettes på generalforsamlingen året etter
(i dette tilfelle av Kjell Inge Røkke selv?), og kan derfor
i teorien settes til null. Hvilke bevis Økokrim sitter på
i forbindelse med disse inntektene, er helt avgjørende
for å kunne bedømme om de sto for et riktig påtale-
skjønn da de valgte å ta ut denne tiltalen. Opplysning-
ene om at drøyt 26 000 stammer fra ulike foredrag
etc. som Tønne sto for i etterlønnsperioden, og at

100 000 kroner skal være en gave fra
en næringslivsleder, ønsker ikke
Økokrim å kommentere utover at de
ikke er kjent med noen gaver i denne
saken. 

En annen sentral vurdering er at
det ikke ser ut til at Økokrim har lagt
avgjørende vekt på Røkkes og Tøn-
nes forklaringer om at honoraret for
konsulenttjenestene ikke var basert
på en skriftlig kontrakt og i stedet av-
hengig av suksess for Aker Mariti-
mes oppkjøp av Kværner.

Men Økokrim avstår altså fra å
påstå at dette er gjort med overlegg. 

De mener de har gjort jobben sin,
og de har gjort den på rekordtid. Ak-

kurat slik de er blitt bedt så innstendig om. Tønne
ville jo ha en avklaring før jul! Og det er forståelig og
ønskelig når media har kjørt saken for alt hva den er
verdt siden de offentliggjorde at de etterforsket saken.
De har avklart noen forhold, men det kan bare leses
implisitt siden oppgaven ikke er å frikjenne, men å
påtale lovbrudd, og funnet grunnlag for å påtale et
brudd på loven i den tidligere helseministerens tilfel-
le. I tillegg kommer de med et forelegg til advokatfir-
maet BA-HR og advokat Øyvind Eriksen. 50 000 kro-
ner er boten for å ha ført Tønne Consults honorar på
en feil måte, for å ha spesifisert inntekten ukorrekt.
For å understreke alvoret, føyes det til at «det forelig-
ger særlig skjerpende omstendigheter». Økokrim
mener det er andre grunner til at honoraret er feilført
enn dem BA-HRs advokater legger fram tilknyttet
prosjektet Northstar (se neste kapittel), de mener det
er gjort som en dekkoperasjon for å skjule Tønnes til-
knytning til Kjell Inge Røkke. Fristen for å vedta set-
tes til 10. januar. 

Det gjenstår bare å få lagt et løp med Tønnes advo-
kat og å få informert BA-HR. Bare en arbeidsdag er
igjen før jul, og den er knapt å regne med siden det er
snakk om lille julaften. Litt etter klokken tre om etter-
middagen fredag 20. desember ringer Grimstad til
Tore Tønnes advokat, Olav Braaten, som umiddelbart
tar den fem minutters spaserturen ned til Økokrim.
De blir enige om at pressemeldingen skal sendes ut
om et snaut døgn. Den samme beskjeden får advokat
Øyvind Eriksen i BA-HR litt senere. 

Etterforskningen er sluttført, det er bare å forbere-
de seg til rettssak en gang i løpet av 2003. Tror Erling

Grimstad og etterforskerne i Økokrim. De har jobbet
knallhardt med saken, de har gjort jobben. Men
dagen etter blir det ikke noen pressemelding, han og
en annen etterforsker kjører isteden rundt for å søke
etter en person som er meldt savnet – som de har
gjort så mange ganger tidligere da de var ved Oslo Po-
litikammer. Grimstad er ved kaiene, kollegaen tar
Marka og rasteplassene. Han er på Sollihøgda, bare
fem minutter fra stedet der Tore Tønne tok sitt eget
liv. Men da gir de opp. 

Den tragiske hendelsen fører til at tiltalen blir truk-
ket. Saken kan henlegges og hvis BA-HR vedtar fore-
legget, vil den være ute av Økokrims verden. Om enn
ikke av deres eget hode. For maken har de aldri opp-
levd. Og da Kjell Inge Røkke ringer Einar Høgetveit to
ganger på søndagen bidrar han på sin måte til at dette
aldri skal glemmes. Stemmeleiet er like høyt som for-
tvilelsen er sterk. Det var intet grunnlag for en tiltale,
er Røkkes påstand.

ØKOKRIM TAR REGIEN
Men på nyåret 2003 graves ammunisjonen fram
igjen. «Tønne-saken» skal ikke samle støv i en skuff.
BA-HR ber om at dette med «de skjerpende omsten-
dighetene» strykes, hevder at Økokrim har brutt sine
egne rutiner, og de anfører at Grimstad har avbrutt et
tjenestefravær for å forfølge saken. Grimstad opplever
det siste som smålig, siden han var på en BI-foreles-
ning den dagen. Tonen er skjerpet igjen, og forelegget
vedtas ikke innen fristen 10. januar. 

Dermed har saken snudd nok en gang. Og denne
gangen er Økokrim fast bestemt på å ta regien. Når
forelegget ikke er vedtatt innen fristen, griper de
saken i flukten. I premissene vises det nå til «ytterli-
gere» skjerpende omstendigheter. Både BA-HR og
Tore Tønnes etterlatte mener og frykter at rettssaken
mot Øyvind Eriksen, berammet til august 2003,
åpner for å ta opp hele saksforholdet. Det betyr at of-
fentligheten får en full rettsbelysning av alle sider ved
det som går under navnet «Tønne-saken». Det er
Økokrim som alene har bestemt seg for hovedfor-
handlinger, til tross for at direkte trusler er framført
overfor Erling Grimstad, og med på kjøpet følger en
klar beskjed: Vi bøyer ikke av for press!

Det blir stående ved lag også på nyåret 2003. Da
forsøker Øyvind Eriksen å omgå Økokrim ved å søke
å få saken ut av verden ved en henvendelse direkte til
Riksadvokaten, der han ber om å få betale forelegget.
Spørsmålet er om dette er nok til å unngå rettssak.
Sikkert er det på ingen måte, selv om Økokrim igjen
er fratatt regien – midlertidig?

Det er Økokrim som
alene har bestemt seg

for hovedforhandlinger,
til tross for at direkte

trusler er framført
overfor Erling Grimstad,
og med på kjøpet følger
en klar beskjed: Vi bøyer

ikke av for press!

Advokat Thor-Erik Johansen sendte en anonym faks med påstand om at BA-HR tilintetgjorde bevismateriale.
(Foto: Terje Mortensen/Scanpix)

Ivar Hippe har arbeidet som journalist i
25 år i aviser og radio og har blant annet
vært redaktør i Økonomisk rapport.
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Kravene til toppledernes
prestasjoner øker – og
sjefene sparkes som aldri
før, viser en fersk rapport.
Lederutvelger Jens Petter
Heyerdahl tror at dette ofte
er symbolreaksjoner over-
for investormiljøene. 
AV EINAR RAVNDAL

er@ukeavisen.no

– Toppsjefer må finne seg i
granskning og press i mengder
man ikke har sett siden depre-
sjonen på 1930-tallet. Mystik-
ken knyttet til toppsjefer har så
godt som forsvunnet, og styre-
medlemsaktivisme har erstattet
kameratskap i styrerommene,
sier Charles Lucier, visesjef i
Konsulentselskapet Booz Allen
Hamilton (BAH). 

BAH har kartlagt fjorårets
253 lederskifter i verdens 2 500
største selskaper. Undersøkel-
sen viste at ufrivillige lederskif-
ter økte med 70 prosent fra
2001 til 2002. Mens 25 prosent
av lederskiftene var ufrivillige i
2001 var tallet i fjor 39 prosent. 

Ufrivillige avganger er def-
inert som når styret ber topp-
sjefen om å trekke seg, eller
når det har vært store speku-
lasjoner i pressen om hvor-
vidt prestasjonene har vært
tilfresstillende eller ikke. Det
anses også som ufrivillig av-
gang når toppsjefen oppgir
stress som årsak til at hun
eller han trekker seg. 

HØYERE KRAV
Konsulentselskapet mener at
økt fokusering på lederens
prestasjoner er årsaken til øk-
ningen. Den viktigste måle-
stokken er aksjekursutvik-
ling, og en av konklusjonene
er at aksjonærene øker sin
innflytelse i styrerommene.
– Styremedlemmer utøver nå
sin makt på vegne av aksjonær-
ene med en vitalitet man ikke
har sett før i moderne tid, heter
det i rapporten. 

BAH avdekket at styrene er
blitt strengere når selskapets ak-
sjekurs er dårligere enn indeks.
Aksjekursutviklingen blant de
sparkede toppsjefene var i
gjennomsnitt 6,2 prosentpoeng
svakere enn blant de topp-
sjefene som trakk seg frivillig.

Tilsvarende tall for 2001 og
2000 var hhv 11, 9 og 13,5 pro-
sentpoeng. 

Administrerende direktør
Jens Petter Heyerdahl i ISCO
Group, som driver med lederut-
velgelse, kjenner seg godt igjen.
Han er ikke nødvendigvis posi-
tiv til denne utviklingen, som
han kaller symbolreaksjoner.
– Disse prosessene rammer noe
blindt på toppene. De samme
menneskene som blir genifor-

klart i gode tider blir synde-
bukker i dårlige tider, men
deres dyktighet har ikke nød-
vendigvis så mye med utvik-
lingen i aksjekurs å gjøre. I
stedet må toppledelsen vike
for å markere overfor inve-
stormiljøene at det er vei i vel-
linga, sier han. 

DÅRLIGERE OUTSIDERE
Toppledere som rekrutteres
utenfor bedriften gjør det dår-
ligst, hvis man måler etter
aksjekursutviklingen. Men
outsiderne begynner bra:
I den første halvparten av
tiden de har jobben stiger
aksjekursen i gjennomsnitt
7 prosentpoeng mer enn i be-
drifter hvor toppsjefen

rekrutteres internt. Deretter går
det nedover, og i andre halvpart
utvikler aksjekursen seg 5,5 pro-
sentpoeng dårligere enn i be-
drifter med en leder som kom-
mer fra egne rekker. Derfor er
det også slik at outsiderne blir
sparket oftere enn insiderne. 

Før var det slik at amerikan-
ske toppsjefer satt mer utrygt
enn sine kolleger i Europa og
Asia. Dette har endret seg siden
midten av 1990-tallet, da BAH

begynte sine undersøkelser. Fra
2001 til 2002 falt USAs andel
fra 64 til 48 prosent. Livet på
toppen er nå kortere i Europa
enn i USA. I Asia, hvor topp-
sjefene tidligere har vært relativt
trygge, har antall lederskifter
skutt i været. 

TØFFE TELEKOM
Sammenligner man ulike bran-
sjer har telekom flest ufrivillige
lederskifter – nesten 1 av 10
toppsjefer ble sparket i fjor.
Tryggest var det for sjefer i fi-
nans, hvor bare 1,5 prosent av
toppsjefene ble sparket mellom
1995 og 2002. Også toppene i
industri og energi sitter tryg-
gere enn resten. Heyerdahl tror
at lederskiftene innenfor tele-
kom kan skyldes at den ledelsen
som har gjennomført en re-
strukturering ikke nødvendigvis
er de rette menneskene til å føre
bedriften videre. 

Tidligere har oppkjøp og fu-
sjoner vært en viktig årsak til at
toppsjefer er blitt overflødige.
I 2000 og 2001 var dette årsaken
til henholdsvis 29 og 27 prosent
av lederskiftene. Med fallende
fusjons- og oppkjøpsaktivitet er
dette tallet nå falt til 15 prosent.

De samme
menneskene som blir
geniforklart i gode

tider blir syndebukker
i dårlige tider, men
deres dyktighet har
ikke nødvendigvis så
mye med utviklingen
i aksjekurs å gjøre.

JENS PETTER HEYERDAHL, 
ADM. DIR I ISCO GROUP

Toppsjefer faller
for strengere krav fra styret

Gerald M. Levin måtte i år slutte som toppsjef i AOL Time Warner, og styret i Pan Fish mente at gründeren Arne Nore ikke var den rette til å føre selskapet ut av den økonomiske elendigheten.

(Foto: SIPA/Scanpix) (Foto: Cornelius Poppe/Scanpix)



Naive
nordmenn?

Mens Al Capone påsto at
man kom lenger med et
vennlig ord og en pistol
enn bare et vennlig ord,

holder norske makt-
personer seg fortrinnsvis

til ordet – om de ikke alltid
holder det. Deres tor-

pedoer er advokater og
profesjonelle informa-

sjonsstrateger som prøver
å manipulere sannheten,

eller dekke den til når den
er ubehagelig. Men klos-

sete forsøk på å kjøpe
brysomme journalister,

som i Finance Credit-saken,
er vel et ubehagelig

unntak? Man forsøker
tross alt ikke å kneble
brysomme personer i

norsk næringsliv. Eller er vi
nordmenn fryktelig naive,

slik korrupsjonsjeger
Eva Joly stadig antyder?

Hun har plantet en guffen
mistanke i norske hoder.

MARIE SIMONSEN I VG
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I 1987 kjøpte Odd H. Vanebo
forlaget Schibsted Fag-
presse for et symbolsk
beløp. Han jobbet som
redaktør i en bedrift som
aviskonsernet ikke klarte å
få lønnsomhet i, og overtok
i et forsøk på å redde stum-
pene av sin egen og kolle-
genes arbeidsplass.
AV DAG HÅKON HELLEVIK

dhh@ukeavisen.no

Vanebo overtok et trykkeri, et
forlagshus, en bukett tidsskrif-
ter, en gammel herregård og ti
millioner kroner i gjeld. 16 år
senere utgir Vanebo Forlag 11
forskjellige fagtidsskrifter og le-
verer jevnlige overskudd på
flere millioner kroner i året. Fra
1998 til 2001 er omsetningen
fordoblet fra 16 til 33 millioner
kroner i året. 

I motsetning til svært mange
av de raskt voksende gasellebe-
driftene Ukeavisen har omtalt,
bygger Vanebo Forlag på en
virksomhet med en lang histo-
rie bak seg. Forlaget ble startet
av Bjarne Reenskaug i Oslo i
1957. I 1978 flyttet Reenskaug
bedriften til Grøset Herregård i
Grue i Hedmark, tre-fire mil
nord for Kongsvinger. I 1985
solgte han til Schibsted-konser-
net, som etter bare to år konklu-
derte med at de ikke klarte å få
bedriften lønnsom. 

BREDDE I UTVALGET
Men det klarte Odd Vanebo.
Forlaget produserer om lag ett
hundre  bladutgivelser i en halv
million enkelteksemplarer i
året. Repertoaret spenner fra
Gårdsdrift og Personal og Le-
delse, blader med opplag på
henholdsvis 15 000 og 10 000
eksemplarer, til Baker & Kondi-
tor med et opplag på 2000.

– Vi satser på det meste, men
ikke på felter hvor andre allere-
de er dominerende. Derfor hol-
der vi oss for eksempel unna
blader om bil og data. Vår stra-
tegi er å finne nye nisjeblader,
ikke å slåss med store og eta-
blerte aktører på de mest popu-
lære fagfeltene, sier daglig leder
Nils Vanebo. Nils (34) er den
økonomiutdannede sønnen,
«blårussen» som for fire år
siden kom hjem og overtok den
administrative ledelsen av sel-
skapet. Pappa Odd (59) foretrek-
ker å være journalist, han er re-
daktør i tre av selskapets blader

og aktiv skribent i
minst tre til. Dessu-
ten er han styre-
formann. Ak-
sjene i
familiebedrif-
ten har senior
og junior delt
mellom seg.
De deler også
herregårdens ho-
vedhus, en bygning
med mer enn nok plass
til to familier og en eleganse
som kunne vært en amerikansk
sørstatsplantasje verdig.

STORDRIFTSFORDELER
– Vår spisskompetanse er å få
god inntjening på små volumer,
fastslår Nils Vanebo.

– Skal du utgi et blad i 2000
eksemplarer, blir du lett drept av
mye overhead selv om du prø-
ver å være aldri så nøysom. Vi
har mange blader å dele de
ulike funksjonene på, og får
stordriftsfordeler selv om be-
driften i bunn og grunn ikke er
spesielt diger. Samtidig er ni-
sjene vi utgir blader på. så
smale at de store mediehusene
ikke er interessert. For de store
aktørene er det vi driver med for
smått, noe Schibsted lærte på
den harde måten da de var her
på 80-tallet.

Veksten i volum og lønnsom-
het som Vanebo Forlag har hatt
siden 1998 er bare en av flere
bølger bedriften har vært igjen-
nom i løpet av sine mer enn 45
år. Bjarne Reenskaug hadde
godt over 60 ansatte på Grøset
på 80-tallet, det doble av hva Va-
nebo Forlag har i dag. Men Odd
Vanebo solgte ut deler av virk-
somheten, blant annet trykkeri-
et, da han overtok. I 1997 solgte
Vanebo også bladet Bedre
Helse, som med et opplag på 40
000 sto for en tredel av forla-
gets omsetning. Veksten fra
1998 til i dag gjør at bedriften
nå er tilbake omtrent der den
var for fem-seks år siden,

BUSINESS TO BUSINESS
– Bedre Helse ble solgt fordi
bladet var i ferd med å vokse oss
over hodet, forklarer Nils Vane-
bo.

– Bladet vokste til et nivå
hvor det naturlig hørte hjemme
i en større organisasjon enn vår.
Dessuten er det et blad rettet
mot det vanlige publikum.
Pengene Hjemmet Mortensen
ga for Bedre Helse, er brukt til å
videreutvikle det som skal være
vårt satsingsområde, fagblader
rettet mot næringsdrivende.
Den gjenveksten vi har hatt

etter salget, har kommet i form
av bredde, og vi har grunnlagt
eller overtatt seks nye blader i de
siste seks årene. 

– Hva slags nisjer leter dere
etter?

– Vi leter etter nisjer med en
mest mulig konkret målgruppe.

Alle erfaringene våre forteller at
jo mer ullen målgruppen er, jo
vanskeligere er det å skape et le-
vedyktig blad. Baker & Konditor
for eksempel, går til alle bakere
og konditorer i Norge og derfor
er det interessant for oss. Da er
det ikke noe hinder at opplaget

Ukeavisen presenterer i en
serie artikler de beste vekst-
bedriftene i Norge – «gasel-
lebedriftene».

UKEAVISENS KRAV
TIL EN «GASELLEBEDRIFT»:
– Doblet omsetning i løpet

av de tre siste regnskaps-
årene.

– Et samlet overskudd på
driften i den samme peri-
oden. 

– Positiv egenkapital
– Ti eller flere ansatte.
– Omsetning siste regn-

skapsår på minst ti milli-
oner kroner.

Grunnlagsmaterialet for se-
rien om «gasellebedriftene»
er utarbeidet av revisjons-
og konsulentselskapet
Deloitte & Touche.

Gasellebedriftene

– Du skal aldri undervurdere verdien av
å ha en lojal stab. Det får du gjennom å ta

vare på dine medarbeidere. Som eiere kunne vi kjørt råere og
fått ut en million mer i året av denne bedriften, men det hadde vi

tapt på i det lange løp. Selv blir jeg skremt når jeg leser finan-
spressen og ser hvor ensidig opptatt av fortjeneste

mange bedriftsledere er.

NILS VANEBO

Et godt råd:

Lønnsom nisje
i en rendyrket flora av fagblader

Odd Vanebo overtok et trykkeri, et forlagshus, en bukett tidsskrifter, en
gammel herregård og ti millioner kroner i gjeld.
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er lite. Baker & Konditor er for
øvrig det eneste bladet vi ikke
eier selv. Vi utgir det for næ-
ringens bransjeforening på fem
års kontrakt etter å ha vunnet et
anbud. De øvrige bladene eier
vi, og vi baserer oss på et de skal
betales gjennom abonnement
og ikke gjennom annonsefinan-
siering og gratisdistribusjon.

ARBEIDSKULTUR
Plasseringen på Grøset er i dag
forlagets største aktivum,
mener Nils Vanebo. Og da ten-
ker han ikke først og fremst på
de særegne bygningene og de 17
målene med parkanlegg.

– Eiendommen krever så
mye arbeid at vi sannsynligvis
har en like høy husleie som en
tilsvarende bedrift i Oslo. Men
beliggenheten gjør oss til en
spesiell bedrift i vårt nærområ-
de, og det har gitt oss en svært
lojal og stabil stab. Vi har med-
arbeidere som føler seg sterkt
knyttet til bedriften, og som stil-
ler opp ett hundre prosent og
vel så det når vi har topper i

produksjonen. Dugnadsånden
er sterk og verdifull.

– Men mange av fagmiljøene
som redaksjonene jobber mot, fin-
nes vel nettopp i hovedstaden?

– Ja, og derfor blir det en god
del reising. Likevel er fordelene
med å sitte her inne i skogen
mye større enn ulempene. Vi
kompenserer blant annet
gjennom den lokale arbeidskul-
turen, en iherdighet og langsik-
tighet som sitter i ryggmargen
til folk i distriktet her og som
stammer fra nærheten til pri-
mærnæringene. Gjennom
årene har vi forsøkt oss med
noen prosjekter i Oslo også,
men de har ikke vært så vellyk-
kede som de vi har satt i gang på
hjemmebane. 

INGEN GJELD
Men på hjemmebane har Vane-
bo forlag klart seg  såpass bra at
bedriften har en solid egenkapi-
tal og ikke et øre i rentebærende
gjeld. Kapital utenfra har det
heller ikke vært behov for.

– Vi skal nok vokse videre,

gjerne opp til en omsetning på
50 millioner, men det skal ikke
skje gjennom sjansespill og lå-
neopptak fastslår Nils Vanebo.
Det til tross for at pensum fra
hans dager på handelshøysko-
len ikke nødvendigvis tok ut-
gangspunkt i at den ideelle lå-
nebelastningen i et aksjeselskap
er lik null.

– Men det er en strategi som
har brakt oss dit vi er i dag. Vi
har overskuddslikviditet og en
ekstrem handlefrihet. Vi har råd
til å prøve og feile med nye bla-
der, og det har vi gjort. Men vi
har en stab som er stor nok og
fleksibel nok til at vi kan utgi
noen nummer av et nytt blad og
teste et marked, uten at vi der-
med blir sittende igjen med
store tap hvis det ikke går bra.
Vi er ikke trollmenn vi heller, og
slett ikke alt vi har funnet på har
vært like genialt. Men hvis ett av
tre prosjekter viser seg å bli vel-
lykket over tid, da har vi gjort en
god jobb. Og foreløpig har vi en
treffprosent som er høyere enn
som så, slår Nils Vanebo fast. 

Ingen slår hedmarkingene når det gjelder å få frem vekst-
kraftige gasellebedrifter. Til gjengjeld er ingen dårligere enn
hedmarkingene i å etablere nye virksomheter. 

Ukeavisen har i flere artikler sett på utviklingen i næringsli-
vet i Norge fordelt på fylker. Det viser at Hedmark, i forhold
til innbyggertallet, har den desidert laveste nyetableringsfre-
kvensen i landet. Til gjengjeld er andelen bedrifter som går i
null eller i pluss bedre enn gjennomsnittet for landet. Og
altså, andelen gasellebedrifter er større i Hedmark enn i
noe annet fylke. 

– Den lave nyskapingsandelen har nok sammenheng
med at Hedmark er et fylke som fortsatt domineres av de
tradisjonelle primærnæringene knyttet til jordbruk og
skogsdrift, fastslår Ole Jørn Alfstad, fylkessjef for næring og

nyskaping i Hedmark
fylkeskommune.

– Vi ser imidlertid en
del nyskaping knyttet til
ulike kunnskapsindus-
trier, og det er virksomhe-
ter som har gode vilkår
hos oss. Vi ligger nær
nok hovedstaden til at
bedrifter i Hedmark kan
betjene markedet i Oslo,
men langt nok unna til at
kostnadsnivået er betrak-
telig lavere. Dette er to
faktorer som jeg vil tro
bidrar til å gi næringslivet
i fylket bra vilkår.

Alfstad nevner et
større inkassoselskap
som eksempel, og trekker
dessuten frem en vok-
sende lokal «konsulentin-
dustri». Flere it-selskaper
med kundegrunnlag i
Oslo har etablert seg i
fylket.

– Jordbruk og skog-
bruk er næringsveier som
ikke gjør noen rike over
natta, skal du ha en
levevei, må du satse
langsiktig. Denne «lang-
siktighetskulturen» tror
jeg også preger andre
næringsdrivende her, og
det vil kunne bidra til
gode resultater på sikt.

– Og nyskaperne lever
dere godt uten?

– Selvfølgelig forsøker
vi å få nyetableringer på plass. Hedmark er det fylket i
Norge som har flest ungdomsbedrifter i den videregående
skolen, og det er et oppmuntrende tegn, sier Ole Jørn
Alfstad.

– Vi tror vi ser begynnelsen på en lenge etterlengtet
Gardermoen-effekt sier NHOs regiondirektør for Hedmark
og Opland, John Retzius.

– Dersom den høye andelen vekstbedrifter som gaselle-
statistikken til Ukeavisen
antyder, er en trend, er
jeg likevel litt overrasket.
Men det er åpenbart at vi
nyter godt av en del
utflytting fra Oslo.
Avstanden til storbyen er
ikke avskrekkende lang,
og etter 1998 har avstan-
den til hovedflyplassen
vært enda kortere. Det
gjør at mange kunn-
skapsbedrifter kan nyttig-
gjøre seg det relativt lave
kostnadsnivået i Hed-
mark, påpeker Retzius.

Gasellebedriftene i
Hedmark omfatter blant annet fire bedrifter i byggebran-
sjen, to rengjøringsbyråer, to butikker, to mediebedrifter, to
rene trykkerier og to mer tradisjonelle produksjonsbedrifter.
Ingen virksomheter med direkte kobling til primærnæring-
ene finnes blant de 16.

De beste
gaselle-fylkene
■ 390 bedrifter oppfyller Ukeavi-
sens krav til gaseller for perioden
1998 til 2001.
Vi har regnet gasellene opp mot det
antall bedrifter som har levert regn-
skap til basene i Brønnøysund, og
som dessuten er registrert tidligere
enn 1998. 
På landsbasis dreier det seg om 104
000 bedrifter. Det gir 3,8 gasellebe-
drifter per ett tusen. I Hedmark opp-
fylte 16 av 2900 bedrifter gasellekri-
teriene.

Antall Gaseller
gaseller per 1000

bedrifter
Hedmark  . . . . . 16  . . . . . . 5,5
Buskerud . . . . . 28  . . . . . . 5,3
Rogaland  . . . . . 39  . . . . . . 5,1
Oppland  . . . . . . 14  . . . . . . 4,9
Vestfold  . . . . . . 23  . . . . . . 4,6
Østfold  . . . . . . . 21  . . . . . . 4,3
S.-Trøndelag  . . 22  . . . . . . 4,3
Finnmark  . . . . . . 6  . . . . . . 4,1
Nordland  . . . . . 17  . . . . . . 3,9
Landsgj.snitt: . 390  . . . . . . 3,8
Sogn og Fj.  . . . . 8  . . . . . . 3,7
Møre og R.  . . . . 21  . . . . . . 3,6
Akershus  . . . . . 40  . . . . . . 3,6
Oslo  . . . . . . . . . 76  . . . . . . 3,5
Troms . . . . . . . . . 9  . . . . . . 3,1
Telemark  . . . . . . 9  . . . . . . 2,9
N.-Trøndelag  . . . 6  . . . . . . 2,7
Hordaland  . . . . 26  . . . . . . 2,6
Vest-Agder  . . . . 8  . . . . . . 2,5
Aust-Agder  . . . . 4  . . . . . . 2,1

■ Nyetablerte bedrifter per tu-
sen innbyggere i 2002
Best – Oslo:  . . . . . . . . . . 7,5 %
Landsgjennomsnittet:  . 4,6 %
Hedmark: . . . . . . . . . . . . 3,5 %

■ Andel bedrifter med et årsre-
sultat på null eller bedre i 2001
Best – Buskerud:  . . . . . . 66,4 %
Hedmark:  . . . . . . . . . . . 64,3 %
Landsgjennomsnittet:  . 63,9 %

■ Gasellebedrifter per tusen
virksomheter 1998-2001
Best – Hedmark:  . . . . . 5,52 %
Landsgjennomsnittet:  . 3,75 %

Flinke til å få vekst, 
men late til å etablere
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Antall ansatte
Omsetning (mill. kr)

Omsetningsøkning
1998–2001: 102%

Vanebo Forlag
Vanebo Forlag utgir 11 ulike fagblader. 
Forlaget ble grunnlagt i 1957, og flyttet 
fra Oslo til Grue kommune i Hedmark i 
1978. Odd Vanebo kjøpte forlaget i 1987, 
og bedriften er fortsatt heleid av familien. 

Samlet driftsoverskudd for perioden 
1998–2001: 9,1 mill. kr.

Forlaget har også hatt et bra år i 2002. Omsetningen har sunket til 30,7 millioner kroner, men driftsresultatet er på 
nær fem. Selskapet har i dag 28 ansatte.

År Omsetning Ansatte

1998  16,4 mill. 11
1999  22,9 mill. 21
2000  26,8 mill. 17
2001  33,1 mill. 25

BILDET UNDER:
Nils (34) har overtatt
den administrative 
ledelsen av selskapet.
Pappa Odd (59)  er 
redaktør i tre av
selskapets blader og
aktiv skribent i minst
tre til. Dessuten er han
styreformann.

(Foto:
Dag Håkon Hellevik)
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109 forretningsplaner kon-
kurrerer om en halv million
kroner i finalen i årets
utgave av Venture Cup. Men
også arrangørene kjemper
for å få tak i penger. For
dem står det om mer enn
bare en premie, det står om
fremtiden for hele konkur-
ransen.

AV DAG HÅKON HELLEVIK

dhh@ukeavisen.no

– Vi mangler én millioner kro-
ner på inneværende års bud-
sjett. Klarer vi ikke å skaffe
pengene innen midten av juni,
blir Venture Cup i Norge lagt
ned, fastslår daglig leder Eric
Partaker.

Det er næringslivet som har
sviktet den norske delen av
denne internasjonale konkur-
ransen i nyskaping og bedrifts-
etablering. Konkurransen har
siden starten i 2000 vært finan-
siert med like mye fra offentlige
som fra private sponsorer. Det
offentlige har stilt opp også i år,
med penger gjennom Forsk-
ningsrådet og SND.  Næringsli-
vet derimot, har sviktet. Bare
Telenor og Onsagers har sagt at
de vil følge Venture Cup videre.
12 av de 14 private sponsorene
som tidligere har gitt midler til
arrangementet, har sagt takk og
farvel, og ingen nye er kommet
til.

– Venture Cup ble dratt i
gang for å styrke interessen for
nyskaping i Norge. Vi har vært
en suksess i den forstand at
oppslutningen om arrangemen-
tet har økt år for år, og resultatet
etter de tre første årene er at 25
nye bedrifter med i alt 50 års-
verk har passert igjennom syste-
met vårt. Da er det et paradoks
at de etablerte bedriftene, som
skulle ha all interesse av et ny-
skapende og aktivt næringsliv i
Norge, svikter så totalt i arbeidet
med å lokke frem nye og kreati-
ve miljøer, sier han.

Initiativet til Venture Cup
kom fra McKinsey & Company,
og konkurransen er blitt arran-
gert i en rekke europeiske land
siden 1996.

CIRKA 200 DELTAKERE
I Norge holder Venture Cup til i
relativt beskjedne lokaler på
området til Universitetet i Oslo.
Et sentralt sekretariat på tre per-
soner, i samarbeid med deltid-
sansatte medarbeidere i fem
byer utenfor hovedstaden, står
bak en konkurranse som i år
samlet om lag 200 deltakende
grupper og enkeltpersoner. 

Deltakerne konkurrerer på to
nivåer. I fase én, hvor det var 161
deltakere,  skal alle levere en
enkel beskrivelse av en forret-
ningsidé. Et utvalg av de beste
får en premie på 15 000 kroner

hver. Mange av deltakerne i fase
én var også blant de 109 som
meldte seg på til fase to,  hvor de
skal levere en fullstendig profe-
sjonell forret-
ningsplan. Da er
første premie
250 000 kroner,
og de fire neste
på premielista
kan dele ytterli-
gere 250 000
mellom seg. Selv
om økonomien
ikke er i orden,
lover arrangø-
rene at det er dekning på de ga-
vesjekkene som deles ut under
premieutdelingen 4. juni.

I fase to, som er den tyngste
delen av konkurransen, er delta-

kelsen nesten tredoblet siden
starten i 2000. Den gjeveste ge-
vinsten deltakerne kniver om,
er imidlertid ikke pengene,

men et profesjo-
nelt støtte- og
rådgivingsappa-
rat som alle kan
benytte seg av
mens de er med i
konkurransen. 

– Alle som
deltar hos oss,
kunne selvfølge-
lig tatt sin forret-
ningsidé og gått

til det ordinære virkemiddelap-
paratet uten å gå veien om Ven-
ture Cup, påpeker informa-
sjonsansvarlig Torunn Leine
Auestad.

– Fordelen med å delta er at
deltakerne blir sluset rett inn i
en løype hvor de slipper å lete
etter rådgiverne selv. De får gra-
tis tilgang til ekspertise som kan
lære dem for eksempel hvordan
de skal få inn kapital, hvordan
de skal kommunisere mot sam-
funn og eventuelle partnere, og
ikke minst hvordan de skal
strukturere sine egne tanker
omkring alt fra produktutvik-
ling til produksjon og markeds-
føring. Dette gir også et svært
verdifullt nettverk som deltaker-
ne kan benytte seg av senere.
Pengepremiene kommer sik-
kert godt med, men det er ikke
derfor folk deltar.

Venture Cup samarbeider
nært med en rekke undervis-

ningsinstitusjoner, blant dem
handelshøyskolen i Bergen, BI,
landbrukshøyskolen og de fire
universitetene. Arrangementet
er ingen studentkonkurranse,
det samler deltaker fra alle al-
dersgrupper, men det viser seg
at  fire av fem deltakere har fire
års høyere utdanning eller mer.
En og annen sjelefrende av Reo-
dor Felgen dukker også opp selv
om den oppfinnsomme bygdeo-
riginalen ikke er spesielt domi-
nerende på deltakerlisten.

Et krav som imidlertid er ab-
solutt, er kravet til originalitet.
Venture Cup er ikke stedet for
den som vil etablere fruktbutikk
eller frisørsalong. Deltakerne
må stille med en forretningsidé
eller et produkt som represente-

12 av de 14 private
sponsorene har

sagt takk og farvel.

Foreløpig har ikke staben i Venture Cup latt pengesorgene ødelegge humøret. Fra venstre arrangementsansvarlig Rakel Hansen, informasjonsansvarlig Torunn Leine  

Venture Cup – fra rekord til n
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Ved et kjøkkenbord på Røa i Oslo
viser Jone Edland og hans nevø
Odd-Jone Edland frem en skrue
som det er tatt ut verdenspatent
på. Konseptet vant andrepremie i
Venture Cup i 2002.

Produksjonen er godt i gang, og
kanskje vil skruen bli vanlig i
godtfolks snekkerboder og verk-
tøykasser om noen år.

– Foreløpig har vi satset på å
selge konseptet til industrien,
nærmere bestemt til deler av
bygningsindustrien. En ny type
skruehode som krever en ny
type skrutrekker får ikke noe
gjennombrudd på hobbyrom-
mene rundt omkring før pro-
duktet er innar-
beidet hos de
p r o f e s j o n e l l e
brukerne, slår
Jone Edland nøk-
ternt fast.

Edland har ar-
beidet for flere
skrueprodusen-
ter gjennom 30
år, og han har
flere bedriftseta-
bleringer og opp-
finnelser på sam-
vittigheten. Den nye skruen er
basert på den såkalte Torx-skru-
en, som har vært på markedet i
flere tiår. Som vanlige forbru-
kere, kjenner vi best til det tra-
disjonelle skruehodet med et
rett spor, i tillegg til det såkalte
«kryssporet» som er formet
som en stjerne. Torx-skruen har
et spor med seks tenner i sirkel.

– Det rette sporet er umulig å
bruke i en automatisert skru-
prosess. Derfor slo «stjernes-
kruen» igjennom på 1960-tal-
let. Men dette skruesporet er
konisk formet, og du må presse
hardt med skrujernet for at
skruen skal gå rundt. Glipper
taket blir skrue og skrujern lett

slitt og ødelagt, og det er den
store svakheten til dette konsep-
tet, forklarer Jone Edland.

ONKEL SKRUE
Det sekstannete torx-skrueho-
det er nesten like gammelt som
«stjerneskruen». Men bunnen i
sporet i en torx-skrue er flat, og
du trenger mye mindre kraft for
å skru. Svakheten er at skruen
ikke sitter stabilt på trekkeren
når du drar til. Dette problemet
har Jone Edland løst ved å legge
en liten fordypning midt inne i
skruesporet, og ved å sette en
tilsvarende tapp ytterst på skru-
trekkeren. 

– Da sitter skruen stabilt på
trekkeren, og lar seg lett operere

med en hånd.
Det har svært
stor betydning i
byggebransjen,
hvor en håndver-
ker ofte må holde
seg fast med en
hånd mens han
arbeider med
den andre. Dess-
uten har vi allere-
de erfaringer for
at den nye skru-
en fører til mye

mindre muskelslitasje hos de
som bruker den. Det skyldes
som sagt at den som benytter en
skrue med det vanlige stjerne-
formede kryss-sporet, må bruke
svært mye muskelkraft for at
ikke trekkeren skal glippe.

Jone Edland har så langt
brukt om lag en halv million
kroner av sine egne penger for å
få produktet frem dit det er i
dag.  Som vi er vant til fra teg-
neseriene, er det onkel Skrue
som eier virksomheten og har
skutt inn pengene. Nevøen,
som har gjort papirarbeidet til
Venture Cup-deltakelsen, er
«bare» medhjelper. Den nye
skruen er i produksjon og ute

på markedet, men den er forelø-
pig ikke levebrød for noen av
dem. 

LITE HJELP
– Det er lite hjelp å få fra det of-
fentlige når du forsøker deg
som oppfinner og nyskaper i
Norge, sier Jone Edland. 

– Men trenger du så mye hjelp
til å tegne en millimeterstor for-
dypning i et skruehode?

– Det er først og fremst pa-
tenteringen som krever penger,
den har kostet flere hundre
tusen kroner så langt.  Men
idéen med fordypningen er en
av veldig mange som har vært
forsøkt med det utgangspunktet
at dagens skruer ikke var anven-
delige nok. Det har gått med
mye tid, jeg har jobbet med
dette konseptet siden 1997. I til-
legg har det gått med tid til å
finne en god produksjonsmeto-
de for skruen. Skruehodet lages
«kaldt», ved et slag mot sen-
trum av skruehodet, og det har
krevd arbeid å finne ut hvordan
dette best skal gjøres.

– Hva har Venture Cup betydd
for dere?

– Presseomtalen fra Venture
Cup har vært det viktigste for
oss. Gründererfaring hadde vi
begge to fra før. Når vi har reist
rundt til kunder og til skruepro-
dusenter med dette konseptet,
bidrar avisutklippene hjemme-
fra til å gi en ekstra tyngde og
troverdighet. 

– Det finnes mange andre
skruepatenter i tillegg til de vi
har nevnt. Andre er gode i bruk,
men ikke spesielt pene når de
for eksempel står på fasader
eller på andre godt synlige over-
flater. Den nye løsningen kom-
binerer fordelene ved en rekke
andre skruetyper, og unngår
samtidig ulempene, slår Jone
Edland fast.

rer noe nytt på sitt marked. 
– Går dere og venter på at en

av deltakerne skal slå seg opp med
en bedrift som blir virkelig stor?

– Det hadde vært hyggelig,
men det er ikke hovedambisjo-
nen. Det viktigste for oss er å
bidra til å skape den nyska-
pingsånden som Norge sårt
trenger, sier Leine Auestad.

- – Vi har planene klare for å
utvikle konkurransen videre, for
eksempel gjennom tiltak som
kan gi oss flere kvinnelige delta-
kere. Men vi trenger penger, og
vi trenger penger over flere år.
Slik vi har jobbet frem til nå, går
alt for mye av sekretariatets tid
med til å skaffe finansiering.
Derfor leter vi etter sponsorer
som kan være med oss i mer

enn ett år av gangen, slik at vi
slipper å komme i denne situa-
sjonen neste år.

For Torunn Leine Auestad og
Eric Partaker tror fortsatt at det
vil bli et «neste år» for nyska-
pingskonkurransen Venture
Cup.

– Vi har ikke gitt opp. Proble-
met er kanskje at Venture Cup
ikke kan love sponsorene like
mye logoeksponering som et
idrettslag eller en veldedig orga-
nisasjon. Likevel tror vi fortsatt
at det finnes næringsdrivende
der ute som ser verdien av at
noen jobber for et bedre nyska-
pingsklima i Norge, og at noen
av disse vil delta i den nasjonale
dugnaden dette arbeidet er, sier
Eric Partaker.

Jone Edland (til venstre) har arbeidet med skruer og skrueproduksjon i 30 år. Hans nevø Odd-Jone har vært part-
ner i Venture Cup-samarbeidet som ga andre plass i hovedkonkurransen i 2002. (Foto: Dag Håkon Hellevik)

Litt av en skrue

«Det er lite hjelp å
få fra det offentlige
når du forsøker deg
som oppfinner og
nyskaper i Norge.»Auestad og  daglig leder Eric Partaker. (Foto: Dag Håkon Hellevik)

edleggelse?
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Iet notat av september 2002
fra Det hvite hus heter det:
«The course of this nation

does not depend on the decisi-
ons of others». Det er en sterk
melding. Tenk litt over den. I
en lukket forening – som
verden er – er det bare plass til
at én aktør sier noe slikt.

I siste halvdel av 1960-årene
trappet USA opp sin krigføring
i Vietnam, samtidig som presi-
dent Lyndon B. Johnsen arbei-
det hardt for sitt Great Society-
program. Begge deler kostet
penger. Resultatet ble en tilta-
kende prisstigningstakt. Dette
likte amerikanerne dårlig – og
general De Gaulle enda dårli-
gere.

HVORFOR BRY SEG?
Hvorfor skulle en fransk gene-
ral – som nå var blitt president
– bry seg om amerikansk
inflasjon? At dollaren mister

kjøpekraft innenlands, er vel
ikke noe han trenger bekymre
seg over? Jo, det er det – av
minst to grunner.

For det første betyr ameri-
kansk inflasjon at prisstig-
ningen i andre land kan
komme til å skyte fart. Med en
fast pris på dollar målt i franske
franc, så vel som i tyske mark
og norske kroner (vi over 50
husker prisen 7,14 kroner for
en dollar), vil amerikansk
inflasjon etter hvert føre til økt
prisstigning også i Europa.

For det andre vil amerikansk
inflasjon lede til svekket kon-
kurranseevne for amerikanske
bedrifter. Resultatet blir under-
skudd på driftsbalansen med
utlandet. Det må finansieres
ved låneopptak i andre land.
Det spesielle med verdens
førende nasjon er at den kan
låne penger i andre land i egen
valuta. Det betyr at resten av

verden samler opp fordringer
på USA denominert i ameri-
kanske dollar. Det gir Amerika
et visst «tak» på oss. For ved å
la seddelpressen gå friskt, vil
inflasjonen øke, og kjøpekraf-
ten av de dollarfordringene
som De Gaulle og andre samler
opp, mister verdi.

De Gaulle ante vel at denne
situasjonen ikke var holdbar.
Og ganske riktig – i august
1971 stengte president Nixon,
som da bodde i Det hvite hus,
«gullvinduet». Han gikk fra
løftet om alltid å stå rede til å
veksle om dollar fra andre
lands sentralbanker til gull til
den faste prisen på 35 dollar per
unse fint gull. I desember
samme år snekret man sam-
men et nytt fastkurssystem, der
dollaren var kraftig devaluert,
for i mars to år senere helt å gi
på båten målet om å holde
stabile priser mellom verdens
ledende valutaer.

Resultatene lot ikke vente på
seg. Gullprisen tok til å stige.
Etter noen få år var den blitt
seksdoblet, til mer enn 200
dollar pr. unse. Tidlig på 1980-
tallet – etter OPEC II – kunne
man notere en gullpris på over
800 dollar. Senere falt den
tilbake til rundt det halve. De
Gaulle smilte vel litt i barten –
han hadde sørget for å bruke
innløsningsplikten godt, så
lenge den varte, hvilket innebar
at Frankrike hadde solide lagre
med gull da prisen ble frigitt.

KLARE PARALLELLER
Dagens bilde i det internasjo-
nale kapitalmarkedet har klare
paralleller til situasjonen for
over tredve år siden. Under-
skudd på de offentlige finan-
sene i USA smitter over i
underskudd på driftsbalansen
med utlandet. Det betyr at
amerikanerne må låne penger
av resten av verden for å dekke
opp statlig underskuddsbud-
sjettering. Fra sentralbankens
side er det kommet klare signa-
ler om at inflasjon er man nå
mindre engstelig for. Bedre å
bomme på oppsiden – dvs. en
noe for høy prisstigning er å
foretrekke fremfor en noe for
lav. Med korte renter nede på
ett-tallet, vurderer man nå å gi
måltall for lengre renter, og å
tilføre likviditet i henhold til
det. 

Også finanspolitikken er lagt
om i klart ekspansiv retning.
President Bush presser på med
et tiårsprogram for skattelet-
telser, der de rike tar så godt
som alt. Virkningene av dette
programmet – om det blir

vedtatt – vil spres ut i tid og
neppe bidra så sterkt til å
redusere arbeidsløsheten i USA
i dag, som nå er kommet opp i
mer enn 6 prosent. Kortsiktig
stimulans der folk med mildere
og lavere inntekter hadde blitt
tilgodesett, og der totalbeløpet
var betydelig mindre, ville vært
langt å foretrekke. I norske
termer – økt minstefradrag,
som gir mer penger i lomma til
alle – ikke bare til de rike – ville
gitt mer fart i etterspørsel på
kort sikt, og klart bedre forde-
lingsvirkninger.

I det store bildet kan man
ane seg en gryende misnøye i
resten av verden av denne
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kraftige amerikanske uten-
landsopplåningen. Rett nok
bidrar en ekspansiv amerikansk
finanspolitikk til at etterspørse-
len også i andre land øker. Men
om de fordringene man nå
samler opp på USA mister
kjøpekraft over tid gjennom lav
rente, tiltakende amerikansk
prisstigning og en svekket
dollar, hva da? Kan det tenkes at
for eksempel Kinas sentralbank
vil vurdere å veksle noe av de
mer enn 200 milliarder dollar
den har i internasjonale reser-
ver over i for eksempel euro?
Og i så fall, hva vil det bety for
dollarens internasjonale kjøpe-
kraft? 

Og hva da med president
Bushs utsagn om at «The
course of this nation does not
depend on the decisions of
others»? 

På tross av høy og økende arbeidsledighet,
satses det for tiden lite på aktive arbeids-
markedstiltak i Norge. I årets første

kvartal var det bare 12 prosent av de arbeidsle-
dige som deltok på arbeidsmarkedstiltak. Sist
gang arbeidsledigheten lå på
dagens nivå (i 1996) var
tiltaksandelen nesten 30
prosent.  Gjennom store
deler av den forrige lavkon-
junkturen i Norge lå tiltak-
sandelen rundt en tredel av
de arbeidsledige. Men da
arbeidsledigheten sank på
siste halvdel av 1990-tallet,
ble tiltakene trappet ned
vesentlig raskere enn det
reduksjonen i ledigheten
isolert sett skulle tilsi, slik at
også tiltaksandelen sank.
Denne utviklingen er ikke
reversert som følge av den
økte ledigheten i 2002 og
2003.

UKLOKT Å TRAPPE NED
Det var uklokt å trappe tilta-
kene så sterkt ned som man
faktisk gjorde under høykon-
junkturen fra 1994 og utover.
Det vil være enda mer uklokt
å unnlate å øke tiltaksandelen
nå. Deltagelse på arbeidsmar-
kedstiltak er i seg selv et
meningsfylt alternativ til lediggang og passi-
vitet, enten ved at det utføres et (for samfun-
net) nyttig arbeid, eller ved at deltageren får
anledning til å øke sin kompetanse. I tillegg
tyder nyere norsk forskning på at arbeidsmar-
kedstiltak for mange (men ikke alle) bidrar til
en raskere overgang fra arbeidsledighet til
ordinært arbeid, og til en høyere arbeidsinn-
tekt i de første årene etter at tiltaket ble
gjennomført. Arbeidsmarkedstiltak kan også
brukes til å motvirke eventuelle tendenser til
at personer som mottar dagpenger ikke
anstrenger seg så veldig for å skaffe seg jobb
fordi de kanskje synes det er OK å få en liten
periode med betalt fritid. Ved at det i hvert fall
etter en viss tids arbeidsledighet stilles krav
om tiltaksdeltagelse blir det vanskeligere å
«misbruke» dagpengesystemet på denne
måten. Dessuten blir det adskillig vanskeli-
gere å kombinere dagpenger med svart arbeid.
Igjen gir forskningen nokså klare holdepunk-
ter for å fastslå at krav om tiltaksdeltagelse
som motytelse for fortsatte dagpengeutbeta-
linger, har en nokså sterk effekt på en del
personers tilbøyelighet til å skaffe seg jobb.

TILTAK FOREBYGGER «MISBRUK»
En viktig grunn til at tiltaksandelen kanskje
bør være noe høyere når det er dårlige tider på
arbeidsmarkedet enn når det er gode tider, er
at dårlige tider er forbundet med flere lang-
tidsledige, og muligens større fare for «mis-
bruk» av dagpengesystemet (siden det i van-
skelige tider kan være liten «risiko» for
virkelig å bli tilbudt en jobb på arbeidskonto-
ret). Fra og med i år er dessuten den maksi-

male varigheten av dagpenger redusert fra tre
til to år. En viktig premiss for denne «inn-
stramningen» i regelverket har nettopp vært at
personer med så lange dagpengeperioder bak
seg bør over i en mer «aktiv» tilstand. Hvis det

ikke er mulig å oppdrive
passende ordinært arbeid til
personer som nærmer seg
utløpet av dagpengeperioden,
bør alternativet være et aktivt
arbeidsmarkedstiltak framfor
fortsatte (reduserte) kontanty-
telser. Slik kan man sikre den
enkeltes levestandard og
trygghet, samtidig som man
forebygger passivitet og forfall
i arbeidsevnen. Framtidens
dagpengesystem bør være
kjennetegnet av en relativt kort
periode med passive dagpeng-
eytelser (kanskje også kortere
enn dagens to år), men med
individuell rett til lønnet til-
taksdeltagelse fra og med den
dagen de passive dagpenge-
utbetalingene opphører. Både i
Danmark og Sverige har man
nå gjennomført et slik system,
med henholdsvis 12 og 14
måneder som den øvre grense
for passive dagpengeutbeta-
linger (med unntak for visse
grupper). I disse landene har
man til gjengjeld større ytelser

i den perioden man faktisk får dagpenger
(relativt til tidligere inntekt) enn det man har i
Norge.

TILTAK OGSÅ I GODE TIDER
Men det er også argumenter som taler for at
tiltaksandelen ikke bør falle for lavt i gode
tider heller: For det første vil gruppen langtids-
ledige under en høykonjunktur bestå av
personer som gjennomgående trenger mer
individuell bistand enn hva som er tilfelle
under en lavkonjunktur (der langtidsledighet
kan ramme «hvem som helst»). For det andre
viser forskningen at de positive effektene av
arbeidsmarkedstiltak er klart større i gode enn
i dårlige tider. Og for det tredje er det adminis-
trative kostnader forbundet med store
endringer i produksjonen av arbeidsmarkeds-
tiltak. 

Alt i alt tilsier dette at tiltaksandelen kan-
skje ikke bør variere så mye over konjunktur-
sykelen, men at den bør holdes på et stabilt
høyt nivå. Hvor høyt dette nivået bør være, er
det vanskelig å si noe sikkert om. Men jeg er
nokså overbevist om at dagens tiltaksandel er
for lav. Kanskje er det viktigere å justere
tiltakenes innretning over konjunkturforløpet
enn å justere det totale omfanget. I dårlige
tider, med små utsikter til snarlig jobb, kan
tiltakene enten være innrettet mot rent mid-
lertidige jobber i offentlig sektor (i påvente av
bedre tider) eller ha et mer langsiktig fokus på
kompetanseoppbygging og omskolering.
I gode tider kan tiltakene rettes mer inn mot
direkte jobbformidling, for eksempel i form av
lønnssubsidier, vikarplasser og jobbklubber. 
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    eksempel Kinas sentralbank ville vurdere å veksle noe av de mer enn 200 milliarder
    euro? Bildet er fra forretningsdistriktet i Beijing. (Foto:Guang Niu/Reuters/Scanpix)
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Rettelse
I forrige ukes artikkel, skrevet
av Arild Hervik, ble en S til
en C – det skal hete ESB
(Eurorenten) . Dessuten ble
2 til 3. Eurorenten er på 2,5
prosent. RED.



Tønne-saken er over. Det er
bra, for torpedo-trusler,
korrupsjonsanklager og

beskyldninger og motbeskyld-
ninger om knebling av media
fortjener all oppmerksomhet de
kan få.  

«Ensidig, upresist, for mye
preget av personangrep og over-
dimensjonert»,
konk luder te
granskningsut-
valget om nor-
ske mediers
opptreden i
Tønne-saken.
Omtrent sam-
me konklusjon
kom Ivar Hippe
til i boken
«Mektig og av-
mektig», som ble lansert uken
før.

Etter Tore Tønnes selvmord
er alle enige i at Tore Tønne var
en hedersmann som ikke mak-
tet å leve med at det ble satt
spørsmålstegn ved hans redelig-
het og integritet. Alt som er
igjen av Tønne-saken, er
BA-HR-saken: Til høsten må
BA-HR-advokat Øyvind Eriksen
stå til rette for advokatfirmaets
fakturajuks. Så langt har ingen
kunnet sannsynliggjøre at Tore
Tønne kjente til hvordan BA-
HR fikset og trikset. 

Så dukker faksen fra Tore
Tønne til arbeids- og adminis-
trasjonsminister Victor D. Nor-
man opp. Eller rettere sagt: Det
er det den ikke gjør. Først var
faksen sporløst borte. Deretter

hadde  Norman kastet den fordi
han oppfattet den som «privat».
Senere korrigerte han årsaken
til «personlig». Utover det
hadde han ingen kommentarer.
Men av Tønnes kone får Dagens
Næringsliv en kopi av faksen.
Som viser seg å være hverken
privat eller personlig. Øverst

står en hånd-
skrevet på-
skrift: «Kjære
Viktor, takk for
samtalen igår.
Vennligst les
dette. Jeg ber
innstendig om
kontakt før det
evt. tas en be-
s l u t n i n g .
ToreT»

Under påskriften kommer
en 2,5 siders smørbrødliste med
argumenter om hvorfor Nor-
man bør overføre behandlingen
av fusjonen mellom Kværner og
Aker til Norges, og ikke EUs,
konkurransemyndigheter. 

I FARESONEN
Noen dager før DNs faks-avslø-
ring får korrupsjonsjegeren Eva
Joly bitende kritikk av Georg
Apenes i et leserinnlegg i Dag-
bladet. Den tidligere forhørs-
dommeren Joly er en av dem
som fremdeles forsøker å holde
flere tanker i hodet samtidig.

– Det er ikke fordi du begår
selvmord du er uskyldig, sa hun
til Dagbladet i forrige uke og ret-
tet sterke anklager mot Kjell
Inge Røkke for å bruke Tore

Tønnes selvmord til å styre pres-
se og påtalemyndighet.

– Jeg reagerer på at maktper-
soner forkler misbruk av makt
bak noble følelser. De rir på en
bølge av medlidenhet og smerte
etter et tragisk selvmord for å
legge bånd på påtalemyndig-
heten og pressen. Under dekke
av gode intensjoner bruker man
en hendelse som et middel til å
oppnå fordeler. Det er uansten-
dig, utdypet hun.

Et par dager senere kom det
frem at Økokrim hadde fryktet
for noen av de sentrale aktør-
enes sikkerhet. Økokrims nest-
sjef, Erling Grimstad, dro selv
og varslet eks-BA-HR-direktør
Kari Breirem og politiet på hen-
nes hjemsted. Politiet fryktet at
hun kunne bli oppsøkt av torpe-
doer og andre trusler. Hennes
advokat Thor-Erik Johansen ble
også kontaktet og fortalt at han
også befant seg i faresonen.

OPPRØRT OG BESTYRTET
Senere sørget Grimstad for at
Breirem møtte Joly i Økokrims
lokaler.

– Joly opptrådte reflektert,
kaldt og kjølig. Samtidig viste
hun omsorg for meg som jeg
satte stor pris på. Hun forbered-
te meg på at jeg kom til å bli ut-
satt for rykter og bakvaskelser.
Det er tydelig at hun snakket ut
fra tung erfaring, fortalte Brei-
rem til DN.

Ikke overraskende er advo-
katfirmaet BA-HR og Kjell Inge
Røkke opprørt og bestyrtet over

Siste uke
Lav skatt
i Norge
Norge og Sverige har den
nest laveste selskapsskatten i
Europa, bare Irland har en
lavere selskapsskatt. Norges
28 prosent er langt under
USA og Japan, som har
henholdsvis 42 og 40 pro-
sent. Gjennomsnittet for EU
er 31,7 prosent og OECD er
30,8 prosent. 

Kvoterings-
spøkelset
Næringsminister Ansgar
Gabrielsens satte seg i fjor et
delmål som sa at 20 prosent
av styremedlemmene i all-
mennaksjeselskaper skulle
være kvinner i 2003. Det
endelige målet er 40 prosent
kvinner i styrene.

Ifølge stikkprøver Dagens
Næringsliv har tatt, er det
imidlertid langt igjen til
delmålet i 2003. Av 31 bedrif-
ter som nylig har hatt gene-
ralforsamling, er det 11 bedrif-
ter som fremdeles er uten
kvinner i styrene. Bedrifter
som trekker kvinneandelen
opp, er Unitor, Kværner,
Hafslund, Nordic VLSI og
Technor.

Tilsynsseier
for Norman
Etter lang og opphetet debatt,
trakk administrasjonsminis-
ter Victor Norman denne
uken det lengste strået i
saken om utflytting av tilsyn
fra Oslo. For å gjøre vedtaket
lettere fordøyelig, har politi-
kerne blitt enige om at ingen
av de ansatte skal bli stående
uten jobb. De vil få hjelp til å
få ny jobb i privat eller statlig
virksomhet, og ingen av dem

skal tvinges til å flytte.
Slik blir det nye tilsyns-

kartet: Arbeidstilsynet flytter
til Trondheim. Sjøfartsdirekto-
ratet flytter til Haugesund.
Konkurransetilsynet flytter til
Bergen. Bodø får Luftfarts-
tilsynet, men Post- og tele-
tilsynet havner i Lillesand.
Direktoratet for beredskap og
samfunnssikkerhet skal ligge
i Tønsberg og Petroleums-
tilsynets nye tilholdssted blir
Stavanger. 

Få ansatte har så langt
signalisert at de vil være med
på flyttelasset. 

Penger og
frihet
Regjeringen ønsker en vekst i
kommuneøkonomien neste
år på rundt 4 milliarder
kroner.

Regjeringen varsler også
økt kommunal frihet. I kom-
muneproposisjonen legger
Regjeringen frem et forslag
som vil innebære en reduk-
sjon av øremerket finansie-
ring med om lag 8 milliarder
kroner i 2004 som omgjøres
til frie inntekter. Dette utgjør
nærmere halvparten av
dagens øremerkede overfør-
inger. Frem til 2007 foreslår
Regjeringen at ytterligere 3
milliarder i øremerkede
midler omgjøres til frie
inntekter. I tillegg skal regler
og rapporteringsrutiner
forenkles.

–  Forenkling av regelverk
og rapporteringskrav vil også
gi større handlingsrom lokalt
og dermed mer igjen for
pengene, sier kommunal- og
regionalminister Erna Solberg
i en pressemelding.

Borgerlig
svenskehandel 
Syv av ti nordmenn som
handler i Sverge stemmer
borgerlig, viser en undersø-
kelse gjengitt i Dagens
Næringsliv. 51 prosent av
svenskefarerne stemmer Frp,
18 prosent stemmer Høyre,
15 prosent stemmer Arbeider-
partiet og 12 prosent stem-
mer SV. 

Undersøkelsen er gjort av
Norsk Senter for Bygdeforsk-
ning og Statens Institutt for
Forbruksforskning, og ifølge
forskerne ligger Norge helt i
Europa-toppen i grensehand-
ling. Halveringen av momsen
har ikke hjulpet i det hele tatt.
Prisforskjellene er større enn
noen gang. 

B A - H R - S A K E N

Tønne-
saken
er over

Erna Solberg vil forenkle regel-
verk og gi større handlingsrom.

(Foto: Scanpix)

BA-HR-saken
■ BA-HR-advokat Øyvind Eriksen,
som er Kjell Inge Røkkes faste
advokat, er tiltalt for brudd på
regnskaps- og merverdiavgifts-
loven. Saken mot ham skal opp
11.august.

■ Se også side 8-10 om Økokrims
arbeid med saken.

gjør dagen enklere!
Vi ønsker å styrke vårt nettverk
med flere selgere.
Se vår stillingsannonse på 
www.ibtgruppen.no



For en drøy uke siden sendte IKT Norge ut
en omfattende rapport under tittelen
«Hvorfor det ikke bør bygges et nytt digitalt

bakkenett for landsdekkende distribusjon av TV
i Norge». Noen dager senere bekreftet kultur-
minister Valgerd Svarstad Haugland at planene
om å bygge et slikt nett enda en gang blir sendt
i retur fra departementet til konsesjonssøkerne.

Det er NRK og TV2 som gjennom sitt felles
selskap Norges Televisjon (NTV) ønsker å bygge
et digitalt bakkenett bare for fjernsyn. Da vil
også seere uten parabol eller kabeltilknytning
bli nødt til å skaffe seg digitale mottakere eller
omformere for å få ned signaler fra lufta.

– UETISK FRIMURERI
Bransjeorganisasjonen IKT Norge med admi-
nistrerende direktør Per Morten Hoff i spissen
har imidlertid slåss mot dette hele tiden. De
mener landet er bedre tjent med at det bygges ut
et nasjonalt bredbåndnett hvor fjernsynsselska-
pene bare er en av flere tjenesteleverandører. 

– Kundegrunnlaget i nettet er dårligere enn
NTV vil ha det til, brukerne lar seg ikke tvinge
over til et slikt nett, og det hele er et uetisk fri-
mureri mellom departementet, NRK og TV 2,
mener Hoff. Han har tidligere samarbeidet
med NTV for å finne felles løsninger, men nå
konstaterer han i følge Dagens Næringsliv at
prosjektet nærmest har brutt sammen.

Kulturministeren er da heller ikke imponert
over NTVs forarbeide når hun i spør seg hvor-
dan prosjektet skal finansieres. Finansieringen
er departementets viktigste innvending mot en
arbeid som aktørene har brukt tre år på.

BEDRE TILBUD
IKT-bransjen er imidlertid ikke entydig i sin
motstand mot planene. Det digitale bakkenettet
blir forsvart av Abelia, NHOs bransjeorganisa-
sjon rettet mot de samme bedriftene som de
som utgjør Hoffs medlemsmasse. 

– Regjeringen og Stortinget må snarest
mulig si ja til konsesjonen for det digitale bak-
kenettet slik den svenske regjeringen nylig har
gjort , sier Jørn Sperstad, teknisk sjef i Abelia, i
et innlegg i Dagsavisen.

Et digitalt nett vil gi brukerne bedre  et tv-til-
bud med tilgang til flere kanaler, og er spesielt
viktig for dem som bor i distriktene. Digital-tv
vil gjøre tv-mediet mer fleksibelt og et mangfold
av nye tjenester vil vokse fram, mener Abeila.

NTV har tidligere antydet en ekstralisens på
1500 kroner over tre år for å finansiere det digi-
tale nettet. Det har selskapet nå gått fra, sier
NTV-sjef Tor Fuglevik til DN. 

AV DAG HÅKON HELLEVIK

dhh@ukeavisen.no

D I G I T A L- T V

Planen i retur
en gang til

Per Morten Hoff karakteriserer planene som et «ue-
tisk frimureri». (Foto Svein Erik Furulund/Scanpix)

insinuasjonene om at noen
kunne mistenkes for å ta i bruk
torpedoer mot Kari Breirem og
hennes advokat.

– Jeg er ikke overrasket, sier
derimot justisminister Odd
Einar Dørum ifølge DN. 

– Trusler i forbindelse med
økonomisk kriminalitet er et
nytt og urovekkende trekk i det
norske samfunn. Det er dess-
verre bakgrunnsbildet. Det er et
viktig signal at Økokrim tar
slike ting på alvor. Det er et
landskap de ikke kan bagatelli-
sere, sier Dørum. 

Han er ikke overrasket over
at Økokrim kommer frem til at
det kan være fare for bruk av
torpedoer og trusler mot vitner. 

– Det viser alvoret og bekref-
ter det generelle bildet jeg kjen-
ner til, sier justisministeren
uten å ville kommentere de
konkrete beskyldningene i BA-
HR-saken.

STERKE KREFTER
Ryktene om Breirem begynte å
svirre, men de alvorligere trus-
lene forble trusler. Som de også
ble for Johansens del. Mot ham
kom de kraftigste angrepene fra
hans egne, nemlig Advokatfor-
eningen. 

Foreningens hovedstyre
mente Johansen hadde gitt fra
seg taushetsbelagte opplysning-
er og anla disiplinærsak mot
ham. Mandag ble Advokatfor-
eningens fremgangsmåte slak-
tet av jusprofessor Carl August
Fleischer, som har skrevet en

rapport om saken. Så faglig
uholdbar og amatørmessig rent
saksbehandlingsmessig synes
jusprofessoren saken er, at han
nå krever at Advokatforeningen
igangsetter granskning for å
finne ut om enkelte medlem-
mer hadde hemmelig kontakt
med BA-HR før saken var oppe
i hovedstyret.

– Jeg er fullstendig klar over
de sterke kreftene i denne
saken, sa Johansen da truslene
mot ham ble offentlig kjent.

– Jeg tilhører dem som tror at
også advokater kan ty til slike
virkemidler, selv om jeg ikke
har konkrete holdepunkter i
denne saken, sier advokat og
stortingsrepresentant Knut
Storberget (Ap) til DN.

I løpet av sine ti år  som straf-
ferettsadvokat har han lagt
merke til en forverring i hele ad-
vokatbransjen i forhold til meto-
dene man bruker.

– Vi trenger en vårrengjøring
i enkelte advokatmiljøer. 90
prosent av landets advokater
står for en høy grad av etikk,
men Advokatforeningen må
ikke innbille seg at det bare er
bakgårdsadvokater som benyt-
ter seg av ulovlige metoder. De
flotte advokatkontorene med
ekstremt høye driftsutgifter skal
finansieres. Graden av etikk er
ikke proporsjonal med kunsten
på veggene, mener advokaten i
Stortingets justiskomité.

AV BENT OVE AULID

boa@ukeavisen.no
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Rente Pengemar-
kedsrentene

har holdt seg i ro siste uke.
Legger man FRA-rentene til
grunn skal Norges Bank kutte
styringsrenten med om lag tre
kvart prosentpoeng fra dagens
5 prosent i løpet av sommeren. 

Valuta Den amerikanske finans-
ministeren, John Snow, sa

denne uken at myndighetens kjøp og salg av
dollar hadde liten effekt på økonomien.
Valutamarkedets tolkning er at amerikanske
myndigheter ikke vil kjøpe
dollar for å bremse dens verdi-
tap mot euro. Dollaren, som
det siste året har falt i takt med
USAs økende handelsunder-
skudd, svekket seg dermed vi-
dere. 15. mai i fjor kostet en
euro 0,90 dollar. Denne uken
var prisen 1,15 dollar. Målt i
euro har dollaren svekket seg
21,5 prosent på ett år. 

Europeiske bedrifter er
frustrert over denne utviklingen. Høy gjeld i
bedriftene, høyere rente enn i USA, restriktive
statsbudsjetter og strukturproblemer, inklu-
dert høye lønnskostnader, har fra før av lagt en
demper på økonomisk vekst i eurosonen. En
sterk valuta reduserer eksportbedriftenes kon-
kurranseevne og legger dermed en ny byrde
til en allerede svak økonomi. Økonomisk
vekst i eurosonen er spådd til å bli 1 prosent
eller mindre i inneværende år – i første kvar-
tal hadde Tyskland bare 0,2 prosent vekst. 

Ikke lenge etter Snows uttalelse begynte
det å svirre rykter om at Den europeiske sen-
tralbanken (ESB) vurderer å kutte styringsren-
ten fra 2,50 prosent. Med utsikter til lavere av-
kastning på plasseringer i euro falt verdien på
euro mot dollar. Senere kom Ernst Welteke,
tysk representant i ESBs styrende råd, på
banen og sa at det er rom for videre rentekutt
dersom den sterke euroen og oljeprisfallet re-
duserer inflasjonen. Dette forsterket euro-
svekkelsen. 

Olje Lave oljelagre og terror i Saudi-
Arabia har bidratt til økende priser.

International Energy Agency
meldte i går at oljelagrene i
OECD-området er 10 prosent
lavere enn på samme tid i fjor.
Samtidig sa IEA at redusert
flytrafikk i Asia som en følge
av SARS vil medføre at vek-
sten i verdens oljeforbruk blir om lag 8 pro-
sent lavere enn tidligere antatt. 

Børs Det har vært en
rolig utvikling på

Oslo Børs denne uken, etter at
forrige uke avsluttet sterkt.
Frontline trakk opp på sti-
gende tankrater, Hafslund nøt
godt av utsiktene for en bud-
kamp om selskapet, og DnB
og Gjensidige NOR steg etter
at Stiftelsen Gjensidige NOR
Sparebanks generalforsam-
ling stemte for en fusjon. 

AV EINAR RAVNDAL

er@ukeavisen.no

N Ø K K E L T A L L

Euro mot
dollar

Justisminister Odd Einar Dørum er
ikke overrasket over at Økokrim
kommer frem til at det kan være

fare for bruk av torpedoer og
trusler mot vitner. 

(Foto: Berit Roald/Scanpix)
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Siste uke
L Ø N N

Fornøyd
Gjedrem

T V A N G S I N N L Ø S N I N G

Er børsverdi
reell verdi?

Er børsverdi reell verdi? Dette er spørs-
målet Høyesterett skal ta stilling til
denne uken. Saken gjelder i første

rekke Kjell Inge Røkkes tvangsinnløsning i
juni 1999 av minoritetsaksjonærene i Nor-
way Seafoods. 

Børskursen var 16 kroner ved tvangsinn-
løsningen, og dette var Røkkes tilbud til mi-
noritetsaksjonærene. 300 av dem mente at
denne prisen var for lav, og krevde at de
underliggende verdier i selskapet måtte leg-
ges til grunn for oppgjøret. Asker- og Bæ-
rums herredsrett ga dem rett, og satte inn-
løsningskursen til 34,50 kroner. Røkke
anket saken til lagmannsretten, som opp-
rettholdt avgjørelsen, men reduserte beløpet
til 30,40 kroner. 

FØRSTE GANG
Differansen mellom børskursen og lag-
mannsrettens innløsningskurs utgjør 52
millioner kroner for Røkke.  I og for seg er
ikke dette et stort beløp, men avgjørelsen vil
mest sannsynlig få konsekvenser for tidli-
gere tvangsinnløsninger hvor Røkke er in-
volvert. Det er første gang Høyesterett be-
handler en slik sak. Dersom saken får
presedens overfor de tvangsinnløste minori-
tetsaksjonærene i Aker RGI og Aker Mariti-
me, kan Røkke få en ekstraregning på 700
millioner kroner. Dét er verdt en anke til
Høyesterett. 

SPRIKET STORT
Særlig i Aker RGI er spriket stort mellom
Røkkes tilbud og minoritetsaksjonærenes
krav, hvor Folketrygdfondet med Tore Lind-
holt i spissen er størst. Folketrygdfondet ak-
septerte ikke Røkkes opprinnelige opp-
kjøpstilbud om
120 kroner per
A-aksje og 110
kroner per B-
aksje. Lindholt
gikk rettens vei
og vant. Kur-
sen ble satt til
166 kroner,
som innebæ-
rer at 293 mil-
lioner kroner
skiller Røkkes
tilbud og Oslo tingretts dom. Røkke risike-
rer en ekstraregning på 120 millioner kro-
ner fra State Street Bank og Gjensidige Nor
dersom saken blir stående. De solgte til
Røkkes tilbudspris mot å få med en klausul
om at de skal få mellomlegget dersom mi-
noritetsaksjonærene vinner frem i retten. 

I RØKKES FAVØR
For å samle støtte har Røkkes advokater i
BA-HR fått Magnus Aarbakke, nestor
innenfor skjønnsretten og tidligere høyeste-
rettsdommer, til å skrive en helt ny betenk-
ning. I tidligere rettssaker har advokatene
kranglet om tolkningen av en betenkning
Aarbakke skrev på området i 1986. Denne
gang går nestorens vurdering mer entydig i
Røkkes favør. Men fordi betenkningen ble
bestilt til saken, kan den ikke legges frem
for Høyesterett. Røkkes advokat, Jan-Fredrik
Rafen, står imidlertid fritt til å bruke Aar-
bakkes argumenter. 

AV EINAR RAVNDAL

er@ukeavisen.no

Sentralbanksjef Svein Gjedrem
er fornøyd med moderasjons-
linjen i vårens mellomoppgjør.

Renten er senket, og han varsler nye
kutt.

Utgangspunktet var en moderat
holdning, der alle skulle bidra til re-
dusert press på lønns- og prisspira-
len for å få renten og kronekursen
ned og dermed styrke konkurranse-
evnen. I industrioppgjøret vakte LO
oppstyr både internt og overfor
NHO med sitt krav om særtillegg
for de lavtlønnede. Arbeidstakersi-
den vant frem og sikret rundt 40
prosent av LO-medlemmene i
NHO-området lavtlønnstillegg på
mellom 1,95 og 2,85 kroner. Selv om
dette var én krone under kravet,

fryktet ar-
beidsgivere i
sykehus og
kommuner
at dette ville
gi en kostbar
smitteeffekt.

EN HELT
ANNEN TONE
Natt til 1. mai
gikk imidler-
tid stats- og
k o m m u n e -
ansatte med
på et null-
oppgjør. De
nøyde seg
med tilleg-
gene fra i

fjor, som gir opp til fem prosent til-
legg i år. Den samme tonen gikk
igjen hos sykepleierne, som faktisk
snakket ganske høyt og formanende
om at fjorårets hovedoppgjør var en
toårig avtale. Derfor var det ikke rik-
tig å kreve tillegg i år. Dette er en
helt annen tone enn den som preget
stemningen mellom Sykepleierfor-
bundet og Arbeidsgiverforeningen
NAVO ett år tilbake.

GIKK HARDT UT
Transportarbeiderne gikk i utgangs-
punktet hardt ut mot moderasjons-
linjen. Mye av årsaken var en forsik-
tig holdning i fjor mot løfte om mer
reelle diskusjoner i årets oppgjør. I
det felles oppgjøret med de butik-
kansatte i Handel og Kontor endte
forhandlingene med Handels- og
Servicenæringens Hovedorganisa-
sjon (HSH) med et tillegg på 0,2
prosent for de lavest lønnede. Det
gir en økning på drøyt fire prosent
medregnet tilleggene fra i fjor.

MODERAT NOK
Resultatet er moderat nok for Nor-
ges Bank, som tegner lyse utsikter
for renteutviklingen. Den største ut-
fordringen kommer ved hovedopp-
gjøret neste vår. Da skal man være
forberedt på at lønnsmottakernes
moderate holdninger er svekket.

AV ESPEN ZACHARIASSEN

ez@ukeavisen.no

Iløpet av tre måneder har SAS-
konsernet flydd på seg et under-
skudd på bortimot 1,9 milliarder

svenske kroner. Situasjonen i flysel-
skapet er dramatisk, og tvingende
nødvendige kostnadskutt er i gang. 

Både konsernsjef Jørgen Linde-
gaard og styreformann Egil Mykle-
bust har denne uken uttalt at de na-
sjonale hensyns tid er forbi. Nå er
situasjonen så alvorlig, at forret-
ningsmessige hensyn må gå foran.
Eller for å si det med Trygve Heg-
nars ord: «Det vi er vitne til i SAS er
en dødskamp, ikke en landskamp.»

NORSK POLITIKERKAMP
Styreformann Egil Myklebust er
mektig irritert over uttalelser som
har falt fra politikerhold i Norge
denne uken. SAS har bestemt å
legge ned over 400 arbeidsplasser
ved SAS’ tekniske avdeling på Gar-
dermoen. Det skal opprettes én tek-
nisk hovedbase for mellomtungt
vedlikehold på Arlanda i Stockholm.

Avgjørelsen har tirret norske poli-
tikere. Norge, Sverige og Danmark
er alle eiere i SAS, og det eksisterer
en avtale som regulerer fordeling av
aktivitet landene imellom. Øystein
Djupedal (SV) og Hill-Marta Solberg
(Ap) mente at næringsminister Ans-
gar Gabrielsen (H) har gjort alt for
lite for å redde norske arbeidsplasser
og forlangte orientering i Stortinget.
De er redde for at SAS skal løpe fra
fordelingsavtalen, og frykter at
Norge skal komme dårlig ut av kutt-
kampanjen. 

Næringsministeren er nærmest
blitt presset til å kalle Myklebust inn
på teppet, og Gabrielsen har da også
fått den redegjørelsen han har bedt
om. Myklebust sier at det kun er
norske politikere som har tatt kon-
takt med SAS-styret i denne saken,
men denne uken har han vist politi-

kerne hvor skapet skal stå.
Styreformannen sier at politiker-

ne i halvannet år nærmest har mob-
bet SAS, ikke minst på grunn av
prisnivå. Myklebust har blant annet
bedt Djupedal om å forklare i klar-
tekst hvordan SAS på den ene siden
skal redusere prisene og beholde
medarbeiderne, mens de på den
andre siden skal kvitte seg med
underskuddene. Egil Myklebust
mener at SAS holder seg innenfor
den omtalte avtalen, og han sier at
grovt sett har SAS nedbemannet
med 12 prosent i Sverige, 11 prosent
i Norge og 8 prosent i Danmark

Tidligere SAS-sjef, Jan Carlzon,
mener at SAS kan utnytte krisen til
å sikre seg en fremtid i flybransjen,
og henviser til at kostnadseffektivitet
er nøkkelen i dagens marked. 

– Krisen er din beste venn. Du er
da skyldig i , har ansvar for og skal
gjøre de tiltak som kreves. Sukses-
sen er din største fiende, da kan
man ikke gjøre forandringer, sier
Carlzon til Dagens Næringsliv.

EUROPEISK KRISE
Lavkostselskapet Norwegian er en av
få som flyr i medvind. Nykommeren
hadde i første kvartal i år et over-
skudd før skatt på 11,2 millioner kro-
ner, og til tross for dårlige tider, har
de åpnet flere nye ruter. 

SAS’ trøst må være at de er i
samme selskap som sine europeiske
kolleger. Nederlandske KLM hadde
et driftsunderskudd på bortimot 2
milliarder kroner i første kvartal i år,
Lufthansa fikk et nettoresultat på
minus 2,8 milliarder kroner i
samme periode, mens Swiss har
varslet om at de vil fjerne 9000 stil-
linger.

AV ANITA MYKLEMYR

am@ukeavisen.no

Moderat nok for 
sentralbanksjefen.

(Foto: Scanpix)

Det kunne virke som om SAS-regnskapet stinket, da konsernsjef Jørgen Lindegard,
presenterte kvartalsrapporten i Stockholm tirsdag. (Foto: Claus Gertsen/Scanpix)

Folketrygdfondets Tore Lind-
holt vant i retten.(Foto: Scanpix)

K R I S E  I  L U F T E N

Markedet må
råde i SAS



Da Knut Arild Hareide studerte
ved handelshøyskolen midt på
90-tallet var han aktiv i en stu-
dentkampanje som tok sikte på
å få Victor Norman til å flytte
tilbake til Bergen. Norman hadde
rømt Vestlandet til fordel for
Kristiansand i en periode. Aksjo-
nen lyktes, og Norman ble pro-
fessor og senere rektor ved
NHH.

I dag er både Hareide og hans
gamle professor sentrale i det politiske
bildet i hovedstaden. Dersom Kristelig
Folkepartis nestleder på ny drar i gang
en aksjon for å få Norman til å retur-
nere til Bergen, vil han nok også denne
gangen få god oppslutning. Ikke minst
vil det være en betydelig entusiasme i
hans eget parti, hvor økonomiprofesso-
rens bedrifter i  hovedstaden ikke bare
har ført til jubel og glede. 

Men det er noe ved Knut Arild
Hareides utstråling som sier oss at det
å sabotere sentrale ministre i en regje-
ring som hans eget parti leder, kanskje
ikke står øverst på hans dagsorden.
Han fremstår gjennom fjernsyn og
radio som en Bondevik light, nesten
like rynkefri og pen på håret, bare litt
yngre. Nesten den samme dialekten,
bare litt lengre sørfra. Nesten den
samme stemmen, bare enda litt lavere.
Nesten en kloning, bare enda litt snil-
lere.

Har han noen gang gjort noe uten å
spørre mor? Har han noen gang kjørt
fem kilometer over fartsgrensen? Og
hvis han har snust på en Prince Mild,

har han noen gang
inhalert?

Knut Arild Hareide
er fra Bømlo i Horda-
land og er siviløko-
nom fra NHH. Han
ble statssekretær i finansdepartementet
i 2001 etter å ha vært forretningsutvi-
kler i Schibsted. Han oppgir å ha vært
politisk aktiv siden han var 18. Han har
vært innom kommunestyret i Bømlo i
tillegg til studentpolitikken i Bergen, og
han er heller ikke ukjent med å gjøre
suksess på partiets landsmøter. Da han
ble valgt inn i KrFs sentralstyre i 2001,
fikk han flest stemmer av alle kandida-
tene i køen bak  ledertrioen. 

Hans far var aktiv Sp-politiker i
hjemkommunen, hans mor var med i
KrF. Da er det kanskje ikke så rart at
junior engasjerte seg i ett av sentrums-
partiene, men mer oppsiktsvekkende
muligens at han markerer seg som en
tilhenger av norsk medlemskap i EU.
Det er her vi foreløpig har funnet de
største spirene til en mulig opprører
internt i partiet. Før han ble statssekre-

tær, sa han for øvrig til Aftenposten at
han mente KrF var «veldig mye nær-
mere Ap enn Høyre i skattepolitikken».
Om han mener det fortsatt, vet vi ikke,
men det er en legning han i så fall har
måttet sette i skapet så lenge han har
delt kontorfellesskap med Per Kristian
Foss. 

Knut Arild Hareide er avholdsmann
– når det gjelder alkohol vel og
bemerke. Han har ikke ønsket å svare
på spørsmål om han – i likhet med
motkandidaten fra landsmøtet, Dagrun
Eriksen, også er avholds når det gjelder
sex før ekteskapet. Han er offisiell
kjæreste med Eva-Charlotte Stenset i
TV Norge, og har røpet at han godt
kunne tenke seg å være programleder
på tv selv. Men han vil ikke være sam-
boer, og camperer sammen med sin
bror.

I Dagsavisen har han røpet at Jon
Lilletun er hans nærmeste rollemodell i
partiet, og at han heller vil komme i
heisen med Johan Galtung enn med
Celina Middelfart.  Og i Dagbladet har
han sagt at han ser på sin evne til å
formidle og sin evne som strateg, som
sine beste politiske egenskaper. 

Det er to og et halvt år til stortings-
valget, og spekulasjonene er allerede i
gang om hvilke av KrFs representanter
som må ofres for å skaffe partiets nye
helt en plass på tinget. Det kan holde
hardt å komme inn, for både partiet og
regjeringen sliter i motvind for tiden. 

Det finnes nemlig sterke krefter også
utenfor Kristelig Folkeparti som gjerne
så at Victor Norman returnerte til
Bergen. Det kan fortsatt hende at de
klarer det, uten Knut Arild Hareides
hjelp.

NAVN: Knut Arild Hareide
ALDER: 30 år
STILLING: Statssekretær i Finans-
departementet.
AKTUELL: Nyvalgt nestleder i
Kristelig Folkeparti.

Ukens navn
AV DAG HÅKON HELLEVIK

Bondevik
light

Øystein L. Narvhus,
53, er ansatt som ny administrerende
direktør i CorrOcean, som leverer høytek-
nologiske produkter innen blant annet
korrosjons- og tilstandsovervåkning
offshore og på land. Han er sivilingeniør
fra University of Surrey i England og har
internasjonal ledererfaring fra elektro-
nikkvirksomhet i Siemens og Alcatel.
Narvhus erstatter Arnfinn Unum. 

Odd Håkon Hoelsæter, 
konsernsjef i Statnett, kunngjorde denne
uken at det skal bygges en ny overføring-
skabel for kraft
mellom Norge og
England. Prislappen er
8 milliarder kroner,
byggestart er til høs-
ten og kabelen er klar
for overføring i 2007-
2008. Kabelen vil
kunne tilføre Norge
nesten 10 prosent av
kraftbehovet i tørre år,
og vil dermed redusere fremtidige pris-
hopp. 

Øyvind Aasbø, 
styreleder i mobilleverandøren Sense,
anbefaler aksjonærene å godta Reitan-
gruppens reviderte bud på selskapet.

Aasbø anbefalte aksjonærene å si nei til
forrige bud på 3,50 kroner per aksje, men
han har ikke klart å finne alternative
kjøpere. Det nye budet, som er 14 pro-
sent høyere, godtas etter «en helhetlig
vurdering av selskapets stilling og mulig-
heter». 

Christian Albech, 
55, er konstituert som administrerende
direktør i Telenor-eide Canal Digital.
Albech er i dag viseadministrerende
direktør i Telenor Broadcast. Christian
Albech tar over etter Terje Tandberg (47)
som har vært administrerende direktør i
Canal Digital siden begynnelsen av 2002.
Ifølge en pressemelding fra Telenor
fratrer Tandberg etter eget ønske av
personlige og helsemessige årsaker. 

Jørgen Rostrup, 
direktør for Renewables and Hydrogen i
Norsk Hydro, skal etablere et demon-
strasjonsprosjekt på Utsira for å vise
hvordan vindkraft og hydrogen sammen
kan sikre energiforsyningen og gjøre et
samfunn helt uavhengig av fossile brens-
ler. Ideen er å fremstille hydrogen ved å
benytte den overskuddsenergien vind-
møllene skaper. 

Frederic Hauge,
leder i Bellona, truer med å finne fram
lenkene hvis Arbeiderpartiet går inn for
full utbygging av Saudavassdraget.
Bakgrunnen er at Arbeiderpartiet, ifølge

Bellonas kilder, vil gå
inn for en langt større
utbygging enn hva
regjeringen foreslo før
påske. Hauge har
også vært i Trondheim
og blitt enig med
Prosessindustriens
Landsforening (PIL)
om å inngå en treårig
samarbeidsavtale for å
fremme bruk av ny og miljøriktig tekno-
logi. Å erstatte kull og koks med biokar-
bon skal bidra til at Norge når klima-
avtalens krav om CO2-utslipp. 

Dagfinn Neteland,
konsernsjef i Hardanger Sunnhordland-
ske Dampskipsselskap (HSD), ønsker å
kjøpe Haugaland Billag. Samlet kjøpe-
sum blir 33,7 millioner kroner hvis
bedriftsforsamlingen i HSD og Hauga-
land Billags eiere blir enige. HSD er
allerede ett av landets største transport-
selskap, og ønsker å kjøpe seg inn i
Haugaland Billag for å samordne buss-
virksomheten i Nord-Rogaland. Bussdrif-
ten i området skal legges ut på anbud,
og de to selskapene mener at en
sammenslåing vil legge til rette for at de
to selskapene kan vinne anbudskonkur-
ransen. 

Terje Osmundsen, 
partner i Preview, har ifølge Dagens
Næringsliv fått Christian Falck- Peder-
sen, Paul Chr. Rieber og Tore Lærdal

med som aksjonærer i sitt nye ukebrev
«Mandag Morgen». Ukebrevet opprettes
etter modell fra Danmark og skal blant
annet bringe analyser. Målgruppen er
nærlingslivsledere og politikere.  

Lise og Ludvig Karlsen,
ekteparet som driver
Evangeliesenteret, sier
de vil vise skattebeta-
lerne hva pengene
senteret  får i støtte
brukes til. Dagbladet
har i en rekke artikler
skrevet om senteret
ikke har dekning for å
hevde at de er bedre
enn andre institusjo-
ner for rusomsorg.

André Previn,
kunstnerisk leder for Oslo Filharmoniske
Orkester vil ifølge Dagens Næringsliv få
en lønn på tre millioner kroner for ti
ukers arbeid hvis det foreslåtte budsjet-
tet blir vedtatt.

Bjørn Rosengren,
tidligere næringsminister i Sverige, er
valgt som nytt styremedlem i radiokana-
len P4. Fra tiden som næringsminister
husker vi ham i Norge best som ministe-
ren som kalte Norge den siste Sovjet-
stat i forbindelse med havariet av den
planlagte Telia-Telenor fusjonen.

Ledere i farten

(Foto: Knut Fjeldstad/Scanpix)
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Fremleggelsen av revidert nasjonal-
budsjett ga to klare beskjeder: Re-
gjeringen har myknet og vil gjøre

mye for å unngå krise i vår. Dessuten blir
det ikke mye oljepenger å bruke i årene
fremover.

Regjeringen er vanskelig å tolke. Etter
en vår der både Bondevik og andre har
varslet omkamp og en avgjørende styrke-
prøve, er tonen endret.
Selv omkampene kan Re-
gjeringen tape.

Finansminister Foss
understreket ved fremleg-
gelsen av revidert nasjo-
nalbudsjett at det «viktige
nå» er å bevare ansvarlige
rammer i statsbudsjettet.
Regjeringen kan tåle at
Stortinget står fast ved de
fire stortingsvedtakene
som det blir omkamp om
– forutsetningen er bare at
de blir finansiert.

NEPPE REGJERINGSKRISE
I månedene siden budsjettkonferansen
på Thorbjørnrud har Regjeringens repre-
sentanter i mediene stilt nærmest ufor-
sonlige krav om at Stortinget måtte re-
versere sine vedtak – i hvert fall det om
skattefritak for bedriftsbetalte barneha-
ger. I dag sa Foss etter sin pressekonfe-
ranse at vedtaket var tålelig så lenge det
praktiseres restriktivt. Frp, Ap, SV og Sp
ser ut til å være enige om å begrense
skattefritaket slik at Foss blir fornøyd.

Konklusjonen er at sannsynligheten
for regjeringskrise i vår akkurat nå må
bedømmes som relativt liten. Utgangs-
punktet har hele tiden vært at det knapt
er noen i Stortinget som ønsker regje-
ringskrise. Når Regjeringen nå dropper

alle ultimative krav utenom ett, nemlig
budsjettdisiplinen, så burde det ligge an
til en enighet.

PENGENE ER BRUKT OPP
Arbeiderpartiet er også enig i at det er
viktig for norsk økonomi at Regjeringen
holder fast ved en relativt stram økono-
misk politikk. Selv om Ap ikke føler noe

ansvar for statsbudsjettet,
er det vanskelig å se for
seg at partiet tar sjansen
på både å få et ansvar for
regjeringskrise og for at
det blir tvil om stramhe-
ten i finanspolitikken.

På den annen side er
det ikke lett å se hvor Re-
gjeringen og Ap eller Frp
skal finne de pengene
som er nødvendig for å få
et kompromiss i Storting-
et. I forslaget til revidert
nasjonalbudsjett kan det

virke som om svært mange av de opplag-
te finansieringsmulighetene allerede er
oppbrukt. Ymseposten er kuttet med 1,2
milliarder kroner, det er foretatt småkutt
her og der for halvannen milliard kroner
– og bruken av oljepenger er dramatisk
økt. Det er vanskelig å hente særlig mye
mer fra oljefondet.

BRUKER UNNTAKSREGELEN
Regjeringen bruker faktisk allerede 13
milliarder kroner mer enn en fire pro-
sents avkastning av oljefondet skulle tilsi.
Likevel insisterer Per-Kristian Foss på at
handlingsregelen, som tilsier en fire-pro-
sents avkastning, blir fulgt. Det er neppe
mange som vil motsi ham. I så dårlige
økonomiske tider som vi har nå, er det
åpenbart fornuftig å bruke handlingsre-

gelens unntaksregel, istedet for hovedre-
gelen. Unntaksregelen åpner for å drive
god gammeldags motkonjunkturpoli-
tikk.

I praksis er det nå slik at unntaksrege-
len er blitt fulgt like mye som hovedrege-
len i den relativt ferske praksisen for
bruk av oljepenger. Det sier seg selv at
dette på sikt er egnet til å svekke tilliten
til handlingsregelen som styringsregel.
Da er det ekstra viktig for Regjering og
Storting at de på andre måter viser om-
verdenen at de har styring på budsjettpo-
litikken, og at mindretallsstyret ikke fører
til frislipp av oljepenger. Det fører igjen
til at det over tid blir mindre rom for kre-
ativ bokføring i budsjett-kompromis-
sene.

FREMTIDEN
Sett noen år frem i tid er det aller mest al-
vorlige for politikerne at de nå bruker
opp mye av det økonomiske handlings-
rommet for fremtiden. I de to neste
årene regner Finansdepartementet fak-
tisk med at man kan bruke mindre peng-
er fra oljefondet enn man gjør i år. Da
regjeringspartiene ble enige om Sem-
erklæringen, regnet de med at det det i
de kommende årene ville være mulig å ta
ut stadig mer penger fra oljefondet. Det
var noe av bakgrunnen for at KrF tok
sjansen på å bli med på løftet om 31 mil-
liarder kroner i skattelettelser.

Det er vanskelig å se hvordan det kan
bli holdt nå.

AV ASLAK BONDE

aslakbonde@politiskanalyse.no

Siste uke
Færre
etableringer
Hittil i år er det etablert
8 505 nye bedrifter i Norge.
Det er nesten 700 færre
enn i samme periode i fjor,
viser en undersøkelse som
Creditinform har gjort for
Nationen.

– Den vanskelige tiden
vi er inne i, gjør at det er
tungt å få tak i kapital til
nyskaping, sier analytiker
Tore Widding i Creditin-
form. Samtidig er 4 227
bedrifter slettet fra Fore-
taksregisteret så langt i år.
Netto tilvekst er dermed 
4 278 bedrifter, som er
drøyt 10 prosent lavere enn
samme periode i fjor. 

Vektjustering
i luftfarten
Det er ikke bare amerikan-
ske leger som bekymrer
seg over landsmennenes
økende overvekt. Nå tar
luftfartsmyndighetene –
Federal Aviation Adminis-
tration (FAA) – konsekven-
sen av at gjennomsnitts-
Sam er blitt nesten ti kilo
tyngre siden 1995. Nå har
FAA bedt flyselskapene om
å øke standard passasjer-
vekt med 4,5 kilo og stan-
dard bagasje med halvpar-
ten av dette.

Slapp
moral
I 2002 gikk regninger for
1,3 milliarder kroner til
rettslig inkasso. Det er en
vekst på 35 prosent
sammenlignet med året
før, viser tall fra CreditIn-
form.

Stadig flere unge men-
nesker har problemer med
å gjøre opp for seg. I
aldersgruppen 18-24 år var
det i fjor en økning på 43
prosent i antall saker som
gikk til rettslig inkasso. Det
er menn som sliter mest
med å gjøre opp for seg. 

Standard passasjervekt på fly
må økes med 4,5 kilo.

(Foto: Cornelius Poppe/
Scanpix)

Finansminister Per-Kristian Foss la torsdag frem revidert nasjonalbudsjett. (Foto: Cornelius Poppe/Scanpix)

P O L I T I S K  A N A L Y S E

Bare halve omkamper
fra Regjeringen

Les mer om politikk:
www.politiskanalyse.no

«Sett noen år frem i
tid er det aller mest

alvorlige for
politikerne at de nå
bruker opp mye av

det økonomiske
handlingsrommet

for fremtiden.»
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Absolutt sist i uken
– Fristen for å levere manus
var mandag for to uker siden.
Samme mandag morgen
klokken ni fødte han en sønn.
Jeg er imponert.

MAGNE LERØ, 
FORLAGSSJEF I GENESIS, 

PÅ PRESSEKONFERANSEN FOR
LANSERINGEN AV IVAR HIPPES
BOK «MEKTIG OG AVMEKTIG»

Ukens fødsel

– Grunnlaget for denne
regjeringen er usikkert.

VALGERD SVARSTAD HAUGLAND
TIL AFTENPOSTEN

Ukens opplysning

– Jeg mener det er viktig for
sunnmøringer å underbygge
myten om sunnmøringer.

ANDRÈ STØYLEN
TIL DAGENS NÆRINGSLIV

Ukens sunnmøring

– Jeg vet ikke hvem jeg skal
skylde på når det gjelder min
hakestørrelse.

HILDE FRAFJORD JOHNSON
TIL KAPITAL

Ukens hake

– Du kan vel heller si jeg er
blitt en større fisk i en litt
mindre dam.

FINANSBYRÅD ANDRÈ STØYLEN
TIL DAGENS NÆRINGSLIV

Ukens fisk

De ansatte i SAS Norge var denne uken samlet til et «kickoff» for 
å sveise sammen staben og få opp humøret.

e-post til . . .

Jan Simonsen, den ene stortingsrepre-
sentanten Carl I Hagen ikke ble kvitt.
Overlevde utrenskningene i Frem-
skrittspartiet før valget i 2001, men er
nå ute av partiet og etablert som «ene-
stående representant». Har foreslått at
Nobels Fredspris for 2003 deles mellom
George W. Bush og Tony Blair.

jan.simonsen@
stortinget.no

– Hvorfor vil du gi fredsprisen
til to menn som nettopp har
gjennomført en krig?

– Fordi denne krigen har åpnet
mulighetene for etablering av
demokrati og respekt for men-
neskerettigheter i en region do-
minert av diktaturer, og dermed
øket mulighetene for en fredelig
utvikling i regionen, og dessu-
ten med stor sannsynlighet for-
hindret en langt alvorligere og
kanskje ødeleggende krig i
Midt-Østen i fremtiden.

– Blir du en ensom ulv politisk
av å markere deg i en sak
hvor du neppe har så mange
meningsfeller i Norge?

– En politiker som bare tør ta
standpunkt som har flertallstøt-
te, bør umiddelbart slutte å
være politiker. En avstemning
på VGs nettside ga mitt forslag
en oppslutning på 21 prosent,
så helt ensom er jeg neppe med
dette forslaget. For øvrig: En-
somme ulver er ålreite dyr.

– Hvor stor tror du sjansen er
for at de to får noen pris?

– Tilnærmet null, men det er li-
kevel viktig at mange markerer
støtte til forslaget. Jeg håper
derfor på oppfølging fra andre
parlamentarikere i andre land. 

– Har du foreslått kandidater
til fredsprisen tidligere?

– Jeg har tre ganger foreslått
den internasjonale Frelsesarme-
en for deres humanitære arbeid
over landegrensene.

– Hva er det vanskeligste med
å jobbe som «enestående»
stortingsrepresentant? 

– Du kan jo lett bli litt arrogant
av å være «enestående». Mer
seriøst: Du mister lett oversik-
ten, og jeg må dessuten gjøre
sekretæroppgaver fordi jeg ikke
har det oppfølgingsapparatet
som andre representanter har. 

dhh@ukeavisen.no
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(Foto: Rhona Wise/EPA/Scanpix)
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■ ■ De administrerende
direktørene i selskapene
hvor Egil Myklebust er
styreleder, har fått fete
lønnstillegg de senere
årene. Under en reise i
Portugal besøkte Uke-
avisens medarbeider
restauranten disse
lederne bruker som
stamkneipe. 
Lederne har en spesiell
forkjærlighet for stedets
cocktailer og salater.

Saks- og
motorsag-
omkostninger
Smart Club-gründer
Atle Brynestad og
Veritas-direktør Pål
Bergan er naboer og
ferdige med retts-
saken. Atle må nå ta
med en motorsag fra
butikken, felle trærne
i hagen og betale
omkostningene.

Rådvill? Rådløs?
...eller
bare
rådmann?

For bare 500 000 kroner 
har vi nok til en rådmann 

i et helt år.

Et eventuelt overskudd går til
nye nattbleier på de kommunale

sykehjemmene.

Rådmannsinnsamlingen 2003
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(Foto: Dag Håkon Hellevk)
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Førdes
lederstil

Den største forskjellen
mellom Einar Førde og

John Gordon Bernander
er måten å styre på. 
Einar styrte politisk. 

Han ga frihet, men holdt selv
i trådene, en optimal løsning

i forhold til kreativitet.
Modellen møtte problemer
da vi sluttet å ekspandere.

HANS TORE BJERKÅS
TIL DAGBLADET

Mangler 
kraft

Kjell Magne Bondevik 
løftet partiet til makt,

Valgerd Svarstad Haugland
ga det innpass i nye

velgermiljøer – men nå 
er det ikke mye kraft igjen

i deres prosjekter.

STEINAR HANSSON
I BERGENS TIDENE

Petteri Vuokko (29), daglig leder av Wallmans Salonger i Oslo.  Familie: Har samboer.  Bor: I Oslo.

Oppvokst: I Finland, Norge, Sverige og Nederland.  Utdannelse: Idrettsgymnas (squash), juniorlandslaget

i squash, fallskjermjeger og underoffiser i det finske forsvaret, to år med universitetsstudier.  Karriereglimt:

Jobbet som eventyrguide ved siden av studiene. Ledet her teambygging-grupper som drev rappellering og over-

nattet ute. Har også jobbet som baker og caddy-master (selv om han aldri har spilt golf). Ble deretter ansatt i

Spies-konsernet og gikk gradene fra reiseleder til områdesjef. Var også leder i Scandinavian Leisure Group.

Idrettskarriere: Har vært landslagspiller i squash.  Slapper av: Med å trene eller se på film. Han skulle

gjerne drevet med både squash og ju jitsu, men har funnet ut at det er for tidkrevende å kombinere med en

lederjobb som denne.

(Foto: Anita M
yklem

yr)
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En tom scene er rammet inn av sto-
ler og sofaer i rød plysj. Plysjen har
plass til 600 gjester, men det er

fremdeles noen timer til gjestene inntar
lokalitetene som har en fortid som mølle
ved Akerselva i Oslo. 

– Ideen for restauranten er å ha artis-
ter som serverer, forklarer Petteri Vuok-
ko, daglig leder av Wallmans Salonger.

Gjestene ser fargerike sceneshow
samtidig som de spiser. Konseptet er
svensk, men ble eksportert til Norge høs-
ten 2000. Petteri Vuokko ble hodejaktet
inn til lederjobben i Oslo høsten 2002. 

SJEFEN SERVERER
Petteri Vuokko er leder for 30 årsverk. I
høysesongen kan de imidlertid være 70
ansatte på jobb samtidig. På kjøkkenet.
På scenen. I restauranten. I adminstra-
sjonen. Dagene går med til administra-
sjon. Om kvelden er det drift. Vuokko
deltar og koordinerer over det hele, og er
ofte på jobb fra tidlig morgen til sen
kveld.

– Jeg har noen utrolig dyktige avde-
lingsledere og en utrolig dyktig restau-
rantsjef, sier han.

– Hvorfor må du da være til stede i res-
tauranten på kveldstid?

– Fordi jeg vil vite hvordan det går og
fordi det er viktig for meg som leder å
vite hva de ansatte møter av utfordringer.
Jeg serverer også hvis det trengs. Der-
med kan for eksempel ikke folk si at
dette er for tungt å bære. Jeg vet at det
ikke er så tungt. Jeg har selv båret den
samme maten, sier han, før han kjapt
legger til at han ikke står på scenen.

– Hva med kjøkkenet?
– Det ville vært veldig dumt av meg å

legge meg i kokkens arbeid. Jeg har ikke
jobbet der fysisk, men jeg har vært der
om kveldene og sett. 

LIVSERFARING
– Har du støtt på problemer som leder, fordi
du er så ung?

– Nei. Da jeg begynte som leder i rei-
selivsbransjen var jeg 24 år og eldre enn
de fleste. Her hos Wallmans har jeg to
avdelingsledere som er eldre enn meg,
men jeg tenker ikke på alderen. De er
profesjonelle og vet hva de kan, men føl-
ger hierarkiet. Kokken er dyktig og styrer
sitt kjøkken, men rapporterer jevnlig til
meg. Jeg har jobbet så mye og har så mye
livserfaring at jeg er ganske trygg i den
rollen jeg har. Og så lenge jeg føler meg
så trygg i meg selv, har jeg ikke behov for
å gå rundt og «bosse» meg.

FINNE PÅ FLYTTEFOT
– Jeg er finsk, slår Petteri Vuokko fast på
så godt som feilfritt norsk. Han har til-
brakt oppveksten i fire forskjellige land:
Finland, Sverige, Norge og Nederland.
Familien flyttet mye på grunn av farens
jobb, men Petteri dro etter hvert tilbake
til Finland for å bli profesjonell squash-
spiller. Etter tre år med racket, hoppet
han inn i det finske forsvaret som fall-
skjermjeger. Men så begynte det å krible
i utfartstrangen igjen. 

Reiselivet førte ham til destinasjoner

som Fuerteventura, Madeira, Italia,
Cuba, Tyrkia og Borneo. Etter finregning
har han kommet fram til at han har flyt-
tet 18 ganger på 29 år. En hendig bieffekt
av dette er at han nå snakker syv språk.
Finsk, svensk, norsk, nederlandsk, itali-
ensk, spansk og engelsk. 

BESKJEDEN OUTSIDER
– Hva er det viktigste når du skal lede en be-
drift som denne?

– Jeg har en naturlig evne til å kom-
munisere med mennesker og til å sette
meg inn i deres situasjon. Det er noe av
det viktigste for meg som leder. 

Han opptrer selvsikkert og hyggelig.
Finner ordene
lett og smiler
ofte. Men til tross
for at han allere-
de i ung alder har
hatt mange leder-
jobber, var han
ingen ledertype
som barn.  

– Nei, jeg var
veldig beskjeden.

Med et lite
smil slår han ut
armene.

– Jeg har alltid
vært liten og fordi
vi flyttet så mye,
ble jeg til dels en
outsider. Det
hjalp imidlertid
da jeg begynte med idrett og klarte å bli
dyktig i squash. Først da ble vinnerin-
stinktet vekket, og jeg utviklet meg til å
bli en konkurranseperson. Det tok jeg
med meg inn i arbeidslivet. Jeg hadde et
ønske om å være best, og dermed er det
også naturlig at jeg tok ansvar.

TRIGGER VINNERFØLELSEN
Kunstnere har ry på seg for å være van-
skelige å lede. De er ofte svært opptatt av
seg selv. Petteri Vuokko innrømmer at
det oppstår konflikter av og til. Hans
strategi er å ta konfliktene med en gang.

– Her løser vi konflikter så fort døren
er lukket for natten. Går ikke det, skal
konflikten tas opp senest dagen etterpå.
Alle her er opptatt av å prestere, og noen
ganger kan folk gi eller ta imot kritikk på
feil måte. Andre ganger kan det være
«vitser» som rammer andre. Sånt kan vi
ikke ha noe av.

– Er det annerledes å lede kunstnere enn
andre?

– Kunstnere har noen ekstraordinære
ferdigheter. De er dyktige sangere og
dansere og krever en viss anerkjennelse
for det de gjør. Jeg kjenner det igjen fra
sporten: Du trenger den følelsen du får
når du vinner. 

– Her vinner du ingen kamp. Du får
applaus, men har i tillegg behov for at
noen sier at du gjør en bra jobb. Det er
ikke vanskelig å lede kunstnere hvis du
forstår dem. Hvis du «pepp-er» dem på
rett måte, kan disse menneskene yte
mer enn vanlige folk og prestere utrolig
bra.

– Hva gjør du for å motivere medarbei-

derne dine?
– De er ikke vanskelige å motivere så

lenge de har yrker de har lett for å enga-
sjerte seg i.

– Men hva motiverer deg?
– Når jeg kommer ned i restauranten

om kvelden er lokalet fylt med musikk,
energi og glede. De sprer så mye glede at
jeg blir glad selv. Det motiverer.

Den unge lederen har også opplevd
vanskelige sider ved ledelse. Han har
sagt opp folk både her og i tidligere job-
ber.  

– Det er trist når noen i personalet
ikke fungerer. Noen vet at de har gjort en
dårlig jobb. De blir lei seg, men forstår.

Det er verre når
ansatte ikke for-
står hvorfor. Man
må prøve å sette
seg inn den ansat-
tes situasjon, men
oppsigelser er all-
tid vanskelig. 

SLÅTT NED PÅ JOBB
Jobbene han
hadde i reiselivs-
bransjen bød på
så mangt.

– Jeg har tatt
meg av avdødes
kone eller mann
når det har opp-
stått dødsfall blant
gjester. Jeg er blitt

konfrontert med narkotikaproblemer og
konemishandling. Men jeg har også
møtt de koseligste mennesker du kan
tenke deg, forteller Vuokko.

– I en slik jobb møter du hele skalaen
av mennesker, fra de hyggeligste til de
verste. Ved flyforsinkelser opplever du
ofte mennesker fra sin verste side. Det
kan være en gammel bedriftsleder som
er på ferie med kona, men som totalt
mister fatningen når han ikke har kon-
troll over situasjonen. En gang opplevde
jeg til og med å bli slått ned av sinte gjes-
ter fordi en streik gjorde at de ikke fikk
bagasjen sin.

– Hvordan reagerte du da?
– Jeg ble fryktelig sint, men det stod

mennesker fra et helt fly der, og det var
ingen løsning å slå tilbake. Heldigvis var
det politi i nærheten som kom og tok
hånd om saken.

– Men da jeg senere skulle fortelle
gjester dårlige nyheter, pleide jeg å takke
dem for at de tok det så bra. Jeg sa at jeg
var takknemmelig for at de ikke slo meg
ned, og fortalte om den gangen så skjed-
de. Det pleide å lette stemningen.

KULTURFORSKJELLER
Reiseliv er dessuten kulturforskjeller.

– Blant cubanerne måtte du skrike
når du skulle ha noe gjennomført. Du
fikk ikke respekt hvis du ikke hevet stem-
men. På Borneo i Asia var det stikk mot-
satt. Hvis du ropte der, tapte du ansikt.

– Er det annerledes å lede i Skandinavia
enn i andre land?

– Min erfaring er at ansatte er mer lo-
jale i Nord-Europa. De vil gjerne gjøre en

god jobb, og har en stolthet i forhold til
jobben som du kanskje ikke finner syd-
over i Europa.

– Ser du noen forskjeller mellom nord-
menn og finner?

– Finnene er kjent for å være et gan-
ske stille og innadvendt folkeslag, men
de er enormt lojale overfor bedriften. De
jobber mye, uten at du ser det igjen på
lønnsnivået. Norske arbeidstagere stiller
flere krav til arbeidsgiver, og tenker at
når de gir i et arbeidsforhold, skal de ha
noe tilbake. Det synes jeg er veldig bra.
Det er bedre å få beskjed hvis en ansatt
er misfornøyd med noe. 

LEDELSE ER SERVICE
– Har du selv jobbet for en god sjef?

– Ragnar Flink. Han var min område-
sjef i Tyrkia mens jeg var servicesjef, og
en mer sympatisk og empatisk person
tror jeg aldri jeg har møtt. Han kunne
jobben sin, og var så sikker på seg selv at
han ikke trengte å fremheve seg selv
gjennom å være sjefete. I reiselivsbran-
sjen gir guidene service til gjestene. Han
sa at hans jobb var å gi de ansatte den
servicen de trengte for å gjøre jobben
sin. Det synes jeg er en ydmyk måte å
forholde seg til ledelse på, og han fikk det
til å fungere perfekt.

OFRER VENNEKRETS
Året i Oslo har vært preget av jobbing. I
høst ble det gjerne 14-15 timers arbeids-
dager.

– Jeg er ikke fra Oslo, og jeg har ikke
hatt tid til å skaffe meg en vennekrets
her. Når jeg ikke er på jobb, er jeg hjem-
me sammen med samboeren min. Hvis
jeg i tillegg til jobben skulle pleid en ven-
nekrets, ville jeg aldri vært hjemme.

Nå er han imidlertid på flyttefot igjen.
Han har funnet ut at det er på tide å full-
føre studiene. Til sommeren slutter han
derfor hos Wallmans Salonger for å flyt-
te til Stockholm, hvor han skal studere
økonomi ved universitetet.

ØNSKER SEG EGNE MØBLER
– Hva gjør du om ti år?

– Forhåpentligvis driver jeg mitt eget
hotell eller opplevelsessenter. 

– Hvor?
– Jeg vet ikke. På en måte frister Syd-

Europa og Italia, hvor jeg har bodd flere
ganger. Men ti år fra nå har vi kanskje
barn, og jeg vil gjerne at de skal vokse
opp og gå på skole i Skandinavia. Vi har
det utrolig bra her, ikke minst når det
gjelder skole og sikkerhet.

– Klarer du å bosette deg ett sted?
– Jeg er vant til å røre på meg, men jeg

fyller 30 nå i august, og det er på tide å
roe seg litt ned. Jeg vært med på utrolig
mye og er litt rotløs, men jeg vil gjerne
ha et hjem. Et hjem med egne møbler
der det også går an å ta den badstuen vi
finner er så avhengige av.

AV ANITA MYKLEMYR

am@ukeavisen.no

«Her løser vi konflikter
så fort døren er lukket
for natten. Går ikke det,
skal konflikten tas opp
senest dagen etterpå.»

29 år gamle Petteri Vuokko, daglig leder ved Wallmans Salonger i Oslo, er ung, men har lang og variert ledererfaring fra
mange land. Som reiselivsleder opplevde han å blitt slått ned av rasende gjester.

Den rastløse restaurantsjef

Lederspeilet
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Integritet topper listen over
ønskede lederegenskaper.
Men hvordan i all verden
går du frem for å avgjøre
hvilken søker som har høy-
est integritet?
AV BENT OVE AULID

boa@ukeavisen.no 

Hva er integritet? Hvordan ser
en leder med høy integritet ut?
Blant et ellers bredt spekter av
personlighetstester, er gode
verktøy for å avdekke sensitivitet
og integritet mangelvare.

– Du kan sjekke rulleblad –
iallfall for noen stillinger. Rulle-
bladet sier i beste fall noe om
personens tidligere adferd –
men heller ikke så mye mer.
Vanskelighetene oppstår når du
forsøker å måle integritet på
egenskapsnivå. Der har vi ingen
gode metoder idag, sier Ole I.
Iversen. Han er partner i rekrut-
terings- og rådgivningsfirmaet
Assessi og kan underbygge sine
meninger med en doktorgrad i
lederadferd.

– Det er jevnt over vanskelig
å si noe om en persons inte-
gritet basert på hva personen
selv forteller. Det går ikke an å
spørre folk om de er ærlige.
Derimot viser masse internasjo-
nal forskning at en variabel som
«pliktoppfyllende/samvittig-
hetsfull» korrelerer høyt med
gode resultater i de aller fleste
stillinger. Og «pliktoppfyl-
lende/samvittighetsfull» klarer
vi å fange opp i tester. 

KOLLEGERS SKUSSMÅL BEST
I arbeidet med sin doktorav-
handling valgte han å la «inte-
gritet» bestå av faktorene «sann-
ferdig/ærlig», «pålitelig»,
«tillitvekkende» og «høflig».

– «Sannferdig/ærlig» avdek-
ker at du er åpen, redelig og til å
stole på. «Pålitelig» fanger opp
om du holder det du lover og
gjør det du sier du skal.

«Tillitvekkende» betyr at de
ansatte har tillit til og stoler på
deg. Er du en leder som be-
handler folk ordentlig, vil også

skåren på «høflig» være god.
Integritet kan defineres som

å tilpasse seg etiske standarder.
Det betyr at man holder fast
ved, og ikke går på tvers av, prin-
sipper, sier han. 

Men, understreker den tidli-
gere NIPA-konsulenten, også
denne type spørsmål kan en
målbevisst kandidat manipu-
lere. Heldigvis er for eksempel
«pliktoppfyllende» en egenskap
som lett lar seg avlese av refe-
ranseintervjuer. 

– Kollegers og underordnes
skussmål er ofte det beste mål
på integritet. De får med seg
mye som går en overordnet hus
forbi, poengterer Iversen. 

Derfor legger Assessi stor
vekt på å innhente referanser
fra overordnet, likestilt og
underordnet nivå, ikke ulikt
360-gradersvurderingene som
lenge har vært populære i leder-
utviklingsprogram.

SAGT OG GJORT
– Intervjuet, ja hele rekrutte-
ringsprosessen, dreier seg stort
sett om hva kandidaten sier.
Men er det samsvar mellom hva
hun sier og hva hun gjør? Selv
med personlighetstester og re-
feranseinnhenting er denne di-
mensjonen vanskelige å fange
opp, mener Iversen. 

– Vår løsning er å utvide da-
tatilfanget. Vi konstruerer en si-

tuasjon der kandidaten i praksis
får vist oss sine sterke og svake
sider. I møte med ganske virke-
lighetsnære problemer får kan-
didaten vist seg frem som leder.
Uavhengige observatører er til-
stede og foretar evalueringen.

Hvert rekrutteringsoppdrag
får et skreddersydd case, der re-
levante egenskaper og ferdighe-
ter for akkurat denne stillingen
blir forsøkt vektlagt. Et case som
ble brukt da en større, interna-
sjonal hotellkjede skulle ansette
ny hotelldirektør, er presentert i
egen sak her på siden. Om dette
caset sier Ole I. Iversen at nøk-
kelen til god hotelldrift ligger i å
levere samme fastsatte kvalitet
dag etter dag etter dag. En god
hotelleder etablerer derfor gode
rutiner og standarder og sørger
for at disse blir fulgt. 

– Jobben passer for en per-
son som synes det er greit å
følge en rutine, selv om han
eller hun ser andre måter å
gjøre oppgaven på. Den rette
personen vil også være en type
som anstrenger seg for å holde
tidsfrister, levere som avtalt og
skåre høyt på variabelen «sam-
vittighetsfull», utdyper han.

– I caset var det viktig for
«hotelldirektøren» å våge å sette
styreformannen på plass. Kre-
ves det ikke høy integritet for å
våge «å tale Roma midt i mot»?

– Den som våger å si også det

sjefen ikke vil høre, er lojal mot
egne synspunkter og verdier.
Dette er også en del av integri-
tetsbegrepet. Kandidater som
tør å kritisere, som våger å si fra
når noe er galt, vil gjerne skåre
høyt på variable som «auto-
nom», «direkte» og «robust» i
vårt testskjema, sier Iversen.

KVINNER VINNER
– Kombinasjonen personlig-
hetstester, referanseintervjuer
og en praktisk øvelse gir tilsam-
men et avslørende bilde av søk-
erne. CV-ens glansbilde får
raskt endel riper. 

Det har hendt at oppdragsgi-
ver ikke har ønsket å ansette
noen av kandidatene. Til det har
vi svart: Hva er vel bedre enn å
ha et sannferdig bilde av den
nye lederen? Ingen er ett hun-
dre prosent perfekt, ei heller sø-
kere til lederstillinger. Svakhe-
tene er der uansett. Nå vet du,
nå kan du i stedet legge et løp
der noen i organisasjonen i en
oppstartsfase får i oppdrag å co-
ache den nyansatte lederen på
de områdene han eller hun
trenger å bli bedre på, forteller
Iversen og fortsetter: – Alterna-
tivet er jo ikke den perfekte ny-
ansatte, men derimot at du på et
senere tidspunkt plutselig får
deg en negativ overraskelse.
Ville du foretrukket det? 

Metoden med tre uavhengige
måleverktøy har gitt utilsiktede
gevinster.

– Det har vist seg at kvinneli-
ge søkere tjener på simulering.
Kvinner bruker ikke så mange
store ord om seg selv og sin
egen fortreffelighet, men når de
får vist seg i praksis, kommer
deres evner og egenskaper tyde-
lig frem, kan doktoren fortelle. 

Assessi har brukt praktiske
øvelser i et halvt års tid. Så langt
har 18 søkere til åtte stillinger
vært gjennom prosessen. Iver-
sen forteller at også de søkerne
som ikke fikk jobben, har gitt
positive tilbakemeldinger.

– De sier at de fikk vise seg
frem på en ordentlig måte.
Flere har påpekt at de opplevde
prosessen som fair, sier Ole I.
Iversen.

Unngå «gårsdagens» ledere
■ ■ «Sensitivitet» og «integritet» er de nye suksessferdighe-
tene. «Besluttsomhet», «pågåenhet», «uavhengighet» og
«risikovillighet» hadde abdisert allerede før Enron, Arthur
Andersen og Finance Credit la beslag på avisenes forsider. 

Dette kom frem i Ole I. Iversens nylig
avlagte doktorgradsavhandling.  

Et tankekors har slått ham i dette arbei-
det: Hvor mange av dagens ledere er valgt ut
på basis av krav til sensitivitet og integritet? 

Iversen er slett ikke sikker på om denne
erkjennelsen har gått opp for rekrutterings-
bransjen. 

– Rekrutteringsfolk rekrutterer eksiste-
rende ledere. Men hvem av dagens ledere

har denne kompetansen? Dette er det viktig å være klar over –
alternativt står du i fare for å ansette «gårsdagens» leder, sier
Ole I. Iversen.

Integritet
viktig lederegenskap,
men hvordan sjekke den?

Hun er en god kandidat til lederstillingen, 
respons på sitt «assessment center light» 
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Som en av finalistene til mellom-
lederjobben i en hotellgruppe er
du kalt inn til en praktisk øvelse.
Du blir forklart oppgaven: 
I løpet av 30 minutter skal du
forberede deg til din første
arbeidsoppgave som nyansatt
direktør på Hotell August. Du
har fått utdelt informasjonsark
om hotellbelegget i Oslo, rom-
belegget på ditt eget hotell, tall
for turnover og sykefravær siste
fire år fordelt på årsak og orga-
nisasjonskart over August-
kjeden (ditt hotell samt to til
pluss fellesfunksjoner for kje-
den). 

Nå skal du holde en 15-
minutters presentasjon for
styret. Styreformann, som også
er kjedens dominerende eier,
har gitt deg beskjed om at han
og styret ser frem til å høre
hvordan du analyserer hotellet
sterke og svake sider, og særlig
hvordan du vurderer disse opp
mot hotellets utviklingsmulig-
heter.

– I denne oppgaven skal
«styremedlemmene» vurdere
«hotelldirektørens» adferd.
Som observatører skal de,
basert på hva de faktisk ser og
hører, gjøre seg opp en oppfat-
ning av kandidatens evne til å
analysere, vurdere og presen-
tere. Samtidig får de et inntrykk
av hvordan søkeren takler
innvendinger og stress, forteller
Ole Iversen i Assessi. 

FALLGRUBER
I den første delen av den prak-
tisk testen blir flere aspekter ved
integriteten utfordret: 

– Hotellet sliter med høyt
sykefravær og enda høyere
turnover. Kunne ikke dette
muligens avhjelpes med noen
flere timevikarer? Det er tross
alt mange jobber på et hotell
som kan utføres av mindre
kvalifisert personale. Er det
mulig å få arbeidstillatelse for et
par polakker? Ikke alt i tariffavta-
len må vel nødvendigvis forstås
like bokstavelig? Styremedlem-
mene er genuint opptatt av
bedriftens fremtid og ønsker
ikke å la en eneste mulighet
være uprøvd, forklarer Iversen.

Den gode kandidats reaksjon
vil være å holde hodet kaldt og
kanskje helt enkelt understreke

at Hotell August trolig gjør
klokest i å kjøre et ryddig løp i
forhold til såvel norske lover og
regler som tariffbestemmelser.

PERSONALPROBLEMER
Men arbeidsdagen din som
«hotelldirektør» er ikke over.
Neste punkt på programmet er
et 20-minutters møte med
kjøkkensjef Helge Finstad.

I et internbrev forteller styre-
formannen at han har mottatt
klager på kjøkkensjef Finstad,
nå senest en fra en respektert
matjournalist. Vedlagt brevet
har styreformannen sendt med
nesten ti dokumenter. Det er alt
fra rosende takkebrev fra for-
nøyde gjester som takker for
nydelig mat, til et par internno-
tater med klager på en egenrå-
dig kjøkkensjef.

– Problemsamtalen mellom
deg som «hotelldirektør» og
«kjøkkensjefen» (en av våre
konsulenter)  har vist seg å
avdekke store forskjeller i kandi-
datenes lederferdigheter. Mens
våre observatører denne gang
betrakter samtalen tilbaketruk-
ket, har «kjøkkensjefen» fått et
manus som gjør han i stand til
å speile «direktøren». En ref-
sende, konkluderende overord-
net vil bli møtt av en lukket, lite
samarbeidsvillig medarbeider
som ikke byr på mer enn han
strengt tatt trenger. En åpen,
fordomsfri sjef vil møte en
engasjert kollega som kan tegne
resten av bildet og bli en
endringsvillig alliert, forteller
Iversen.

SELVINNSIKT
– I denne delen er fallgrubene
om mulig enda flere enn i del
én. Forholdet til underordnede
sier mye om en leders integritet.
Ved å simulere en problemsam-
tale, åpner vi for mange av de
situasjonene hvor det er avgjø-
rende at en leder er seg nettopp
sin rolle og sitt ansvar som
leder bevisst. 

Dagen avsluttes med et
evalueringsintervju.

– «Hvordan syns du det
gikk?» vil si mye om kandida-
tens selvinnsikt, mens spørsmål
som «Hvorfor gjorde du det
slik?» gir anledning til å
begrunne, utdype og diskutere
veivalgene som ble tatt.

Dette er et «assessment center»
■ ■ Flere kandidater (ofte mellom 6 og 12) samles og
gjennomgår en miks av simuleringsøvelser, personlighetstes-
ter, evnetester, motivasjonsprofiler og intervjuer. 

Den største og faglig mest anerkjent aktøren på dette marke-
det i Norge er SHL Norge. De kan vise til oppdrag for Telenor,
Orkla, DnB og andre store norske bedrifter.   

– Et «assessment center» kan gå over flere dager og vil ofte
kreve uforholdmessig mye ressurser. Nyere forskning viser at
dersom du skreddersyr de praktiske øvelsene, så er det mulig å
levere evalueringer med like høy treffsikkerhet som et tradisjo-
nelt «assessment center», men uten at du bruker like lang tid,
sier Ole I. Iversen som selger en «assessment center light»-
prosess. 

Slik kan du bruke
en praktisk test

men hva vet vi egentlig om hennes integritet? Ole I. Iversen i rekrutterings- og rådgivningsfirmaet Assessi får god 
rekrutteringskonsept. (Foto:  Retna/Scanpix). 
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Hvor kommer ideer som
fører til fornyelse og inn-
ovasjon fra? Som regel
oppstår de i bedrifter og
miljøer som vet å utnytte
turbulens til sin egen for-
del, mener Stanley Gryskie-
wicz fra Center for Creative
Leadership. 

AV ANITA MYKLEMYR

am@ukeavisen.no 

En leder i utviklingsavdelingen
til bilfabrikanten General Mo-
tors hadde et problem. Det tok
så lang tid før lakken på nylak-
kerte biler tørket, at bilene
måtte settes til lagring i flere
dager for å tørke. Hodebryet ble
ikke mindre av at ingeniørene
hadde fortalt Ketting at det ikke
var mulig å få lakken til å tørke
raskere. 

En kveld lederen vandrer
nedover Fifth Avenue på Man-
hattan får han imidlertid øye på
en nydelig vase i vinduet hos
Tiffany´s. Han beundrer den
skinnende lakken på vasen, og
lurer på hva slags lakk det kan
være. Spørsmålet fører ham til
en kunstner i en garasje i New
Jersey. Nei, sier kunstneren.

Denne lakken vil nok ikke fun-
gere i General Motors lakkpisto-
ler. Den tørker for fort og vil
være blåst av gårde før den når
så langt som til bilkroppen. 

MED ANDRE ØYNE
Ingeniørene hadde fortalt at lak-

ken ikke kunne tørke raskere,
mens kunstneren fortalte at lak-
ken ikke kunne tørke saktere.
På bakgrunn av dette fortsatte
utviklingslederen sine undersø-
kelser og klarte å utvikle en lakk
som tørket på en time isteden-
for på mange dager. Den nye
lakken var viktig og skapte nye
muligheter for masseproduk-
sjon av biler. Omdefinisjonen av
General Motors’ problem skjed-
de imidlertid i en prosess som
oppstod i en situasjon fjernt fra
bilgigantens lokaler. 

Historien er hentet fra boken
«Positive Turbulence – develo-
ping climates for creativity, inn-
ovation and renewal» av Stanley
S. Gryskiewicz. Forfatteren er
Ph.D i organisasjonspsykologi,
og har jobbet med innovasjon
ved Center for Creative Leaders-
hip i Greensboro, North Caroli-
na, siden opptarten av senteret i
1970. Han har hatt oppdrag for
selskaper som Verdensbanken,
the New York Times, SAS og
Hewlett-Packard, og nylig var
han i Oslo for å fortelle semi-
nardeltagere hos HR Norge om
innovasjon og turbulens. 

UNNGÅELIG TURBULENS
– Å utnytte positiv turbulens
innbærer at du vurderer ytre
krefter som påvirker organisa-
sjonen før de faktisk er der. Det

kan handle om endringer i
miljø, befolkningssammenset-
ning, teknologi, konkurransesi-
tuasjon, økonomiske og sosiale
forhold, sier Gryskiewicz.

– De fleste organisasjoner
forsøker å redusere ustabilite-
ten, men turbulens indikerer
hvor endringene vil komme fra.
Ikke ignorer turbulensen, ikke
prøv å redusere den. Bruk den
heller til å vurdere hvordan du
kan møte endringer på best
mulig måte. Turbulens kan
være både positiv og negativ, og
det beste er å manøvrere i for-
hold til endringer før de ut-
manøvrerer deg. 

INNOVATIVE GJENNOMBRUDD
Ifølge innovasjonseksperten
kommer gjerne gjennombrud-
dene og de nye handlingsmå-
tene når man endrer definisjo-
nen av et problem, endrer
problemets kontekst eller spør
nye spørsmål. Ofte skjer dette
helt spontant, som da utvikling-
slederen i General Motors tittet
i butikkvinduer. 

Ifølge Gryskiewicz er imid-
lertid fornyelse gjennom positiv
turbulens avhengig av følgende
nøkkelfaktorer: brudd med ek-
sisterende praksis, mangfold av
perspektiver, intensitet og mot-
tagelsesevne. (Se ramme)

Turbulens godt for nyska
Fire nøkler til positiv turbulens

1 Brudd med det eksisterende. Sett i gang programmer som ikke
ligner det som er blitt gjort tidligere ved å hente inn uventet

informasjon.

2 Mangfold av perspektiver. Ulike synsvinkler og utradisjonelle
fortolkninger er nødvendige for å få mennesker til å se,

tenke og handle på nye måter. 

3 Intensitet. Organisasjonens evne til å håndtere intensiteten
utgjør forskjellen mellom positiv og negativ turbulens. 

4 Mottagelsesevne. Evnen til å være mottagelig for turbulens
avhenger blant annet av kreativitet, fleksibilitet og toleranse

overfor tvetydighet. Samt evnen til å spinne uvanlige og fjerntlig-
gende assosiasjoner. 

(Kilde: Stanley Gryskiewicz, Center for Creative Leadership)

– Innovasjon henger sammen med
evnen til å absorbere ny informa-
sjon, sier Stanley Gryskiewicz. 

(Foto: Anita Myklemyr)

«Manøvrér 
i forhold til

endringer før de
utmanøvrerer

deg.»
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– Hver av faktorene har en
positiv og en negativ side. Du
trenger et brudd med daglig
drift, men hvis du bringer inn
for mange nye ideer, er det ikke
sikkert organisasjonen klarer å
håndtere det. Gjelder det et nytt
produkt, er det ikke sikkert du
har markedene, produksjons-
mulighetene og salgsapparatet
nå. Kunsten er å dosere
mengden slik at du holder følge
med markedet uten å ødelegge
virksomheten din.

SKAP ET KREATIVT KLIMA
Noen aksepterer et definert pro-
blem, og produserer kreative
ideer for å løse problemet.
Andre som får servert samme
problem, vil hevde at problemet
er måten problemet er definert
på. Gryskiewicz påpeker at me-
tode bør avhenge av hvor i pro-
duksjonsfasen du befinner deg.
Er man rett før lansering, bør
problemer løses innen definerte
rammer. Redefinering av pro-
blemer og søking etter mulighe-
ter egner seg best tidlig i pro-
duktutviklingsfasen. 

– Hva kan en leder gjøre for å
gjøre sine medarbeidere kreative? 

– Skal du skape innovasjon,
må organisasjonen ha noen
klare mål. Samtidig bør lederen
gi de ansatte frihet, utfordring-
er, oppmuntring og ressurser.

De må få frihet til å nå mål på
sin egen måte og oppmuntres
til å ta risiko. Ved å måle fak-
torenes klare mål, frihet, utford-
ringer, oppmuntring og ressur-
ser, måler vi organisasjonens
klima for kreativitet. Men det
må være sammenheng mellom
faktorene. Gir du full frihet uten
å sette klare mål, blir resultatet
kaos.

NORSKINSPIRERT
Gryskiewicz påpeker at kreative
personer har en indre motiva-
sjon. De som er motivert av eks-
terne faktorer, som lønn alene,
vil ofte gå rett mot enkleste løs-
ning. En med indre motivasjon
vil undersøke muligheter, og
finne flere veier til mål. Den
kreative synes det å undersøke
muligheter er motiverende, og
er interessert i problemet i seg
selv. 

– Hvis en leder setter klare
mål, men samtidig gir den an-
satte frihet i hvordan han skal
nå målet, motiverer han kreativ
oppførsel. Dette kan igjen
bringe nye ideer og produkter
inn i organisasjonen, sier Grys-
kiewicz, som forteller at han har
bygget opp teoriene rundt posi-
tiv turbulens rundt observasjo-
ner av kulturer som fremmet
kreativitet i Norge midt på 80-
tallet. Den gang var Norge langt

framme på dette feltet. Nå har
imidlertid selskaper i andre
land plukket opp ideene, og iføl-
ge Gryskiewicz driver mange av
dem ideene lengre enn oss.

LYTTEPOSTER. 
Innovasjonseksperten oppfor-
drer bedrifter til å ha lytteposter.
Det gjelder å oppsøke kunder og
konkurrenter der de er. Utvik-
lere av fremtidige instrumenter
i Yamaha slo seg eksempelvis
ned like ved et universitet som
utdannet talentfulle, unge
musikere. Musikerne fikk
komme og teste nye instrumen-
ter, og designere og utviklere i
Yamaha fikk direkte respons. 

Konkurrenter finner du blant
annet på bransjemesser: Lytt til
hva de har å si. Se hvordan de
selger sine produkter sammen-
lignet med hvordan du selv gjør
det. 

En annen lyttepost er konfe-
ranser om emner fjernt fra ditt
eget: Gå på en konferanse om
trender, om kjøkken eller kunst.
Kanskje finner du her ideer du
kan ta med til din egen bransje. 

KREATIVE RESULTATER
– Er selskaper som drives etter po-
sitiv turbulens-prinsippene mer
suksessrike enn andre selskaper?

– Mange bedrifter som gjør
det godt praktiserer disse ide-

ene, men vi har ikke sammen-
lignet disse mot selskaper som
ikke følger disse prinsippene. Vi
har imidlertid sammenlignet
bedrifter som skårer høyt på
kreativitetsfaktorenes klare mål,
frihet, utfordringer, oppmunt-
ring og ressurser med selskaper
som ikke oppnår høy score på
disse faktorene. Resultatene
viser at de med høy score ligger
på et høyere nivå innen pro-
duktutvikling enn de andre og
at de økonomiske resultatene er
bedre enn hos de som scorer
lavere.

– Norske ledere har for stor tro
på planlegging, mener Bjørner B.
Christensen fra Senter for
kompleksitet og ledelse. Stif-
telsen er det første i sitt slag i
Norden.

– Ledere opplever at livet i orga-
nisasjoner kan være like uforut-
sigbart som været. Krefter vir-
ker i møter mellom mennesker,
uforutsette hendelser oppstår
og de organi-
s a s j o n e n e
som klarer
seg best, er
de som klarer
å håndtere
det uforutsig-
b a r e . D e t
betyr at le-
dere kan slut-
te med mye av det de i dag kal-
ler «ledelse«, sier Bjørner B.
Christensen (bildet).

KOMPLEKS TREND
Vi tenker ofte at én årsak har én
virkning. Men  én årsak kan ha
mange og komplekse virkning-
er. Dette er noe av kjernen i
kompleksitetsteorier som utfor-
drer tradisjonelle «sannheter»
om organisasjon og ledelse. Det
pågår kompleksitetsforskning
innen fag som matematikk, fy-
sikk og kjemi. Analogier herfra
gir ny forståelse for organisa-
sjon og ledelse. Stanley Gryskie-
wicz (intervju til venstre) er
blant dem som bygger sitt ar-
beid på kompleksitetsteorier. 

MØTER MELLOM MENNESKER
– Paradoksalt nok fikser vi det
meste, til tross for at planer
skjærer seg og budsjetter ikke
holder. Når vi likevel kommer i
mål, skyldes det relasjoner.
Fremtiden skapes i møtet
mellom mennesker, fastslår
Christensen.

– Så nå er det bare å kaste alle
systemer over bord?

– Nei, men problemer opp-
står når systemene blir et mål i
seg selv, sier Christensen.

SPONTAN KREATIVITET
Han forteller om en organisa-
sjon der alle ansatte som mente
de kunne bidra i en inn-
sparingsprosess ble invitert til
et uformelt møte. Det kom flere
og andre ansatte enn ledelsen
hadde trodd, og i spontane sam-
taler kom det blant annet inn-
spill om meningsløse rappor-
teringsrutiner.

– Kreativitet oppstår spon-
tant i møter mellom mennes-
ker. En forutsetning for å gene-
rere noe nytt er ulikhet. Dette
utfordrer imidlertid ideene om
én felles visjon og bedriftskul-
tur. Poenget er at må tillate både
tro og tvil, sier Christensen.   

ping og innovasjon

Dette påvirker
kreativiteten:

+ Tilstrekkelige ressurser 
+ Utfordrende arbeid
+ Organisasjonen oppmuntrer
til kreativitet
+ Ledere oppmuntrer til
kreativitet
+ Frihet
+ Team som støtter krea-
tivitet
- Hindringer internt i organi-
sasjonskulturen
- Press i forhold til arbeids-
mengde

(Kilde: Stanley Gryskiewicz, Center
for Creative Leadership)

(Foto: Stockmarket/Scanpix)

– Norske
ledere
planlegger
for mye
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Når vi måler medarbeideres tilfredshet med sin leder, kan bildet bli noe
annet enn det inntrykket en seminargruppe har fått av vedkommende
person. Til sjuende og sist er det medarbeidernes opplevelse av ledelse som
teller – ikke hvordan den samme personen framstiller seg sjøl og sin
lederstil.

Jeg kaller dette lederens A-faktor. A står for generell aksept i den situasjo-
nen vedkommende opererer i. Denne akseptfaktoren kan svinge noe med
jobbhendelser, miljøforhold og lederens egen atferd. Men ofte
vil den gi uttrykk for noe varig som er mer enn
interessant for ledelse og kvalifikasjoner for å lede.
Vi har i generasjoner førsøkt å finne noe som sær-
preger god ledelse og som kan sies å være vår vest-
lige kulturs oppfatning av det samme. Tykke lære-
bøker finnes i metervis om emnet som synes å være
uuttømmelig. Solid forskning er tilgjengelig og
strømmer på så det forslår. Stadig mer kunnskap ser
ikke ut til å føre oss nærmere lederrollens A-faktor.
Hvordan har det seg at et menneske blir akseptert
som leder, godtatt eller avvist som leder? Ikke jurid-
isk, men moralsk og emosjonelt. Forholdet mellom
leder og de som ledes, er selve denne store kom-
pleksiteten. Sammensatt av tusen tråder som tilslutt
utgjør lederens A-faktor. Like sikkert som at den
føles tydelig, er det at den virker umulig å beskrive.
Vi blir for språkfattige og uklare når sammensatte
emosjonelle tilstander skal uttrykkes.

DYPT OG FUNDAMENTALT
Ledertrenere driver med justeringer av atferd og
holdninger. A-faktoren er mye dypere og mer funda-
mentalt enn overflatebehandling. Stundom lurer jeg
på om det kan handle om kjærlighet. I alle fall har
det med godhetsfølelser mellom samarbeidende
mennesker å gjøre. Mor Teresa ble en gang spurt
om hva hun mente om utfordringer med god ledelse. Hun hadde to spørs-
mål til sine tilhørere: Do you know your people? Do you love them? Disse
to spørsmålene tror jeg er tidløse og situasjonsuavhengige. Å «investere» i
relasjoner til medarbeidere er selve grunnlaget for ekte påvirkning. All
annen påvirkning kan forklares ut fra posisjon og maktbaser. 

Hvis du som leser tenker igjennom din akseptfølelse for nåværende og
tidligere ledere, vil du helt sikker ende opp med noe som kan karakteriseres
som høy, middels eller lav A-faktor. Denne følelsen vil helt sikkert oppleves
som sammensatt og vanskelig å beskrive. Som intellektuelt og analytisk
menneske vil du kanskje gi deg til å splitte opp og skille ut kvaliteter og
svakheter. Men denne A-faktoren unndrar seg intellektuell behandling.
Den er en sum av inntrykk og mellommenneskelige reaksjoner som har
fått feste seg i deg.

Trolig er den mest emosjonell – og inneholder et fjell av historiske
interaksjoner. Det er likevel noe ubevisst ved etableringen av A-faktoren.

SKOLEKAMERAT SOM LEDER
En leder fortalte meg at han en periode ble ledet av en tidligere skolekame-
rat. Ledelse i form av interpersonlig påvirkning skjedde aldri i deres sam-
vær. Alt ble preget av korrekt håndtering av forretningsmessige forhold.
Respekt for posisjon og makt kan meget vel fungere rent administrativt,
men da uteblir det jeg mener med ledelse. De baserte seg på lav A-faktor og
høy fornuft i sitt leder-medarbeider forhold. Trolig er det en del ledere som

nøyer seg med lav A-faktor og et fornuftspreget
samarbeid med sine medarbeidere. Men det
finnes også dem med høy A-faktor og som føler at
de lykkes relasjonelt i utøvelse av ledelse. Lederen
jeg refererte til, visste ikke eksakt hva som gjorde
at hans skolekamerat ikke kunne lede ham. Det
eneste som var tydelig, var at den gamle ung-
domsrelasjonen ikke gav fundament for den nye
posisjonelle ulikheten. 

De kunne leve sammen og gjøre jobbene sine i
respekt for hverandre. Men de kunne ikke finne
en emosjonelt bærende fellesfølelse.

I STARTFASEN
Det er på tide at vi trenger dypere inn i emosjo-
nelle sider ved ledelse. Nyere forskning begynner
å bli interessant. Emosjonell intelligens er et
tilskudd som kom på slutten av hundreåret som
gikk. Vi er trolig i startfasen av noe som kan
forklare vårt behov for å avdekke A-faktoren. I
mellomtiden kan målinger, samtaler og tilbake-
meldinger gi oss en anelse om at noe danner god
basis for ledelse i en bestemt situasjon eller gene-
relt i de fleste ledersituasjoner.

Ledertalent er en interessant tilnærming til
studier av god ledelse. Da rører vi med arve- og

miljøfaktorer som grunnlag for mellommenneskelig suksess.
I ledertrening må vi nøye oss med å konstatere A-faktoren og jobbe med

atferd som helt marginalt kan justere eller endre denne opplevelsen. Ingen
ledertrenere kan påberope seg æren av store framskritt i endring av grunn-
laget for å oppnå ledersuksess. Et bedre svar ligger et stykke inn i framti-
den. Det krever mer forståelse av enkeltmenneskets følelsesliv. Det krever
også mye mer kunnskap om relasjonelle samspill og hvordan
relasjoner oppstår og utvikler seg.

Jan Spurkeland er rådgiver og driver firmaet Relasjonsledelse AS
E-post: post@relasjonsledelse.no

Vi som jobber med lederes utvikling kan ofte forundres over forskjeller mellom mennesker i kurs- og seminar-
situasjonen og de samme menneskene i jobbsituasjonen.

«Det er på tide at
vi trenger dypere
inn i emosjonelle
sider ved
ledelse.»
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JAN SPURKELAND:

Lederens A-faktor

Bruk oppførselsvurdering når du rekrutterer 
Spør hvordan en kandidat har jobbet, hva
han eller hun har gjort og hvorfor, for det
er mer interessant enn hva han eller hun
oppnådde. Det mener det amerikanske
research- og konsulentfirmaet Spencer
Stuart, som introduserer oppførsels-
vurdering som rekrutteringsmetode.

VANSKELIG Å FABRIKKERE
En stor fordel med å basere intervjuet
rundt oppførsel er at utførte handlinger
er vanskelig å lyve om. Når kandidaten
blir spurt vil han med stor sannsynlighet
gi en forholdsvis korrekt redegjørelse for

sine handlinger. Dette kan senere kon-
trolleres i samtale med referansene, som
personens tidligere kolleger og sjefer. 

KONTROLLÉR REFERANSENE
For å kontrollere referanser kan man
gjøre som følger:

1 Fokuser på spesifikk oppførsel selv
når du intervjuer referansepersoner.

Be personen om å beskrive spesifikke si-
tuasjoner som er relevante for kandida-
ten. Spør om innstillingen til kandidaten
samt hvordan (eller om!) dette påvirket
resultatet. 

2 Be om «referanserammer». Fakta-
opplysninger, som at kandidaten

økte inntektene med 30 prosent, er kun
meningsfullt i relasjon til noe annet.
Hvordan så inntektene ut tidligere og
hvilken endring ble det da kandidaten
sluttet i firmaet? Finn også ut spesifikke
fakta om forholdet mellom kandidaten
og referansepersonen. Et uttrykk som
«han er den beste sjefen jeg noensinne
har hatt» får et helt annen mening der-
som det menes «han er den eneste
sjefen jeg har jobbet for». 

3 Finn ytterligere referansepersoner.
De referansene som kandidaten gir

er, selvfølgelig, partiske til kandidatens
fordel. Når du intervjuer kandidaten bør
du be om andre navn. Hvem jobbet du
sammen med? Hva het kunden? Hvem i
teamet hjalp deg med implementering-
en? Dermed får du en liste over personer
som kan gi mer objektive redegjørelser
for kandidatens handlinger. 

(Kilder: Behavioral Screening, Richard A.
Smith, Lee Esler, Spencer Stuart) MRG
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Vi bruker like lang tid på møter som før, men stadig oftere
foregår de utenfor møterommet.

AV PÅL HAUGLAND SKEGGS

red@ukeavisen.no

– Den totale tiden vi bruker på møter er den samme, men
de nye formene for kommunikasjon som SMS, e-post og
chatting på internett fører til færre timer i det tradisjonelle
møterommet. Det påstår Bjørn Tommy Tollånes, som er
medforfatter av kurset møteteknikk på mikrokurs.no, og for
tiden seniorrådgiver for Sosial- og Helsedirektoratet.

OVER TIL ANDRE FORMER
Ifølge Tollånes blir det fremdeles brukt like mye tid på mø-
tevirksomhet, men noen av møtene er gått over i andre for-
mer. Det er nemlig ikke lenger bare Thorvald Stoltenberg
som inviterer til frokostmøte hjemme på eget kjøkken.

– Hjemmemøtene er ikke noe som nettopp har dukket
opp, men et nytt navn på ting som alltid har eksistert. Et
toppledermøte kan gjerne holdes i ulike settinger, som for
eksempel på et kjøkken hjemme hos en av deltakerne. 

KAFFEBAR PÅ VEI INN
Tre-fire stykker på en kaffebar er på vei inn som det store
nye, skal vi tro Tollånes. Det er passe uformelt, kan ordnes
på kort tid og krever mye mindre enn et lunsjmøte. Her er
det for eksempel ingen diskusjon om hvem som skal ta reg-
ningen. En kaffebar er imidlertid ikke noe sted en bør dis-
kutere de innerste forretningshemmelighetene, råder Tollå-
nes som selv har overhørt ting som slett ikke burde vært
diskutert over en kaffe på hjørnet.

TREGT FOR NETTMØTER
Utbredelsen av programmer for å chatte på internett, det vil
si å føre en samtale ved hjelp av tekst, har eksplodert på
hjemmemarkedet. De fleste programmene er helt gratis, og
flere bedrifter begynner å ta denne teknologien i bruk.

STÅENDE BESLUTNING
I noen bedrifter holder de stående møter, hvor det ikke fin-
nes én stol i møterommet. Det er ingen gode stoler å lene
seg godt tilbake i for å sippe til koppen med kaffe, og da er
en mentalt forberedt på å gjøre noe og komme seg ut igjen.
Men i følge Tollånes er det likevel ikke møteformen som er
det viktigste:

– Uansett hvilken modell du velger for møtet ditt må det
hele koke ned til det essensielle spørsmålet som alt for ofte
ikke er godt nok gjennomtenkt: hva vil jeg egentlig med
dette møtet?

MYE KAN GÅ GALT
Konsulent Kjetil Steen Solberg har ikke bare positive erfa-
ringer fra de ulike formene for møter han har vært med på.
Og i løpet av mange år i rådgivningsfirmaet ESSEGE, blant
annet som prosjektleder, har han samlet erfaringer fra flere
bedrifter.

– Jeg har vært med på alt for mange alternative møter
som har gått galt. I et møte hvor vi brukte bildetelefon mis-
tet vi hele tiden forbindelsen til den vi pratet med. Og et pro-
blem som stadig vender tilbake ved chatting på internett er
at brukerterskelen er for høy. Det er ikke noe problem for
dem som jobber i en IT-avdeling, men du kan jo selv tenke
deg det generelle brukernivået hos bedriftsledere.

ALT TIL SITT FORMÅL
Det betyr likevel ikke at han er negativ til å prøve ut nye me-
toder. Det omtalte stående møtet viser seg å være uhyre ef-
fektivt.

– Beslutningene og valgene går unna som bare det. Du
gidder ikke å stå i ro mye lenger enn 20 minutter, forteller
Solberg. Men han minner om at en slik møteform vil være
lite egnet for å planlegge en langsiktig strategi for bedriften.

TRENDY
Solberg mener mange av alternativene til møterommet er
trender som vil komme og gå, på samme måte som kontor-
landskap også var noe som ble prøvd på 70-tallet. Men vide-
okonferanseutstyret og bildetelefonene ser han på som mer
permanent.

– Det er viktig å kunne se reaksjonene hos personen du
snakker med. Men så lenge en ikke er sammen fysisk, vil en
alltid mangle den viktige atmosfæren og det medmennes-
kelige som oppstår ved å være i samme rom.

Utfordrer
møterommet

HALLO BERGEN: På sekunder kan TV 2 Interaktiv samle kontorene i Oslo og Bergen til videomøte. Her er Gunnar Stavrum
(t.v.), Jan Grønbech og bakerst Morten Holst. (Foto: Pål Haugland Skeggs)

Bildetelefon 
ble løsningen for TV 2
Ansatte ved TV 2 Interaktiv i
Oslo har de siste to årene
droppet flyturen til Bergen for
å holde det ukentlige møtet.
Løsningen var et restlager
med bildetelefoner til et par
tusen kroner.

AV PÅL HAUGLAND SKEGGS

red@ukeavisen.no

– Det kreves en egen møtedisiplin
ved slike møter. En fatter seg i kort-
het, og er litt mer direkte i hva en
sier, forklarer daglig leder og sjefre-
daktør for TV 2 Interaktiv Gunnar
Stavrum.

På et knøttlite cellekontor i TV 2
Interaktivs lokaler i Oslo sitter han
sammen med tre medarbeidere på
den ene siden av et bord. På den
andre siden sitter Bergenskontoret,
representert ved et tv og en avan-
sert isdn-telefon med kamera. Det
er tid for den ukentlige statusrap-
porten.

Deltakerne sitter helt rolig, og
kommer etter tur med rapporter fra
hvert sitt område. Salgstall for på-
sken, antall SMSer med scorings-
varsler for helgas fotballkamp, og
SMS-inntekter på forrige Idol. Stav-
rum er møteleder, og ber om status
fra teamet i Bergen. Men ingen av
dem gestikulerer med armene, og
ingen holder opp diagrammer eller
dokumenter foran kamera. Da
kunne vel møtet strengt tatt bare
vært et par telefonsamtaler?

– Det er stor forskjell fra å holde
rent telefonmøte, svarer strategi- og

forretningsutvikler Morten Holst.
Han påpeker at selv om ikke bilde-
kvaliteten er helt perfekt, får han et
bra inntrykk av kroppsspråk og re-
aksjoner. Også sjef for TV2Torget
Jan Grønbech støtter opp om Holst:

– Du blir kjent med en person
på en helt annen måte når samta-
len er visuell. Jeg er ny her i TV 2,
og det har vært en klar fordel å ikke
bare ha en telefonstemme å forhol-
de seg til. Grønbech understreker
at selve kvaliteten på bildet ikke er
så viktig, så lenge lyden er bra. Han
har vært på møter i andre bedrifter
som har hatt kostbart konferan-

seutstyr hvor bildekvaliteten har
vært suveren, mens lyden gjerne
har hakket eller hengt etter.

KOMBINASJON ER IDEELT
Stavrum legger ikke skjul på at en
mister litt av personligheten ved
slike møter, men mener likevel at
det er langt fra alle møter hvor en
trenger denne ekstra tilstedevæ-
relsen.

– Ni av ti møter kan uten proble-
mer holdes på denne måten. Kom-
binert med enkelte personlige
besøk, er opplegget ideelt.

ØYEKONTAKT MED BERGEN: Med en bildetelefon koblet til en vanlig tv slipper
Morten Holst (t.v.), Christian Lind, Jan Grønbech og Gunnar Stavrum å sette seg
på flyet til Bergen. (Foto: Pål Haugland Skeggs)
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■ Få frem dine hovedpoeng. 
■ Forbedre din fremføring. 
■ Skap effektive visuelle hjelpe-
midler.

Boken omhandler forberedelser
og undersøkelser før presentasjo-
nen, og deretter selve presentasjo-
nen. Vi får blant annet en grundig
gjennomgang av PowerPoint,
design og ulike grafiske elemen-
ter. Boken er konkret, grundig og
nyttig. Når man stadig presente-
rer ideer eller resultater, blir det
lett en vane, og man trenger
fornyelse og forbedring. 

Boken gir mange gode
innspill som er verdt å ta vare
på og bruke. MRG

Jennifer Rotondo og MikeRotondo jr.:
PresentasjonsteknikkN. W. Damm & Sønn
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Nye bøker
Tilpasning for funksjonshemmede
Vi har inngått avtale med Posten om «post i butikk». I den forbindelse lurer vi
på om det stilles noen krav til at denne delen av butikken skal være tilpasset for
funksjonshemmede, for eksempel tilgjengelig for rullestol, installasjon for
teleslynge mv. KUNDEANSVARLIG

SVAR: Oss bekjent finnes det ingen særregler om dette verken i lov eller for-
skrift. Det kan imidlertid følge av avtalen med Posten at butikken skal sørge for
en slik tilpasning. I så fall er det viktig å få klarhet i hvem som skal dekke
kostnadene ved en eventuell installasjon eller ombygging.

Det vil trolig uansett lønne seg å sørge for at butikken innredes slik at kun-
dene får en enkel tilgang til de varer og tjenester som tilbys.

Krav til konkursboet
En av mine leverandører har gått konkurs. Kan jeg kreve at konkursboet
oppfyller avtalen? TEKSTILFORHANDLER

SVAR: Nei, når leverandøren er gått konkurs, vil du ikke kunne kreve at kon-
kursboet foretar leveringen. Dersom en kontraktspart kunne kreve sine varer
utlevert, ville dette kunne gå på bekostning av kreditorfellesskapet. Reglene ved
konkurs er laget for å hindre dette.

Konkursboet har imidlertid en rett til å oppfylle de kontraktene som kon-
kursskyldneren hadde ved konkursåpning. Du kan kreve at boet tar stilling til
om det vil tre inn i avtalen «uten ugrunnet opphold». Dette betyr ikke at det
må gis svar umiddelbart, men at den tiden som går før boet gir sin tilbake-
melding, må kunne begrunnes ut fra en fornuftig bobehandling.

Russ som blir nektet adgang til butikk
Vi driver en liten dagligvarebutikk som den siste tiden har vært plaget av russ
som «rundstjeler» oss og lager mye støy inne i butikken. På denne bakgrunn
har vi besluttet å nekte russ adgang til butikken. Noen av russens foreldre har
tatt kontakt med oss og påpekt at vi ikke har adgang til å gjøre dette. Hvem har
rett? BUTIKKSJEF

SVAR: Som utgangspunktet er det selger som bestemmer hvem han eller hun
vil selge sine varer til. Imidlertid må det antas at den som stiller seg til disposi-
sjon for enhver kjøper, slik tilfellet er i detaljhandelen, har plikt til å selge til
dem som henvender seg til butikken for å handle. Unntak fra denne «kontra-
heringsplikten» krever saklig grunn. Butikker som eksempelvis er utsatt for
tyverier/naskerier fra russen, må antas å ha slik saklig grunn for å nekte dem
adgang. 

Pakke fra utlandet
Hvilke regler gjelder for innførsel av pakker fra utlandet. Nylig mottok jeg en
pakke hvor firmaet, som leverte den, etter min oppfatning krevde et urimelig
høyt fortollingsgebyr. Hvor kan jeg henvende meg for å klage?

DAGLIG LEDER

SVAR: Det finnes en rekke bestemmelser som gjelder ved innførsel av varer for
salg i Norge. Tollvesenet er pålagt å kreve inn toll og avgifter for alle varer som
innføres fra utlandet eller overføres fra Svalbard eller Jan Mayen. Toll og avgifts-
direktoratet har utarbeidet brosjyrer og veiledere som du kan finne på Internett
eller bestille fra tolldistriktskontorene. Nærmere informasjon fås ved å kon-
takte nærmeste tolldistriktskontor. Du finner også informasjon på internett-
tjenesten Bedin.

Såkalt «fortollingsgebyr» som kreves inn av det firmaet som leverte ut
pakken, gjelder betaling for utførte tjenester, ekspedisjonsgebyr. Dette har ikke
tollvesenet noen befatning med. Dersom du ønsker å klage på «fortollings-
gebyret» må du derfor ta kontakt med firmaet som har utstedt gebyret.

Permittert sa opp selv
Jeg leder en bedrift hvor vi i vinter har gjennomført en del permitteringer.
Dette er en årviss foreteelse på grunn av sesongsvingninger. Kort etter en
lengre permitteringsperiode valgte imidlertid en av de permitterte å si opp selv.
Han hevdet at han automatisk fikk krav på lønn i oppsigelsestiden. Jeg presi-
serer at oppsigelsen kom etter varsel om permitteringer. Har han da krav på
lønn i oppsigelsestid? PERSONALSJEF

SVAR: Nei. Dersom permitteringen var iverksatt før arbeidstager ga oppsigel-
sen, vil nok utgangspunktet være at hans oppsigelse ikke avbryter permit-
teringen og gir rett til lønn i oppsigelsestiden. Vær imidlertid klar over at
enkelte tariffavtaler har løst dette spørsmålet forskjellig. Arkitektenes Fag-
forening har en avtale med arbeidsgiversiden hvor en permit-
tert arkitekt får lønn i en oppsigelsestid hvis han sier opp
selv under en permitteringsperiode. Samtidig er det jo en
nokså negativ side ved dette at han da også mister
ansettelsesforholdet.

VED TORILD M. BRENDE
Direktør for Næringsjuridisk seksjon i Handels- og
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Odd Reitan, Atle Brynestad,
Petter Stordalen og Jens Petter
Ekornes er blant de som stiller
opp for å fortelle landets mange
håpefulle gründere hvordan de
kan slå seg opp i en stadig
tøffere konkurransesituasjon. 

Alle har en drøm. Noen tør å
forfølge den, men de færreste
oppnår formidabel suksess. Hva
er det som gjør at enkelte vin-
nere parkerer konkurrentene? 

Flere av Norges beste grün-
dere stiller for første gang opp
for å gi deg sin suksessopp-
skrift. Mange av de som omta-
les har startet på bar bakke, og
har ved hjelp av sin egen grün-
derfilosofi bygget opp bedrifter
verdt milliarder av kroner. Dette
er en bok til inspirasjon og
glede for alle som har en drøm
om å få til noe. Uansett om det
økonomiske klimaet preges av
opp- eller nedgangstider, velger
folk å starte egne bedrifter. Ved
hjelp av denne boken kan du
skaffe deg verdifull innsikt i
hvordan landets beste bedrifts-
etablerere tenker. 

Forfatteren har intervjuet 15
av Norges beste gründere.
Fremgangsrike bedriftsetable-
rere forteller deg om suksesskri-
terier, hvordan de fremskaffet
kapital og ikke minst hvorfor så
mange gründere dukker under.
Samtidig settes søkelys på fem
profilerte selskaper, og grün-

dere, som ikke lyktes med sin
forretningsidé. Hva var det de
gjorde feil?

De personene som er inter-
vjuet er: 

– Une Amundsen 
– Alain F. Angelil 
– Per Boasson 
– Atle Brynestad 
– Jens Petter Ekornes 
– Ole Jørgen Fredriksen 
– Hans Geelmuyden 
– Bente Sollid-Hansen 
– Bjørn Lyng 
– Petter Planke 
– Odd Reitan 
– Egil Stenshagen 
– Petter A. Stordalen 
– Jon Stephenson von

Tetzchner 
– Idar Ulstein

MRG

Stian Jacobsen:Norges beste gründereHegnar Media
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I mange organisasjoner benyt-
ter de ansatte internett til privat
surfing. En ny studie, utført av
University of Maryland Center
for e-Service sammen med
research-bedriften Rockbridge
Associates, Inc., viser at
arbeidsgiverne ikke nødvendig-
vis taper på dette. De ansatte
ser nemlig ut til å bruke enda
mer tid til jobben når de er
hjemme, gitt at de har internet-
tilkobling. 

Studien viser at mennesker

som har tilgang til internett
både på jobben og hjemme
spanderer i snitt 3,7 arbeidsti-
mer i uken på internett til
private oppgaver. Samtidig
bruker de 5,9 timer i uken
hjemme på internett for jobbre-
laterte oppgaver. Med andre ord
bruker medarbeiderne mer tid
på jobben hjemme i fritiden enn
de bruker til private anliggender
i arbeidstiden. 

(Kilde: Human Resource Briefing)
MRG

Kompenserer for nettsurfing



Til tross for økende arbeidsledig-
het er nær 1,1 million av landets
2,3 millioner yrkesaktive åpne for
å bytte jobb.
Nesten 250 000 personer søker aktivt
etter ny jobb. Det viser en undersøkelse
Opinion har gjennomført for Manpo-
wer.

– Den høye viljen til å bytte jobb er et
uttrykk for urolige tider i næringslivet
og at stadig flere arbeidstakere er min-
dre interessert i å sitte i samme jobb

lenge, sier konserndirektør Truls Frog-
ner.

– For omlag to av tre lønner det seg
økonomisk å skifte jobb, men i motset-
ning til tidligere undersøkelser vi har
foretatt, er det i dag en økning i antall
personer som oppgir at de har gått ned
i lønn ved jobbskifte. Det kan være et
tegn på at en større del av jobbskiftene
skjer ufrivillig, sier Frogner.

Undersøkelsen viser også at jo lavere
inntekt arbeidstakeren har, desto større
er sjansen for at vedkommende bytter
jobb. Sjansen for at man bytter jobb

øker dessuten dersom man er i privat
sektor fremfor offentlig sektor. Folk
uten utdanning er mindre åpen for
jobbskifte i forhold til de med utdan-
ning. 

ALDER SPILLER OGSÅ EN ROLLE
Sannsynligheten for at man er åpen for
å bytte jobb øker med over 23 prosent
dersom man er under 30 år i forhold til
gjennomsnittet blant de yrkesaktive.
Blant personer under 30 år oppgir hele
58 prosent at de er åpen for et jobbskif-
te.

UKEAVISEN LEDELSE OG NÆRINGSLIV – NR. 18 – FREDAG 16. MAI 2003 33Ledelse

Hyggelig
kurshotell med unik

atmosfære

Konferansepakker inkl.
helpensjon & vinforedrag
eller temamiddag i eget

lokale i Bryggerikjelleren. 

kr 795,-
pr. person i dobbeltrom

Tlf: 32127200 • Faks: 32127205
Kongensgt. 3, 3510 Hønefoss

• Åpent for grupper hele året
• Havets festbord – bacalao

– sprellende ferske råvarer

www.ringholmen.no
Tlf: 71 52 04 02 – E-post: post@ringholmen.no

• Romslige rom med dusj og WC
• Kystekspressen fra Kr.sund (20 min.)

eller Trondheim (3 timer)

����������	
��������������������	
����������

���������	���

������	��

����������	
����������

��������������
��������������

���������

��������	
�
������������	
���	��	���

Vil du 
annonsere her?

Ring 22 310 213
og snakk med Mona.

Kurs • Seminarer • Konferanser • Reiser

1,1 million
åpne for 
å bytte jobb

Nesten 250 000 personer søker aktivt etter ny jobb. (Foto: Heidi B. Nilssen/Scanpix)

Når du arver et
vanskelig prosjekt
Et utfordrende prosjekt har gått over
styr og du har blitt spurt om å ta over
prosjektledelsen. Dette innebærer en
stor mulighet for deg til å vise dine
evner, men det finnes også en viss
risiko. 
Finn ut av dette før du takker ja:

DEN TIDLIGERE PROSJEKTLEDEREN: 
Mennesker kan ta det ille opp når de
må frasi seg ansvaret for et prosjekt.
Det kan til og med gå så langt at den
tidligere prosjektlederen retter sin
bitterhet mot deg. Book derfor et
møte med din forgjenger for å disku-
tere prosjektet og forklare hvor verdi-
full personens erfaringer fra prosjek-
tet er for deg. Vær nøye med ikke å
kritisere hvordan prosjektet har blitt
fulgt opp så langt. Lytt, still spørsmål
og skriv notater.

DE NÅVÆRENDE GRUPPEMEDLEM-
MENE: Om resten av arbeidsgruppen
er intakt kommer de kanskje til å føle
seg mer eller mindre mislykkede. De
er kanskje også redde for at deres
stilling er truet. Ta derfor et møte med
gruppen og gjør det klart at du ikke
legger skylden på noen, men at ditt
mål er å få styr på prosjektet igjen. 

DEN OPPRINNELIGE PROSJEKT-
PLANEN: Du har antagelig ikke vært
med på å fastsette prosjektplanen fra
begynnelsen. Dersom planen er
problemet kommer du til å mislykkes
om den ikke endres. Vær beredt på å
argumentere for revideringer i planen
med oppdragsgiveren.

(Kilde: Human Resource Briefing) MRG

1,1 million
åpne for 
å bytte jobb
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Når næringsministeren vinker farvel
til norske industriarbeidsplasser
og energiministeren ikke kan sikre

kraftforsyningen, er de offer for en
utvikling politikerne selv står bak.
Statsrådene har gitt fra seg makten,
men er blitt sittende med det politiske
ansvaret. 

Ikke mange ledere i Norge har så
mange sjefer som statsrådene. Ikke
mange har så høy kjendisfaktor heller.
Hver uke, ja nesten daglig, viser de
ansiktet sitt på skjermen eller i avisen og
blir behørig omtalt og bedømt i de tusen
hjem. Fra sofakroken spør vi oss stadig
oftere om hvorfor de ikke griper inn og
setter skapet på plass. Vi tar for gitt at de
nærmest har uinnskrenket makt og
begriper ikke hvorfor de tilsynelatende
lar humla suse. Arbeidet i Makt- og
demokratiutredningen avslører at det
nok ikke er så enkelt lenger. Mange
forhold gjør at  statsrådene har mindre
makt enn tidligere. Det dreier seg både
om en vedtatt markedstilpasning, en
uunngåelig globalisering, et regjerings-
ivrig Storting og ustoppelige journalis-
ter. I boka Reformer og lederskap mener
forfatterne Tom Christensen og Per
Lægreid å kunne påvise at rommet for
selvstendig politisk styring og skjønn er
skrumpet inn. Deres hovedfunn i stu-
dien av roller og reformer i regjerings-
apparatet er at statsrådene har tapt
terreng i forhold til byråkrater og Stor-
ting. I tillegg må økt
mediepress og EU ta
skylda for at statsrådene
har mindre herredømme
over egen tid og politik-
kens dagsorden.

MER MAKT TIL
BYRÅKRATENE
Reformene med mål- og
resultatstyring og struk-
turell fristilling har gitt
de administrative lederne
i staten mer makt enn
før, særlig gjelder dette
selskapslederne. Mar-
kedsrettingen, enten den
har skjedd i form av
avvikling av statlige
monopoler, delprivatise-
ring eller deregulering,
har gjort at man fra
statsrådsposten frivillig har gitt slipp på
mye makt. Ingen synes lenger å mene at
statlig detaljregulering har noe for seg i
forretningsmessig sammenheng. Når
stadig mer overlates til fagfolk og
eksperter, følger fokus på evaluering og
resultatindikatorer naturlig med. For-
skerne mener at økt vekt på fagstyring
gjør at ting lettere oppfattes som faglig
og objektivt enn som resultat av poli-
tiske valg. Rettslige bindinger og økono-
miske føringer som EU legger på Norge
gjennom EØS-avtalen, innsnevrer
statsrådens egne disposisjoner ytterli-
gere. EØS-avtalen gjør i tillegg at politik-
ken dreies mot reguleringer og regelpro-
duksjon som norske politiske ledere i
økende grad må ta hensyn til og får
ansvar for til tross for at de bare har hatt
begrenset, om noen som helst, innfly-
telse på dem.

STORTINGSREGJERERI OG MEDIAPRESS
Mindretallsparlamentarismen har ført
med seg et langt mer aktivt Storting, der
stortingsregjereriet kommer til uttrykk
både i beslutningsprosessene og kon-
trollfunksjonen. Når tunge medier
samtidig setter den politiske dagsorden,
gjerne ved overdimensjonering av
enkeltsaker, blir det vanskelig for en
statsråd å vinne gehør for helhetsvurde-
ringer og egne prioriteringer. I stedet
blir statsrådens rolleutøvelse vridd mot

det dagsaktuelle og bort
fra det langsiktige og
prinsipielle. Den statsråd
som prøver å følge de
prinsipielle, langsiktige
retningslinjer for sty-
ringen av sitt departe-
ment, vil straks få ord på
seg for å være usynlig og
tafatt og må ta til takke
med laveste score på
terningkastene. Både
mediepresset og stor-
tingsaktivismen gjør at
statsrådene blir mer
usikre i sin rolle, sier
forskerne, og det virker
negativt på forholdet
mellom politisk og admi-
nistrativ ledelse i departe-
mentene. Grunnen er at
den politiske ledelsen

oftere og oftere kommer i situasjoner
der de blir sittende med ansvaret uten å
ha makt og myndighet, mens mange av
de fristilte får større makt uten at det
nødvendigvis medfører større ansvar.
Jamfør de utskjelte statsrådene Gabri-
elsen og Stensnæs. 

VERDILØS PLANLEGGING
Spenningen mellom en politisk ledelse
som avgir makt, men beholder ansvaret,
og en fristilt instans som får makt, men
slipper det politiske ansvaret, er ikke av
ny dato. Selv om stadig flere statsmono-
poler flagges ut av departementene, har
reformene som skal skissere løsninger
på problemet, latt vente på seg. Å skulle
lede et departement i et slikt krysspress
er ikke enkelt. Det er heller ikke statsrå-
dens balansegang mellom langsiktig
planlegging i eget departement og

kortsiktig agering på oppdukkende
politiske mål. Slik det nå er, mener
forskerne at langsiktige planer og strate-
gier har begrenset verdi i et apparat som
må være så lydhørt for krav fra omgi-
velsene, enten de kommer fra Stor-
tinget, interesseorganisasjoner, media
eller EU. Når Statsråden utøver leder-
skap, skjer det ofte helt uavhengig av
både det faglige og langsiktige, i følge
forskerne. I praksis skjer handlingene
der målene er uklare, kunnskapsgrunn-
laget usikkert, maktgrunnlaget omstridt
og ressursene begrenset. Den partipoli-
tiske nærsynthet gjør det vanskelig å
følge de lange linjer i styringen av
departement og fagfelt. Når vi ikke ser
statsrådene på skjermen, kan de være
sysselsatt med den delen av jobben som
går ut på å lede selve departementet.
Skjønt vanligvis har de fleste gjerne to
sett av styringssystemer eller parallelle
prosesser i departementet – en formell
og en reell – en med langsiktig planleg-
ging og en dagsaktuell. Mens byråkratiet
tar seg av den første, vier statsråden seg
vanligvis til den siste. De styringsproble-
mer som måtte oppstå av slikt, løses
internt. Hvorvidt en statsråd gjør en god
eller dårlig jobb som departementets
sjef, er det vanskelig å finne ut av. Avi-
sene kaster ikke terning om denne
delen av jobben deres.

POLITISK SEKRETARIAT
Den norske byråkratiske kulturen,
inkludert forholdet mellom politisk og
administrativ ledelse i departementene,
er preget av stor tillit og gjensidig loja-
litet. For selv om det har vært og frem-
deles er stor skepsis i departementene
til å omgjøres til et politiske sekretariat,
har utviklingen utvilsomt beveget seg i
den retning. For samtidig som etats- og
selskapslederne opererer med friere
tøyler, er departementsrådene blitt
tettere integrert i politisk ledelse. Dette
har skjedd til tross for byråkratenes
redsel for å få svekket sin faglige inte-
gritet av partipolitiske overtoner. Land
som vi vanligvis ikke sammenligner oss
med, Australia og New Zealand, har
eksperimentert med liknende reformer
siden 80-tallet, og mener de har lykkes
med sine nye modeller. Blant annet kan
en ny statsråd plukke ut ansatte i
embetsverket og plassere dem i sin
politiske stab. Etter endt gjerning, eller
skifte av statsråd, går de tilbake til sine
opprinnelige jobber. De har også brutt
tradisjonen med embetsverkets uoppsi-
gelighet, og de fleste administrative
ledere er ansatt på kontrakter og har
prestasjonslønn. «Down under» mener
de å ha funnet fram til et velfungerende
system, der sterke politiske og adminis-
trative ledere samhandler i et aktivt
samspill. Embetsverket verdsetter aktive
og tydelige politiske ledere, samtidig
som det er akseptert at embetsverket må
være partipolitisk nøytralt.

FASTLÅSTE MØNSTER
Forskerne har avdekket at det norske
regjeringsapparatet også er preget av
klare samordningsproblemer, særlig på
tvers av departementer og sektorer.
Lederrollen har mest fokus innen egen

sektor, og systemet er preget av sterke
fagdepartementer og ministerstyre. At
regjeringen i prinsippet er et kollegium
av likeverdige statsråder med sterk
konsensus-orientering, veier ikke opp
for dette. Forsøkene på å bygge opp
Arbeids- og administrasjonsdeparte-
mentet til et forvaltningspolitisk overde-
partement har heller ikke lyktes, selv om
stadig flere saksområder går på tvers av
de etablerte departementsgrenser.
Forskerne er kommet til at verken
utformingen eller utøvelsen av rollen til
våre statlige toppledere har forandret
seg særlig selv om samfunnet de er satt
til å lede har gjennomgått dramatiske
endringer de seinere år. I den grad
forvaltningspolitiske reformer har hatt
virkning, har de bidratt til å styrke den
administrative ledelsen på bekostning
av den politiske. I en tidligere studie,
gjort for 20 år siden, ble det slått fast at
de administrative lederne var faglig
uangripelige, men politisk ubrukelige.
I dag dras byråkratene i retning av å
utvide sitt territorium fra faglige premis-
sleveranser i beslutningsprosessen til
også å omfatte politisk-strategisk rådgiv-
ning. 

POLITISK STYRINGSABDIKASJON?
Det store spørsmålet er om vi er på vei
inn i en styringsabdikasjon fra politisk
hold, og om forvaltningen mer blir en
erstatning for politikken enn et redskap
for den. Et enda større spørsmål er
kanskje om det politiske miljøet er klar
over at dette skjer eller ønsker at det blir
slik. For selv om det ikke er gjort i en
snarvending å sortere ut en passende
styringsmodell for departementene, bør
kanskje politikerne i større grad interes-
sere seg for denne delen av det politiske
styringssystem. Gjør de ikke det, vil
blandingsforholdet i statsrådens leder-
funksjon fortsatt bestemmes av person-
lige egenskaper og yte påvirkninger. Det
blir en avveining mellom politisk sty-
ring, administrativ kontroll, forretnings-
messig frihet, brukerstyring, effektivitet,
fagstyre, politisk lojalitet, partipolitisk
nøytralitet og rettsstatsverdier. Og forut-
setningen om at statsrådene skal styre
mer i stort og mindre i smått fortsatt
vanskelig å leve opp til. Dersom utvik-
lingen får gå sin gang, mener forskerne
det er sannsynlig at innholdet i den
politiske styringen vil endre seg fra
proaktiv og direkte til sterkere innslag av
indirekte styring gjennom generelle
regelverk og påvirkning av meningsdan-
ningsprosessene og respons på ytre
press. Rollen som organisator og fortol-
ker, kan således bli viktigere i statsråds-
stolen enn rollen som beslutningstaker.
I så fall ville kanskje mange mene at det
var på tide å definere de områder stats-
rådene fortsatt skal beholde både makt
og ansvar for.

Anne-Lise Bakken er
medlem av Rådet for
makt- og demokrati-
utredningen. Tidligere
blant annet forbruker- og
administrasjonsminister
(1986-88) og leder av
Forbrukerrådet.

«Den statsråd som
prøver å følge de

prinsipielle, langsiktige
retningslinjer for
styringen av sitt

departement, vil straks
få ord på seg for å

være usynlig og tafatt
og må ta til takke med

laveste score på
terningkastene.»

Faglig innspill: Politisk lederskap Av Anne-L ise  Bakken

Ansvar uten makt

Samarbeidsregjeringen på Slottsplassen i ok-
tober 2001. Mange forhold gjør at statsrådene
har mindre makt enn før.

(Foto: Lise Åserud/Scanpix)



GERHARD HELSKOG, JOURNALIST OG DOPMISBRUKER

– Jeg har aldri inhalert.

JENS ULLTVEIT-MOE, STYREFORMANN MED STYRESAMBOER:
-– Karen er topp på alle måter.

KNUT HAAVIK, EKS-REDAKTØR MED RELIGIØST TILSNITT:
– Se og hør meg i kirken også.

YNGE HAAGENSEN, EKS LO-LEDER SOM PREDIKANT:
– Jeg gjorde ingen skade.

Misbrukeren
– Dette er en trist dag for
TV 2, slo TV 2-sjef Kåre
ValebrokK fast på en pres-
sekonferanse i Bergen
denne uken.

Gladnyheten om at
fjernsynskanalen fritt kan
fotografere både tidligere
og fremtidige barnemor-
dere til hygge og nytte for
småbarnsforeldre og andre
tv-seere landet rundt,
druknet i sjokkmeldingen
om at dopingjeger Gerhard
Helskog har drukket kaffe.

– Vi har visst dette en
stund, og det er derfor han
ikke har vært å se på fjern-
syn på lenge. Men vi hadde
håpet at det ikke skulle bli
offentlig kjent, sa Valebrokk.

Gerhard Helskog har
drukket kaffe siden han var
ung. Han har drukket kaffe
hjemme, og han har hatt
brukerutstyret stående på
kjøkkenbenken hvor hans
barn hadde tilgang til det.
Han ga kaffe til sin kone
allerede før de ble gift, og
han skal ha fått henne til å
drikke mens hun var gravid. 

– Hadde han enda bare
holdt seg til whisky, sukket
Valebrokk tungt.

– Gerhard har drukket
kaffe både i Norge og i
utlandet. Flere ganger har
han betalt kvinner for å
servere seg kaffe. Vi snakker
her om profesjonelle
kvinner som driver med
dette som yrke. Flere av
dem har vært under 18 år.
De har solgt ham kaffe
mens han var på tjeneste-
reise for TV 2s regning.

Helskog ble avslørt da
rengjørerne fant skittent
brukerutstyr på kontoret
hans.

– Det viser seg at han
drakk mye kaffe da han
arbeidet med serien Rikets
Tilstand. Det kan muligens
forklare at vi fikk en del
kritiske tilbakemeldinger fra
publikum på den serien.

– Er Helskog så dreven
som misbruker at han kan
skille ulike kaffemerker fra
hverandre på lukten?

– Nei. Vi har snakket
mye om dette etter at
misbruket hans ble kjent i
bedriften, men han hevder
på det mest bestemte at
han aldri har inhalert, sier
en sorgtung Kåre Valebrokk.

DHH

NHO-president Jens Ulltveit-
Moe er dominerende eier i
Unitor. Nå er Karen Helene Mi-
delfart valgt inn i selskapets
styre. Midelfart er imidlertid
ingen hvem som helst. Hun er
samboer med presidenten. Vi
tror selvsagt ikke at hun er valgt
inn i styret fordi hun er kvinne
og samboer til styreformann
Ulltveit-Moe. Hun har doktor-
grad i økonomi og er ekspert i

internasjonal økonomi og
skipsfart. Så den saken er grei. 

Det spørs om ikke Ulltveit-
Moe nå er i ferd med å gå opp
ei løype som fører til at kvinne-
andelen i bedriftsstyrene kan
øke såpass at Ansgar Gabri-
elsen blir fornøyd. Det finnes
tusenvis av kvalifiserte sambo-
ere og ektefeller. Få dem inn i
styrene. Det er ingen grunn til
på gå over bekken etter vann.

Ulltveit-Moe med samboer i styret

En sann KrF-er ber om tilgi-
velse i kveldsbønnen med
jevne mellomrom for at rus-
brusen er kommet i handel
mens de har sittet med regje-
ringsansvaret. Nå har et utvalg
kommet med forslag som kan
døyve samvittigheten. Rusbru-
sen bør gjemmes mer bort i
butikkene, mener et utvalget.

– En kan ha egne disker i
butikken slik at disse varene
ikke står midt mellom brød og
ost. Den som kjøper alkohol,
må kunne gå en ekstra sving,

sier sosialpolitisk talsmann på
Stortinget, Magne Aarøen til
Dagens Næringsliv.

Det er klart de må kunne gå
en ekstra sving. De bør klare
mer enn det om de vil ha tak i
svineriet. Hva med å plassere
brusen i hyller høyt oppe på
veggen der den er vanskelig å
få tak i? Eller i kjelleren eller i
en mørk krok. Og skal det være
lov å bære rusbrus i bæreposer
og vesker. Det bør holde med
det en klarer å bære i hendene.

ML

KrF vil gjemme bort rusbrusen

Det er ikke bare amerikanske
leger som bekymrer seg over
landsmennenes økende over-
vekt. Nå tar luftfartsmyndighe-
tene – Federal Aviation Admi-
nistration – konsekvensen av at
gjennomsnitts-Sam er blitt
nesten ti kilo tyngre siden
1995. Overskuddsfettet reduse-
rer flyenes bæreevne, og repre-
senterer således en sikkerhets-
risiko. Mer omfangsrike
mennesker trenger dessuten
større klær, og også bagasjen er
blitt tyngre de siste årene. Nå
har FAA bedt flyselskapene om
å øke standard passasjervekt
med 4,5 kilo og standard baga-
sje med halvparten av dette.
Washington Post skriver at de
nye reglene vil kunne medføre

at småfly må la seter stå
tomme. Dersom flyplassene
ligger høyt over havet og været
er varmt og fuktig, vil også
store jetfly kunne bli påvirket
av de nye reglene, fordi opp-
driften reduseres under slike
forhold. For amerikanske fly-
selskaper som sliter med dårlig
lønnsomhet på grunn av stor
overkapasitet, kan dette være
en god nyhet. For oss som bor i
SAS-land gjelder det nå å holde
kiloene under kontroll. Hvis vi
blir for feite slik at SAS må fly
færre av oss, er det bare å pakke
sammen. SAS har det ille nok
som de har det om ikke vi skal
bidra til å tynge selskapet enda
lenger ned. 

Vektjustering i luftfarten

Se & hør meg

Jens Ulltveit-Moe nå også med styresamboer.
(Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix)
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Deler av kirken, deriblant
Hilde Hummelvoll, gikk i
sjokk da Knut Haavik fikk tale
på gudstjenesten i Vålerengen
kirke. Tidligere LO-leder Yngve
Haagensen har også talt der.

– Det tok visst verken kirken
eller jeg skade av, sier Haagen-
sen til VG.

Hvis poenget er ikke å gjøre
skade, burde mulighetene være
store for at de fleste kan få slip-
pe til. Man kan da ta seg sam-
men og vise seg fra sin beste
side et kvarters tid på en preke-
stol. Det spørs om ikke tiden er
inne for pastor Gelius til å slip-
pe Martin Schancke til. Han
har deltatt på kurs i politisk

korrekt oppførsel i Frp-regi.
Bare sørg for at han ikke forsø-
ker å si noe om unge kvinner.
Da kommer det garantert til å
skjære seg. Her har kursingen
ikke nådd inn.

Noen og enhver kan få angst
av regnskapstall for tiden.
Dagbladet kan fortelle at en
52 år gammel psykolog i fem
år unnlot å føre regnskap for
sin privatpraksis. Han for-
varte seg i retten med at han
hadde regnskapsangst. Men
den gikk ikke. Dommeren

mente han kunne overlatt
regnskapsføringen til andre.
Det endte med at han ble
dømt til fengsel i 25 dager.   
Han gruer seg fryktelig til å
komme i fengsel, særlig til
hver dag å måtte holde regn-
skap med hvor mange dager
han har igjen å sone. 

Knut Haavik sett og hørt i kirken. 
(Foto: Tor Richardsen/Scanpix)
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