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OLE KOPREITAN (70) og ARIL 
EDVARDSEN (69) er enige: Skal det bli 
fred på jord, må gamlingene slå sine pjal-
ter sammen. Som sagt så gjort: Freds- og 
miljøaktivisten Kopreitan, med sin pins-vogn 
på Karl Johan, som et tidsbilde fra den kalde 
krigen, i ivrig demonstrasjon mot atomvå-
pen. Spesielt amerikanske. Og evangelisten 

Edvardsen, som nettopp har overlatt drif-
ten av Sarons dal til sin sønn, og som 

trenger et prosjekt i sin pensjonisttilværelse. 
Ikke nødvendigvis amerikansk, denne gan-
gen. Sammen har de startet en fredsallianse. 
”Vi er en sekulær organisasjon, som er fl ink 
med teknologiske beregninger og tallstørrel-
ser. Men det viser seg at dette ikke når inn i 
hjertene til folk. Aril har gjennom 50 år vist at 
han kan nå til hjertene, sier Kopreitan til Vårt 
Land. Den uslåelige kombinasjonen av tekno-
logi og teologi peker på politikerne. Kopreitan 

leser dem den for øvrig kjente teksten: «De 
legger større vekt på allianseforpliktelsene 
til Nato enn å lytte til befolkningen» messer 
han. Etter førti-femti år som profeter i eget 
land kommer anerkjennelsen av aktiviteten 
denne gang uhyre raskt: Lederen av «Bike for 
Peace», Tore Nærland, ønsker å nominere 
dem begge til Nobels fredspris. Det er mulig 
omgivelsene mener de siste tider rykker 
stadig nærmere. brj
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U K E N S pensjonisterpensjonisterOle Kopreitan (t.v.) 
og Aril Edvardsen

I ti år satt Bjørn T. Grydeland hver 
fredag ved Kongens Bord. Ikke 
akkurat til lunsj. Han satt med 

skjerpet penn og holdt styr på det 
som skjedde i Statsråd. I slutten 
av mai kom han selv opp som sak 
i det samme rommet da han ble 
utnevnt til stillingen som utenriks-
råd i Utenriksdepartementet – som 
ligger skrått over gaten for Slottet.

Der vil han også få mye å holde 
styr på.

Mange lunsjer
I mellomtiden har han gjort en 
stor sving innom Brussel. Først 
som Norges EU-ambassadør og det 
siste året som president i EFTAs 
overvåkingsorgan, ESA.

Og der er det blitt mange lun-
sjer. Et av hans viktigste arbeids -
redskaper.

Men nå er det slutt på lobbyvirk-
somheten og stjerner på blå bunn. 
Fra august får Grydeland en annen 
stjernehimmel for øye. Den som er 
fylt med skolelys – som offentlighe-
ten etter hvert har fått kjennskap til 
er veldig opptatt av hvem som får 
skinne sterkest i forhold til hvem. 
Og hvor det er best å få blinke. 

Utskjelling og 
latterliggjøring
Det viser rapporten som kom på 
bordet like etter at det ble kjent 
at Grydeland tar over etter Sven 
E. Svedman. Den beskriver en 

organisasjon der det forekommer 
utskjelling og latterliggjøring av 
kolleger, raseriutbrudd og negli-
sjering. Hele åtte prosent føler seg 
mobbet, og som eksempel på den 
harde konkurransementaliteten, 
fortelles det at noen fjerner nyttig 
informasjon fra andres innkurv 
for å sabotere deres arbeid.

Ryddeposisjon
Det bør falle noen stjerner, når 
Grydeland nå for alvor kommer 
i ryddeposisjon. 

For ryddingen er allerede i 
gang. Ikke bare mobbingen er 
kostet fram, men i en dyp krok 
fant man et topphemmelig og 
sensitivt personalarkiv. Så hem-
melig at verken nåværende eller 
tidligere utenriksministere skal 
ha kjent til det. Eller i alle fall vil 
de ikke fortelle at de gjorde det.

Trolig har arkivet eksistert 
i fl ere tiår. Blant de opplysnin-
gene som fi nnes der er ansattes 
alkoholproblemer.

Riktig trekk
Det er tsunamien og kritikken 
som den gang ble reist mot UD 
som har avdekket de tøffe for-
holdene. Daværende utenriksråd 
Bjarne Lindstrøm ble den gang 
sykmeldt og etter hvert forfl yttet til 
London. Og allerede på sin andre 
dag på jobben som utenriksminis-
ter sa Støre at det var nulltoleranse 
på mobbing. 

Men heller ikke hans ord viste 
seg mektig nok til å stoppe den 
ukulturen som rapporten avdek-
ker. Til sitt forsvar sier ministe-
ren at det er komplekst problem. 
Problemer er gjerne det, men å 
tilsette en som nærmest kom-
mer utenfra, som er vant til 
komplekse landskap, kan være 
det trekket som får til en nød-
vendig endringsprosess.

Protester
At det er en røff og tøff stil mellom 
diplomatene i UD er ingen nyhet 
for den nye utenriksråden. Da 
han ble Norges EU-ambassadør, 
protesterte alle tjenestemannsor-
ganisasjonene i UD. Det har ikke 
hendt tidligere. Trolig skjedde 
det av misunnelse og fordi han 
ikke var helt lik som dem. Han 
har verken har tatt aspirantkurs 
eller fulgt den tradisjonelle UD-
karrieren. Fram til han tiltrådte 
i Brussel, var Cand.Polit’en ved 
statsministerens kontor.

Men i Brussel har han vært ute 
mer enn en vinternatt.

Den velpleide luggen har fått 
blåst i seg i EØS-forhandlinger 
og kamper for den norske laksen. 
Han har vært å se i tv-ruten med 
sparsommelige, men presise kom-

mentarer, som ikke levner noen 
tvil om at han er diplomat.

Selv omtaler han seg helst som 
en leder.

– Ledelse er faktisk den viktigste 
jobben min, sa Grydeland da han 
var ambassadør i Brussel. 

Det bør være et godt utgangs-
punkt for å tre innover gangene på 
Victoria Terrasse.

Det er gjennom styrket perso-
nalbehandling og bedre lederskap 
departementet sier de vil komme 
de negative trekkene ved arbeids-
miljøet til livs.

Etter sommerferien er den ope-
raelskende moldenseren på plass.

Han kan jo starte med å invitere 
til lunsj.

AV MARIT RASTEN

 mr@ukeavisen.no

Bjørn T. 
Grydeland (58)

Ny utenriksråd for et 
departement med sterke 
interne utfordringer.

■

Navn i uken

Støres 
utvalgte

FO
T

O
:  K

N
U

T
 FA

L
C

H
 /S

C
A

N
P

IX

FOTO: MORTEN HOLM/SCANPIX

Det er ikke rart Hydro selger alle selskapene sine, 
når selskapet ledes av Eivind Reiten og Jan Reinås, 
raser Jens P. Heyerdahl.

– Med Eivind Reiten og Jan Reinås på toppen blir 
det bare fokus på aksjonærverdier. Hvis eierne, det 
vil si staten, hadde valgt Rune Bjerke og Finn Jebsen 
ville de fått et helt annet selskap.

Dette sa Jens P. Heyerdahl på et seminar i regi av 
forskningsstiftelsen Fafo, melder E24.  Han siktet 
til at Hydros toppsjef Eivind Reiten har solgt unna 
store deler av virksomheten de siste årene.

Orklas gamle toppsjef mener at staten har lagt 
for liten vekt på målsetningen bak eierskapet:

– Målsetningen vil påvirke den daglige driften hele 
veien. Industriell styrke og aksjonærverdier er helt 
forskjellig, og krever helt ulike beslutninger, sa han.

Slakter Hydro-ledelsen
FOTO: CORNELIUS POPPE/SCANPIX

Særavgiftsutvalget – hvor alle medlemmene er 
håndplukket av fi nansminister Kristin Halvorsen 
(SV) – vil fjerne taxfree-kvoten og heller øke alko-
holavgiften med ti prosent. Utvalget legger frem sin 
anbefaling i morgen. En slik økning av alkoholavgif-
ten betyr om lag 20 kroner mer for en fl aske bren-
nevin og noe over femtiøringen for en boks øl. 

Begrunnelsen er at økningen må være såpass 
stor for å veie opp for helseskadene som alkoholen 
medfører. Etter det Aftenposten vet, har økning av 
alkoholavgiften og fjerning av taxfree-kvoten vært et 
sentralt punkt i utvalgets arbeid. Aktører i bryggeri-
næringen er redde for at smuglingen tiltar.

– Øker de alkoholavgiften på denne måten, vil 
folk smugle enda mer, sier administrerende direktør 
Jan Bodd i Ringnes til Aftenposten.

Går for taxfree-stopp

Han er mannen som skal fjerne smertene etter for spisse albuer i Utenriksdepartementet.



Vi mobiliserer
Våre nye pakketilbud for småbedrifter inneholder 

alt du trenger for å jobbe utenfor kontoret. 

Kombiner telefonen du ønsker deg med tjenestene 

du trenger, og få alt til en gunstig pakkepris.

Hold deg oppdatert med e-post på mobilen 
og kalendersynkronisering. 
Velg en av disse toppmodellene fra Nokia eller HTC, 

og jobb hvor du vil. Månedsprisen på 299,- inkluderer 

Bedrift Proff-abonnement og E-post på mobilen. 

Se telenor.no/bedrift eller besøk en av våre forhandlere:
tlf: 815 48 200

www.mobildata.no

tlf: 55 11 75 80

www.telering.no

tlf: 815 44 400

www.bedrift.telehuset.no

Bestiller du i dag, får du gratis hjelp 
til å sette opp tjenestene. 
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LEDERPLASS
Ved redaktør Magne Lerø
ml@ukeavisen.no

Opera Software ble notert på børsen i 2004. Da var 
selskapet verd én milliard kroner. I 2006 steg verdien 
til det tredobbelte. Siden gikk det bratt nedover igjen, 
og nå er selskapets markedsverdi 1,6 milliarder. Det 
er standard børslogikk at det da stilles spørsmål om 
ledelsen driver selskapet tilfredsstillende. Dagens 
Næringsliv skriver at styret i Opera i lang tid har ment 
at tiden er inne for å fl ytte Tetzchner til en annen stil-
ling i selskapet.

Selskapet har vokst til 380 ansatte i Norge, Sverige, 
USA, Kina, Japan, Korea og India. De sørger for å holde 
ved like og nyutvikle programvare til nettlesere for 
PC-er, mobiler og andre duppeditter. Man kan ikke 
regne med et bedre marked enn det man nå har. Det er 
nå resultatene skal komme. Det mener i alle fall styret.

Det er styrets plikt å sørge for at selskapet har en 
ledelse som leverer resultater. Det sies at det er saken, 
ideen, som driver gründeren Tetzchner, ikke penger. 
Som administrerende direktør i et børsnotert selskap 
må han ha fokus på resultater og aksjekurs. Det kan 
virke som om styret og Tetzchner ser noe ulikt på hva 
det innebærer. 

Sarkozy – struttende handlekraft
Dette har vært den nyvalgte presiden-
ten i Frankrike, Nicolas Sarkozys uke. 
Valget sist helg ga ham fl ertall også i 
parlamentet. Nå er maktbasen sikret, og 
det er strake landeveien for å kjøre fram 
regjeringens politikk. Tempoet skal være 
høyt. Sarkozy har trippet utålmodig i 
lang tid. Det tok ikke mange dagene etter 
han ble valgt før de første beslutninger 
ble tatt. Listen over hva han akter å foreta 
seg i løpet av de første hundre dagene er 
lang og skremmende for hans politiske 
motstandere. 

Sarkozy vil ikke være som presidenter 
fl est. Presidenter fremstår gjerne som 
nasjonale samlingsfi gurer, konsentrere 
seg om de store linjene og holder arm-
lengdes avstand til den daglige politikken. 
De overlater til ministrene å kjøre løpet så 
langt det er mulig. 

Sarkozy opptrer mer som en admi-
nistrerende direktør. Her er det hands 
on fra første dag av. Hans lederstil kan 
minne litt om den måten Danmarks 
statsminister, Anders Fogh Rasmussen 
agerer på. Han er tøff, resultatorientert og 
effektiv Da han overtok som statsminis-
ter, fi kk embetsverket bakoversveis. Her 
skulle politikk iverksettes i form av kon-
krete delmål med gitte tidsfrister. Det var 
bare å hive seg rundt både for ministre 
og embetsmenn. Både Sarkozy og Fogh 
Ramussen styrer som administrerende 
direktører. Her gjelder det å produsere 
resultater som forventet.

Sarkozy opptrer som en moderne leder 
når det gjelder å sette sammen sitt leder-
team. Han vil ha bredde, motsetninger og 
motforestillinger. Mest overraskende var 
det at han utnevnte Bernhard Koucher 
til utenriksminister. Han er sosialist, 
aktivist og grunnlegger av Leger uten 
grenser. Han ligger også i front når det 
gjelder kvinnerepresenta-
sjon, syv av 15 regjerings-
medlemmer er kvinner.

Arbeidsledigheten 
blant ungdom er 22 
prosent i Frankrike. 
Det må Sarkozy gjøre 
noe med. Han forstår 
at franskmennene ikke 
kan arbeide mindre enn 
andre og opprettholde 
sin temmelig sjenerøse 
velferdsstat. Sarkozys 
metode er skattelettelser 
for å skape vekst. De 
lettelsene i skatter og 
avgifter som er besluttet, 
er såpass store at det har 
skapt bekymringer i Brussel. Her frykter 
de at Frankrike får et større underskudd i 
nasjonalregnskapet enn det EU forventer 
og krever av medlemslandene.

Frankrike er blitt liggende etter i øko-
nomisk utvikling. Om Sarkozy vil lykkes, 
får vi vite etter hvert. Et fl ertall i folket 
mener i alle fall at det er den medisinen 
han foreskriver som vil virke. 

Selv om Sarkozy representerer høyresi-
den, velger han også her å gå sin egen vei. 
De fi kk sjokk i Brussel av uttalelser han 
kom med i valgkampen om at de fi re frihe-
ter som EU baserer seg på, ikke kan gjelde 
uten videre. Sarkozy vil ikke legge fransk 
næringsliv åpen for alle og enhver. Han vil 
ha nasjonal kontroll over nøkkelbedrifter 

og offentlige tjenester. I 
Brussel hørte de en pro-
teksjonist som talte.

Han er imidlertid på 
parti med EU-ledelsen 
når det gjelder å få på 
plass en ny grunnlov. 
Sarkozy vil droppe en 
grunnlov og istedenfor 
utvide dagens regelverk. 
Da trenger man ikke 
folkeavstemninger. 

I WTO-forhandlingene 
har også Sarkozy kom-
met med en advarsel til 
EU. Han vil torpedere 
en avtale som innebærer 
at de franske bøndene 

må ofres. Han viker også ubøyelig i sin 
motstand mot at Tyrkia skal bli med i EU. 
Når EUs toppledere samles i helgen, vil 
de oppleve at det har fått en Fransk presi-
dent som det ikke er lett å skubbe seg på. 
Sarkozy vil med fynd og klem ivareta sitt 
lands interesser.

Når det gjelder lederlønninger, spørs 
det om ikke Dag Terje Andersen vil la seg 

inspirere av den nye franske presidenten. 
Sarkozy har sagt han vil nedlegge forbud 
mot fallskjermer. Han sier rett ut at det er 
umoralsk å kvittere ut titalls millioner til 
ledere som ikke oppnår god nok resultater.  

Frankrike er en falmet stormakt. 
Gjennom Sarkozy har Frankrike fått en 
stemme som høres langt tydeligere i det 
internasjonale samfunn enn de slitne 
ordene fra Jacques Chirac. Folk fl est 
satser på at Sarkozy er i stand til å gi 
Frankrike den posisjonen de bør ha i det 
internasjonale samfunn. 

Når regjeringens politikk siger inn 
over folk, blir det bråk. Det bråket vil 
Sarkozy være hovedpersonen i. Han vil 
ikke skyve andre ministre foran seg. 
Sarkozy vil være ufravikelig i sitt krav 
om at det skal herske lov og orden i 
Frankrike. Men litt opptøyer i gatene har 
de tradisjoner for i Frankrike. 

Sarkozy har vunnet tillit fordi han har 
vært tydelig på hva han vil. Han setter 
skille og skape debatt der han ferdes. Et 
fl ertall i det franske folk ser behovet for 
forandringer og har tatt sjansen på at 
Sarkozy vil levere varene. Gjør han ikke 
det, taper han neste valg. 

Vanligvis er det grenser for hvor mye 
galt og riktig man rekker å gjøre på fi re år. 
I Sarkozys tilfelle er det ikke sikkert det er 
slik. Den handlekraft han har vist så langt, 
kan bli en fransk minirevolusjon i løpet av 
fi re år. Det vil ta lang tid på reversere den 
utviklingen Sarkozy har satt i gang. 

Nicolas Sarkozy 
har overtatt som 
administrerende 
direktør i 
Frankrike. Her 
går det unna. 
Resultater skal 
produseres på 
rekordtid. 

Nicolas Sarkozy har vunnet tillit fordi han har vært tydelig på hva han vil.

FOTO: PATRICK KOVARIK/SCANPIX

Oppgjøret i Opera
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Danish Coaching Institute   ·   P: +45  70 20 44 47   ·   info@danskcoachinginstitut.dk   ·   www.danskcoachinginstitut.dk

University degree in Coaching - now in Scandinavia
The fi rst and only masters degree in Coaching for Scandinavia, accredited by Portsmouth University since 2002. 

Delivered by Europes leading coach trainers: The Performance Consultants.

First year - Postgraduate Certifi cate start: 27th of November 2007 in Copenhagen.

THE PROGRAMME IS:
• Delivered in a highly interactive way modelling high level coaching.
• Provides the very best coaching theory & practice by leading trainers
• Very interactive and you meet leaders form a variety of  companies
• Diverse and will stretch your mind, developing your personal leadership
• Favouring an emphasis on face to face work, giving you practical experience
• Accredited by Portsmouth Úniversity and UK Ministry of Education

• Postgraduate Programme - 3 years total with 3 levels – 2 day modules
      Certifi cate, Diploma and Masters. Each gives a university degree.
• Providing an international student network from leading companies and
 organisations.
• Company based coaching and learning projects – results in your own company
• The programme has excisted for 5 years in UK – 125 candidates holding one of  
 the degrees. Now 2nd year in Denmark and Scandinavia.

WE WANT TO TAKE YOU TO THE NEXT LEVEL! 
We would like to support you in your personal development in Coaching and Leadership on your journey to be the best leader and coach you want to be.

The objective of the MSc programme is to develop leaders, managers and coaches to be able to unlock the human potential of the individual, team and organisation.

INFO-MEETING:
Oslo: 13th of August 6.15 to 8 PM
Sign up and further information: 
info@danskcoachinginstitut.dk

MSc in Coaching and Development takes a max of 18 students. 
Deadline for enrollment: 1st of September 2007.
Students already signed up from Denmark, Sweden and Faro Islands. 

Uenigheten mellom SV og Ap i asylpoli-
tikken utspiller seg nå knyttet til afgha-
nerne som har fått avslag på sine asylsøk-
nader og slått leir utenfor Stortinget 
etter å ha vandret pilegrimsleden fra 
Trondheim til Oslo. Det er blitt statsse-
kretær Libe Rieber–Mohns lodd å fronte 
denne saken. Hun sier det som det er. De 
afghanerne som nå motsetter seg å reise 
fra landet, har fått prøvd sin sak i alle 
instanser, både i Utlendingsdirektoratet 
(UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Det 
er ikke lenger noen appellmulighet. 

Regjeringen kan også vise til at FNs 
høykommissær for fl yktninger har sagt at 
det er mulig å sende afghanere tilbake til 
trygge deler av Afghanistan. I SV og deler 
av Sp er det misnøye med at Libe Riber-
Mohn har valgt en form som gjør at regje-
ringens politikk hørers ut som om den er 
tøffere enn det de synes den er. – Jeg er 
litt overrasket over måten hun har uttalt 
seg på. Jeg hadde håpet hun kunne være 
litt mer ydmyk, sier SVs innvandringspo-

litiske talsmann Rolf Reikvam. 
Å gjør dette til en sak om det inntrykk 

Libe Riber Mohn skaper er et sidespor. 
Å sende mennesker som har gått fra 

Trondheim til Oslo for å kunne få bli her 
og som frykter for hva som 
kan skje når de er tilbake 
i Afghanistan, er uttrykk 
for maktbruk. 

Å forsøke å utøve makt 
med ydmykhet og smil er 
ikke å anbefale. Det Riber-
Mohn formidlet var at 
grensen nå var nådd. Det er 
ikke aktuelt å vurdere deres 
sak på nytt eller utsette 
avgjørelsen om at de skal 
sendes tilbake. I løpet av et minutt på TV, 
rekker man ikke å formidle fl ere budskap. 
Hun svarte på det hun ble spurt om. Når 
budskapet er så pass tydelig virker det kun 
provoserende å forsøke å pakke det inn 
med «synes synd på, skulle gjerne hjulpet, 
håpe det går bra med de osv.». 

Afghanerne sier de ikke vil fl ytte seg 
frivillig. Det er deres rett til å protestere 
på denne måten. Når politiet bærer bort 
asylsøkere, synliggjøres det dilemma 
som preger vår asylpolitikk. Hver eneste 

uke sendes det mennesker 
ut av landet, mot deres 
vilje. Slik har politikerne 
vedtatt at det skal være. 
Vi kan ikke se at det er 
noen grunn til å tvile på at 
afghanerne blir behandlet 
på lik linje med andre 
asylsøkere. De har fått 
prøvet sin sak grundig. 
Politikerne har da heller 
ikke kompetanse til å over-

røve asylmyndighetenes vedtak. 
– Et stort fl ertall, 70 prosent i 2006, 

av afghanske asylsøkere får opphold i 
Norge. Et lite mindretall har fått avslag. 
Afghanere med avslag består av enslige, 
unge menn i arbeidsfør alder som kan 
returnere til stabile områder. Disse må, 

som andre asylsøkere med endelig avslag, 
reise tilbake til hjemlandet, sier statsråd 
Bjarne Håkon Hanssen. Han understre-
ker at et endelig avslag på en asylsøknad 
innebærer at utlendingsmyndighetene 
har kommet fram til at søkeren ikke 
fyller vilkårene for å få asyl, beskyttelse 
eller opphold på humanitært grunnlag. 
Returer skjer innenfor en samarbeids-
avtale mellom FN’s høykommissær for 
fl yktninger (UNHCR), afghanske myn-
digheter og norske myndigheter. Returer 
gjennomføres ikke før UNHCR har gjen-
nomgått listene med opplysninger om de 
som ikke lenger får oppholde seg i Norge. 
Dette gjelder både frivillige og tvangs-
messige returer. Tvangsmessige returer 
vil ikke bli gjennomført uten at UNHCR 
er informert. Utsendelse av asylsøkere 
som protesterer heftig virke brutalt og lite 
ydmykt. Slik er maktens ansikt. Det er 
umulig å unngå. Alternativet er fri inn-
vandring eller en annen innvandringspo-
litikk enn det som gjelder.

Makt mot afghanerne

Tetzchner eier 15 prosent av selskapet. Kari 
Stautland, enken til medgründeren Geir Ivarsøy 
eier 13 prosent. Andre i ledelsen har også aksjer. 
Tetzchner kontrollerer i realiteten over 30 pro-
sent. Det betyr kontroll på generalforsamlingen. 
Det ligger an til at Nils A. Foldal blir sparket 
som styreleder og at Ole Peter Lorentzen og 
Grace Reksten Skaugen forsvinner ut av styret. 
Tetzchner får inn sine egne folk.

Det er ikke godt å si hvordan markedet vil rea-
gere på sikt. Aksjekursen bekymrer Tetzchner lite. 
Det styret som har gått av har gjort jobben sin. 
De har våget å utfordre gründeren og hans solide 

maktbase. Tetzchner har brukt sin eiermakt. Det 
har han rett til. 

Det som er i ferd med å skje, kan bety mange 
skritt tilbake for Opera Software. Men det er ikke 
sikkert. Det avgjørende er det produktet selskapet 
leverer. Tetzchner har solid tro på det han holder 
på med. Den troen kan ingen ta i fram ham. Men 
det fi nnes nok eksempler på at gründere har tapt 
stort på at de ikke maktet å gi fra seg kontrollen til 
andre som vil kunne tilføre selskapet. Det fi nnes 
også eksempler på det motsatte, at gründeren 
har hatt rett og fått igjen for sin stahet og iver for 
å ha kontroll. 

FOTO: WERNER JUVIK

Å forsøke å 
utøve makt 
med ydmykhet 
og smil er ikke 
å anbefale.

Tetzchner Tetzchner 
har brukt sin har brukt sin 
eiermakt for eiermakt for 
å få det styret å få det styret 
i Opera som i Opera som 
han ønsker.han ønsker.
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Dette er eliteserien 
av bedrifter

STATOIL  topper listen, men det er andre storselska-
per som kan vise til langt bedre vekst, melder E24.

Norges 500 største selskaper målt etter omsetning 
hadde innteker på over 2.800 milliarder kroner i 2006, 
eller rundt 800 milliarder kroner mer enn Oljefondet. 
Omsetningen er cirka 16 prosent (400 milliarder kroner) 
mer enn i 2005.

Av de 10 øverste selskapene er seks av dem direkte 
knyttet til oljeindustrien, melder E24.

Tallene er hentet inn av Norges Største Bedrifter og 
omfatter selskaper registrert i Norge.

Også Norgesgruppen og Reitangruppen kan vise til bra 
vekst. 

u

Best i Europa
NORDMENN  er Europas 

raskeste betalere. I gjennom-
snitt tar det bare 26,4 dager 
før en regning er betalt, i 
motsetning til Hellas, hvor 
kreditorene må vente 105,9 
dager på å få pengene sine

Dette går fram av en 
undersøkelse utført av kredit-
thåndteringsselskapet Intrum 
Justitia.

– Nordmenn er først og 
fremst raske fordi vi generelt 
har korte betalingsfrister. 
Mens det i Norge er vanlig å ha 14 dagers betalingsbe-
tingelser, kan kredittiden være betydelig lengre i andre 
land, sier administrerende direktør Rune Viermyr i Intrum 
Justitia.

Dekk på nett
– DET JEG HAR  drevet med til nå er bare lekebutikk, 

sier dekkbaron Tommy Sharif.
Dekkforhandleren vil igjen utfordre bransjen. Han vil 

investere 40 – 45 millioner kroner på en nettsatsing på 
salg av dekk og felger over nettet, skriver Finansavisen. 
Han vil utvide den 4 200 kvadratmeter store bygningen 
han har i dag med ytterligere 4 000 kvadratmeter.

Nettbutikken vil være oppe å gå i mars/april neste år.
– Vi har prøvd å komme på nett i fl ere år, men først nå 

har vi fått til en avtale i utlandet som gjør det mulig å få 
det til, sier Sharif. Han er forberedt på at konkurrentene 
ikke vil ta ham alvorlig, men selv har han stor tro på at 
dette blir big business.

Det er fraktselskapet DHL som skal bringe dekkene ut 
til kundene.

u

u

I kø for å bli grønne
PR-BYRÅET  Geelmuyden. Kiese har så stor pågang 

fra selskaper som vil grønnvaske seg – skape en miljøpro-
fi l og kommunisere miljøbudskap – at de har opprettet en 
egen gruppe for dette.

– Mitt inntrykk er at næringslivet har sovet i timen når 
det gjelder miljø og miljøansvar, og nå søker næringslivet 
miljøer med miljøkompetanse. Forbrukerne er opptatt av 
miljø, og velger i stadig større grad leverandører som tar 
miljøansvar. Forbrukerne har makt. Virksomheter som 
ikke har fulgt med i miljøtimen kommer til å bli valgt bort, 
sier seniorrådgiver i selskapet, Hans Geelmuyden, til 
Dagens Næringsliv.

Satser på 
fond

RØDE KORS ’ fond på 2,5 
milliarder kroner – i betydelig 
grad bygget opp fra tidligere 
spilleautomatinntekter – skal 
hjelpe til på inntektssiden 
når spilleinntektene forsvin-
ner fra 1. juli

Røde Kors vedtok nye 
etiske retningslinjer for en 
uke siden, og trakk deretter 
ut 200 millioner kroner fra 
hedgefond og satte dem 
inn i aksjefond. Røde Kors 
har plassert over 600 millioner kroner i obligasjonsfond, 
550 millioner i pengemarkedsfond og resten i aksjefond, 
skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har budsjettert med en avkastning på 120 milli-
oner kroner i året av dette vi kaller pensjonsfondet, sier 
generalsekretær Trygve G. Nordby.

u

u

Saken: Jerry Yang, en av gründerne 
av Yahoo, går inn som toppsjef i 
selskapet. Her hjemme brukte Opera-
gründer Jon von Tetzchner eiermakt 
for å få kastet sitt eget styre. 

Aktørene: Gründere, aksjonærer. 

Perspektivene: Flere internasjonale it-
giganter har etter sviktende resultater 
satt gründeren inn igjen som toppleder.  

Jon von Tetzchner, gründer og toppsjef i programva-
reselskapet Opera, tok i bruk eiermakt for å få kas-
tet selskapets styre. Dette skjedde etter at enkelte 

store aksjonærer som ikke var fornøyd med selskapets 
resultater, ønsket å fjerne gründeren fra sjefsstolen. 
Mens aksjekursen endres og markedet diskuterer hvor-
vidt dette var en klok manøver fra Tetzchner eller ikke, 
kan vi imidlertid konstatere at stadig fl ere av de virkelig 
store, internasjonale IT-gründerne er tilbake i lederposi-
sjon etter å ha drevet med andre ting en periode.

Redningsmennene
Denne uken kom nyheten om at Yahoo-sjef Terry Semel 
går av som sjef i nettselskapet. Inn kommer Jerry Yang, 
en av konsernets grunnleggere. Sjefsbyttet kommer etter 
at Yahoo de siste årene har tapt terreng til konkurrenten 
Google. Yang går dermed inn i rekken av gründere som 
vender tilbake for å forsøke seg som redningsmenn. 

Det er ti år siden Steve Jobs – den genierklærte Apple-
gründeren som i egen person nærmest er prototypen 

på myten om den kvikke, individualistiske it-gründe-
ren fra Silicon Valley – igjen tok ledelsen i Apple. Jobs 
kom inn etter at selskapet over tid hadde levert dårlige 
økonomiske resultater, og var arkitekten bak en kritisk 
omstrukturering og modernisering av selskapets pro-
duktlinje. Jobs gjorde jobben, og i vinter ble det klart at 
en annen markant it-gründer, Michael Dell, forsøker 
samme oppskrift. 

Michael Dell, som har fungert som styreformann i 
Dell, overtok sjefsjobben etter Kevin Rollins. Dell hadde 
da mistet store markedsandeler til konkurrenten HP. 

Svikter ikke babyen
Om gründerne Dell og Yang på sikt vil klare å snu 

utviklingen i henholdsvis Dell og Yahoo, vites ikke. De 
har imidlertid en god utgangsposisjon. Omverdenen 
liker gründere som får det til. Og gründere som vender 
tilbake for å redde sine babyer, bare forsterker myten 
om it-gründerne. 

Dette er mennene som en gang var de unge guttene 

som slo seg opp og frem på pur entusiasme, teknisk 
kompetanse og kreativitet i en tid der folk fl est ikke 
hadde den ringeste anelse om hva it-teknologien skulle 
bety for fremtiden. Dette er gründerne som startet opp 
i garasjer, på gutterommet, på hobbybasis. Før it ble 
gigantindustri.

Endringstakten og konkurransen i IT-bransjen er 
høy, og selskapene trenger virkelig kreative, tekniske 
begavede sjefer. Når gründerne nå er tilbake for å redde 
selskapene sine, er det blant annet fordi markedene og 
aksjonærene krever det, og de må levere varene. Også 
økonomisk. Og antagelig tyr de til de gamle oppskrif-
tene: Kreativ utvikling av teknikk. 

Det er denne tanken som driver også Jon von 
Tetzchner. Han grunnla ikke, og driver ikke Opera kun 
for pengenes skyld. 

AV ANITA MYKLEMYR
am@ukeavisen.no
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Næringsliv

N Ø K K E LTA L L

Gründerne 
tar ledelsen

Jerry Yang, Yahoo. Jon von Tetzchner, Opera. Steve Jobs, Apple.
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det rødgrønne Norge, skal det «sultefô-
rede» byråkratiet bygges opp igjen, lyder 
begrunnelsen fra statssekretær Dag-Henrik 
Sandbakken (Sp). 

I fjor brukte gjennomsnittskommunen 
3,405 kroner brutto per innbygger på admi-
nistrasjon. Nå har kostnadene økt med 
rundt 10 prosent fra 2005, ifølge Statistisk 
sentralbyrå.

– Når man bevilget mer til barnehager og 
omsorgsarbeid, følger det med ekstraoppga-
ver på det administrative planet, sier KS-råd-
giver Børre Stolp til avisen.  

Dynamitt-duo 
for fred  

OLE KOPEREITAN,  veteran i Nei 
til Atomvåpen, vil samarbeide med Aril 
Edvardsen i Sarons Dal on å skape en ny 
fredsallianse. I går møttes veteranaksjo-
nisten og veteranevangelisten, melder Vårt 
Land. 

Medlemstallet i Kopereitans organisa-
sjon har sunket en tiendedel siden den kalde 
krigen toppet seg. I dag har Kopereitan – et 

u

trofast innslag på Karl Johan med sin kampan-
jetralle med pins – rundt 15 000 medlemmer.

– Vi er en sekulær organisasjon, som 
er fl ink med teknologiske beregninger og 
tallstørrelser. Men det viser seg at dette 
ikke når inn i hjertene til folk. Aril har gjen-
nom 50 år vist at han kan nå til hjertene, 
sier Kopereitan til avisen, og håper å få råd 
og inspirasjon slik at hans organisasjon 
kan nå ut til fl ere. Hovedfokuset hans nå er 
politikerne. 

Krangler om 
klimakutt

NÅ HAR  administrerende direktør 
Øystein Olsen og forskningssjef Ådne 
Cappelen i Statistisk sentralbyrå (SSB) bedt 
partene om å holde en lav profi l, for de to 
posisjonene tilsvarer de to som har ført 
til intern splid i regjeringen om klimakut-
tene: Statsministeren vil ha kutt på billigste 
måte, uansett hvor de blir tatt, i Norge 
eller i andre land, mens SV og Sp vil ha 
tallfestete kutt nasjonalt, skriver Dagens 
Næringsliv.

– Vi legger ikke munnkurv på folk i SSB, 
men det er grenser for hvor langt en intern 
debatt skal gå i mediene, sier Olsen.

Han kjenner ikke til at Statsministerens 
kontor skal ta tatt kontakt med SSB i forhold 
til hva fagmiljøene der mener, og avviser at 
det er slike henvendelser som har ført til at 
debattantene nå må holde en lavere profi l, 
skriver Dagens Næringsliv.

u

SISTE UKE
Kjendisbønder 
håver inn

GÅRDSKJENDISER  som Lars 
Sponheim, skipsredere og TV-stjerner håver 
inn millioner i statsstøtte. 

Tidligere DNB-sjef Borger A. Lenth; pro-
gramleder i NRK Astrid Brekken; Grisebonde 
Tollef Grindstad, kjent fra TV2s seersuksess 
om bonderomantikk; konsernsjef Axel 
Krigvig i Nortura; Ap-nestleder og fi skeri-og 
kystminister Helga Pedersen; samferdsels-
minister Liv Signe Navarsete, en skøytelø-
per, en tidligere skiløper og kronprinsparet 
er blant mottakerne av fet jordbruksstøtte. 
Mange sier de ikke engang er avhengige av 
den, melder VG.

Men jordbruket er likevel ikke særlig lønn-
somt, ifølge forskerne. Nationen har publi-
sert statstilskuddet til norske bønder – gård 
for gård. Over 50 1000 navn ligger nå inne 
på en søkbar database på nationen.no.

Fredes – til 
etter valget  

STATSMINISTER  Jens Stoltenberg vil 
ikke skifte ut statsråder før etter høstens 
valg.

– Det er i dag ingen planer om å skifte ut 
statsråder før tidligst etter kommunevalget. 
Vi har en godt sammensatt regjering, sier en 
regjeringskilde til VG.

Også andre sentrale regjeringskilder skal 
bekrefte dette – noe som betyr at utsatte 
ministre som miljøvernminister Helen 
Bjørnøy, Barne- og likestillingsminister 
Karita Bekkemellem eller kunnskapsminis-
ter Øystein Djupedal sitter trygt – enn så 
lenge.

Sp-topper i 
Quisling-hets 

VIDKUN QUISLING  var en pådriver for 
dannelsen av Sp, påsto Høyrepolitiker Peter 
Skovholt Gitmark. Nå raser Sp-topper.

– Dette er en oppsiktsvekkende avspo-
ring av en viktig debatt og det er dessverre 
historisk vankunne. Quisling var ikke med på 
å danne Bondepartiet, sier parlamentarisk 
leder i Sp, Magnhild Meltveit Kleppa, til VG.

Sp-representant Per Olaf Lundteigen 
reagerte momentant under debatten:

«Vidkun Quisling hadde ingenting med 
etableringen av Bondepartiet å gjøre. Jeg ber 
representanten om å kvittere ut det.»

Mer penger til 
byråkrati 

KOMMUNENES  byråkratiutgifter stiger. 
Fortjent, mener regjeringen.

Nå kommer ekstra kommunekroner til 
byråkrati, melder Vårt Land.

Etter år med slanking er mange kom-
muner underadministrert, og nå som 
kommuneøkonomien går så det suser i 

u

u

u

u

Samfunn

Saken: Det er strid om hvor mye 
CO2 som kan spares ved å legge 
elektrisk strøm fra land ut til de 
norske oljeinstallasjonene offshore.

Aktørene: Regjeringen, 
SFT og miljøbevegelsen, 
først og fremst Bellona.

Perspektivene: Utslipp fra 
sokkelen er en av de viktigste 
grunnene til at Norge kommer så 
dårlig ut på alle CO2-statistikker, 
og en innsparing her vil kunne 
få stor betydning for hva som 
må spares på andre områder. 

Plattformene offshore drives med få 
unntak av elektrisitet fra gassturbiner 
som spyr sine avgasser rett ut i atmo-

sfæren. Det er fullt teknisk mulig å la platt-
formene bli drevet av strøm fra land. Når 
Gjøa-feltet i Nordsjøen settes i produksjon i 
2010, skal den drives med strøm fra det som 
blir verdens lengste vekselstrømskabel med 
en kapasitet på 40 MW. Miljøgevinsten vil 
selvsagt være avhengig av hva slags elpro-
duksjon som benyttes for å skaffe denne 
strømmen. Kommer den fra like foruren-
sende kraftkilder på land, vil vinningen gå 
opp i spinningen. 

Med en fremtidig norsk gasskraftproduk-
sjon basert på CO2-rensing og deponering, 
vil imidlertid elektrifi sering av petroleums-
industrien kunne bety store utslippsinnspa-

ringer.   Nå krangler industrien, myndighe-
tene og miljøbevegelsen om hvor mye som 
egentlig er å hente. Striden står både om 
hvor mye utslipp som kan spares inn, og 
om hva tiltakene vil koste.

To eller ti millioner tonn?
Statens forurensningstilsyn, SFT mener 
at Norges CO2-utslipp kan reduseres med 
20. millioner tonn i 2020. Det tilsvarer 22 
prosent i forhold til utslippene i 1990. I til-
legg til å kutte i veitrafi kken og industrien, 
mener SFT at det største potensialet ligger i 
å elektrifi sere sokkelen. Her mener tilsynet 
at Norge kan redusere utslippene med 2,6 
mill. tonn. 

Men prisen kan bli opp mot ett tusen kro-
ner per tonn CO2, blir det anslått. Det har fått 
Bellona til å reagere. Miljøorganisasjonen 
mener tilsynet opererer med en kostnad 
som kan være på så mye som fem ganger 
realiteten. Dessuten har Bellona anslått at 
elektrifi seringen kan bidra til å kutte så mye 
som 10 millioner tonn CO2 innen 2020.

Nestleder Marius Holm i Bellona sier 
at SFT har brukt fi re år gamle tall fra 
Oljeindustriens Landsforening (OLF) som 
bakgrunn for sine beregninger. 

– At de bruker gamle tall fra oljelobbyen 
synes jeg er helt skandaløst. Jeg forventer 
ikke at de skal basere seg på vår rapport, som 
er en enkel studie fra en lobbyorganisasjon, 
men den er i alle fall oppdatert, sier Holm 
til Aftenposten.no.

Vent med meldingen!
Bellona mener Regjeringen bør vente med 
hele klimameldingen hvis den ikke har 
bedre tall enn dette å forholde seg til. 

– Da vet vi med det samme at det blir en 
dårlig stortingsmelding. Da vil jeg heller 
foretrekke at de tar seg bedre tid. Jeg kan 
i alle fall ikke se at de kan klare å lage en 
klimapolitikk for petroleumssektoren på 
bakgrunn av dette, sier Marius Holm.

Hvem som er mest troverdig når gapet 
mellom påstandene blir så stort, skal vi 
ikke ha noen formening om. På annet sted 
i denne avisen fremgår det at både presse 
og publikum har en tendens til å tro mer 
på en organisasjon som Bellona enn på en 
offentlig instans som SFT når slik uenighet 
presenteres. Imidlertid blir det langt på vei 

Statens forurensningstilsyn, SFT mener 
at Norges CO2-utslipp kan reduseres med 
20. millioner tonn i 2020.
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Krangel om prisen på land

Jens Stoltenberg freder statsrådene.Jens Stoltenberg freder statsrådene.

Nå kommer det ekstra kommunekro-Nå kommer det ekstra kommunekro-
ner til byråkrati.ner til byråkrati.
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Regjeringen opererer med et janusan-
sikt i innvandrings- og integrerings-
politikk – både fordi regjeringsparti-

ene er sterkt uenige, og fordi Ap-talsmenn 
snakker med to tunger.

Arild Stokkan-Grande fra Nord-
Trøndelag er Arbeiderpartiets innvan-
dringspolitiske talsmann på Stortinget, og 
dermed er han også Regjeringens fremste 
representant i parlamentet på innvan-
drings og integreringsfeltet. Han hisset 
denne uken på seg de to andre regjerings-
partiene og sitt eget ungdomsparti da han 
uttalte offentlig at afgha-
nerne som hadde gått 
fra Trondheim til Oslo 
hadde vist så god fysisk 
form at de like gjerne 
kunne gå videre til sitt 
hjemland for å drive 
motstandskamp der.

Det er ikke første gang 
Stokkan-Grande er knall-
tøff – noen vil si følelses-
løs. For noen uker siden 
ble det kjent at broren 
til en norsk-iraker som drepte sin norske 
kone i Irak har søkt om asyl her i landet. 
Broren er tidligere utvist for å ha oppgitt 
falske opplysninger om seg selv og for å ha 
truet familien til den drepte svigerinnen. 
Stokkan-Grande sa til mediene at UDI 
burde krølle sammen asylsøknaden og 
kaste den i søppelbøtta. Han var akkurat 
like uforsonlig som Frp-politikerne, men 
formelt mer uryddig fordi han ved sin 
retoriske anbefaling blandet seg inn på et 
forvaltningsområde stortingspolitikerne 
skal holde seg unna.

Det spesielle med Stokkan-Grande 
er at han også er en mykis – med stor 
omsorg for fl yktninger. I et debattinnlegg 
i Dagsavisen denne uken argumenterer 
han kraftig imot Fremskrittspartiet som 
har tatt til orde for å skjerpe betingelsene 
for fl yktninger som søker opphold på 
humanitært grunnlag. Stokkan-Grande 
peker spesielt på at Arbeiderpartiet og 
Regjeringen vil gjøre det lettere for min-
dreårige asylsøkere å få bli her i landet.

Den ansvarlige statsråd, Bjarne Håkon 
Hanssen, har et mindre spenn i sin 
retorikk, men også han dobbeltkommuni-
serer. Når det gjelder afghanerne, sier han 
at deres sak er politisk uproblematisk fordi 
retningslinjene allerede er fastsatt. Han 
viser ingen forståelse for at forholdene i 
Afghanistan kan ha blitt verre i løpet av 
det siste året, og at det som ble ansett som 
fornuftig i fjor kanskje ikke er fornuftig i 
år. Samtidig skryter Hanssen av at denne 
Regjeringen fører en mer human politikk 
enn forgjengeren, fordi den er i ferd med å 
innføre nye og mindre strenge betingelser 
for barn som søker opphold.

Dobbeltkommunikasjonen i seg 
selv er det kanskje ikke så mye å si på. 
Regjeringen forsøker å balansere mange 
hensyn i innvandrings- og integreringspo-
litikken. Den skal både møte kravene fra 
den delen av den rød-grønne velgermas-
sen som synes at vi på dette feltet oftere 
må kunne ta menneskelige hensyn, og 
den skal tilfredsstille velgersegmentet som 
mener at vi har mislyktes med integre-
ringspolitikken og at vi av den grunn må 
bremse innvandringen.

Retorikken er mer bemerkelsesverdig, 
og det er ikke så lett å forklare hvorfor Aps 
ledende representanter bruker så store 
ord. Det mest nærliggende er at de føler et 
behov for å kontre Fremskrittspartiet. De 
vil ved hjelp av en tøff retorikk vise at de 
innvandringsskeptiske ikke er nødt til å 
velge Frp for å få en tøff politikk.

Samtidig vet både Hanssen og Stokkan-
Grande at de skaper mye negativ stem-
ning i regjeringssystemet ved å ordlegge 
seg slik de gjør. Både i Sp, SV og i AUF 
er irritasjonen over «innvandringshau-

kene» så stor at det kan få 
ringvirkninger. Det er rett 
og slett plagsomt, spesielt 
for mange SVere og AUFere 
å bli assosiert med de to 
Ap.-folkene, og det kan ha 
betydning dersom samhol-
det blir satt på prøve i andre 
sammenhenger.

Det er derfor mulig at 
både Stokkan-Grande og 
Hanssen rett og slett sier 
det de gjør, fordi de mener 

det. De ser på de marsjerende afghanerne 
som luksus-asylsøkere, og det provoserer 
dem kraftig at de ved hjelp av relativt godt 
PR-arbeid utfordrer likhetstenkning i 
asylpolitikken. Selv om det åpenbart ikke 
er problemfritt å vende tilbake til Kabul-
området, så er det tross alt lettere enn å bli 
sendt tilbake til svært mange andre pro-
blemområder der det er lite vestlig nærvær 
og mye vanskeligere å vite hva som skjer 
etter tilbakekomsten.

Alle er enige om at vi må begrense 
fl yktningestrømmen 
til Norge, og da er det 
et bærende prinsipp 
at vi må slippe inn 
dem som trenger det 
aller mest. Det er ikke 
afghanerne.

Sett fra ansvar-
lige myndigheters 
side må det rett 
og slett være 
skrekkelig 
irriterende 
at den 
norske opi-
nionen i liten 
grad har sansen 
for denne typen 
likhets- og rett-
ferdighetstenk-
ning. Mediene, 
og mange av oss 
publikummere, 
får sympati 
med dem vi 
ser, og ikke 
med dem vi 
ikke ser.

Mest 
sannsynlig er 
det irritasjo-
nen over dette 
fenomenet som 
ligger til grunn 
for den tøffe 
retorikken.

Regjeringens Janus-ansikt
POLITISK ANALYSE

«Regjeringen 
opererer med 
et janusansikt 
i innvandrings- 
og integrerings-
politikk.»

Av Aslak Bonde
aslakbonde@

politiskanalyse.no

Aslak Bonde er frittstående analytiker. 
Han er utdannet cand.philol. og har arbeidet som politisk journalist i Aftenposten i 11 år. 

Før det var han ansatt i NRK dagsnytt som all-round reporter og vaktsjef.
Les mer om politikk: www.politiskanalyse.no

Vil opprette klimaråd   
NORGE BØR  ha et fast klimaråd, som 

sørger for at politikernes klimaløfter innfris, 
mener Naturnvernforbundet. 

Naturvernforbundet frykter at regje-
ringens mål for klimakutt i Norge blir for 
svake. De vil ha et permanent klimaråd 
etter modell fra EU og Tony Blair, melder 
Dagsavisen.

Det uavhengige rådet skal bestå av 
representanter for forskningsinstitusjoner, 
miljøorganisasjoner, Enova, industrien og 
representanter for arbeidstakerne. 

Målet er å holde politikerne i ørene, sørge 
for at de innfrir løftene sine og at klimasaken 
ikke glemmes når den politiske debatten 
rundt den er mindre het enn nå. 

Valla vurderer 
sak – kan vinne

VALLA KAN VINNE  en eventuell retts-
sak, sier advokat Cato Schiøtz.

Valla og hennes advokat Harald Stabell 
har fått tillatelse til å lese rapporten fra psy-
kiaterne og fra psykologen. Men de har ikke 
fått tillatelse til å ta med seg dokumentene 
ut fra advokatkontoret.

– Hvis ikke LO vil utlevere dokumenter, 
kan de tvinges. Den kampen er LO dømt 
til å tape i retten, sier injuriekandidat Per 
Danielsen til VG.

Jusprofessor Hans Petter Graver sier Valla 
har to muligheter. Enten å hevde at private 

u

u

granskninger må føle alminnelige rettsprin-
sipper. Her fi nnes det per i dag ikke noe jus 
å vise til. Den andre er å gå til injuriesak. Da 
kan hun kreve utlevering. Hvis hun da vinner 
må LO utlevere dem.

Vil ha slutt på bråket
FRP VIL  ty til gamle metoder for å 

dempe bråk i skolen.
Flere spesialskoler, mer bruk av parade 

og gjensitting og synlig politi i skolegården. 
Dette er noen av punktene Frp i dag vil legge 
fram for Stortinget for å hindre bråk, proble-
matferd og uro i skolen.

Partiet vil også ha en kraftig økning i 
tallet på skoler med forsterket tilbud for å ta 
seg av elever som ikke fungerer i den ordi-
nære skolen, skriver VG. Og at fl ere elever 
må få dette spesialskoletilbudet.

u

skattebetalerne som tar regningen uansett. 
Det oljeindustrien vil måtte betale for å få 
gjennomført en elutbygging vil de jo kunne 
trekke fra på skatten, og med den høye skat-
teprosenten denne industrien har her til 
lands vil alle fradrag bli svært godt synlige 
på fi nansministerens budsjetter. 

Veitrafi kken
Når det gjelder SFTs vurdering av nor-
ske klimakutt, fremhever de veitrafi kken 
som den sektoren hvor mulighetene er 
størst. Her kan det kuttes over fi re mil-
lioner tonn ved hjelp av mer satsing på 

biodrivstoff og mer effektiv logistikk i 
godstransporten, heter det. 

Videre kan industrien redusere med 
2,7 millioner tonn gjennom eksempelvis 
å erstatte kull med trekull i ferrosilisium-
industrien. Den norske bygningsmassen 
kan bidra med 3,2 millioner tonn mener 
SFT, og her er det omstridte forslaget om 
å forby oljefyring en av fl ere muligheter.

AV DAG HÅKON HELLEVIK

dhh@ukeavisen.no

strøm til sokkelen

Frp vil  ty til gamle metoder for å Frp vil  ty til gamle metoder for å 
dempe bråk i skolen.dempe bråk i skolen.
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Spillet i 
Brussel
Helgens EU-toppmøte i Brussel kan bli 
et av de viktigste noensinne. På spill 
står hvordan EU skal styres i fremtiden. 
Her er møtets nøkkel personer. 
Under de beinharde forhandlingene 
spiller de ulike lederroller.
AV DAG YNGLAND

Dag.Yngland@t-online.de

Mer makt til nasjonale 
parlamenter
Medlemslandenes egne nasjo-
nale parlamenter får trolig større 
innfl ytelse så snart en ny traktat 
er på plass. Det gir nasjonale 
parlamenter retten til å blokkere et 
lovforslag fra Kommisjonen der-
som de anser at forslaget bryter 
med subsidiaritetsprinsippet, altså 
prinsippet om at avgjørelser skal 
tas på lavest hensiktsmessige nivå. 

EU-kommisjonen krympes
I dag har hvert medlemsland en 
kommissær i «EUs regjering» i 
Brussel. Etter utvidelsen til 27 land 

gir det stadig tynnere porteføljer. 
Antallet kommissærer ser dermed 
ut til å reduseres til to tredeler av 
antallet medlemsland, slik at alle 
landene ikke lenger til enhver tid 
vil ha en egen kommissær.

Ikke roterende formannskap
Dagens ordning med å ha et 
land som halvårlig vertskap for 
møter for EUs regjeringssjefer 
(Ministerrådet) kan gå mot slut-
ten. I stedet kan EU-landene velge 
en formann for to og et halvt år. 
Lokaler, stab og ressurser blir 
ledet fra Brussel og det blir min-
dre reising.

Dette er EU-lederne enige om

Heltinnen
ANGELA MERKEL – EUs store stjerne akkurat nå. Klarte å 
lokke medlemslandene til et klimakompromiss i mars og ledet 
G8-møtet av verdens største industrinasjoner med stø hånd. 
Satser på meglerrollen, men som tysk regjeringssjef er hun 
sårbar overfor polsk skittkasting. Kan ha nådd toppen for sin 
innfl ytelse. På grunn av hennes popularitet ute møter hun 
 stadig mer opposisjon hjemme.

Bråkmakerne
Polens mest berømte tvil-
lingpar – president LECH og 
statsminister JARO SLAV 
KACZYNSKI – er ute etter 
å bevare polsk innfl ytelse 
og sikre landet en fortsatt 
stor del av pengestrømmen 
i EU. Truer med å torpe-
dere toppmøtet om de ikke 
får beholde Polens relativt 
tunge innfl ytelse. I dag har 
Polen 27 stemmer i EUs 
Ministerråd med snaue 
40 millioner innbyggere. 
Tyskland har 29 stemmer med 
dobbelt så mange innbyggere. 
Polen har foreslått at tyskerne 
skal få 50 prosent mer stemmer 
enn dem. Tyskerne vil ha repre-
sentasjon etter folketallet.

Polen er det største av EUs 

nye medlemsland og ser seg 
som deres representant mot 
de tradisjonelle europeiske 
stormaktene. Men landet er 
også avhengig av EUs bistand. 
Landet vil få nesten 400 milli-
arder kroner i EU-støtte de neste 
fem årene.

Nykommeren
Den franske presidenten 
NICOLAS SARKOZY er 
hyperaktiv og utålmodig 
etter å komme i gang med 
sin presidentgjerning. Men 
det har gått litt over stokk 
og stein allerede, med 
ekteskapsproblemer og en 
ustø opptreden under G8-
møtet. Må balansere mellom 
rollen som Merkels støtte-
spiller (han er enig i hennes 
mål for bedre styring av EU), 
men må samtidig ta hensyn 
til at Frankrike sa nei til EUs 
grunnlov for to år siden (han 
må unngå alle tegn som min-
ner om en ny grunnlov).

Vismannen
ROMANO PRODI, Italias 
statsminister, styrer en svak 
regjering i et land som sliter 
med store indre problemer. 
Men den tidligere presiden-
ten i EU-kommisjonen kan 
med sin erfaring spille en 
viktig rolle som formidler.

Frispilleren
TONY BLAIR har sin siste 
store opptreden som britisk 
statsminister før han går av 
til uken. Det gir ham frihet i 
forhandlingene. Tar han hen-
syn til sin etterfølger Gordon 
Brown, vil han holde fast ved 
den britiske euroskeptiske 

 linjen. Da vil Blair kjempe 
mot alle forsøk på å gi EU 
overhøyhet over nasjonal lov. 
Men han kan også gå med på 
et og annet overraskende kom-
promiss i forhandlingene for å 
trygge sin egen fremtid. Han 
er nemlig foreslått av president 
Sarkozy som ny president i den 
neste EU-kommisjonen.

Problemløserne
Luxembourgs lille, store stats-
minister JEAN CLAUDE 
JUNCKER har mer enn en gang 
reddet EUs toppmøter fra kollaps. 
Den språkmektige politikeren 
fra mini-staten er ingen trussel 
mot noen og godt likt. Men hans 
sjarm har så langt ikke virket 
overfor det polske tvillingparet 
Kaczynski. Andre mulige meglere 
er Spanias statsminister JOSE 
LUIS ZAPATERO som styrer et 
land med omtrent samme befolk-
ningstall og posisjon som Polen, 
og som derfor er i en lignende 
situasjon. Tsjekkernes stats-
minister MIREK TOPOLANEK 

er Polens eneste støttespiller i 
striden om stemmer, men støt-

ten er halvhjertet. Tsjekkerne kan 
satse på en meglerrolle i stedet.

Merkel er 
favoritten
Den tyske regjerings-
sjefen Angela Merkel er 
for tiden Europas mest 
populære politiske leder. 
Men ikke over alt. 

Nesten en tredel (28 prosent) av EUs 
borgere ønsker at Merkel skal ha en 
sterk lederrolle i EU. Merkel er den 
mest populære EU-lederen – foran 
EU-kommisjonens president José 
Manuel Barroso. Den nye franske 
presidenten Nicolas Sarkozy og 
den kommende britiske statsmi-
nisteren Gordon Brown har med 
15 og 14 prosent knapt halvparten 

av Merkels oppslutning, viser en 
meningsmåling fra Bertelsmann-
stiftelsen. 13 840 personer i 14 EU-
land var med i målingen.

Merkel er naturlig nok mest likt 
i Tyskland. Der er det 58 prosent 
som ønsker at hun tar mer grep om 
lederrollen i EU. Mer overraskende 
er det at en tredel (36 prosent) av alle 
franskmenn mener det samme. 

Verre er det for Merkel i nabo-
landet Polen, der bare 17 prosent 
sier hun bør ha en viktigere rolle. 
Verst er situasjonen i euroskeptiske 
Storbritannia, der bare 11 prosent 
liker Merkel så mye at hun burde 
få en større rolle.

I hele EU ønsker 47 prosent 
sterkere personligheter i ledelsen 
av EU. 32 prosent synes ikke det er 
behov for sterkere ledere.

Mål er bedre enn ideologi
Det er dramatisk historie som har for-
met Angela Merkel. Hun har ingen 
privilegert oppvekst som USAs presi-
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COACHING GUIDEN

Tlf: 991 16 902  |  post@3l.no  |  www.3L.no

Velkommen til høstens kurs!
Lær de enkle, virkningsfulle og 
enestående NLP-metodene. Bli sikrere i 
din  kommunikasjons-,  samarbeids- og 
ledelseskompetanse.

NLP & Coaching
Akademiet

www.nlpca.nowww.nlpca.no

www.norskcoachakademi.no

Ønsker du sertifi sering på 
 internasjonalt nivå (ICF)?
Utdanning i Coaching for ledere  og 
nøkkelpersonell. 

Oppstart 27. august

COACHING
ERICKSON

Kursoppstart Oslo og Bodø i september med 2, 
3 eller 4 dager i The Art & Science of Coaching 
som leder til ICF-sertifi sering. 
Møt trenerne på gratis miniseminar. 
Ring 40041204 eller post@erickson.no

                   28-29.aug. Marilyn Atkinson fra Canada trener på 
kurs Coaching Team Thinking & Team Innovation

På COACHUTDANNING.no fi nner du mer om skolen som siden 1998 
har lært opp mange av Norges mest fremgangs rike interncoacher 
innen HR/ bedrifts-helsetjenester og coachende ledere i den kraft-
fulle coachende væremåten

Lær dialogkompetanse for vanskelige samtaler
Opplæring i coachende kommunikasjon og lederstil

NYHET!

Hvordan får du

det beste
ut av deg og ditt team?

DIN COACHINGPARTNER

Les mer på www.technocoach.no

FOTO: TOBIAS SCHWARZ/SCANPIX

dent George W. Bush. Hun har ikke 
lært maktens mørke sider å kjenne 
som tidligere KGB-agent og russisk 
president, Vladimir Putin. 

Hun har heller ikke den ung-
dommelige sjarmen til britenes 
statsminister Tony Blair eller 
den provoserende maktviljen 
til Frankrikes president Nicolas 
Sarkozy. Likevel klarer Merkel noe 
få kvinnelige politikere har klart 
siden Margaret Thatcher og Gro 
Harlem Brundtland. Hun lyttes til 
av verdens mektigste menn.

På bare 17 år har Merkel gått fra 
å være en sky vitenskapskvinne i 
Øst-Berlin til å bli en fryktet politisk 
rival og ønsket alliert i hele verden. 
Forbes Magazine utpekte henne i 
fjor til verdens mektigste kvinne. 
Slik har det ikke alltid vært.

– Særlig langt har du ikke kom-
met, sa Angelas far da han besøkte 
henne på hybelen i det sosialis-
tiske Øst-Tyskland på 30-årsdagen 
i 1984.

Men siden den tid har hun vært 
tysk familieminister, miljøminis-
ter, generalsekretær i det kristelig-
demokratiske parti og til slutt tysk 
kansler (regjeringssjef). Mye av sin 
politiske kunst har hun lært fra sin 
mentor – kansler Helmut Kohl som 
var tysk kansler i 16 år.

Merkels ledertriks
Tiden i kommuniststaten DDR har 
preget Merkel på fl ere måter. Hun 
har lite til overs for store, blom-
strende politiske debatter, men fore-
trekker praktisk politikk (det muli-
ges kunst). Det gjør henne kjedelig 
for vest-europeere som er vokst opp 
i de patosfylte 70-årene. 

Hun har sett et samfunn (kom-
munismen) gå i oppløsning og vet 
om folks angst for det ukjente. Men 
hun vet at endring kan bety frem-
gang. Det gjør henne egnet til å 
takle det nye globaliserte århundret 
der alt er i bevegelse.

Noen av Merkels leder triks:

SE HVOR LANGT du kan få 
motstanderen til å bevege seg, 
men hold selv kortene tett til brys-
tet. Spill ut dine trumfer først når 
den rette anledning byr seg.

STOL IKKE 100 PROSENT 
på noen, og VÆR UAVHENGIG. 
En lærdom hun har til felles med 
andre som har vokst opp i totali-
tære regimer.

KONTROLLER dine konkur-
renter, VINN dine kritikere, men 
KNUS dine fi ender. Helst ved å 
lokke dem til selv å snuble i egne 
feil.

FØLG MÅL og ikke visjoner. 
Skjul dine hensikter. Nyt dine 
seire i stillhet. 

Kilde: Wirtschaftswoche

■

■

■

■

Grunnleggende rettigheter
Europaparlamentet, Minister-
rådet og Europakommisjonen har 
vedtatt om EU-borgernes ret-
tigheter. De er basert på de ret-
tighetene borgerne har i henhold 
til Den europeiske menneskeret-
tighetskonvensjonen. Striden 
står om dette charteret er juridisk 
bindende for medlemslandene. 
Storbritannia og Nederland er 
skeptiske til forslaget.

Maktkamp om stemmevekt
Det store stridsspørsmålet er 
den nye fordelingen av stem-
mer mellom medlemslandene. 

I dag har de små landene mye 
større vekt enn de store. EUs nye 
forslag er et system med dobbel 
majoritet, der et lovforslag bare 
kan vedtas av regjeringssjefene 
i Ministerrådet dersom det får 
støtte fra et fl ertall (55 prosent) 
av medlemslandene, som også 
representerer et fl ertall (65 pro-
sent) av befolkningen i hele EU. 
Et slikt fl ertallssystem vil gjøre 
det lettere å styre EU.

EU-«utenriksminister»
Flere land vil ha en person som 
kan representere EUs politikk 
overfor land utenfor unionen, 

men Storbritannia og Nederland 
vil ikke gi en slik funksjon en 
sterkere rolle på bekostning av 
nasjonalstatene.

Flertallsavgjørelser
Briter, irer og tyskere er også 
skeptiske til et forslag om å inn-
føre kvalifi sert fl ertall i stedet for 
enstemmighet når regjerings-
sjefene stemmer over saker som 
omfatter politikk overfor tredje-
land, justis- og innenrikspolitisk 
samarbeid. 

I Storbritannia handler dette 
også om å unngå politisk uro fra 
antieuropeiske tabloidaviser.

Dette er EU-lederne uenige om

Saken fortsetter:
Tre stemmer 
i Brussel
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Tre stemmer 
 i Brussel i Brussel
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– Hva vil det si for lederstilen 
og det politiske håndverket i EU 
om toppmøtet blir enige om sine 
reformer for fl ertallsbeslutninger, 
slutt på roterende formannskap og 
en kommisjon der ikke alle land er 
representert med egen kommisær?

– Har du eksempler på særtrekk 
som skiller forhandlere fra ulike 
europeiske regioner?

– Hvilken politiker blant 
regjeringssjefer/statsoverhoder og 
i kommisjonen er din favoritt som 
leder?  Hvorfor?

Norges EU-
ambassadør 
Oda Helen 
Sletnes

– En revidert EU-traktat vil ventelig 
forsterke tendensen til økt makt og 
innfl ytelse for Europaparlamentet, 
og det er jo også Parlamentet som i 
økende grad gir den politiske ram-
men for kompromisser i vanskelige 
saker. Den parlamentariske arbeids-
formen inviterer til dialog og inn-
spill og fører forhåpentligvis også til 
et mer demokratisk EU som er åpent 
for bidrag utenfra – også fra Norge.

– I  forhandlinger i Brussel bruker 
både Kommisjonen og mange med-
lemsland en mer formell argumen-
tasjon enn det som kanskje er vanlig 
i Norge. Det er naturlig at regionale 
og nasjonale særtrekk kommer til 
uttrykk også i forhandlinger, men 
det viktigste er de politiske og økono-
miske interessene til medlemslan-
dene. Og de varierer fra sak til sak. 

– Sett fra Brussel er det ingen tvil om 
at forbundskansler Angela Merkel 
utmerker seg både gjennom sin 
faglige dyktighet og lederstil. Hun 
synes å kombinere evnen til dialog 
med beslutningsdyktighet og vilje-
styrke. Jeg er stolt over at det er en 
kvinne som blant kommentatorer i 
EU-miljøet sies å rage hodehøyt over 
sine øvrige toppmøtekolleger! 

Åse Erdal, 
leder for KS’ 
Brussel kontor

– Det kan vel forventes at Europaparlamentet 
vil styrke sin rolle i beslutningsprosessen. 
Og ettersom jeg representerer det kommu-
nale iog fylkeskommunale Norge, har jeg 
med interesse merket meg at medlemmer i 
Europaparlamentet sammenligner det poli-
tiske arbeidet der med politisk håndverk i 
kommunalpolitikken. Med andre ord, at 
politiske løsninger ofte må fi nnes i samar-
beid på tvers av partigrupper fra sak til sak, 
og at utfallet i mindre grad er gitt på bak-
grunn av faste blokker, som vi i større grad 
kjenner det fra for eksempel Stortinget.

– Etter å ha tilbrakt mange år i Belgia, er 
det nærliggende å peke på «le compromis à 
la Belge», som kan karakteriseres ved sterk 
grad av konsensus, med forhandlinger som 
varer i det uendelige, men med resultater 
som gir noe til alle. Det var valg i Belgia 10. 
juni og landet er nå inne i en slik forhand-
lingsperiode, som kan vare i alt fra noen 
uker til mange måneder før man har en ny 
regjering på plass.

– For tiden er Tysklands leder Angela Merkel 
veldig synlig i Europa og har gjort mye av 
skepsisen som ble uttrykt da hun ble valgt, 
til skamme. Det gjelder både på nasjonalt, 
europeisk og globalt nivå. Angela Merkel 
beviser også at ”høy påfuglfaktor” ikke er 
must for å lykkes som leder i Europa, og det 
synes jeg personlig er befriende.

Marissa Jackson Ræstad, 
daglig leder ved lobbyisten 
Brusselkontoret AS

– Om toppmøtet klarer å bli enige om reformer av EUs beslut-
ningsprosedyrer må det kunne ses på som et stort gjennom-
slag. Dette vil gjøre et voksende EU bedre rustet til å fungere 
med 27+ medlemmer. Det vil styrke EUs beslutningsevne 
og beslutninger vil kunne fattes raskere. Samtidig kan nye 
reformer skape større avstand til innbyggerne, særlig for de 
medlemsland som ikke har «sin» kommissær. 

Uavhengig av Rådets fl ertallsprosedyrer vil mesteparten 
av lovgivningen uansett bli bestemt i Rådets arbeidsgrup-
per og kommiteer. Reformen av komitologisystemet, der 
Parlamentet vil få mer rell makt, er kanskje vel så viktig for 
EUs beslutningssytem som spørsmålet rundt den «polske 
kvadratroten.» 

– EU er et møtested for utveksling av ideer, og noen med-
lemsland er fl inkere til å utnytte ulike aspekter ved en slik 
møtearena enn andre. Europakommisjonen liker å sam-
menlikne ulike lands løsninger til ulike utfordringer og 
«best practise» er ofte beste måte å utprege seg i forhand-
linger. Ofte ser man at mange små land sitter med relativt 
mye makt, særlig på saker som er spesielt viktige for dem, 
ettersom de her gjerne sitter på mye kompetanse og vet å 
spille de politiske kortene riktig under hestehandlene. Land 
som Finland viser at det ikke nødvendigvis er størrelsen det 
kommer an på for å få gjennomslag i EU. 

– Tja, har ingen favorittleder, men Angela Merkel har jo 
klart å utmerke seg etter et meget svakt utganspunkt når 
hun først ble valgt. Hun har lykkes i å bygge seg opp betyde-
lig politisk makt, særlig internasjonalt, og hun har klart å 
gjennomføre to viktige internasjonale formannskap samti-
dig. Hun fortjener også kreditt for å være eneste kvinne som 
har nådd til toppen blant dagens 27 statsoverhoder i EU. 

Det norske miljøet i 
Brussel følger denne 
helgens topp møte tett. 
Men hvordan vil topp møtet 
påvirke EUs nye leder stil? 
Hvordan for handler de 
ulike landene? Hvem er 
de mest ansette lederne?

Fortsettelse fra forrige side:Fortsettelse fra forrige side:  Spillet i BrusselSpillet i Brussel
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Regjeringen har med 
utgangspunkt i Soria 
Moria-erklæringen uttrykt 

ambisiøse mål for rehabilite-
rings- og opptreningsområdet; 
alle som trenger rehabilitering 
skal få det. Og det er bra. Avtalen 
om Inkluderende Arbeidsliv 
forutsetter nettopp at det skal 
satses mer på raskere behand-
ling både i spesialisthelsetjenes-
ten og innenfor rehabilitering. 
Arbeidsrettet rehabilitering er 
eksempelvis helt avgjørende 
for å få ned langtidsfravæ-
ret. Arbeidstakere som har 
plager med ryggen, bena og 
annet som krever opptrening 
er helt avhengige av et godt 
rehabiliteringstilbud.

Men himmelen er dessverre 
ikke skyfri. Mens regjeringen 
bygger opp betydelig kapasitet 
i egen regi, skives de private 
aktørene. For eksempel økte 
antall rehabiliteringsopphold ved 
sykehusene med 12 prosent fra 
2005 til 2006. Samtidig viser en 
undersøkelse HSH har foretatt 
hos 30 private rehabiliteringsin-
stitusjoner at disse ligger an til 
å få avtaler med det offentlige 
som vil medføre en nedgang i 

behandlingsvolum i 2007 og 
således en nedbygging av kapa-
sitet med om lag 10 prosent fra 
2006 til 2007. Nedbyggingen 
kan bli enda større dersom fl ere 
institusjoner ikke får kontrakter 
med de regionale helseforeta-
kene. Bildet understrekes av 
at regjeringen selv omtaler de 
private aktørene som kun et 
supplement.

Rehabilitering innenfor 
helsesektoren skjer i dag både 
i kommu-
nene og i 
spesialisthel-
setjenesten. I 
spesialisthel-
setjenesten 
kommer i 
tillegg til opp-
hold i sykehus 
og ved private 
institusjoner, 
polikliniske 
tjenester, 
tjenester fra team og ambulante 
tjenester. Regjeringen har vars-
let at den vil se på hele rehabili-
terings- og opptreningsområdet 
på nytt, og det er bebudet en 
strategiplan for området i løpet 
av høsten 2007.

Etter HSHs vurdering haster 
det for regjeringen å avklare 
hva den vil med rehabiliterings-
tilbudet. I dag faller på mange 
måter området mellom to stoler. 
Rehabiliteringstilbudet har 
blitt overtatt av staten, men de 
regionale helseforetakene kan 
ikke fullt og helt sidestille reha-
bilitering med spesialisthelsetje-
nesten og de spesialistkrav som 
ligger her. Resultatet er uansett 
at kravet til spesialisering i reha-

biliteringsvirk-
somhetene 
er økt, med 
det naturlige 
resultat at plas-
sene er blitt 
dyrere. Men 
alle trenger 
ikke en «Rolls 
Royce-plass». 
For mange, for 
eksempel den 
store gruppen 

med muskel- og skjelettlidelser, 
vil det være rimelig, enkel og lett 
tilgjengelig behandling som vil 
være riktig medisin. 

Regjeringen må snarest 
bestemme seg for om den 
ønsker en rehabiliteringstjeneste 

som ligger mellom spesialisthel-
setjenesten og den kommunale 
omsorgstjenesten. Tilbudene 
må ses i sammenheng, både for 
å sikre en helhetlig rehabilite-
ringskjede, og for å sikre at alle 
pasientgrupper får et tilbud. For 
å kunne tilpasse og omstille seg 
til fremtiden, trenger virksom-
hetene klare og forutsigbare 
signaler på hvor regjeringen 
vil, hva skal være kommunalt 
ansvar, «halvannenlinje» og 
spesialisthelsetjeneste, og 
hvordan skal dette fi nansieres. 
Forutsigbarhet bør sikres blant 
annet. gjennom at institusjo-
nene får langsiktige kontrakter 
– helst fi reårige. Forutsigbarhet, 
og ikke minst troverdighet og 
transparens, bør dessuten sikres 
ved å skille de regionale helsefor-
etakenes rolle som både bestiller 
av helsetjenester (forvaltning 
av «sørge-for-ansvaret») og eier 
av egne tjenestetilbydere (som 
de offentlige sykehusene). Her 
sitter vi i dag med en «bukken 
og havresekken-modell» som 
er erkjent helt utdatert innenfor 
norsk forvaltningspraksis for 
øvrig.

Med seigpiningen av private 

aktører som regjeringen nå 
bedriver, risikerer man å svekke 
og i verste fall ta livet av virk-
somheter og tjenester som det 
er et stort reelt behov for. Flere 
rehabiliteringsinstitusjoner 
har i senere tid varslet nedtrap-
ping av tilbudet fordi de ikke 
får avklart hvilke rammebetin-
gelser de skal drive under med 
de regionale helseforetakene. 
Skogli rehabiliteringssenter på 
Lillehammer har for eksempel 
i år redusert antall plasser fra 
120 til 70 (regner med at det 
er greit at vi nevner dem med 
navn). Å legge ned tilbud for 
så å måtte bygge opp igjen 
det samme tilbudet, er slett 
ressursforvaltning.

Vi er helt avhengig av et godt 
og variert rehabiliteringstilbud. 
Uten dette vil mange stå i lange 
sykehuskøer, og mange får ikke 
et behandlingstilbud i det hele 
tatt fordi det hverken dekkes av 
spesialisthelsetjenesten eller 
kommuneomsorgen. Og ikke 
minst rammes den arbeidsret-
tede rehabiliteringen som vi 
trenger for å få folk raskere 
tilbake i arbeid. Vi har ingen tid 
å miste.

Etter HSHs vurdering haster det for regjeringen å avklare hva 
den vil med rehabiliteringstilbudet, skriver Vibeke H. Madsen. 
Vibeke Hammer Madsen er administrerende direktør i Handels- og Servicenæringens 
Hovedorganisasjon (HSH).
E-post: v.madsen@hsh-org.no

«Mens regjeringen 
bygger opp 
betydelig kapasitet 
i egen regi, 
skives de private 
aktørene.»

UKEFORUM

DE NNE  UK E N:

Vi er helt avhengig av et godt og variert rehabiliteringstilbud, skriver Vibeke H. Madsen. 

Rehabiliteringstilbudet skvises

TOM BOLSTAD leder i Bedriftsforbundet – KRISTIN CLEMET Civita – ARVID HALLÉN Norsk Forskningsråd – STEIN LIER-HANSEN Norsk Industri – LARS HAUKAAS Navo-leder 
PER MORTEN HOFF IKT Norge – VIBEKE H. MADSEN HSH-leder – GUNN OVESEN adm.dir. i Innovasjon Norge – SIGRUN VÅGENG NHO-direktør
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LEDERUTFORDRINGEN:

ForretningsmannenForretningsmannen

KONSULENTVIRKSOMHET:

Ny forskning 
utfordrer gammel 
«sannhet» Side 20

Tidligere Statoil-sjef Olav 
Fjell overtar til høsten som 
admin. dir. for Hurtigruten 
Group ASA – en forretnings-
mann uten kunnskap om reise-
livsbransjen. Men omgivelsene 
er positive: «Det var et scoop av 
styreleder Ole Lund å sikre seg Olav 
Fjell til denne stillingen», sier saks-
ordfører for Hurtigruten i Stortinget, 
Jan Sahl, (KrF).                      Bla om!
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A t Olav Fjell er født og opp-
vokst på Setermoen i Indre-
Troms – og tilbrakte noen 

sommerferier på hurtigruten – er 
ikke årsaken til at han nå har blitt 
håndplukket som konsernsjef i Hur-
tigruten Group. Det har derimot alle 
årene i DnB og Statoil.

AV BJØRN R. JENSEN

brj@ukeavisen.no

Der var der styreformann i Hurtigruten, Ole Lund, 
og Fjell fi kk stadig bedre kjennskap til hverandre. 
Advokaten Lund i styrene, forretningsmannen Fjell 
i lederstillingene.

Fri leilighet og bil
De gikk med årene hver til sitt, hvorav Fjell måtte 
gå fra Statoil da det ble kjent at selskapet hadde 
bestukket sønnen til den iranske eks-presidenten 
for å få tilgang til oljefelt i Iran. Statoil nektet deret-
ter å opprettholde Fjells pensjonsavtale. Han gikk 
til retten – med Lund som vitne – og vant sine 30 
millioner kroner tilbake. Fjell har, kanskje derfor, 
ingen pensjonsavtale i Hurtigruten, men en lønn 
på fi re millioner kroner, fri leilighet og bil. Dessuten 
en fl ytevest til seks millioner. Den får Fjell, uten fra-
trekk, om han blir i stillingen i tre og et halvt år.

Har tre-fi re år  
Det vil igjen si seks måneder før han fyller 60, og 
kan ta i bruk pensjonsavtalen fra Statoil. På det tids-
punkt er for øvrig Lund et halvt år eldre enn han 
selv har satt som en første grense for hvor lenge 
han har tenkt seg å fortsette som styreleder. Da 
har han passert 75 år. Det kan dermed se ut som 
om Hurtigruten Group nå har en tidsramme på 
tre-fi re år til den jobben Lund har hentet inn Fjell 
til å gjennomføre. Fjell kommer til et selskap som 
allerede er i gang med nye produkter, blant annet 

Antarktiske cruise. I nord er det fortsatt temmelig 
dødt om vinteren.

Fått solid støtte
NHO Reiseliv har i lengre tid engasjert seg i 
Hurtigrutens rammebetingelser.

– Vi har engasjert oss ut over det vi vanligvis 
gjør, fordi selskapet står for et stort og viktig reise-
livsprodukt som skaper store ringvirkninger langs 
hele den kysten fartøyene går – og lenger. Det er i 
hele reiselivsnæringens interesse at dette produktet 
har gode rammebetingelser, noe selskapet selv for-
handler med myndighetene om. Vi har engasjert oss 
sterkt i dette, og vil fortsette med det, sier president 
i NHO Reiseliv, Ragnar Heggdal.

Sterk og strategisk
Mens selskapet lenge har drevet med underskudd, 
regner man med å rette dette opp i løpet av året. 
Regnskapet for første kvartal i år gikk i pluss. Men 
alle aktører i reiselivet regner med at fl ere grep må 
gjøres enn hva som er gjort til nå, og at det er dette 
som er årsaken til at styret i Hurtigruten valgte å 
ansette Olav Fjell som ny toppleder.

– Jeg kjenner ikke Fjell personlig, men jeg vil tro 
styret har funnet fram til det selskapet vil trenge 
fremover – en sterkt, strategisk leder for å kunne 
gjøre de rette grep for å lykkes på veien videre. Det 
har jeg forstått han skal være, sier Heggdal.

Nye utfordringer
Innovasjon Norge er en av aktørene som har samar-
beidet med Hurtigruten om utvikling av reiselivs-
produkter. Direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, 

«Han må fortsette arbeidet 
med å tiltrekke seg nye 
kundegrupper.»

Per-Arne Tuftin
direktør reiseliv, Innovasjon Norge.

DIREKTØREN:

Hvordan skal Ex-Statoil-sjef Olav Fjell greie å snu 
Hurtigruten Group til å spare kostnader, gå med 
overskudd og banke gjelda, uten å endre grunn-
konseptet til det ugjenkjennelige?

LEDERUTFORDRINGEN

Forretnings -
mannen går om bord

«Han 
har hele 
tiden vært 
ansatt som 
en svært 
dyktig 
person og 
jeg tror han 
vil kunne 
gjøre en 
god jobb 
for Hurtig-
ruten.» 

■ STILLING: Påtroppende administrerende 
direktør i Hurtigruten Group ASA.
■ UTDANNING: Befalsskolen for infanteriet, 
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, NHH 
(1975).
■ KARRIÈRE: Blant annet som fi nans- og 
økonomidirektør i Kongsberg Våpenfabrikk 
(1975-87), økonomidirektør i Bergen Bank 
(87-92), konserndirektør i DnB (92-95), admin. 
dir. i Postbanken (95-99), konsernsjef i Statoil 
(99-2003), fi nansiell og strategisk rådgiver i First 
Securities (04-06) og konsernsjef i Lindorff (05-
07). Tiltrer i Hurtigruten Group fjerde kvartal i 
år. Blant styreverv har han vært styreformann 
Eastern Drilling, Lindorff Group AB, Statkraft og 
NSB, og er nå styreleder i Fredriksen-selskapet 
Deep Sea Supply.

Olav Fjell (56)

Til høsten overtar tidligere Statoil-sjef Til høsten overtar tidligere Statoil-sjef 
Olav Fjell stillingen som administrerende Olav Fjell stillingen som administrerende 
direktør for Hurtigruten Group ASA, med direktør for Hurtigruten Group ASA, med 
 kontoradresse Narvik og Tromsø. kontoradresse Narvik og Tromsø.

«Jeg vil tro styret har 
funnet fram til en sterk 
strategisk leder.»

Ragnar Heggdal
president NHO Reiseliv.

PRESIDENTEN:



NR. 24 – FREDAG 22. JUNI 2007 – UKEAVISEN LEDELSE 17LIV & LEDELSE

Det er noe som trengs i forhold til de utfordrin-
gene selskapet står over for. Mitt håp er at han ikke 
rører grunnkonseptet – seilingene fra Bergen til 
Kirkens. Det er viktig for Hurtigruten selv og for 
store deler av kystens reiseliv. Dessuten for den 
brede politiske støtten selskapet har og det tror jeg 
nok Fjell selv er klar over, sier stortingsrepresen-
tant Jan Sahl (KrF).

En svært dyktig person
Førsteamanuensis Arvid Flagestad på 
Handelshøyskolen BI var direktør for Eksportfi nans 
ASA da han først fi kk kjennskap til Fjell, som da var 
i DnB. Flagestad synes Hurtigrutens valg av nye 
toppsjef er svært vellykket.

– Han har hele tiden vært ansatt som en svært 
dyktig person og jeg tror han vil kunne gjøre en god 
jobb for Hurtigruten, som også de tidligere direk-
tørene har gjort. Jeg tror Fjell ser viktigheten av at 
selskapet får drive lønnsomt og at han med sine 
gode nettverk inn mot myndighetene – blant annet 
opparbeidet gjennom årene i Statoil – kan fi nne 
fram til løsninger mot det politiske systemet, som 
sikrer gode rammebetingelser, sier han.

Erfaren forretningsmann
– Fjell er den erfarne forretningsmannen norsk rei-
selivsnæring trenger for å utvikle et slik lokomotiv 
som Hurtigruten er, som en av de store i verdensmå-
lestokk, og som bidrar til å trekke opp mange andre 
aktører. Jeg tror han vil være den rette til å bygge 
videre på det komfort-konseptet som er nødvendig 
for å tiltrekke seg de turistene som skal ha opple-
velse både i natur og kultur, men også i hvordan de 
bor og blir betjent. Jeg tror han vil se nødvendig-
heten av å bygge videre på den store kompetansen 
selskapet har her på dette området, og investere seg 
videre inn i dette markedet, sier førsteamanuensis 
Arvid Flagestad på BI.

Per-Arne Tuftin, ser mange utfordringer for den nye 
Hurtigruten-sjefen:

– Nye reiselivsprodukter for dem som ikke vil ha 
en elleve dagers tur, men et-par tre netter ombord 

og så i land og gjøre andre ting, og nye kundegrup-
per som er ute etter andre opplevelser, spesielt i 
vinterhalvåret, er interessante produkter å utvikle. 
Derfor bygget de «Fram» til slike cruise i arktiske 
farvann, sier han.

Nyskapende tiltak
Det er et selskap i full omstilling Fjell kommer til 
seinhøstes. I Innovasjon Norge håper de Fjell fort-
setter å bidra til å løfte den norske reiselivsprofi len 
i utlandet gjennom slike nyskapende tiltak.

– For fremtiden vil likevel blandingen av 
cruisetrafi kk og rutebåt være et kjennetegn ved 
Hurtigruten, men det er også det trekket som gjør 
tilbudet annerledes og virker attraktivt på utlendin-
ger, Tuftin.

Bred oppslutning
KrFs representant Jan Sahl var saksordfører da 
dagens rammebetingelser for Hurtigruten ble 
vedtatt i Stortinget i 2004. Sahl er represen-
tant for KrF i Nordland og fi kk i stand et bredt 
kompromiss.

– Jeg vil tro rammebetingelsene vil ligge fast 
til avtalen skal reforhandles i 2012. En nemnd ser 
på NOx-avgiften og med den brede oppslutningen 
saken fi kk i 2004, vil jeg ikke tro den sittende regje-
ring vil gjøre noe endringer. Til og med ESA har 
godkjent avtalen. Dermed blir det opp til Fjell og 
selskapet selv å drive den videre kommersialiserin-
gen av selskapet og tjene penger. Hurtigruten er 
godt i gang med det allerede, sier Sahl. 

Et skikkelig scoop
– Derfor burde det bli en ny optimisme med Fjell 
som toppsjef fra i høst, for det var et scoop av Lund 
å sikre seg ham til denne stillingen. Det skal bli 
spennende å se hva han får til. Han har vist seg, 
spesielt i Statoil, å være en tøff næringslivsleder. 

I mars i fjor ble selskapet Hurtigruten 
Group ASA etablert gjennom en fusjon 
mellom Ofotens og Vesteraalens 

Dampskipsselskab ASA i Narvik og Troms 
Fylkes Dampskibsselskab ASA i Tromsø. 
De var en gang to av tolv slike selskap som 
fra 1893 dannet kjeden av fartøyer som gikk 
i faste ruter mellom Bergen til Kirkenes 
med passasjerer, post og varer hele året. 
Fra å dekke kystbefolkningens og nærings-
livets behov for transport, samt fungere 
som nasjonal postrute, gikk hurtigruten 
over til å bli en sommerlig turisttransportør 
og fartøyene til å bli av cruiseskip-klasse. 
Selve fundamentet for konsernet er fortsatt 
hurtigrutene – nå 11 i tallet – hvorav den 
siste, «Fram» (bildet), ble overlevert i april.

Fra Antarktis til Grønland
I alle år har det vært statsstøtte å få. Nå 
ligger den på om lag 250 millioner kroner i 
året. Av andre inntektskilder er de 54 hur-
tigbåtene i Nordland, Troms og Sunnmøre, 
noen cruisefartøy i Sør-Atlanteren og ved 

Grønland, samt busser, godsbilruter og 
hoteller. Til sammen gir alle aktivitetene en 
omsetning på rundt fi re milliarder kroner i 
året. Men kostnadene har i mange år vært 
mye høyere. Underskuddet i fjor var på 123 
millioner kroner. Gjelden er på 5,8 milliar-
der kroner. Selskapet har 3 400 ansatte. De 
seks største eierne er nordnorske, unntatt 
Nordlandsbanken, som eies av DnB NOR 
og som er nest største eier. Både påtrop-
pende administrerende direktør Fjell og 
styreformann Ole Lund har jobbet i DnB.

Fra Statoil til Hurtigrute
Det er to forhold Fjell må løse for 
Hurtigruten Group når han starter i jobben 
i oktober: Underskudd og gjeld. Han skal 
også stå som en garantist for at den emisjo-
nen på 300 millioner kroner som konsernet 
har arbeidet med å få til i mange måneder, 
skal lykkes. Lokalt er det frykt for at emi-
sjonen kan føre til at selskapet får en helt 
ny eier, uten noen tilhørighet til landsdelen 
eller til bransjen. Nå har de ansatt en kon-

sernsjef uten hverken tilhørighet til landsde-
len eller bransjekunnskap – sistnevnte for 
øvrig et kjennetegn ved Fjell i alle toppleder-
stillingene han har hatt de siste årene.

Fra Statsråd til Statsråd
Han blir ukependler mellom hoved-
kontoret i Narvik og hjemmet i Asker. 
I nord reageres det på at han ikke fl yt-
ter, men med bolig nær Oslo blir det 
kort vei til Samferdselsministeren når 

Hurtigruteavtalen skal reforhandles i 2012, 
samt til Finansministeren og Nærings- og 
handelsministeren om kompensasjonen 
for arbeidsgiveravgiften til 30 millioner kro-
ner i året, og nettolønnsordningen for sjø-
folk til 90. Også Miljøvernministeren med 
sin nitrogenoksid-avgift til 70 millioner kan 
få besøk. Denne avgiften er for øvrig helt 
uavklart. Det er lenge siden hurtigruten 
var nasjonsbygger, men avhengigheten av 
myndighetene er fortsatt stor. 

«Fram» for fremtiden

STERKE SIDER
Er klar, tydelig og 

synlig som leder
Er tøff, sterk og 

strategisk anlagt
Er en dreven 

forretningsmann

SVAKHETER
Ingen spesiell kunn-

skap om reiselivet
Ingen spesiell kunn-

skap om Hurtigruten
Måtte gå fra Statoil 

på en etikk-sak

■

■

■

■

■

■

+ ?

!

ANALYSE: Olav Fjell     
MULIGHETER

Har ledet komplekse 
organisasjoner før 

Kan utnytte det grunnla-
get som er lagt

Kan bruke nettverket mot 
myndighetene

TRUSLER
Legger seg ut med 

myndighetene
For stor svikt i 

passasjertallet
Endrer grunn-konseptet 

for mye

■

■

■

■

■

■

FOTO: KNUT FJELDSTAD/SCANPIX

«Selskapet 
står for et 
stort og 
viktig reise-
livsprodukt 
som skaper 
store ring-
virkninger 
langs hele 
den kysten 
fartøyene 
går.»

«Fjell er den erfarne forret-
ningsmannen norsk reiselivs-
næring trenger.»

Arvid Flagestad
førsteamanuensis, Handelshøysko-
len BI.

FORSKEREN:
«Det var et scoop av Lund 
å sikre seg Olav Fjell til 
denne stillingen.»

Jan Sahl
KrF, saksordfører for Hurtigruten i 
Stortinget.

POLITIKEREN:

FOTO:HURTIGRUTEN 

Hurtigrute og Explorerskipet MS Fram er siste tilskudd i Hurtigrute og Explorerskipet MS Fram er siste tilskudd i 
fl åten Olav Fjell nå har tatt kommandoen over.fl åten Olav Fjell nå har tatt kommandoen over.
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SAMMENHENGEN mellom leder-
skap og korttids-sykefravær er 
tydelig, viser en undersøkelse blant 
ledere ved psykiatrisk avdeling ved 
Ullevål universitetssykehus (UUS). 

Ansatte som har sjefer som får 
gode skussmål for sine lederferdig-
heter, er mindre borte fra jobben 
enn folk som ikke så fornøyd med 
lederne sine.

Undersøkelsen, som er omtalt i 

Aftenposten, viser klare sammen-
henger, men hvilken retning sam-
menhengen har, sier undersøkelsen 
ingenting om. Man vet med andre 
ord ikke om det er sjefen som gjør 
de ansatte gode eller om det er de 
ansatte som gjør lederen god – for 
eksempel ved at han eller hun slip-
per å bruke tid på fraværsproblema-
tikk, men heller kan konsentrere seg 
om andre lederoppgaver. 

Mindre skulk der det er gode sjefer
INGJERD SKJELDRUM er hoved-
tillitsvalgt og de ansattes repre-
sentant i styret i DnB NOR. Det ga 
henne en samlet inntekt på over en 
million kroner. 

Skjeldrum uttaler at de tar det 
som en selvfølge at «deres» styre-
medlemmer tjener det samme som 
de aksjonærvalgte. 

– Vi sitter der med de samme 
plikter og rettigheter. På mange 

måter kan ansvaret vårt være større 
enn for de eksterne styremedlem-
mene, i og med at vi ofte vet mer 
om hva som skjer internt i bedrif-
ten, sier Skjeldrum til Aftenposten. 

En del bedrifter velger å gi 
ansatterepresentanter i styret 
lavere honorar enn eksterne sty-
remedlemmer, med den begrun-
nelse at mye av arbeidet skjer i 
arbeidstiden. 

Sammenhengen mellom Sammenhengen mellom 
lederskap og korttids-lederskap og korttids-
sykefravær er tydeligsykefravær er tydelig

– Skoler som skal være 
effektive i det globale 
kunnskapsmarkedet, 
trenger effektiv ledelse. 
Slike erkjennelser tar tid 
her i landet, men det går 
i hvert fall rett vei, sier 
professor Arild Tjeldvoll 
i forskningsprogrammet 
HEAD. 

AV BJØRN R. JENSEN

brj@ukeavisen.no

Han mener Norge i mange år har 
vært i utakt med resten av verden 
når det gjelder oppfatningen av hva 
som er god skoleledelse.

Vaktmester-ledelse
– Den dominerende oppfatning 
internasjonalt er at skoler som skal 
være effektive i det globale kunn-
skapsmarkedet, trenger effektiv 
ledelse. Sentrale, norske aktører 
mener stadig at rektor kun skal 
være en «administrativ vaktmes-
ter» for lærerne. I norsk tradisjon 
er det lærerne som skal styre sko-
len. Oppfatningen underbygges av 
et tvilsomt pedagogikkfag. Denne 
norske egenarten utfordres nå 
stadig kraftigere av den interna-
sjonale konkurransevirkeligheten. 
Sentrale norske utdanningspoli-
tikere er alvorlig bekymret. Det 
begynte med Gudmund Hernes 
(Ap), som endret læreplan og 
ledelse, sier Tjeldvoll.

Konsensus-press
– Høyres Kristin Clemet fulgte opp 
med kvalitetsreform, kunnskapsløft 
og nasjonale prøver? – Ja, og utdan-
ningslobbyen freste, og demonstrerte 
i fakkeltog. SV-politikere anbefalte 
offentlig å sabotere de nasjonale prø-
vene i 2004. Nå har Djupedal snudd 
180 grader. Som Blair uttrykte som 
sin viktigste politiske målsetting: 
«Education, education, education,» 
roper nå Djupedal annenhver dag 
i Dagsnytt 18: «Kunnskap, kunn-
skap, kunnskap.» Det er blitt poli-
tisk konsensus om skolens primære 
hensikt. Internasjonalt press, som 
PISA, oppdrar norske politikere, 
fortsetter han. 

Kunnskapsskolen
– Men at trivselspedagogene holder 
stilt betyr ikke at lobbyen mot kunn-
skap og «new public management», 
er død. I lærerorganisasjonene, i 
byråkratiet, i peda-
gogisk forskning og 
i media føles fortsatt 
ubehag med kunn-
skapsskole, karak-
terer, konkurranse, 
disiplin og range-
ring. Oppfatningen 
er fortsatt – som en 
kjent kriminolog 
uttalte på 70-tallet: 
«Skolen er primært 
et sted å være.» Eller 
som en pedago-
gisk forsker sa det: 
«Fotball i skolen er 
utmerket bare man avskaffer rege-
len om å skåre mål, slik at konkur-
ranse unngås,» forteller Tjeldvoll.

En livsforsikring
For han mener at i Skandinavia og 
Nord-Tyskland er pedagogikk en 
blanding av «vitenskap», sosial-
psykologi og en visjon for «det gode 
samfunn». Det gjør at endringer tar 
lengre tid.

– Mens effektiviseringen av 
kunnskapsskolen skjer i høyt 
tempo internasjonalt, går det sakte 
i Norge. Retningen er imidlertid 
internasjonal. At det går sakte skyl-
des to forhold: En nasjonal økonomi 
som gjør at få gidder å se utdanning 
som viktig middel til trygg fremtid. 
I andre land er utdanning viktigste 
livsforsikring. Den norske egenar-
ten gjør at Djupedal antakelig har 
mikroskopiske muligheter for å få 
til systemendringer, sier han. 

Et fi nsk eksempel
– Med lav norsk interesse for 
utdanning er det ikke sannsyn-

lig at temaet vil 
spille stor rolle 
ved neste stor-
tingsvalg, påpe-
ker Tjeldvoll.

– Hvordan ser 
da veien videre 
ut?

– Forenklet 
kan man i dag 
snakke om 
tre domine-
rende modeller 
for skolepoli-
tikk: England, 
Finland og 

Hong Kong. På kort sikt vil inn-
fl ytelsen fra Finland virke tyngst. 
Det fi nske tryllemiddel er enkelt: 

Rekrutter til lærerutdanningen de 
aller beste kandidatene fra videregå-
ende skole. På sikt vil Hong Kong 
med den kinesiske dyp-respekten 
for utdanning i fusjon med britisk 
elitisme og amerikansk, problem-
basert læring, antakelig infl uere 
mest, mener han.

Den tapte kulturen
– Husk at den gang skolene var 
små og lærerne hadde faglig auto-
ritet, høy moral og betydelig sta-
tus, da var ikke skoleledelse vik-
tig. Finland har meget beskjeden 
skolelederopplæring. Man har ikke 
trengt det. Faglig sterke, selvsten-
dige lærere gjorde det som skulle 
gjøres. I Norge er denne lærerkul-
turen tapt. Derfor blir kvalitetsle-
delse helt nødvendig. Ledelsen må 
imidlertid kjennetegnes ved å få 
lærerne til å utvikle seg, mens de 
er i jobb, i retning av å bli de auto-
ritene de en gang var. Den dyktige 
skoleleder vil være i stand til å for-
ene det beste i den norske lærerar-
ven med det som i dag trengs for 
at norske lærere skal utdanne 
nordmenn som faglig hevder seg 
internasjonalt, sier professor Arild 
Tjeldvoll.

Den særnorske oppfatningen av skoleledelse, står for fall:

–På rett vei

Blant den store produksjonen av under  
konstatere at det ser ut til å gå rette veien  

«Skoleledelsen 
må kjennetegnes 
ved å få lærerne 
til å utvikle seg, 
mens de er i jobb, 
i retning av å bli 
de autoritene de 
en gang var.»

– Det er mange slags lederskap, med fokuset rettet mot ulike 
områder av skolen. Det viktige er å kunne spille på hele spekteret, 
sier professor Tony Bush ved University of Warwick.

Leder opplæring
Forskningsprogrammet 

HEAD, som forsker på leder-
utdanningsprogrammer og 
systemer i et utvalg euro-
peiske land, samt Kina og 
Oseania, for å fi nne fram til 
en «best practise», går inn i 
sitt siste år. Programmet er 
et samarbeidsprosjekt mel-
lom Handelshøyskolen BI 
og Universitetet i Oslo. Midt 
i juni samlet deltakerne seg 
for siste gang til en to-dagers 
konferanse om lederspørsmål. 
Resten av det siste HEAD-året 
vil bli et rent forskningsår.

■

Fakta

– Den beste måten å lære opp voksne, profesjonelle skoleledere er ikke 
funnet, men trolig er nettverkslæring best. Det vil si at lederne lærer av 
hverandre, sier professor Tony Bush.

Mange slags lederskap

Han forsker i øyeblikket på leder-
utvikling i skolen i England, Sør-
Afrika og Seychellene.

Lite forskning
Og hovedtypene for ledelse er: 
Administratoren, med fokus på 

å få tingene gjort, instruktøren, 
med fokus på læringsprosessen 
og transformasjonslederen, med 
sine visjoner for bedre resultater. 
Dessuten transaksjonslederen 
– som alle har i seg, som bytter 
arbeid, kompetanse og tid i pen-

FOTO: BJØRN R. JENSEN

ger – og så den delegerende leder, 
som deler på lederskapet og den 
postmoderne leder, som fokuserer 
på individet i organisasjonen.

– Det beste er å kunne bevege 
seg mellom dem, benytte seg av 
hele spekteret og tilpasse ledelsen 
etter omstendighetene. Men, det 
er fi nt lite forskning om effektene 
av hver enkelt ledertype – og av 
lederutdanning overhode – i for-
hold til for eksempel elevenes 
resultater, sier han.

Ansattrepresentant med millionlønn
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DEN TYSKE billigkjeden Aldi har kuttet 
ut all e-post. I stedet må ansatte og kunder 
nøye seg med telefon og brevskriving.

– Vi har valgt at våre medarbeidere ikke 
skal være online. Hovedårsaken er datasik-
kerhet. Noe av det viktigste for oss er våre 
innkjøpspriser og prispolitikk. Vi har kvali-
tetsprodukter til meget konkurransedyktige 
priser, og det ville være en katastrofe hvis 
det skulle komme våre konkurrenter for øre 
hva vi betaler for varene, sier Aldi-direktør 

Frank Egholm til Berlingske Tidende.
Prinsippet gjelder både internt eller 

eksternt i hele dagligvarekonsernet, som nå 
er representert i 18 land. 

At Aldi begrunner valget sitt med sikker-
het, tyder imidlertid på at de ikke kan helt ele-
mentære ting om e-post, mener IT- forsker 
Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo. 

Det fi nnes mange muligheter for å sikre 
e-posten, blant annet kryptering, sier han 
til E24. 

Storkonsern uten e-post 

FOTO:  DNB NOR

Ingjerd SkjeldrumIngjerd Skjeldrum

FOTO:  ROLF VENNENBERND/SCANPIX

Skal man få kontakt med den tyske lavpriskjeden Skal man få kontakt med den tyske lavpriskjeden 
Aldi, må man bruke forrige århundres teknologi.Aldi, må man bruke forrige århundres teknologi.

  søkelser og forskningsrapporter om skoleledelse kan professor Arild Tjeldvoll 
 for profesjonell skoleledelse i Norge også. 

FOTO: BJØRN R. JENSEN

– Det går an å tenke 
seg at for fremtiden kan 
undervisningssystemet bli som 
et nettverk, og ikke som et eget 
område slik det er i dag, sier 
professor Øystein Fjeldstad på 
Handelshøyskolen BI.

Han tok for seg sider ved verdikje-
den i undervisningssektoren i sitt 
innlegg.

Ulike tilnærminger
Verdikjede som begrep stammer 
fra produksjonsbedrifter som fra en 
råvare øker verdien av denne i hvert 
ledd av bearbeidingen fram til fer-
dig produkt. Begrepet er ikke upro-
blematisk i forhold til utdanning.

– Verdikjeden er en sterk modell 
som ofte går igjen i språket og som 
myndighetene benytter for eksem-
pel innen helsevesenet. Det er en 
modell for å redusere usikkerhet. 
I skolen kan den stå for standardi-
serte undervisningsopplegg, med 
måling av resultatene. Det kan være 
modeller som passer bedre, som 
«mellommann»-modellen. Den 
fi nnes i telecom, samferdsel, ban-
ker og mange andre selskap. Her 
ligger verdiene i å legge til rette for 
andre – brukere – som for eksem-

pel ved nettverkslæring. Læreren 
er her en tilrettelegger som kobler 
studentene sammen så de kan lære 
av hverandre, sier han.

Ulike perspektiver
– Dette har det allerede blitt mye 
av, med nye aktører, spesielt på IT-
siden, i skolen. 

Så er det kompetanseorgani-
sasjonen, hvor det er fokus på 
individet og dets behov i forhold 
til økt kompetanse. Verdien lig-
ger i hver enkelt kompetanse og 
utviklingen av den. Dette gjelder 
spesielt for forskningsbedrifter, 
men vil kunne være en del av en 

pakke på alle tre tilnærminger i 
forhold til undervisningssektoren. 
Vi kan se for oss tre typer av «ver-
dikjeder»: Value shop, med fokus 
på lærere og lærerteam, value 
nettwork, med fokus på nettver-
ket av ressurser for læring, og så 
value chain, med fokus på kostef-
fektive løsninger, hvor læreren er 
en distributør av kunnskap. Dette 
igjen stiller spørsmål med selve 
undervisningssystemet slik vi har 
det i dag. Det går an å tenke seg 
at for fremtiden kan det bli som 
et nettverk, og ikke som et eget 
område slik det er i dag, sier pro-
fessor Øystein Fjeldstad på BI.

– Lederne påvirker atmosfæren 
på skolen, omgangstonen, 
fokuset, holdninger og verdier, 
sier dr. Noeline Wright ved 
University of Waikato, New 
Zealand.

Hun forsker på et fl erårig program 
med fokus på leseferdighetene 
hos ungdom i den videregående 
skolen.   

Leseferdigheter
Ulike tiltak på fl ere nivåer, inklu-
dert lærere, rektorer og regionale 
og nasjonale skolemyndigheter 
– samt ressursmessige incentiver 
til skolene om å delta i program-
met – fi kk 100 skoler med i 2003. 
Programmet gikk ut på utvikle en 
pedagogikk for bedre leseferdighet. 
Den viste blant annet at ledelsen 
ved en skole er avgjørende for at 
slike forsknings- og utviklingsopp-
gaver skal lykkes i forhold til å øke 
en lærerstabs kunnskapsbase om, 
og fokus på, slike spørsmål.

Lederferdigheter
 – Lederne påvirker atmosfæren 

på skolen, omgangstonen, fokuset, 
holdninger, overbevisninger og ver-
dier. Det som viser seg å være viktig 
i et program som dette, må gjen-
nomsyre hele skolen. Blant annet 
viste programmet at et av de mest 

effektive ledergrepene i forholdene 
til utvikling av leseferdigheter, er 
å sikre at fokuset på dette er gjen-
nomsiktig for alle, både elever, stab 
og resten av samfunnet, sier dr. 
Noeline Wright. 

– Verdikjeden er en sterk modell som ofte går igjen i språket, sier professor 
Øystein Fjeldstad på BI.

- Et godt ledergrep er å beholde gjennomsiktigheten i et prosjekt, for alle delta-
kerne i det, sier dr. Noeline Wright.

FOTO: BJØRN R. JENSEN

Verdikjeden i utdanning

Lederne avgjørende

Nettverk best
– Med effektiv ledelse mener 
jeg at ledere oppnår økt selvtil-
lit og problemløsningsferdighe-
ter og at elevene oppnår bedre 
resultater – sistnevnte er det 
for øvrig ingen konkluderende 
forskning på. På den annen side 
er det anerkjent i dag at ledelse 
kan læres, og at ledelse utgjør en 
forskjell. Likevel foregår rekrut-
teringen til rektorjobben fortsatt 
i stor grad ved å utnevne gode 
lærere. Det er ingen garanti 

for at disse er gode ledere. Om 
effektiv skoleledelse virkelig er 
avgjørende, er dette for alvorlig 
til å bli overlatt til tilfeldighe-
tene, sier han.

– Om utvelgelsesprosessen 
er heller tvilsom, kan lederop-
plæring redde stumpene?

– Den beste måten å lære opp 
voksne, profesjonelle skoleledere 
på, er ikke funnet, men trolig er 
nettverkslæring best. Det vil si 
at lederne lærer av hverandre, 
sier professor Tony Bush.

FOTO: BJØRN R. JENSEN
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– DE ANSATTE bør få lov til å gjøre 
det de egentlig er ansatt for å gjøre. 
Endringene må ikke få så stort fokus 
at det går ut over det som skal gjøres 
i det daglige. Dette sier NHH-for-
skerne Christine Meyer og Inger 
Stensaker til Aftenposten.

De konkluderer med at ledelsen 
ikke nødvendigvis trenger å invol-
vere så mange i endringsproses-
ser. Dessuten bør ledelsen, når de 

introduserer endringer, være opptatt 
av hva de ansatte kan få lov til å 
glemme. – Det går ikke an å bare 
putte inn nye ting oppå de gamle 
hele tiden, sier Stensaker.

I organisasjonsteorien ble det 
tidligere hevdet at alle ansatte skulle 
involveres i endringsprosesser, siden 
endringene skjedde unntaksvis. Slik 
er ikke lenger situasjonen. Nå skjer 
det endringer hele tiden.

AVISEN DIEGO har ifølge dina-
pengar.se sett på nærmere på 
myten om den gale sjefen. Martin 
Grann, professor i psykologi, 
kritiserer medienes bruk av ordet 
psykopat, skriver dn.no. 

– Psykopati er et begrep som bru-
kes av både legmenn og masseme-
dier, men det er en myte at det fi nnes 
sjefer som er psykopater. Det fi nnes 
stort sett ingen vitenskapelige studier 

om det som er bygget opp i medier og 
bøker, sier han. 

Det fi nnes personlighetsproble-
mer blant sjefer, men benevnelsen 
psykopat hører til i krimverdenen, 
mener Martin Grann. Han viser til 
at rundt 5 000 personer fengslet i 
Sverige, og at omkring 15 prosent av 
dem er psykopater. Når det gjelder 
næringslivet gjetter Grann at mindre 
enn en prosent er psykopater. 

Endringene må ikke få så Endringene må ikke få så 
stort fokus at det går ut stort fokus at det går ut 
over det som skal gjøres i over det som skal gjøres i 
det daglige.det daglige.

AV ANITA MYKLEMYR
am@ukeavisen.no

Er det bare egne ansatte som skal 
bygge opp og kontrollere bedrif-
tens viktigste områder? Ikke nød-
vendigvis, mener tre forskere ved 
Samfunns- og næringslivsfors-
kning AS (SNF) fra miljøet ved 
Norges Handelshøyskole (NHH). 

Rutinearbeid og mye taus kunn-
skap blant ansatte kan tvert imot 
føre til at man får en lite fl eksibel 
organisasjon som svekker fremtidig 
konkurranseevne, hevder Torstein 
Nesheim, Karen 
M. Olsen og Arne 
L. Kalleberg. 

Ingen 
«sannhet»
En representativ 
undersøkelse for-
skerne har gjort 
i 501 bedrifter 
innen informa-
sjons- og kom-
munikasjonstek-
nologi (IKT) viser 
at 33 prosent av 
selskapene bru-
ker eksterne konsulenter innenfor 
det de defi nerer som kjerneområdet 
sitt. 

– Dette er høye tall, all den tid 
teorien om at man ikke bør bruke 
konsulenter i kjernevirksomhet, har 
vært en «sannhet» i strategifaget, 
sier seniorforsker Torstein Nesheim 
til Ukeavisen Ledelse. 

SNF-forskeren viser til det sivil-
økonomer og andre strategi- og 
organisasjonsstudenter har hørt 
i årevis: Skal bedrifter bygge seg 
en konkurransefordel, gjelder det 
å bygge opp en strategisk kjerne 

bestående av noe helt unikt og 
verdifullt som det er vanskelig for 
konkurrenter å etterligne. Ifølge 
teoriene kan du da gjerne la inn-
leide folk ta seg av kantine, sentral-
bord og andre funksjoner som ikke 
defi neres som kjernevirksomhet. 
Det som kalles strategisk kjerne, 
derimot, det unike som akku-
rat din bedrift skal kunne aller 
best, det skal håndteres av egne 
ansatte. 

Innovasjonskonsulenter
Funnene Torstein Nesheim og kol-

legene har gjort 
i IKT-bransjen 
avdekker imidler-
tid at en stor andel 
av bedriftene bru-
ker konsulenter på 
en ganske annen 
måte enn det de 
konvensjonelle teo-
riene foreskriver. 

– Bedrifter som 
har innovasjon 
som hovedstra-
tegi bruker kon-
sulenter i langt 
større grad enn 

bedrifter som satser på lavpris. 
Innovasjonsbedriftene er opptatt av 
å ligge et hakk foran, og de bruker 
konsulenter når de har behov for 
nye ideer og ny kunnskap, forteller 
Nesheim.

– Er konsulentbruk i nyskapende 
kjernevirksomhet et ledd i en bevisst 
strategi fra bedriftenes side? 

– Vår forklaring er at dette er 
bevisst strategi. Vi har i studi-
ene testet konsulentbruk opp mot 
arbeidsmarkedsforhold, herunder 
om det er vanskelig å få tak i 
folk, men fi nner ingen effekt her. 

Konsulentbruken i innovasjonsbe-
drifter kan ikke forklares med at det 
er vanskelig å få tak i fast ansatte. 

Raske endringer
SNF-forskernes funn har vekket 
internasjonal interesse, og det 
prestisjetunge tidsskriftet Human 
Resource Management publiserte 
nylig de norske forskernes artik-
kel «Externalizing the core: Firms´ 
use of employment intermediaries 
in the information and communi-
cation tecnology industries,» 

Ut fra den konvensjonelle vis-
dommen om at man skal beskytte 
sin kjernekompetanse, er de nor-
ske funnene annerledes enn det 
man kunne forvente. Torstein 
Nesheim mener funnene kan 
bidra til å nyansere denne enkle 
hypotesen.

– I bransjer med store og raske 
teknologiske endringer kan bedrif-
ter trenge et supplement til den 
interne kompetansen. Det kan de 
løse gjennom å få inn noen kon-
sulenter som supplerer de fast 
ansatte, argumenterer forskeren. 

Risiko
Et av hovedargumentene for å la 
egne ansatte ta seg av bedriftens 
viktigste områder, er ønsket om å 
beskytte bedriftshemmeligheter. 
Kommer det eksterne inn, er fryk-
ten at konsulenten kan ta med seg 
kunnskap og metoder fra en bedrift 

over til konkurrenten.
Behovet for raske endringer 

ser imidlertid ut til å utkonkur-
rere denne frykten hos en del 
innovasjonsbedrifter. 

– Argumentet er at endringene 
skjer svært raskt, og at bedriftene 
tjener mer på å utvikle seg hurtig 
gjennom å hente inn ny kompe-
tanse utenfra enn på å satse kun på 
egen kompetanse. Tanken er at hvis 
en konsulent tar med seg kunnskap 
fra bedrift A og går til bedrift B, så 
er A allerede et steg foran B, og der-
med er ikke risikoen så stor. Vi har 
ikke testet dette, men hypotesen er 

at jo større forandringstakten er i en 
bransje, jo mindre har bedriftene 
å tape på å hente inn konsulenter i 
utviklingsarbeid. 

Hvis en bedrift er i en bransje 
med stor hemmeligholdelse og 
nokså stabil teknologi, vil imidler-
tid situasjonen vært en annen. Her 
har forretningshemmeligheter stor 
betydning. 

Utfordrende læring
Om bedriftens ansatte lærer noe av 
de eksterne konsulentene som kom-
mer inn med ny og frisk kunnskap, 
sier SNF-forskningen ingenting om, 

Ny forskning utfordrer gammel «sannhet»:

Bruker konsulenter i kjerne 

Det kan være positivt for bedrifter å la konsulenter drive utviklingsarbeid midt i kjerne  

«I bransjer med 
store og raske 
teknologiske 
endringer kan 
bedrifter trenge 
et supplement 
til den interne 
kompetansen.»

Ny, norsk forskning viser at 33 prosent 
av IKT-bedriftene slipper eksterne 
konsulenter løs på kjerneområdene sine. 

Konsulentbruken er størst i bedrifter 
som har innovasjon som strategi.

Funnene utfordrer «sannheten» 
om at man skal bygge opp og 
kontrollere bedriftens unike 
kjernekompetanse med egne ansatte.

■

■

■

Ikke sikkert sjefen er psykopatAnsatte bør beskyttes ved endringsprosesserprosesser

– Hvis kontakten med eksterne miljøer 
mangler, kan bedrifter gå glipp av 
utviklingsmuligheter, mener Torstein 
Nesheim, forsker ved SNF. 
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EN DYBDEUNDERSØKELSE som er gjort i 
forbindelse med kartleggingen, viser at kvin-
ner ikke automatisk identifi serer seg selv som 
lederkandidater. Ifølge Irmelin Drake hjelper 
det imidlertid hvis kvinnene blir gjort oppmerk-
somme på at de blir sett på som ledertalenter 
som er ønsket som ledere i fremtiden. Lederne 
må dermed drive mer talentjakt, og det på et så 
tidlig stadium som mulig, konkluderer Drake i 
rapporten.  

Det viser seg at vikariater, åremål og andre 

tidsbegrensede stillinger er virkemidler som kan 
bidra til at fl ere kvinner sier ja til en lederstil-
ling. Dette fordi de får en sjanse til å prøve seg i 
stillingen, og derigjennom kan fi nne ut om dette 
er noe som passer for dem.  Undersøkelsen, 
som er gjort på oppdrag fra «Medienettverket 
– forum for kvinner i ledelse», består blant 
annet av dybdeintervjuer med ledere som fun-
gerer som rollemodeller for andre. Det er også 
gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse 
blant 283 kvinnelige ledere på ulike nivåer.  

Mer krevende å få fram kvinnelige ledere

Det er en myte at det fi nnes Det er en myte at det fi nnes 
sjefer som er psykopater.sjefer som er psykopater.

FOTO:  BJØRN SIGURDSØN/SCANPIX

Irmelin DrakeIrmelin Drake

virksomhet

 virksomheten, konkluderer forskere ved Samfunns- og næringslivsforskning AS. (SNF) 

men Torstein Nesheim bekrefter at 
dette er et nøkkelspørsmål. 

Her kan imidlertid bedriftene 
og konsulentene ha ulike interes-
ser. For konsulenter kan det være 
et poeng å beskytte informasjon og 
kunnskap, slik at de lettere får nye 
oppdrag i bedriften. For bedriften 
vil målet ofte være erfaringsoverfø-
ring, slik at de ikke blir avhengige 
av konsulenten.  

– At ansatte får utvikle seg er 
viktig, og her kommer det inn 
eksterne folk de kan lære av. Man 
skal imidlertid være oppmerksom 
på at dette kan være vanskeligere å 

få til enn vanlig intern opplæring, 
sier Nesheim. 

Nytt blod
Selv om det vil være litt bransje-
avhengig, tror forskeren at den 
utbredte konsulentbruken er kom-
met for å bli. 

– Ta oljebransjen. Jeg vil tro at 
det ikke er aktuelt å bemanne med 
mer enn en viss andel fast ansatte, 
for deretter å basere resten på inn-
leie, uansett hvor gode tider det er. 
Utviklingen i mange bransjer skjer 
så raskt at bedrifter vil trenge ny 
kompetanse utenfra. 

Risikoen ved ikke å ta inn ekstern 
utviklingskompetanse er ifølge for-
skerne, en fastlåst bedriftskultur.

– Hvis man skal basere seg på 
at «slik har vi alltid gjort det i vår 
bedrift» og den kunnskapen de 
ansatte har, og beskytte dette, kan 
det bli litt for avskjermet. Det er 
ikke nok at de ansatte er fl inke. Hvis 
kontakten med eksterne miljøer 
mangler, kan du gå glipp av annen, 
kjent utvikling. I avveiningen mel-
lom beskyttelse og utvikling av 
nye ideer, er det ikke alltid slik at 
beskyttelsestanken er viktigst, kon-
kluderer Nesheim. 

Saken fortsetter:
– Avhenger 
av varighet

«I IKT-bransjen 
er man avhengig 
av fl eksibilitet. »

– Ikke overraskende
Strategiprofessor Torger Reve 
er ikke overrasket over at 
IKT-bransjen bruker eksterne 
konsulenter på strategisk 
viktige områder.

– Det kan være fl ere grunner til 
at man henter inn eksterne kon-
sulenter i kjernevirksomheten. I 
IKT-bransjen er man avhengig 
av fl eksibilitet. En annen årsak 
kan være innovasjon og behovet 
for å hente inn ideer utenfra, 
sier Torger Reve, professor ved 
Institutt for strategi og logistikk 
ved Handelshøyskolen BI til 
Ukeavisen Ledelse. 

Selv om SNF-forskerne i sitt 
forskningsmateriale fant at kon-
sulentbruken i IKT ikke kunne 
forklares med arbeidsmarkeds-
situasjonen, 
mener Reve at 
det er naturlig 
at konsulent-
bruken er høy 
slik arbeids-
markedet er 
nå. 

– Man kan 
ikke stole helt på at det vil være 
slik, også ved en skikkelig nedtur 
i arbeidsmarkedet, sier Reve. 

Ulempe for bedriftskulturen
– Betyr dette at den tradisjonelle 
teorien om beskyttelse av den stra-
tegiske kjernen står for fall? 

– Nei, men det kommer an på 
hva man defi nerer som strategisk 
kjerne. Det fi nnes bedrifter som 
har som kjernekompetanse å sette 
sammen andres kompetanse. 
Disse såkalte nettverksbedrif-
tene kan drives med få personer. 
I IT-bransjen er det veldig van-
lig å hente folk og skaffe kom-
petanse der den fi nnes. 

– Hva er ulempen med å bruke 
konsulenter i kjernevirksomhet? 

– Minuset er 
at det blir vanske-
lig å bygge opp 
en bedriftskultur 
når du henter inn 
folk fra ulike hold. 
I en så prosjekto-
rientert verden 
som IT, er det 

imidlertid mange som jobber ute 
hos kunder, og dermed er det ikke 
sikkert at dette spiller en like stor 
rolle som i produksjonsbedrifter 
som ønsker en felles bedriftskul-
tur og felles holdninger. I IT ligger 
ofte fellesnevneren i det faglige. 

– Hva med beskyttelse av 
bedriftshemmeligheter? 

– Det er ikke så mange av dem 
i IT-bransjen. Trenden er åpne 
kilder.

– Det er ikke unaturlig at konsulent-
bruken er utbredt når arbeidsmar-
kedet er så stramt som nå, mener 
Torger Reve, professor ved Institutt 
for strategi og logistikk ved Han-
delshøyskolen BI. 

Konsulenter i IKT
Andel IKT-bedrifter som bruker ekstern arbeidskraft i sin strate-

giske kjernevirksomhet: 
33 prosent bruker eksterne konsulenter.
21 prosent leier inn ansatte fra bemanningsselskaper.
11 prosent brukte begge deler.
56 prosent brukte verken konsulenter eller bemanningsselskaper. 
Konsulentbruken er større i IKT-bedrifter som har innovasjon som 

strategi enn i bedrifter som har valgt en lavprisstrategi. 
Funnene stammer fra en representativ studie av 501 IKT-bedrifter, 

gjort av forskerne Torstein Nesheim, Karen M. Olsen og Arne L. 
Kalleberg ved Samfunns- og næringslivsforskning AS. 

Resultatene er publisert i artikkelen «Externalizing the core: 
Firmś  use of employment intermediaries in the information 
and communication tecnology industries» i Human Resource 
Management.

■

■
■
■
■
■

■

■

Fakta
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Bruk av eksterne 
konsulenter er mest 
hensikts messig i tids-
begrensede prosjekter, 
mener Ingvild Myhre, 
konsernsjef i telefoni-
selskapet Network Norway.
Forskerne ved SNF fant at en stor 
andel IKT-bedrifter, 33 prosent, 
bruker konsulenter i sin strate-
giske kjernevirksomhet. Størst er 
bruken i innovasjonsbedrifter. 

Ingvild Myhre, konsernsjef i 
Network Norway, har bred leder- og 
styreerfaring fra IKT-bransjen. 

I tillegg til spørsmålet om hva 
man skal defi nere som en bedrifts 
strategiske kjerne, mener Myhre at 
tidsaspektet er det viktigste når man 
skal vurdere om man skal hente inn 
eksterne konsulenter eller ei. 

– Vi kan sette ut deler av utvi-
klingsarbeidet hvis vi mener det 
er den mest effektive måten å 
gjøre det på. Det kan være hvis 
vi ikke har den spisskompetan-
sen vi trenger i et helt konkret 
prosjekt eller oppdrag. Dette er 
kompetanse vi trenger midlerti-
dig, men ikke på varig basis. En 
annen årsak kan være kapasitets-
hensyn i et begrenset tidsrom, 
sier Ingvild Myhre til Ukeavisen 
Ledelse. 

Konsernsjefens fi losofi  er at 
konsulentbruk er best egnet for 
et begrenset tidsrom. 

– Jeg vet ikke i hvilken grad det 
forekommer, men hvis konsulen-

ter blir værende i en organisasjon, 
er det en ulempe at de sitter med 
viktige, spennende oppgaver som 
egne ansatte burde hatt. 

Dyr løsning
– Lærer organisasjonen noe av å ha 
eksterne konsulenter inne? 

– Det vil avhenge av den kon-
krete saken. Hvis konsulenten er 
inne på et konkret, avgrenset opp-
drag, er det ikke alltid noe stort 
poeng. Det gjelder å være mest 
mulig effektiv, løse oppdraget og 
forsvinne ut igjen. Her hos er vi 

imidlertid i en 
oppbyggings-
fase, og nå har 
vi hentet noen 
eksterne, både 
for å få overført 
kompetanse og 
for å få midler-
tidig hjelp på 
områder hvor vi 
ikke har kompe-
tanse eller kapasitet til å overlevere 
løsninger. Dette vil være slik fram 
til organisasjonen er i stand til å 
drive videre selv. 

– Hva er ulem-
pen med å la 
eksterne konsulen-
ter drive utvikling 
av kjernevirksom-
het over tid? 

– Jeg vil helst 
at de ansatte 
skal sitte med 
den varige kom-
petansen. De er 

ansatt i bedriften, og det er her de 
føler tilhørighet, har sin lojalitet 
og hever sin lønn. Bruker du folk 
som er ansatt i et annet fi rma, vil 

de ha tilhørigheten og lojaliteten 
sin i et annet selskap. Det fi nnes 
sikkert mange eksempler på at 
det går bra med konsulentbruk 
over lang tid også, men jeg har 
aldri sett noen eksempler på at 
det ikke blir dyrere enn å ha egne 
ansatte. Konsulenter er ansatt i 
et annet selskap, som har sine 
administrative systemer, og skal 
alt dekkes inn. Hvis man skal 
bruke konsulenter over tid, vil 
det være langt billigere å ansette 
en person. 

–Avhenger av varighet

Ingvild Myhre, konsernsjef i Norway Network, bruker konsulenter i utviklingsarbeid, men bare i avgrensede prosjekter. 

FOTO:  NETWORK NORWAY

«Jeg vil helst 
at de ansatte 
skal sitte med 
den varige 
kompetansen.»

Fortsettelse fra forrige side: Bruker konsulenter i kjernevirksomhet

LIV & LEDELSE

DEN BRITISKE avisen Times har laget en liste over de 
største juksemakerne på toppnivå internasjonalt. 

En av de store høydepunktene i CV-bløffi ngens his-
torie gjelder sjefen for IBMs Lotus-virksomhet Jeffrey 
Papows. 

Han hevdet å ha tatt en doktorgrad ved prestisjesko-
len Pepperdine University, men hadde i virkeligheten 
bare tatt et brevkurs ved et mindre kjent college. Verst 
og merkeligst var det kanskje at han påstod å være 
foreldreløs. Foreldrene levde nemlig. Han måtte trekke 
seg da Wall Street Journal i 2000 avslørte bløffen.

Patrick Imbardelli ble nylig fjernet som Asia-sjef i 
hotellkjempen InterContinental Hotels Group. Han 
hadde skrytt på seg en MBA fra det anerkjente ameri-
kanske universitetet Cornell og en bachelor i hotelle-
delse fra Victoria University i hjemlandet Australia. Det 
hadde han ikke. 

Dave Edmondson hadde skrytt på seg eksamener i 
både psykologi og teologi. Han måtte raskt trekke seg 
raskt fra sjefsjobben i Radio Shack, USAs tredje største 
elektronikk-kjede, da selskapet fant ut at CV-en hans 
slett ikke var så imponerende.

Toppsjefenes CV-bløffer 

Mange toppledere har juk-Mange toppledere har juk-
set med cvet sitt.set med cvet sitt.

Kvinnecoachingen ble startet Kvinnecoachingen ble startet 
for å få fl ere kvinnelige topp-for å få fl ere kvinnelige topp-
ledere i staten. ledere i staten. 

Vi leser ti aviser, 
sjekker nettsteder og 
følger nyhets bildet 
hver dag – for deg!

Gratis nyhetsbrev hver dag

Nyskaping – Innovasjon – EntreprenørskapGratis nyhetsbrev hver dag

Økonominyheter hele dagen

orapp.no

.no
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KURS OG 
KONFERANSER

HURDALSJØEN
HOTELL OG KONFERANSESENTER

2090 HURDAL - Tlf 63959600 - Faks 63987869 - post@hurdalsj.no - www.hurdalsj.no

Fra et enkelt måltid 
til et vellykket kurs...

De små grå ... trives bedre i det grønne ...

Spesial priser på kurs– og 
konferanseannonser!
Ring Per på telefon  22 31 02 21

orapp.no
– økonominyheter hele dagen
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PRØVEPROSJEKTET for å få rekrut-
tert fl ere kvinnelige toppledere i staten 
startet i begynnelsen av 2006. Da 
Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet (FAD) gjorde opp status i mars 
i år, fant dem imidlertid ut at bare tre 
av de tyve kvinnene hadde fått en 
topplederstilling. Dette ble ikke vur-
dert som godt nok, og ekspedisjons-
sjef i FAD, Finn Melbø, sier til Dagens 
Næringsliv at dette prosjektet ikke er 

noe å gå videre med i denne formen. 
Coaching er en form for veiled-

ning som er blitt en motebølge innen 
ledelse. Coachingen kan ta ulike for-
mer, men som regel er hovedtanken at 
den som coaches selv skal fi nne svar 
og øke sin egen bevissthet ved hjelp 
av spørsmål fra coachen. 

Det er AFF ved Norges 
Handelshøyskole som har kjørt kvin-
necoachingsprosjektet for staten.

Kvinnecoachingen ble startet 
for å få fl ere kvinnelige topp-
ledere i staten. 

HVA SKJER?

 JUNI
 25 Grunnopplæring i arbeidsmiljø

på kun 2 dager ved hjelp
av egenutviklet e-læring som delta-
kerne jobber med mellom kursdagene
dag 2 – forrige kursdag var 12. juni
www.utvikling.org

 21–22 Coaching for kundesenterledere
nnføring i hva coaching er og hva det 
krever av deg
Bjørvika Konferansesenter
www.confex.no

 26 Grunnopplæring i arbeidsmiljø
på kun 2 dager ved hjelp
av egenutviklet e-læring som delta-
kerne jobber med mellom kursdagene
dag 2 – forrige kursdag var 13. juni
www.utvikling.org

 27–29 Lederkurs for BNI medlemmer i kom-
munikasjon 
Les mer på www.coachutdanning.no

AUGUST
 9–11 19th Nordic Academy of Management 

(NFF) meeting
The Future of Nordic Business Schools
Arr: NHH
Bergen – www.nhh.no/conferences/nff

 11 Presentasjonsteknikk fra A til Å
Konkrete teknikker for effektfull stem-
mebruk og kroppsspråk
Oslo – www.confex.no

 14–17 Aqua Nor 2007
Arr: Stiftelsen Nor-Fishing
Trondheim – www.norfi shing.no

 15 Coachutdanning Erickson inviterer til 
gratis miniseminar
Les mer på www.coachutdanning.no

 21–22 Småtinget
Hamar – www.nho.no

 27–28 Arbeidslivskonferansen 2007
 – Arbeidskraft, ledelse, innovasjon 
og teknologi
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo
www.kskonsulent.no 

 27–29 COACHING TEAM THINKING & 
TEAM INNOVATION
Coachutdanning Erickson har gleden å 
få dr. Marilyn Atkinson fra Canada til å 
gjennomføre kurset.
Les mer på www.coachutdanning.no  

 28–31 The Art & Sience of Coaching ICF god-
kjent/Erickson
Modul 2 Oslo. 
Les mer på www.coachutdanning.no 

 29 Tall kan temmes - og formidles
Statistikkforståelse og formidling av 
statistikk/tall.
www.kommunikasjonsforeningen.
no/kurs

SEPTEMBER
 4–7 Ny oppstart av The Art & Sience of Coac-

hing ICF godkjent/Erickson
Modul 1 i Oslo. Les mer på  www.
coachutdanning.no 

 6–8 World Economic Forum on Growth
Dalian, China
Arr: World Economic Forum
www.weforum.org

 11 Målrettet og moderne internkommunika-
sjon
www.kommunikasjonsforeningen.
no/kurs

 19 STUDY TOUR: 
Reputation management - New York 
/USA
www.kommunikasjonsforeningen.
no/kurs

 23 Grunnkurs i praktisk kommunikasjonsar-
beid
www.kommunikasjonsforeningen.
no/kurs

 25 Excel for administrasjon og ledere
Vi hjelper deg til å få større utbytte av 
Excel gjennom bedre arbeidsfl yt og 
nyttige funksjoner.
Oslo Forum
www.confex.no

 25–26 Konferanse: Helsefremmende arbeids-
plasser
Nydalen, Oslo
Arr: Handelshøyskolen BI
www.kompetanseforum.com

 31–05 IFA 2007
Verdens største messe for konsumen-
telektronikk
Berlin, Tyskland
www.ifa-berlin.de

OKTOBER
 1 Bli en bedre rådgiver i egen organisasjon

www.kommunikasjonsforeningen.
no/kurs

 9 Konferanse: Morgendagens reiseliv 2007
Arr: Handelshøyskolen BI
Nydalen, Oslo
www.kompetanseforum.com

 10 Målgruppeanalyse
www.kommunikasjonsforeningen.
no/kurs

 11 Konferanse: Styredagen 2007
Arr: StyreAkademiet og Handelshøy-
skolen BI
Nydalen, Oslo 
www.kompetanseforum.com

 16 Statements – et kommunikasjonsverktøy
www.kommunikasjonsforeningen.
no/kurs

 16-17 Psykisk syke i arbeidslivet
Hold deg oppdatert på dine plikter og 
muligheter som leder og arbeidsgiver!
Bjørvika Konferansesenter
www.confex.no

 24–26 Høstseminaret 2007 
– Jakten på K - kommunikasjon og 
kreativitet
www.hostseminaret.no

NOVEMBER 
 7 Kjøp av PR-tjenester (seminar)

www.kommunikasjonsforeningen.
no/kurs

UTVALGTE KURS, KONFERANSER, 
SEMINARER OG EVENTS

Tips oss om arrangementer! Send e-post til adm@ukeavisen.no

KS-Konsulent AS - best på kommunal sektor

Hold deg oppdatert - følg med på 
våre kurs, seminarer og konferanser:
www.kskonsulent.no- konferanser

Stanser kvinnecoaching
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– Kontantstøtten verst
TIDLIGERE LEDER FOR 

SENTERPARTIET ANNE ENGER,  tidligere 
også Lahnestein, forteller til VG at kontant-
støtten var den mest problematiske saken for 
henne i sentrumsregjeringen.

Samtidig var den regjeringens og Krf sin stør-
ste seier: – Dette var en tung sak for meg. Først 
tapte jeg saken i eget parti. Så tapte jeg saken 
gang på gang i regjering. Til slutt sa fi nansminis-

ter Gudmund Restad (Sp) at 
nå må du gi deg, Anne!

u

Hun måtte gi seg, men er fortsatt imot prin-
sippet om kontantstøtte, skriver VG: – Det er 
et uholdbart prinsipp at dersom du ikke benyt-
ter deg av et offentlig støttet tilbud, skal du få 
utbetalt pengene kontant. Dessuten trenger de 
fl este barn barnehage, sier hun.

Hun mener Sp i dag får god uttelling i regje-
ring, og mener Ap fremstår som mer felles-
skapsorientert enn på 80- og 90-tallet.

– Vi valgte Arebeiderpartiet alt i 1990, sier 
hun til VG. Da Syse-regjeringen gikk av var 
dette det strategiske valget partiet tok for frem-
tiden, forteller hun.

Lyttende sjef 
for verftsgutta
May Wenche Hammert (39) leder et verft som 

i dag går så det suser, men det fi nnes ingen 
garanti for fremtidige oppdrag.

– Vi må hele tida forbedre oss. Vi har en unik 
kompetanse og erfaring, der kan ingen ta oss 

igjen. Men vi har noe 
å gå på når det gjelder 
å få ned kostnader, sier 
Hammert.

Hun satt i fl ere år 
på Aker Kværners 
hovedkontor på Lysaker 
som visepresident for 
en del av konsernets 
«human resources» 
(HR). Et typisk kvinne-
lig ansvarsområde, vil 
noen hevde, mykt og 
medmenneskelig.

– Noen snakket 
sammen, og så ble jeg 
spurt om å ta lederjob-
ben i Egersund. Det var 
ikke i mine tanker å 
søke en annen stilling. 
Men det var smigrende 
å få tilbudet. Og jeg er 
glad for muligheten til 
å påvirke, tenke nytt og 
sette ut i livet det jeg står 
for, sier May Wenche 
Hammert.

Allsidig ansvar
Nå ukependler hun 
fra hjemmet i Bærum, 
og har funnet ut at 

Egersund er et trivelig sted og sjefsjobben spen-
nende og utfordrende. Tidligere har hun jobbet 
med HR, strategier og lederutvikling, hun har 
aldri vært prosjektleder ute i felt, der verdiene 
skapes. Det var en overgang å komme til gutta i 
kjeledress.

– Mangfoldet i jobben griper meg. Jeg blir så 
enormt eksponert her, i forhold til i kontorlandska-
pet på Lysaker. Jeg skal ha ansvaret for milliard-
prosjekter, samtidig som jeg må gripe fatt i trivi-
elle saker som oppgradering av toaletter og uro i 
brakkeleiren. Og det slår meg virkelig hvor viktig 

denne arbeidsplassen er for Egersund, for regionen 
og innbyggerne her, sier Hammert.

I disse dager jobber 1150 personer fra 30 nasjoner 
på spreng på Aker Kværner Egersund. Sju lektere 
som skal til verdens største offshore oljefelt i Det 
kaspiske hav utrustes, den første skal leveres 15. juli. 
Oppdragsgiver er italienske Agip. Aker Kværner 
Egersund kan ikke feile, tidsfrister må holdes, kvali-
teten må være topp– det er May Wenche Hammerts 
ansvar.

– Vi skal gjøre en konkret jobb, kontrakten må 
innfris på alle punkter. Det er høykonjunktur i bran-
sjen, oppdrag står i kø. Samtidig må vi se fremover. 
Det er krevende å tenke forbedring når alt går på 
skinner. Noen tenker kanskje at det er unødvendig, 
men vi kan ikke lene oss tilbake og tro at de gode 
tider varer evig, understreker Hammert.

– Kan alltid bli bedre
Derfor prioriterer hun utvikling av mennesker, hun 
vil gi folk nye muligheter, de skal få bygge kompe-
tanse, ta lederkurs og vokse i bedriften.

– Her har jo folk alle muligheter. De kan jobbe 
globalt, de kan satse her lokalt, det er opp til dem sjøl. 
Det er unikt, det fi nnes ikke mange norske bedrifter 
som gir ansatte slike sjanser, mener Hammert.

Mye er prosjektbasert i denne bransjen. Nå slutt-
føres store prosjekter som Snøhvit og Ormen Lange. 
Oppdrag som dette kan strekke seg over tre-fi re år. 
Arbeidsmengden går i bølgedaler.

– Det blir mer vanlig å rullere arbeidskraften, 
folk vil bytte jobb oftere. Det er heller ikke gitt at 
en leder skal sitte i den samme jobben livet ut, sier 
Hammert.

– Hvordan kan Aker Kværner Egersund stålsette 
seg for trangere tider?

– Vi er ferdige med en strategiprosess, der 
vi har satt oss mål for hvor vi vil være om tre år. 
Konkurransekraften må bli bedre, den internasjo-
nale konkurransen om oppdragene blir bare tøffere, 
konkurrentene der ute er kjempeaggressive. Det slår 
meg hvor konjunkturpreget denne bransjen er, mye 
av dette kan vi heller ikke påvirke sjøl. Derfor må 
vi fi nne nye måter å bli bedre på, det må inn i blod-
omløpet til alle som jobber her. På den måten får vi 
gjennomføringskraft, slik at vi vinner de oppdra-
gene vi vil vinne. Medarbeidere må få utvikle seg, 
kompetanse skal bygges. Derfor har vi det vi kaller 
Aker Kværner Egersund-skolen. Her fi nnes mange 

mennesker som har potensial for utvikling, det er 
vår jobb å legge forholdene til rette for at de kan få 
utnyttet sine ressurser, sier Hammert.

Der Beckham bleknet
Nå er det mange hundre innleide på Aker Kværner 
Egersund. Slik markedet er i dag, er det dyr arbeids-
kraft. Gevinsten er at det gir mer fl eksibilitet i for-
hold til å ha en stor stab fast ansatte. 

– Samtidig er det viktig å se at det er rom for 

Stilling: Sjef for Aker Kværner Egersund
Familie: Gift, ingen barn
Oppvekst: Ålesund
Bor: Bærum og Egersund (ukependler)
Utdannelse: Master of Science-grad 
fra BI og en Bachelor of Arts fra 
Californian Lutheran University
Karriere: Kom fra stillingen som senior 
vice president for human resources i 
forretningsområdet Field Development 
i Aker Kværner. Erfaring fra konsulent-
bransjen, spesielt innenfor team- og 
lederutvikling, endringsprosjekter, 
samt med forretningsutvikling mot 
kunder og private. Av internasjonal 
erfaring har hun tilbrakt seks år i USA.
Verv: Styremedlem i Aker Kværner 
Stord AS, styremedlem i Aker 
Kværner Subsea AS, styreleder i 
Kværnhuset Industriinkubator.
Fritid: Hav og fjell, spiller golf (hcp 8,4)
Engasjerer mest nå: Få ferdig lekteren 
til fristen 15. juli. Komme seg ut i frisk 
luft, få tid til en golfrunde hver uke.

May Wenche Hammert (39)

Røffe mannfolk med kjele-
dress og hjelm på rusler 
til lunsj, tonen er barsk og 
småfrekk, dette er dyktige 
og stolte arbeidsfolk. Det 
er tradisjon og kultur i 
veggene på verftet Aker 
Kværner Egersund. Så har 
ei ung kvinne fra Ålesund 
feiet inn døra og blitt sjef 
for hele bunten.

LEDERSPEILET

Per Lars
Tonstad

p-tonst@online.no
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Lars Lars 
 Sponheim Sponheim
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respekt, og hun er vant til å ha ansvar i mannsdo-
minerte miljøer.

– Jeg er den jeg er. Jeg har aldri vært mann, så jeg 
vet ikke hvordan det er. Jeg har ikke en tradisjonell 
bakgrunn, jeg kommer fra HR, og har aldri vært 
prosjektleder. Det er nok mer uvant enn mann-/
kvinnerollen. Jeg er vant til en tøff tone, og menn 
snakker vel likedan enten de går i dress eller kjele-
dress. Presset jeg føler, legger jeg på meg sjøl, og 
det henger sammen med min vilje til å oppnå det 
jeg ønsker.

– Som leder er jeg nok en nokså lyttende. Mine 
ledere kan sine fagfelt bedre enn jeg. De har 10-20-
30 års erfaring, det kan jeg aldri ta igjen. Vi gjør ting 
sammen, og jeg håper mine ledere også vokser på 
tillit og ansvar, sier Hammert.

– Hva gjør du for å motivere alle til å dra lasset 

sammen, for det nytter jo ikke ledere utarbeider strate-
gier, hvis de ansatte ikke følger dem?

– Vi vil involvere fl est mulig i anstrengelsene 
for å nå våre mål. Hver enkelt må sette sine egne 
mål. Vi prioriterer HMS, det skal helst ikke skje 
noen skader ved vår bedrift. Men det er ingen vits 
i at jeg skal snakke om HMS, hvis ikke alle har de 
samme idealer. Jeg liker å sette langsiktige mål. Og 
blir tilfreds hvis jeg ser at vi hver uke og måned tar 
et skritt i retning av de målene vi har satt oss.

– Hos oss er også lagfølelse viktig. Vi er opptatt 
av teambuilding. Vi har hatt åpen dag, med god 
underholdning og gratis is og brus til ungene. Vi er 
jo stolte over det vi gjør. Velferd har mye å si, og vi 
har trimgrupper hvor vi kårer vinnere. Jeg synes vi 
er fl inke til å gjøre ting sammen, også utenom den 
profesjonelle jobben, sier May Wenche Hammert.

FOTO: PER LARS TONSTAD

mange ulike typer mennesker i en bedrift. Vi tren-
ger både fagspesialister og ledere.

May Wenche Hammert benytter gjerne et bilde 
fra idrettsverdenen.

– David Beckham strålte på Manchester United, 
som den ene store stjernen på laget. Men idolet blek-
net litt da han kom til Real Madrid, or der var det 
så mange andre som hadde de samme stjerneegen-
skapene. Vi har behov for både David Beckham-er, 
Ole Gunnar Solskjær-er, målvakter og andre lag-
spillere. Vi må ha gode folk i alle posisjoner, sier 
Hammert.

– Presset legger jeg på meg sjøl
Aker Kværner Egersund har aldri før hatt kvinne-
lig sjef. Dette er en maskulin bastion. May Wenche 
Hammert har ikke møtt fordommer eller liten 

«Presset jeg 
føler, legger 
jeg på meg 
sjøl, og 
det henger 
sammen med 
min vilje til 
å oppnå det 
jeg ønsker.»

May Wenche Hammert vil vite hvordan folk har det på jobb, og ha oversikt over hva som skjer. To ganger i uka tar hun turen rundt på verftet for å snakke med ansatte og følge med på framdrift og produksjon. 

FOTO: DAG HÅKON HELLEVIK

Kjendisbønder 
håver inn

GÅRDSKJENDISER  som Lars 
Sponheim, skipsredere og TV-stjerner 
håver inn millioner i statsstøtte.

Blant mottakerne av fet jordbruks-
støtte fi nner vi: tidligere DNB-sjef 
Borger A. Lenth; programleder i NRK 
Astrid Brekken; Grisebonde Tollef 
Grindstad,kjent fra TV2s seersuksess 
om bonderomantikk; konsernsjef Axel 

u

Krigvig i Nortura; Ap-nestelder og fi s-
keri-og kustminister Helga Pedersen; 
samferdselsminister Liv Signe 
Navarsete, en skøyteløper, en tidligere 
skiløper og kronpriseparet.

Mange sier de ikke engang er avhen-
gige av den, melder VG.

Men jordbruket er likevel ikke særlig 
lønnsomt, ifølge forskerne. Nationen 
har publisert statstilskuddet til norske 
bønder – gård for gård. Over 50 000 
navn ligger nå inne på en søkbar data-
base på nationen.no.

Celina casher inn
CELINA MIDELFART  sopet inn 235 millioner i fjor. Og Finans-

avisen jubler: Midelfart Holdning har «et regnskap i superklas-
sen», melder de begeistret over forside og dobbeltsideoppslag 
– der selskapets styreformann er avisens redaktør Trygve Hegnar.

Resultatet før skatt lyder på 235 millioner kroner, og den 
samlede konsernomsetningen i 2006 stanset på 527,1 millioner. 
Samtidig er kostnadene er trimmet fra 2005 til 2006, mens 
driftsresultatet øker fra 15,2 til 19,3 millioner kroner.

I 2005 var resultatet før skatt på «bare» 42 millioner for 
kosmetikk dronningen. Nå skal hun bli børs investor, melder 
avisen. 

u

Celina Celina 
Midel-Midel-
fartfart



ADVOKAT GUIDEN

Arntzen de Besche Advokatfirma AS er et av Norges ledende advokatfirmaer med
ca. 100 medarbeidere. Vi dekker hele det forretningsjuridiske området. Vi sam-
arbeider internasjonalt med Baker & McKenzie, som har 64 kontorer i 35 land.

Tlf: +47 23 89 40 00 Telefaks: +47 23 89 40 01
Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo - Postboks 711 Sentrum, 4003 Stavanger

Arbeidsrett
• Rådgivning ved ansettelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser, 

• Bistand i forhandlinger, ved arbeidskonflikter, oppsigelser og

• Prosessoppdrag

www.arntzendebesche.no
Oslo - Stavanger

nedbemanning, pensjonsforhold m.v.

avskjed 

Et av landets fremste og største fagmiljøer 
innen arbeidsrett og pensjon. 
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www.haavind.no
Tlf. 22 43 30 00

SPØR OSS OM LOV
11 av våre advokater arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, som
er et av av våre sentrale kunnskapsområder. I de viktigste norske
og utenlandske advokatrangeringer er vi oppført på topp innen-
for arbeidslivsområdet.

Nils H. Storeng  -  Tom H.Beck -  Arve Due Lund  - Kari B.Andersen
Det er vi som har skrevet Arbeidslivets spilleregler

Tlf 22 01 70 50   www.sbdl.no

MNA ANS

DUE LUND

ADVOKATFIRMAET

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

Bull & Co tlf. 23010101 – www.bullco.no
Kontaktpersoner:
Bjørn Blix - Corporate, Andreas Wahl - M&A,  
Kåre Bjørlo, Nicolay Skarning - Arbeidsrett, 
Kristine M. Madsen - IPR/IT

Spør juristene om råd

Advokatene Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen 
i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål 

om arbeidsrett. Tjenesten er gratis.

Postadresse: Ukeavisen Ledelse, Pb 1180 Sentrum, 0107 Oslo

E-post:  red@ukeavisen.no
kari.andersen@sbdl.no
terje.andersen@sbdl.no

Sluttavtale
SPØRSMÅL: I forbindelse med 
avslutning av et arbeidsforhold inn-
gikk jeg en sluttavtale med arbeidsgi-
ver. Avtalen er todelt. 1. Avtalt slutt-
pakke til utbetaling. 2. Avtalt en sum 
som kan disponeres til etterutdan-
ning. Jeg ønsker i ettertid å gjøre om 
på del to. Jeg har tatt ut cirka 30 000 
kroner til studier. Det gjenstår i over-
kant av 60 000 kroner. Dette beløpet 
ønsker jeg utbetalt som lønn med nor-
malt skattetrekk. Dette setter tidligere 
arbeidsgiver seg imot.

Har arbeidsgiver lov til å motsette 
seg denne endringen? 

SVAR: Uten å ha lest selve avta-
leteksten er det vanskelig for oss å 
fastlegge det nærmere innholdet i 
avtalen. Med mindre avtalen eksplisitt 
åpner for en endring av vilkårene, vil 
nok utgangspunktet være at partene 
har avtalt en del som går på etterlønn 
og en del som går på dekning av kost-
nader til etterutdannelse. Det at du 
nå velger ikke å benytte deg av retten 
til å få dekket etterutdanning fullt ut, 
vil nok neppe medføre at arbeidsgiver 
plikter å utbetale det resterende som 
lønn. Retten til etterutdanning kan 
således ikke ensidig kreves omgjort til 
lønnskompensasjon.  

Tilkallingshjelp 
– fast ansettelse?
SPØRSMÅL: Jeg er «ansatt» hos 
et privat fi rma som tilkallingshjelp. 
Arbeidsmengden er i lange perioder 
tilstrekkelig stor til å jobbe 100 pro-
sent, og tidvis mer. Imidlertid kan det 
forekomme perioder med liten ordre-
tilgang, noe som ledelsen bruker som 
begrunnelse for å ha mellom tre og 
seks personer på tilkalling (antall fast 
ansatte er fi re). Finnes det retningslin-
jer for når tilkalt hjelp kan kreve fast 
ansettelse basert på arbeidsmengde? 
Det bør også nevnes at kontrakten er 
en standardkontrakt som også omfat-
ter oppsigelsestid. Siden nylig (antake-
lig som resultat av kritikk fra underteg-
nede) er punktet om arbeidstid endret 
fra «Normalarbeidstid i henhold til 
inngåtte kontrakter, normal dagtid» til 
«Tilkalling».

SVAR: Virksomheter som har behov 
for arbeidskraft i kortvarige perioder, 
har ofte lister over personer som kan 
kontaktes for å utføre arbeid når det er 
behov for det. Arbeidsmiljøloven gir ikke 
spesielle bestemmelser for slike arbeids-
forhold, og spørsmålet om adgangen 
til å begrense ansettelsen til varigheten 
av det enkelte arbeidsoppdrag vil derfor 
måtte vurderes med utgangspunkt i vil-
kårene for midlertidig ansettelser jamfør 
arbeidsmiljøloven § 14-9 (1).

 Ved denne vurderingen må rea-
liteten mellom partene kombinert 
med formålet bak arbeidsmiljølovens 

stillingsvernsregler, herunder begrens-
ningen i adgangen til midlertidig 
ansettelse, tillegges vekt. Vi kan i den 
sammenheng nevne at Høyesterett 
i en sak i 2005 (Rt. 2005 s. 826) 
behandlet en sak hvor tilkallingshjel-
pen i henhold til kontrakt skulle være 
«behovsrelatert». Arbeidstakeren 
arbeidet imidlertid tilnærmet full tid 
gjennom om lag ett år, og Høyesterett 
kom til at avtalen må likestilles med 
en ulovlig avtale om midlertidig 
tilsetting. Generelt kan vi da si at de 
forskjellige arbeidsoppdrag en tilkal-
lingshjelp utfører, må vurderes på 
bakgrunn av omfang, hyppighet og 
stabilitet, slik at det legges vekt på 
det reelle tilknytningsforhold mellom 
partene som de forskjellige arbeids-
oppdrag sett i sammenheng har 
etablert mellom partene. Dersom en 
klar kontinuitet foreligger i løpende 
oppdrag mellom partene, foreligger 
ikke grunnlag for midlertidig anset-
telse. Tilkallingshjelpen må da kunne 
kreve fast ansettelse.

 I ditt tilfelle er det godt mulig at 
tilkallingshjelpen vil kunne kreve fast 
ansettelse. Dette avhenger imidlertid 
av den konkrete situasjonen ut over 
kontraktsbestemmelsene, og spesielt 
hvor ofte tilkallingshjelpen blir bedt 
om å komme på jobb og hvor lange 
perioder de faktisk arbeider. 

Nedbemanning
SPØRSMÅL: Bedriften jeg jobber 
i, skal nedbemanne. Dette er blant 
annet aktuelt for regnskap og admi-
nistrativ støtte. Disse oppgavene blir 
utført av fast ansatte og noen innleide 
arbeidstakere.

Har de fast ansatte i bedriften 
fortrinnsrett fremfor de innleide? 
Kan man forlenge kontrakten med 
de innleide, mens noen av de fast 
ansatte sies opp? Eller har fast ansatte 
fortrinnsrett, slik at innleiekontraktene 
først må sies opp, før oppsigelser av 
fast ansatte er aktuelt?

Jeg vil understreke at arbeids-
oppgavene til de innleide og de fast 
ansatte, er likeartede. Eventuell 
spisskompetanse de innleide har kan 
på kort tid (max 14 dager) tilegnes av 
de fast ansatte.

SVAR: Så lenge de innleide utfører 
likeartede arbeidsoppgaver som de 
ansatte, slik at de ansatte kan overta 
de innleides oppgaver enten med det 
samme eller etter kort opplæringstid, 
kan ikke din arbeidsgiver forlenge 
kontraktene med de innleide og si opp 
de ansatte. De ansatte har således 
«fortrinnsrett» ved nedbemanning: 
Stillingene som er besatt av innleide 
må anses som «ledige» stillinger 
arbeidstakere har krav på å overta. 

Dersom du får beskjed av din 
arbeidsgiver at du vil bli vurdert til 
oppsigelse eller ansettelse på dårli-
gere vilkår som overtallig, anbefaler vi 
at du tar kontakt med advokat. 

Flere spørsmål om arbeidsrett: www.ukeavisenledelse.no/arbeidsrett
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I et jobbintervju 
er det viktigere å 
lytte, lytte, lytte 
– enn å spørre.

AV MARIT RASTEN 
mr@ukeavisen.no

Intervjuet står helt sentralt i å 
avgjøre hvem som er den riktige 
i stillingen. Slurves det her, kan 
man komme til 
å angre siden.

– Før vi i det 
hele tatt går i 
gang med inter-
vjurunden, 
kartlegger vi 
den jobbmotiva-
sjonen vi er ute 
etter, sier Richard 
Wicklund-
Hansen. 

I en årrekke 
har han arbei-
det med rekrut-
tering, leder- og 
selgerutvikling, 
samt organisa-
sjonseffektivise-
ring. Sammen 
med ekspert i personaljuss Olav 
Weyergang-Nielsen har han laget en 
manual ledere kan ty til for å få på 
plass den beste i en stilling – eller 
når man kommer i den ulykkelige 
situasjonen å måtte gå til oppsi-
gelse. I disse dager kommer derfor 
boken Rekrutteringsmanualen ut på 
Hegnar Media.

Hva vil vi ha?
– Det er avgjørende å tilpasse per-
sonlige egenskaper opp mot stil-
lingens krav. Ut fra en analyse 
utformes søknaden så presist at det 
er noen der ute som kjenner – jo, 
denne er jeg bare nødt til å søke på. 
Det er første steg i å sikre kvalifi -
serte søkere som «følte at dette var 
stillingen for meg.» Da er allerede 
utgangspunktet det beste.

Tester
Wicklund-Hansen benytter tester 
i forkant av intervjuene. – Men det 
må være en valid test som med 
rimelig sikkerhet forutsier en per-
sons mulighet for å lykkes i jobben. 

Før valg av test, be om dokumen-
tasjon for at validiteten er vurdert 
utfra prediktiv studie og ikke bare 
begrepsvaliditet. Begrepsvaliditet 
betyr at testen tilfredsstiller aksep-
terte testteorier, mens prediktiv 
validitet er konkrete studier av 
testede medarbeidere, presiserer 
Wicklund-Hansen.

– Jeg vil si at så mange som 50 
prosent ikke ville bli vurdert som 
aktuelle uten testen. På en cv kan 
for eksempel hyppige jobbskifter 

virke negativt, 
mens testen 
kan vise at ved-
kommende er 
blitt dyttet i feil 
retning, og sta-
dig har søkt seg 
videre inn på et 
rettere spor.

Stikkord 
realisme
Gjennom sin 
praksis mener 
Wicklund-
Hansen at han 
har sett altfor 
mange personal-
arbeidere som 
for lett føler med 

kandidatene. Følelsesmessig enga-
sjement svekker empatien og vik-
tige nyanser i det kandidaten sier, 
går tapt.

– Det er avgjørende å ha en nøk-
tern, realistisk holdning i møte 
med kandidatene. Jeg anbefaler at 
to deltar i intervjuet, helst ikke fl ere, 
for å få fl est mulig nyanser med 
i sluttvurderingen.

De to som skal gjøre intervjuene 
kan også ha utbytte av å trene seg i 
mellom, og gjøre avtaler om hvor-
dan de skal samarbeide.

– Men man skal aldri avbryte. 
Det er dødssynd å avbryte, både 
kandidat og intervjuer. Sidemannen 
skal være støttespiller. Ikke avbryte 
tankerekker.

Et intervju bør ikke vare lenger 
enn én time.

Klamme hender
Så er klokka der. Kandidaten stiger 
inn på kontoret eller møterommet, 
som er skjermet for andre hen-
vendelser. Hun eller han er gjerne 
klam i hendene. 

– Sånn skal det 
være, poengterer 
rekruttereren. Det 
er en kunstig situa-
sjon. De beste ski-
hopperne er alltid 
nervøse før de set-
ter utfor. Men det 
er intervjuerens 
oppgave å bidra til 
at kandidaten etter hvert opptrer 
mer avslappet. Tilby gjerne kaffe 
og litt small-talk før selve utspør-
ringen starter.

Lytte, lytte, lytte
Det går selvsagt best når man er 
godt forberedt. Det gjelder ikke 
minst på å ikke falle i den grøften 
at man selv prater og prater og ikke 
blir ferdig med å fortelle om fi rmaet 
og stillingen før nesten hele tiden 
har gått.

Isteden skal man lene seg tilbake 
og lytte. Lytte, lytte, lytte. Det vik-
tigste er å få informasjon om kan-
didaten, og det oppnår man ved å 
si rett fram at hun eller han nå har 
muligheten til å fortelle om seg 
selv. Det handler om å trenge gjen-
nom muren, og for all del unngå å 
blokkere!

Ideelt skal kandidaten snakke 80 
prosent av tiden.

Sky ledende spørsmål
Start med å gå gjennom cv’n. Vis 
positiv interesse, spør «hva gjorde 
du der?» Vær anerkjennende, slik 
at kandidaten faller til ro. 

Selv om vi ikke tenker på det, 
har de fl este av oss for vane å stille 
ledende spørsmål. I en intervjusi-
tuasjon betyr det ris til egen bak. 
Den viktigste informasjonen kom-
mer ikke som svar på direkte spørs-

«Man skal aldri 
avbryte. Det 
er dødssynd å 
avbryte, både 
kandidat og 
intervjuer. 
Sidemannen skal 
være støttespiller. 
Ikke avbryte 
tankerekker.»

Lytt deg fram til 

– Den største synden er å snakke for mye om seg selv, sier rekrutterer Richard 

Tapper LO for 10 millioner
VALLA/YSSEN-SAKEN har hittil 
kostet LO 10 millioner kroner – og 
ingen vet når den tar slutt.

Granskingsutvalget kostet 5,6 
millioner kroner, Yssens advokater 
1,4 millioner. Gerd-Liv Valla har levert 
LO en regning på over 3,17 millioner 
kroner; for advokater og medierådgi-
vere, melder Aftenposten. Valla fi kk 
hjelp av 13 advokater, rettspsykiater, 
medierådgiver og coacher.

Men Valla og hennes advokat 
Harald Stabell er svært misfornøyd 
med at LO-sekretariatet ikke gir 
dem fullt innsyn i Fougner-utvalgets 
dokumenter. Hensikten skal være å 
beskytte vitner mot Valla, som ble 
lovet anonymitet. 

 – Å få etterprøve rapportene av 
fagfolk for å kunne vurdere den fag-
lige holdbarheten og hvilke metoder 
som er brukt. Det får vi ikke anled-

ning til, sier Stabell til Aftenposten. 
Nå vurderer duoen rettslige skritt.

– Valla er bekymret for at denne 
saken kan skade LO, men mener det 
at nå må være LO-ledelsens ansvar 
ved ikke å gi innsyn. Men denne 
saken har også en kostnadsside. 
Hun får ikke dekket advokatutgif-
tene sine av LO, og betaler mine 
advokatutgifter, sier advokat Stabell 
til Aftenposten.

Advokat Harald Stabell og Gerd-Liv Advokat Harald Stabell og Gerd-Liv 
Valla ønsker å etterprøve Fougner-Valla ønsker å etterprøve Fougner-
utvalgets dokumenter, men får ikke utvalgets dokumenter, men får ikke 
fullt innsyn i rapportene.fullt innsyn i rapportene.
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Kleskoden
Hvis kandidaten har gjort 

hjemmeleksen sin – kommer 
hun eller han passende kledd. 
Det sier en del. Men husk at 
også du som intervjuer gir 
informasjon om virksomheten 
gjennom de klærne du velger.

■

Fakta

Richard 
Wicklund-

Hansen

mål, men frivillig fra kandidaten. 
Ledende spørsmål kan stenge for 
dette. De åpne spørsmålene begyn-
ner med spørreord som hva og hvor-
for, hvem og hvordan.

Eksempler på åpne spørsmål:
■ Hvorfor ønsker du å forlate din 
nåværende stilling?
■ Hvilke mål ønsker du å nå i det 
kommende året, eller over to til 
tre år?

■ Hvis du kunne, hva ville du gjort 
annerledes etter at du var 18 år enn 
det du har vært igjennom til nå?

Noe å skjule?
I løpet av intervjuet kan man for-
nemme at kandidaten har noe 
å skjule. Da er det tid for å bore 
dypere, for nettopp her kan det være 
informasjon som er viktig å få fram. 
Men den beste veien til dette er ikke 
å vise skepsis, men tvert imot vise 
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at du har en positiv holdning, ikke 
overspiller negativ informasjon og 
gir honnør til vedkommende når 
det er på sin plass. Viser du over-
raskelse eller uenighet med kan-
didaten, stopper du informasjons-
strømmen. Og det er det du som 
taper på.

En måte å skjule informasjon 
på er når kandidaten igjen og igjen 
kommer innpå for eksempel hvor 
ærlig vedkommende er. Det gir 

grunn til mistanke om at det mot-
satte kan være tilfelle. Da gjelder det 
å være på hugget og spørre, «hvor-
for er du så opptatt av å understreke 
dette?»

Slike overraskelsesspørsmål vil 
avdekke mye.

En annen gruppe er perfeksjo-
nister som stiller for sterke krav til 
seg selv.

– Jeg kan ofte se det ved at de dri-
ver «høytlesing for dverger» det vil 

si at kandidaten aldri blir ferdig med 
å poengtere en informasjon, fortel-
ler Richard Wicklund-Hansen.

 – Da spør jeg gjerne «hvor mye 
perfeksjonist er du?» Svarer de 
«å, ikke så mye» er det i seg selv 
informativt. 

Objektivitet
Som intervjuer bør du forsøke å 
verken like eller mislike. Du skal 
samle inn informasjon og objekti-

vitet er et nøkkelord. Verken kan-
didatens fremtreden eller ytre bør 
ha innfl ytelse på den avsluttende 
anbefalingen. Det er kandidatens 
historie og erfaring som skal være 
avgjørende.

Derfor, ved å begynne intervjuet 
med jobberfaringen, og så utforske 
alle de andre områdene i kandida-
tens liv, vil du danne deg et historisk 
bilde av personen. Siden de færreste 
av oss forandrer oss dramatisk, er 

du da i stand til å forutsi hva ved-
kommende vil vise seg å være også 
i framtiden.

Konkrete, åpne spørsmål om 
erfaringer og holdninger vil gi deg 
et glimrende bilde av motivasjon, 
stabilitet, modenhet, dyktighet og 
temperament.

Så er det bare å velge.

LEDERVERKTØY

den rette

Wicklund-Hansen.

SEKS AV TI svenske ledere avviser eller er usikre 
på om de vil klatre videre i sin sjefskarriere, viser 
Chefsbarometern. 

Hvert år gjennomfører den svenske organisasjo-
nen Ledarna en omfattende undersøkelsen. Årets 
undersøkelse viser at ni av ti arbeidstagere har 
tillit til sin nærmeste sjef. Lederne selv stiller seg 
tvilende eller avvisende til en fremtid på et høyere 
ledernivå enn de er i dag. 37 prosent ønsker å avan-
sere, men hele 43 prosent svarer er klart nei på spørs-
målet om de ønsker å klatre videre yrkesmessig. 

Tvilende til sjefskarriere Hemmelig frykt-arkiv i UD
UTENRIKSDEPARTEMENTET har i fl ere 
tiår hatt et hemmelig personalarkiv med 
sensitive personopplysninger.

Arkivet som bare noen få, utvalgte topp-
embetsmenn har hatt tilgang til, har skapt 
frykt blant de ansatte i en årrekke.

Avsløringen kommer frem av en ny rap-
port om alvorlig mobbing 
i departementet, melder Dagens Næringsliv.

Utenriksråd Sven E. Svedman som har 
vært ansatt i UD siden 1973, sier han har 

ant, men ikke visst om «adDoss» - som er 
navnet på dokumentet. 

Han tror opprinnelsen til arkivet har bak-
grunn i den kalde krigen på 1950-tallet, men 
det er usikkert hvor lenge det har eksistert.

– Et slikt system hører ikke hjemme i et 
moderne arbeidsliv, sier leder i NTL i UD, til 
avisen.

Arkivet ble avviklet i fjor, og kilder tror 
utenriksministere har visst om arkivet, mel-
der avisen.

Seks av ti svenske Seks av ti svenske 
ledere er usikre på ledere er usikre på 
sin videre karriere.sin videre karriere.

Intervju 
steg for steg

Ønsket 
resultat

Forklar din rolle. 
Introduser evt. andre

Får kandidaten til å føle seg vel. 

Gjennomgå info om 
utdannelse, yrkeserfa-
ring, hobbyer, etc. 

Sikrer at data er korrekte.

Sonder familieforhold, 
aktiviteter utenom jobb.

Informasjonen samles om inter-
esser, sosial tilpasning, etc.

Gjennomgang av job-
bresultater og ansvar 
i minst tre jobber. Still 
spørsmål om situa-
sjoner eller omsten-
digheter som infl uerte 
resultatene. 

Mål å forutsi fremtidig utførelse 
av tilsvarende oppgaver i din 
organisasjon.

Presenter en tenkt eller 
aktuell problemstilling 
som skal løses.

Gir holdepunkter om kandida-
tens evne til å analysere proble-
mer og evne til å søke mulige 
løsninger.

Spør: «hva mener du 
har bidratt sterkest 
til din suksess, eller 
manglende sådan, i din 
karriere så langt.»

Illustrerer resultatorientering. 

Spør etter mening om 
egne, sterke sider og 
utviklingsbehov. Be om 
eksempler. 

Viser kandidatens åpenhet om 
utviklingsbehov, selvtillit og 
eksponeringsevner.

Avslutt med: «har du 
noen spørsmål du vil 
stille meg?» Samt: «er 
det sider ved deg jeg 
burde vite noe om og 
ikke har berørt hittil?»

Gir kandidaten en ny mulighet 
til å få opplysninger om din 
organisasjon og samtidig få 
frem personlige kvaliteter som 
ikke er blitt berørt.

Informer om produk-
tene, produksjon, 
geografi sk beliggenhet, 
antall ansatte og orga-
nisasjonens HR-fi losofi . 
Gi også en oversikt 
som viser organisasjo-
nens strategiske plan.

Gi kandidaten en følelse for 
organisasjonen og den fi loso-
fi en som følges.

Kilde: Rekrutteringsmanualen – slik ansetter 
og sparker du ansatte. Hegnar Media.

Intervjuplan
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Kaia er lykkelig for 50 hilsener på 22-års-
dagen sin. I fjor fi kk hun bare 10. Hva er 
nytt? Facebook! 

Facebook er i ferd med å bli et viktig verk-
tøy for mange unge. Her kan du bygge opp 
et nettverk av folk du gikk sammen med på 
skolen, som du tidligere jobbet med eller som du 

allerede har god kontakt med. 
Du kan legge ut informasjon 
om hva du driver med, sjekke 
hva vennene dine er opptatt 
av, arrangere fester, publisere 
dine aller beste bilder eller leke 
deg med små tester. Det er mye 
snakk om farene ved å legge 
ut informasjon om seg selv på 
denne serveren. Jeg har selv 
valgt å bli med og ser at det 
absolutt også kan være velsig-
nelser forbundet med det å 
knytte mennesker nærmere på 
denne måten. 

Jeg liker at alt er så enkelt og 
raskt. Jeg titter inn i andres liv 
og mulighetene blir mange. Et 
lite heiarop i forbindelse med 
niesens muntlig eksamen, er 

bare et tastetrykk unna. Kaia har akkurat lagt ut 
et nytt album, der alle bildene har gode kom-
mentarer og jeg får ta del i liv, humor og varme. 
Hun legger det ut som en gave til alle i sitt nett-
verk, og det er mitt valg om jeg vil gå inn og se. 
Effektivt og personlig – er det mulig det?

Jeg har bare 21 «venner», så for meg er 
Facebook oversiktlig og ikke veldig tidkrevende. 
Det ville selvfølgelig vært litt mer spennende om 
fl ere på min alder hadde vært med, men når jeg 
søker på mine naturlige nettverk som skole og 
arbeidssted, kommer det ingen navn opp. Det 
er denne kontakten med nettverkene Kaia liker. 
Hun kan trekke folk litt nærmere som tidligere 
var utenfor hennes oppmerksomhetssfære. 
Folk fra ungdomsskolen, som hun kanskje ville 
nikket gjenkjennende til på gaten («hva het 
hun igjen»), er nå bekjente fra Facebook. Da er 
det lett å ta opp kontakten. Kaia er nysgjerrig 
og søkende og setter pris på nye kontakter som 
kanskje har et vennepotensiale. 

Denne åpenheten og rausheten er annerledes 
enn det jeg husker fra min egen oppvekst. I mitt 
barndomshjem var det strenge krav og forvent-
ninger til hvem som fi kk komme inn – hvem 
som ble kalt venner. Selv om min 
far ofte inviterte folk fra jobben 
hjem til oss, ble ingen av dem 
noen gang mer enn kollegaer. 
Det kan hende at dette bare var 
typisk for min familie, men ser 
vi på hvordan andre folk snakker 
om oss nordmenn, kjenner vi oss 
igjen: Vi er ikke så lette å komme 
inn på – men blir vi først venner, 
er vi det for livet. 

Snakker vi her om den natur-
lige forskjellen på unge og eldre, eller er vi i ferd 
med å forandre oss? Kanskje vi står overfor enda 
en effekt av den berømte «globaliseringen»? Det 

er i alle fall en teknologisk revolusjon.
Vi treffer jo stadig på nye mennesker, på 

arbeid, i utdanningssammenheng, i lokalsam-
funnet, eller gjennom venner og bekjente. Når 

jeg ser på mine venner, er fl er-
tallet faktisk rekruttert fra job-
ben. Hvordan tar vi vare på disse 
kontaktene? Hva skal til for at 
tilfeldige møter kan utvikles til 
vennskap? Eller er vi kanskje 
godt fornøyd med de vennene 
vi har – jeg kjenner folk som 
hevder de har venner nok.

Min generasjon har tatt på 
seg oppgaven som fornuftige 
og skeptiske risikoanalytikere. 

Derfor har få omfavnet de nye teknologiske 
mulighetene. Og det er viktig å være forsiktig. 
I tillegg stritter vi imot fordi dette kanskje er 

uvant mye åpenhet? Vil jeg egentlig vite så mye 
om andre og hva er poenget med å dele min 
hverdag? Samtidig kan jeg ikke dy meg. Tenk 
om det er nettopp oss Facebook er laget for? Vi 
som har nettverk som ligger langt tilbake i tid, 
som har jobbet mange steder, som har dårlig 
hukommelse og som kanskje kunne trenge et 
friskt pust i vennegjengen. Verktøy som e-post, 
sms og Facebook, kan bidra til at avgrunnen 
mellom bekjentskap og venner blir mindre. Den 
nye teknologien gir oss muligheten til å favne 
videre – og til å holde på dem vi allerede har. For 
– som Bas Luhrman sier i sin berømte tale:  

«Venner kommer og går, men prøv å bevare noen 
for alltid. Vær tolerant i forhold til geografi sk avstand 
og til annerledes livsstil. Ta vare på vennene du har 
hatt lenge; når du blir gammel, vil du trenge noen som 
kjente deg som ung.»  

Bas Luhrman

Ansikt til ansikt! 

Jan 
Spurkeland

Lisa
Wade

MER ENN 
JOBBEN
Av ELLEN 
KJOS-
KENDALL
Ellen Kjos-Kendall jobber som 
konsulent innen ledelse, etikk og 
organisasjonsutvikling og er dag-
lig leder av selskapet Ethikon.
E-post: ellen@ethikon.com

«Facebook er i 
ferd med å bli et 
viktig verktøy 
for mange 
unge.»

LIV & LEDELSE

 Verktøy som e-post, sms og Facebook, kan bidra til at avgrunnen mellom bekjentskap og venner blir mindre, 
skriver Ellen Kjos-Kendall.

Berit 
Cappelen

Morten 
Müller-Nilssen

LES DINE FAVORITT TIDSSKRIFTER DIGITALT
besøk www.zinio.no i dag!
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ETIKK & 
SAMFUNNS-

ANSVAR

MILJØVERN:

–Idealister er 
ikke objektive

Flere organisasjoner, blant dem Bellona, har bygget opp en betydelig faglig 
kompetanse. Men de er fortsatt idealister som arbeider ut fra en ideologisk 
overbevisning, sier professor Knut Bjørlykke ved Universitetet i Oslo.  Bla om!
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Valla-saken ble en hekseprosess og Yssen er 
ikke noe offer, mener regjeringens spesial-
rådgiver – og styremedlem i VG, den avisen 
som brakte saken til offentlighet – Eva Joly.

– I løpet av et par dager gikk Valla fra 
å være en av Norges mektigste kvinner 
og en fl ink forhandler, til å bli hateobjekt 
nummer 1. For meg ligner det en hekse-
prosess, sier Joly til Dagbladet.

Det er i hennes nye bok hun presen-
terer leserne for hva hun oppfatter som 

norske hekseprosesser: Valla-saken og 
kurder-saken, som første til at UDIs sjef 
Terje Nordby fi kk krass kritikk. 

– Det Valla er anklaget for er mye 
mindre trakassering enn det at hun i utta-
lelsen om Yssens graviditet muligens ikke 
var politisk korrekt. Hun hadde ikke den 
jublende holdningen man i dag forventes 
å ha når man hører om en kollegas svan-
gerskap. Det var det hun ble brent for, tror 
jeg, sier Eva Joly.

En hekseprosess
Ifølge en hemmeligstemplet rap-
port forsvarsminister Anne Grete 
Strøm-Erichsen (Ap) sitter på, er 
terskelen for å motta fordeler fra 
Forsvarets leverandører skrem-
mende lav.

Det skal være et ikke ubetyde-
lig antall ansatt i Forsvaret som 
har mottatt smøring fra leveran-
dørene, fra enkle gaver til kost-
bare utenlandsreiser. Det er bare 

ett år siden Dalseide 1-rapporten 
slo fast at femten leverandører 
til Forsvaret hadde brukt 17 
millioner kroner på såkalt kunde-
pleie. Sluttrapporten ble over-
sendt departementet midt i mai, 
skriver VG.

– Rapporten er ikke offentlig. 
Den inneholder sensitiv informa-
sjon som er underlagt lovbe-
stemt taushetsplikt, både med 
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Eva Joly mener Valla Eva Joly mener Valla 
var utsatt for en var utsatt for en 
hekseprosess.hekseprosess.

I en artikkel på nettstedet forskning.
no legger Knut Bjørlykke og kollega 
Per Aagaard frem et eksempel på 
hvordan naturvernere etter deres 
mening har laget en naturkatastrofe 
ved å presse igjennom et politisk 
vedtak, basert på ren synsing.

Det dreier seg om kampen rundt 
deponeringen av gruveslam fra 
AS Titania i Sokndal kommune 
i Rogaland på 80- og 90-tallet. 
Titania er en av verdens største 
produsenter av ilmenitt – eller jern-
titanoksid. Et biprodukt av produk-
sjonen er fi nkornet slam som frem 

til 1993 ble deponert på bunnen av 
Jøssingfjorden. Etter sterkt press fra 
miljøorganisasjonene Bellona og 
Natur og Ungdom, men mot alle 
fagfolks råd, besluttet myndighe-
tene da at slammet i stedet skulle 
deponeres på land.

– I ettertid viser det seg at land-
deponeringen utviklet seg til et mil-
jøproblem, mens de gamle sjødeponi-
ene ikke utgjorde noen miljøfare i det 
hele tatt, slår de to professorene fast.

Hvem skal stille diagnosen?
«Miljøorganisasjonene fremstiller 

ofte naturen som syk på grunn av 
menneskelig aktivitet, og det er i 
mange tilfeller riktig. Men hvis 
naturen er syk, hvem skal stille 
den riktige diagnosen, og hvem 
skal foreskrive en behandling?», 
skriver Bjørlykke 
og Aagaard i sin 
artikkel.

«På de fl este 
områder er det slik 
at mulighetene for 
helbredelse er 
størst når de frem-
ste ekspertene 
har stilt diagno-
sen og foreskrevet 
behandling. Selv 
eksperter kan ta 
feil, men i det lange løp er progno-
sene da bedre enn om pasienten går 
til kvakksalvere», konkluderer de.

Det har vært deponert slam fra 
Titania i Jøssingfjorden siden cirka 
1960. Da bedriften måtte bytte 
utslippssted i 1983 begynte pro-
testene å komme, og i 1987 okku-
perte aksjonister fra det nystartete 

Bellona miljøvernminister Sissel 
Rønbecks kontor for å presse igjen-
nom et landdeponi. Også Natur og 
Ungdom og Greenpeace engasjerte 
seg sterkt.

Metaller vaskes ut
Landdeponiet ble bygget som et stort 
basseng oppe i fjellet nær gruven, 
holdt på plass av en over 60 meter 
høy demning. Dette er et svært syn-
lig naturinngrep. Regnvann som 
renner ut fra bunnen av bassenget, 
løser opp mineraler og kjemikalier 
som frigjøres i naturen nedenfor og 

denne prosessen vil fortsette i tuse-
ner av år. Særlig alvorlig er de store 
utslippene av nikkel og kobber. I 
tillegg har støvskyer av fi n sand 
blitt et problem for bebyggelsen i 
mange kilometers omkrets, hevder 

artikkelforfatterne.
– På sjøbunnen 

derimot, har det 
normale livet vendt 
tilbake over de 
gamle deponiene. 
Sjøvann vasker ikke 
ut de skadelige stof-
fene slik regnvann 
gjør på land. Det er 
ikke noen gjennom-
strømning av vann 
i et havdeponi, og 

utslippene som kommer fra de få cen-
timeterne med slam som møter van-
net gjennom overfl aten av deponiet, 
er svært små. Her dannes det sulfi d 
som forbinder seg metallene slik at de 
blir i massen, sier Bjørlykke.

Blir ikke faginstanser
I dag har fl ere organisasjoner, 

Presse og politikere for 
ukritiske til idealistene

«Mulighetene for helbredelse er størst 
når de fremste ekspertene har stilt 
diagnosen og foreskrevet behandling. Selv 
eksperter kan ta feil, men i det lange løp 
er prognosene bedre enn om pasienten går 
til kvakksalvere».

– Det kan gå veldig galt i et samfunn hvor en ideell 
organisasjon har større troverdighet enn fagekspertisen, 
sier professor Knut Bjørlykke ved Universitetet i Oslo.

– Idealister har høy troverdighet, men også de kan gjøre 
feil. De utsettes i altfor liten grad for kritisk journalistikk, 
mener folk som selv har bred erfaring fra pressen.

AV DAG HÅKON HELLEVIK
dhh@ukeavisen.no
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Jøssingfjorden er mest kjent for Altmark-episoden fra siste verdenskrig, Jøssingfjorden er mest kjent for Altmark-episoden fra siste verdenskrig, 
men har også vært sentrum for en opprivende norsk miljødebatt. Den men har også vært sentrum for en opprivende norsk miljødebatt. Den 
krigen var det feil part som vant, mener professorene Knut Bjørlykke og krigen var det feil part som vant, mener professorene Knut Bjørlykke og 
Per Aagaard.Per Aagaard.

Korrupsjonskultur
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Kommunene bryter anbudsre-
gler. Alta og Oslo er verstingene.

– De fl este kommuner skjer-
per seg når de får en klagesak 
mot seg. Men ikke Alta kom-
mune. De gjør de samme feilene 
om igjen, sier advokat Heikki 
Giverholt til Aftenposten.

De melder at klagenemnda 
for offentlige anskaffelser (Kofa) 
har behandlet rundt 1000 

klagesaker på offentlige etater 
siden nemnda var etablert i 
2003. Bærum, Kristiansand, 
Bergen, Stavanger, Skien og 
Bodø kommune følger etter på 
klagetoppen.

Regjeringen vurderer nå å 
stramme inn på lovverket med 
høyere bøter for verstingene. 
Samtidig vurderer de å heve 
kravet om offentlig utlysning fra 

500 000 til 1,2 millioner.
Advokat Giverholt bekymrer 

over at entreprenører vil sky 
Alta kommune fordi de opplever 
risiko for saksbehandlingsfeil, 
noe kommunen vil tape på.

Og nå kommer erstat-
ningskravene, melder avisen. 
Entreprenør Roald Johansen AS 
har reist to erstatningskrav på 1,5 
millioner og 60 000 kroner mot 

Kommunene på klagetoppen
hensyn til enkeltpersoner og 
av hensyn til de virksomheter 
som er omtalt i rapporten, sier 
assisterende departementsråd i 
Forsvarsdepartementet, Morten 
Tiller.

– Forsvaret skal oppfattes 
som en seriøs innkjøpsaktør, 
med ryddige forhold og høy 
etisk standard, sier Tiller.

Oslo kommune Oslo kommune 
ligger på klage-ligger på klage-
toppen sammen toppen sammen 
med Alta.med Alta.

Fagfolk mister status når politiske ledere overser deres råd, mener professor Knut Bjørlykke. 

FOTO: ARASH A. NEJAD/SCANPIX

– Pressen gjør en altfor 
dårlig jobb når det gjelder å 
sette et kritisk søkelys på 
ideelle organisasjoner. Det 
er kanskje ikke rart, for det 
var en ubehagelig opplevelse 
å komme i konfl ikt med 
miljøorganisasjonen Bellona.

Det sier Inge Berge, redak-
tør i nettavisen NA24. I 
mai behandlet Pressens 
Faglige Utvalg (PFU) to 
saker som Bellona hadde 
anlagt mot Berges redaksjon. 
Organisasjonen tapte begge, 
men underveis i saksbehand-
lingen beviste de både evne og 
vilje til å bruke makt mot kri-
tiske røster, påpeker han.

I forbindelse med Bellonas 
20-årsjubileum skrev NA24 to 
kritiske artikler under titlene 
«Miljøstempel til salgs» og 
«Truet av Bellona». Her mente 
nettstedet å kunne dokumen-
tere en lang rekke tilfeller der 
Bellona har gått ut i norske 
medier og rost eller forsvart 
selskaper som de samtidig 
mottok pengestøtte fra.

– Vi ble møtt med svært 
tungt skyts. De kjørte med blå-
lys og sirene, sier Inge Berge.

– I noen tilfeller mobili-
serte Bellona svært høyt profi -
lerte samfunnstopper som tok 
kontakt med oss for å presse 
oss til å trekke påstander. I ett 

tilfelle gikk organisasjonen 
hardt ut mot en av våre kil-
der og truet med økonomiske 
straffetiltak. Hensikten var å 
gjøre det ubehagelig for oss å 
kritisere dem, og jeg skal da 
heller ikke nekte for at det 
var ubehagelig å bli utsatt 
for denne type reaksjoner. 
Bellona har i dag stor makt, og 
de har et veldig sterkt nettverk 
av venner og kjente i innfl ytel-
sesrike miljøer. 

Samtidig utsettes de for 
lite kritisk journalistikk. En 
del fremtredende presseorga-
ner og enkeltjournalister er 
nærmest mikrofonstativer for 
ideelle organisasjoner, mener 
Berge. 

– En forklaring er selvsagt 
at disse organisasjonene gjør 
mye bra. Bellona står jo for 
noe som norske journalister 
opplever som riktig og viktig. 
Vi er jo alle for miljøvern, og 
vi er for en rettferdig verden. 
Men vi må kunne se dette også 
fra en annen vinkel. Mange 
ideelle organisasjoner dispo-
nerer svært store midler og 
har vokst til å bli en industri 
i seg selv. Da er det på tide å 
vokte dem på samme måte 
som vi vokter andre politiske 
og økonomiske maktfaktorer 
i samfunnet. Jeg synes det er 
direkte skremmende at dette 
gjøres i så liten grad i norsk 
presse.

- Næringslivet nederst på troverdighetsstigen
Pressen opererer med et 
ubevisst troverdighetshierarki, 
mener rådgiver Øyvind Johnsen. 
De ideelle organisasjonene 
har mer troverdighet enn 
myndighetene, men samtidig har 
myndighetene mer troverdighet 
enn næringslivet. 

– Dette handler ikke om at jour-
nalister er venstreorienterte. Det 
handler om et interessefellesskap. 
Pressen har en samfunnskritisk 
rolle, men når journalister fi nner 
kilder som de også opplever som 
kritiske, slutter de å kvalitetssikre 

de påstandene disse kildene kom-
mer med. Den ene parten opplever 
at den andre parten bekrefter deres 
eget samfunnsoppdrag, og begge 
er fornøyde med det, sier Øyvind 
Johnsen.
Han har arbeidet på de fl este sider 
av denne problematikken – som 
journalist og redaktør, som general-
sekretær i Amnesty International 
og nå som rådgiver i eget selskap. 

– Mange av de ideelle organisa-
sjonene bruker de samme grepene 
som pressen. Idealister og journa-
lister matcher hverandre retorisk, 
og fremstiller saker spissformulert 
og nyanseløst. Vi ser det innenfor 

miljøfeltet, hvor Dagbladet for få 
dager siden druknet de fl este nor-
ske strandhytter i klimakampens 
navn. Vi ser det også når pressen 
skriver om asylsaker, hvor det vik-
tigste ofte er å fi nne et offer som 
man kan visualisere som eksempel 
på en angivelig gal norsk politikk. 
Realiteten i disse sakene er i regelen 
full av nyanser, men disse nyansene 
blir borte både når organisasjonene 
og senere pressen, presenterer dem 
for publikum. 

Det samme skjer ofte når pres-
sen beskriver en konfl ikt mellom 
en bedrift og et myndighetsorgan, 
mener Johnsen. Da er den kommer-

sielle bedriften gjerne 
den suspekte, mens 
myndighetene er idea-
listene som forsøker å 
rydde opp.

– Hvis for eksempel 
en uenighet mellom 
et legemiddelfi rma og 
Statens Legemiddelverk 
om prisen eller bruken 
av et legemiddel når 
pressen, vil journalis-
tene være mest kritiske 
til den private bedriften. 
Her oppleves myndighetsorganet 
som en kritiker av økonomisk makt, 
og behandles deretter. Dette skyldes 

etter min mening en 
innarbeidet kultur i 
norsk presse.

– Kan grunnen 
være at norske jour-
nalister faktisk er 
så venstreorienterte 
som blant annet 
Fremskrittspartiet 
hevder?

– Nei. Fremskritts-
partiet er selv et 
svært maktkritisk 
parti som faktisk 

er blant dem som drar nytte av 
dette fenomenet, mener Øyvind 
Johnsen.

– Svært ubehagelig 
å krige mot Bellona

blant dem Bellona, bygget opp en 
betydelig faglig kompetanse. Det 
er bra, mener Bjørlykke, men det 
gjør ikke nødvendigvis organisa-
sjonene til uavhengige faginstan-
ser som skal bestemme hvilke tiltak 
som skal settes i verk for å redusere 
miljøproblemene.

– De er fortsatt idealister som 
arbeider ut fra en ideologisk overbe-
visning. Derfor må myndighetene 
gå til andre dersom de ønsker en 
objektiv, faglig vurdering i en sak, 
mener han.

Det hender imidlertid at fagek-
sperter er uenige seg imellom, slik 
vi har sett i debatten rundt global 
oppvarming. Når Bjørlykke og 
Aagaard har trukket frem Titania 
som eksempel, er det fordi de to 
mener ekspertisen som vurderte 
landdeponiet, var samstemt.

– Likevel ble de ikke hørt. En 
samlet fagekspertise ble overkjørt 
av politikere som la mer vekt på 
hva høyprofi lerte, idealistiske 
organisasjoner mente. Blant annet 
var organisasjonene opptatt av at 
det ble funnet svarte sandkorn av 
ilmenitt og andre svarte mineraler 
i gjellene på rekene som ble fan-
get i området. Det gjorde rekene 
vanskelige å selge, men det gjorde 
dem ikke farlige. Sandkorn på 
reker er helt vanlig, og ingen rea-
gerer når kornene er lyse og består 
av kvarts.

Undergraver respekten
Det fi nnes fl ere eksempler på at 
vedtak fattet på tvers av en sam-
stemmig ekspertise har fått kon-
sekvenser, mener Knut Bjørlykke. 
Ikke alle er relatert til miljøvern. 

Han trekker frem jernbanetun-
nelen Ringeriksporten som et 
annet eksempel. Her var det vik-
tigere å presse frem en åpning til 
en bestemt dato enn det var å høre 
på de faglige innvendingene mot 
byggemetodene.

– Det samme gjelder veitun-
nelene i Vestfold som nå må 
utbedres for store beløp. Denne 
politikken undergraver respek-
ten for real- og naturfag, og jeg 
tror det bidrar til å undergrave 
rekrutteringen. Ledere bør være 
mer forsiktige med å foreta prio-
riteringer på tvers av faglige råd 
etter press fra andre. For unge 
som skal velge utdanning, er 
dette enda et bevis på at naturvi-
tenskapelige og tekniske fag ikke 
har status i samfunnet, mener 
professoren.

Øyvind 
Johnsen
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NYSKAPING

Hydrogenveien tar form
Den norske hydrogenveien begynner å ta form, 
selv om det fortsatt er en stund til det fi nnes 
nok fyllestasjoner til å muliggjøre den lenge 
annonserte bilturen fra Oslo til Stavanger. 

Den første norske hydrogenstasjonen ble åpnet av 
Statoil i Stavanger i august i fjor, og den andre av 

Hydro i Grenland 12. juni. Innen 2009 skal det være 
mulig å kjøre hele strekningen med hydrogenbil, 
men da må alle de fem planlagte stasjonene være 
i drift. Hydrogenveien planlegges forlenget fra 
Stavanger til Bergen, og sørover gjennom Sverige, 
over broen til Danmark og ned til Hamburg.  Bla om!

 TEMA: BIL
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I PERIODEN 2003-2005 har bio-
teknologisk forskning og utvikling i 
Universitets-, høyskole- og instituttsek-
toren hatt en gjennomsnittlig årlig vekst 
på 15 prosent, langt mer enn veksten 
for total FoU samme periode. Samtidig 
er antallet patentsøknader økt. 

Det fremgår av en rapport 
NIFU STEP har utarbeidet for 
forskningsrådet.

Kartleggingen omfatter biotekno-

logisk virksomhet i universitets- og 
høyskolesektoren og instituttsektoren 
i 2005. En tilsvarende kartlegging ble 
gjennomført i 2003, og årets rapport 
viser at utviklingen de to siste årene har 
vært svært positiv.

Rapporten antyder at et sterkt fokus 
på bioteknologi som et fremtidsret-
tet satsingsområde både nasjonalt og 
internasjonalt, trolig har vært med på å 
gi den betydelige veksten.

Bioteknisk forskning gir resultater Gjennombrudd 
for trådløs 
elektrisitet
FORSKERNE har sendt 
strøm mellom to punkter 
med to meters avstand og 
uten fysisk forbindelse, og på 
denne måten overført energi 
til en 60-watts lyspære, skriver 
Teknisk Ukeblad. Prosjektet 

har arbeidsnavnet WiTricity, en 
forkortelse for kort for wireless 
electricity. 

Foreløpig bærer prosjektet 
alle trekk av grunnforskning på 
tidlig nivå. Det utstyret du tren-
ger for å overføre strøm til en pc, 
er selv på samme størrelse som 
pc-en. Men også bilen gikk en 
gang så sakte at det var lovpålagt 
å ha en mann med rødt fl agg 
gående foran vogna når den var i 
fart, for å advare omgivelsene. 

Bioteknologisk forskning har Bioteknologisk forskning har 
hatt en gjennomsnittlig årlig hatt en gjennomsnittlig årlig 
vekst på 15 prosent fra 2003 vekst på 15 prosent fra 2003 
til 2005.til 2005.

NYSKAPING

AV DAG HÅKON HELLEVIK

dhh@ukeavisen.no

I praksis betyr det 15 biler av ca. 
450, så det er fortsatt lenge igjen 
til biler drevet av hydrogen, blir 
allemannseie.

Likevel satser norske teknologer 
på å ligge i forkant. Den helt nye 
hydrogenstasjonen i Grenland er 
basert på et konsept utviklet av 
Hydro. Som på en ordinær ben-
sinstasjon, ligger drivstoffl ageret 
under bakken. Men for enkelt å 
kunne sikre seg eventuelle gasslek-
kasjer, er ikke alt samlet i store tan-
ker. Hydrogenet ligger på fl asker, 
som igjen ligger i et vannbasseng.

– Hensikten med vannet er at 
det skal være lett å oppdage om det 
siver ut gass. Når fl askene ligger 
nedsenket, ser du jo hvilken behol-
der det måtte komme bobler fra, for-
klarer Ulf Hafseld. Han er leder for 
HyNor Grenland og jobber i Hydro 
som sjef for forretningsutvikling 
innen hydrogen.

I tillegg har lagerområdet en 
lydsensor som kan fange opp «kna-
king» dersom fi brene i kompositt-
fl askene skulle begynne å gi etter, 
hvilket muliggjør en behovsprøving 
av serviceintervallene. Trykket på 
fl askene er 450 bar, høyere enn det 
vil være når tankene på bilene er 
fulle. Lagerområdet er også utstyrt 
med avløp som fører eventuell 
«løpsk» gass ut i friluft.

Kamp om standarder
Når en ung teknologi lanseres, er det 
alltid en konkurranse om å utvikle 
det som senere kan bli standardløs-
ninger. Av fyllingsteknologi er gass-
inntaket til selve kjøretøyet utviklet 
til en slik internasjonal standard. 
Det må være lukket, ettersom driv-

stoffet står under høyt trykk.
Munnstykket, eller «pumpe-

håndtaket» på fylleslangen derimot, 
har ikke funnet noen standardisert 
form. Også på dette feltet har Hydro 
lansert sin egen løsning. Tanken på 
en hydrogenbil er nemlig ikke full 
når den renner over. Den er full når 
trykket er riktig. Det må den som 
fyller vite, og ta hensyn til.

– Noen hydrogenbiler har egne 
målere for trykk og temperatur 
i tanken, men ikke alle, forklarer 
Hafseld.

– Vår «pumpe», som i virkelig-
heten ikke er en pumpe, men en 
dispenser, måler dette trykket selv. 
Fordelen er at den da kan brukes til 
å tanke alle biler, uavhengig av om 
de har egnet måleutstyr eller ikke. 
Fra vår side utvikler vi dette til et 
kommersielt produkt som vi lanse-
rer på markedet i konkurranse med 
andre løsninger som fi nnes.

Betinget nullutslipp
Hydro har brukt 30 millioner kro-
ner på å utvikle sine løsninger for 
hydrogenstasjonen i Grenland. I til-
legg har konsernet bygget en sta-
sjon på Island og to i Tyskland. Den 
norske stasjonen benytter hydro-
gen som kommer som biprodukt 
fra konsernets egen klorfabrikk på 
Rafnes. Her er det hydrogen nok til 
å holde hjulene i gang på ett hun-
dre tusen biler. Gassen brukes i dag 
som brenngass på fabrikkanlegget, 
i tillegg til at det tappes opp hydro-
gen som drivstoff til de ni kjøretøy-
ene som Hydrogenvei-prosjektet 
foreløpig har plassert i Skien og 
Porsgrunn.

– Hydrogen som brennstoff er en 
nullutslippsløsning, men hele kje-
den kan ikke bli mer miljøvennlig 
enn produksjonsmetoden for selve 

hydrogenet, innrømmer Hafseld.
– Hydrogen må tilvirkes ved 

hjelp av annen energi, og hvis det 
skjer via forurensende elektrisi-
tetsproduksjon, har man fortsatt 
ikke løst hele problemet. Men ved 
å skyve CO2-utskillingen bakover 
i produksjonsprosessen, vil det 
på sikt bli praktisk mulig å lage 
et forurensingsfritt drivstoff for 
biler. Gjennom forurensningsfri 
hydrogen produksjon kan hydrogen-
bilene bli virkelig utslippsfrie, og 
dermed bidra til den miljøgevinsten 
prosjektet legger opp til.

Forsøk med metoder
I Oslo legger HyNor særlig vekt på 
å drive forsøk med kollektivtran-
sport basert på hydrogen. Men i til-
legg til å høste erfaringer gjennom 
bruk, skal prosjektet også prøve ut 
ulike måter å tilvirke hydrogen på. 
I Stavanger og Lyngdal skal det til-
virkes hydrogen fra naturgass, og 
i Drammen skal utgangspunktet 
være avgasser fra et avfallsdeponi. 
Hydrogen kan også produseres 
fra vann ved hjelp av elektrisitet. 
Hvis dette gjøres med eksempel-
vis sol-, vann eller vindkraft som 

utgangspunkt, er produksjonen i 
realiteten utslippsfri. Dette vil bli 
demonstrert i Oslo.

– Hydro har en fyllestasjon i 
Berlin som lager hydrogen selv ved 
vannelektrolyse. Vi kjøper grønne 
sertifi kater for å sikre at utgangs-
punktet er elektrisitet fra vann-
kraft. Her viser vi at man kan oppnå 
en helt forurensningsfri kjede fra 
produksjon av energi, til produk-
sjon av drivstoff, distribusjon av 
det og bruken av dette i kjøretøy. 
Produksjonen styres for øvrig over 
nett fra Rjukan, forklarer Hafseld.

Utvikler norsk 
hydrogenteknologi
Den nye konstellasjonen Statoil/Hydro ønsker å levere både 
teknologi og drivstoff til det selskapet håper skal bli en 
voksende fl åte av hydrogenbiler i og utenfor Norge. Gjennom 
Hydrogenveiprosjektet, til daglig kalt HyNor, er tre prosent 
av verdens hydrogenbiler nå registrert her i landet.

NYSKAPING

Odd Hillestad fra Hydro (t.v.) og Bjørn Nenseth fyller tanken.

«Hydrogen som 
brennstoff kan ikke bli 
mer miljøvennlig enn 
produksjonsmetoden 
for selve hydrogenet.»
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EN RASKERE utskifting av bilparken vil være 
fornuftig fra et klimamessig synspunkt, viser 
en engelsk studie.

CO2-utslippene fra en gjennomsnittsbil 
stammer for 85 prosent fra bruken av den, 10 
prosent fra produksjonen av den og 5 pro-
sent fra gjenvinningen av den etter at den er 
skrotet.

Det viser tall fra Society of Motor 
Manufacturers and Traders i London, skriver 
Opplysningskontoret for veitrafi kken. Tallene 

blir stor grad gjentatt i mange andre studier. 
For eksempel anslår Schweimer og Levin i en 
studie fra 2000 at 70-73 prosent av energi-
forbruket til en bil, skjer i bruksfasen. Denne 
studien tar også hensyn til energiforbruket i 
produksjonen av bilens drivstoff. 

En CO2 analyse utført av Ben Lane for 
Camden Council i England i 2006 konkluderte 
med at en større del av utslippene var knyttet 
til drivstoffproduksjonen. For øvrig bekreftet 
denne studien langt på vei de øvrige funnene 

til Schweimer og Levin.
– Disse tallene viser at en raskere utskifting 

av bilparken vil være fornuftig. Forskningen 
konkluderer at mellom 70 og 80 prosent av 
CO2-utslippene fra bilens levetid kommer fra 
bruk. Derfor må vi ha en bilpark som bruker 
mindre drivstoff og som avgir mindre utslipp. 
Vi imøteser avgiftsincentiver som tilrettelegger 
for dette, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen 
i Opplysningsrådet for Veitrafi kken til eget 
nettsted.

Raskere utskifting

FOTO: SCANPIX

En raskere En raskere 
utskifting utskifting 

av bilparken av bilparken 
vil være for-vil være for-
nuftig fra et nuftig fra et 
klimamessig klimamessig 

synspunkt.synspunkt.

NYSKAPING

I bakgården til en bilforhandler 
i Porsgrunn står en samling Toyota 
Prius og glinser i sola. 15 biler er 
importert til Norge for å være en 
del av starten på det praktiske 
arbeidet med HyNor-prosjektet. 
Ulike bedrifter og institusjoner 
har betalt en million kroner per bil 
for å være med på moroa.

– Det er mye penger for en bil som 
i utgangspunktet ikke koster mer 
enn rundt regnet 300.000 kroner, 
men alt har sin forklaring, sier dag-
lig leder, Bjørn Nenseth, i Miljøbil 
Grenland. 

Hans selskap, som i en årrekke 
har importert elektriske biler til 
distriktet, skal nå lease ut hydro-
genbilene til de første entusiastiske 
brukerne.

Prius er opprinnelig en hybrid-
bil som Toyota bygger for kombinert 
bensin- og el-drift. Prispåslaget skyl-
des ekstra frakt og ombygging for 
at forbrenningsmotoren skal gå på 
hydrogen i stedet. Dette har prosjek-
tet vært nødt til å gjøre i California.

007 Stordalen
I første omgang skal ni biler være 
tilknyttet HyNor i Grenland og fi re 
HyNor i Stavanger. De har fått regis-
treringsmerke HY – nummerert 
fra ti tusen og oppover. Statoil og 
Hydro skal bruke fl ere av bilene. En 
av dem skal benyttes av Choice, noe 
Petter Stordalen har fått behørig PR 
for i dagspressen. 

– Vi syntes han kunne få være 
litt James Bond, så vi ga ham HY 
10007. Jeg tror han syntes det var 
moro selv, fl irer Nenseth.

Bilene fylles med 2,4 kilo hydro-

gen på tre tanker, og gassen holder 
350 bar når bilen er full. Under 
kjøring bytter bilen selv mellom 
forbrenningsmotoren og el-moto-
ren, avhengig av hvordan kjøringen 
skjer. Det holder normalt til 20 mil 
på veien. Det betyr at bilene ikke 
rekker fra Grenland til Stavanger på 
en fylling, så foreløpig er de bundet 
opp til å gå i sitt eget geografi ske 
nærområde.
– Hvorfor en slik hybridbilløsning?
– Brenselscellebiler som kanskje 
vil være aktuelle på litt lengre sikt, 
koster i dag en million Euro. Det 
er så dyrt at vi neppe ville fått så 
mange interesserte deltakere til å 
være med på prøvedriften. Det fi n-
nes også biler som går på hydrogen 
uten samdrift med elektrisitet, men 
vi valgte Priusen fordi den økono-
misk og praktisk passet best til pro-
sjektet, påpeker Nenseth. 

15 biler er på plass i Norge

HyNor er et nasjonalt 
utviklingsprosjekt som er ment 
å fremme bruk av hydrogen 
i norsk transportsektor ved 
å bygge ut en infrastruktur 
mellom Oslo og Stavanger. Det 
er allerede planer om å utvide 
veien gjennom Sverige og 
Danmark til Tyskland.

HyNor ble etablert i 2003. Initiativet 
ble støttet av en rekke interes-
senter innen industri, kollek tiv-
trafi kk, regionale myndig heter 
og organisasjoner. Hensikten 
med prosjektet er å drive praktisk 
utprøving av både produksjon og 
bruk av hydrogen. Meningen er 
blant annet å fremheve Norge som 
et land som viser vei internasjo-
nalt når det gjelder bruk og kom-
petanse på hydrogen som drivstoff 
for biler. Slik ønsker prosjektet 
å være med på å løse grunnleg-
gende energi- og miljøproblemer 
i norsk transport og bidra til en 
generell reduksjon i utslippene av 
klimagasser fra norske veier.

Det er også et mål i seg selv å 
utvikle både norsk kompetanse og 
norsk teknologi, noe blant annet 
fyllestasjonen i Grenland er et 
eksempel på.

Hydrogenveien kan også 
komme til å strekke seg over 
Atlanterhavet. Canada er ledende 
i verden på utvikling av brensel-
celler og langt fremme i bruk av 
hydrogen i kjøretøyer. Nå skal også 
hydrogenveiene i Skandinavia og 
British Columbia samarbeide.

Hydrogenveien i British 
Columbia skal gå fra OL-området 
Whistler i nord via Vancouver til 
Victoria og videre sørover mot 
USA. Kanadierne samarbeider 
allerede med California og begge 
parter håper å få med seg de mel-
lomliggende statene Washington 
og Oregon slik at det blir en hydro-
genvei langs hele vestkysten av 
Nord-Amerika. 

Kanadierne håper å få til et 
samarbeid med de skandinaviske 
landene på områder som innkjøp 
av kjøretøyer, sikkerhet, tekniske 
standarder og forskrifter samt 
utveksling av informasjon. 

Dette er HyNor
Om noe år skal det ligge en kjede av hydrogenstasjoner fra Stavanger til Berlin.

Hydro har lagt mye 
ressurser i å utvikle 
egen teknologi, for 

fyllestasjoner for 
hydrogen.
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Til og med mai måned i år ble det 
registrert 54 603 fl unkende nye per-
sonbiler i Norge viser statistikk fra 
Opplysningsrådet for Veitrafi kken. 
Sammenlignet med samme tids-
punkt i fjor, gir dette et løft i bil-
salget på hele 26 prosent. 

Thorvald Gjønnæss i Opplys nings-
rådet for Veitrafi kken sier det er fl ere 
mulige forklaringer på økningen. 

– Én grunn er at det generelt sett 
er gode tider i Norge. Folk har mer 
penger mellom hen-
dene og god tro på 
fremtiden. Dermed 
kjøper de gjerne dyre 
forbruksartikler som 
bil. En annen forkla-
ring er levealderen 
på biler. I gjennom-
snitt vrakes norske 
biler etter 18 år, og 
det kan være at en del 
biler skiftes ut nå, sier Gjønnæss.

Selv om bilsalget har steget kraf-
tig fra i fjor til i år, er det imidlertid 
langt igjen til bilsalgrekorden fra 
jappetidens glansdager. I rekordå-
ret 1986 det ble solgt hele 167. 352 
nye biler. I 2006 ble det til sam-
menligning innregistrert 109. 164 
nye biler, men selv om økningen i 
bilsalget så langt i 2007 er kraftig, 
er det ifølge Opplysningsrådet for 
Veitrafi kken ingenting som tyder 
på at japperekorden står for fall. 

Regjeringens politikk virker
Når det gjelder typer biler som ruller 

på veiene, så ønsker imidlertid regje-
ringen å ha et ord med i laget. Som et 
ledd i kampen mot klimagasser som 
bidrar til global oppvarming, endrer 
derfor politikerne oppbygningen av 
engangsavgiften på bil fra og med 
nyttår. Slagvolumskomponenten er 
byttet ut med en CO2-komponent. I 
tillegg kommer en effektkomponent 
(hestekrefter) og en egenvektskom-
ponent som begge ble justert fra 
nyttår. 

Nå er det slik at jo høyere CO2-
utslipp bilen har, jo høyere engangs-
avgift må man betale. 

– Hva viser tal-
lene? Har Regjer ing-
ens politikk virket? 

– Vi ser at de 
gjennomsnittlige 
utslippene etter 
nyttår er lavere enn 
før. I april og mai i 
år var gjennomsnitt-
lig utslipp 160 gram 
per kilometer. Til 

sammenligning var utslippene på 
vei ned mot 170 gram per kilometer 
da avgiftsvridningen ble lansert i 
fjor høst, sier Gjønnæss. 

Hvor nivået legger seg i 2007 
er det så langt vanskelig å si noe 
om, ettersom markedet frem deles 
er preget av de mange avgifts-
tilpassede krumspringene som ble 
foretatt like før og etter nyttår. 

Store avgiftskrumspring
Da det ble kjent at store biler med 
høyt CO2-utslipp skulle bli dyrere fra 
nyttår, startet det en hektisk innre-
gistreringsaktivitet av denne typen 

biler. Sannsynligvis ble en del av 
bilene solgt der og da, mens andre 
ble registrert av bilforhandlerne 
som så kunne videreselge bilene 
til «gammel» avgift på nyåret. 

CO2-utslippene, som var på god 
vei ned til 170 gram per kilometer, 
spratt dermed i været mot slutten av 
2006, og var i desember 205 gram 
per kilometer. 

I januar kom moteffekten. Nå 
handlet alle de som hadde ventet 
på at avgiften skulle falle på model-
ler med lavere CO2-utslipp. Dermed 
falt CO2-utslippet til 152 gram per 
kilometer for januar.

– Desember- og januarnivået var 
en tydelig effekt av avgiftssjokket. 
Januarnivået var svært lavt, og CO2-
nivået er nå på vei opp igjen. Vi vet 
ikke hvor det ender i år, men det er 
temmelig sikkert at det ender lavere 
enn det ville gjort uten avgiftsend-
ringer, anslår Thorvald Gjønnæss.

Flere på diesel
Dieselbiler slipper ut mer partikler 
og Nitrogenoksid (NOx) enn ben-
sinbiler. Dieselbilene slipper imid-
lertid ut mindre CO2 enn bensinbi-
lene, og det er global oppvarming 
– blant annet som en følge av høye 
CO2-utslipp – som har vært det store 
miljøtemaet den siste tiden. 

All den tid politikerne valgte en 
avgiftsvridning i retning av det skal 
lønne seg å slippe ut mindre CO2, 
drar dieselbilene fordel av vridnin-
gen. Og dette ser man tydelig igjen 
på salgstallene. 

Statistikkene viser at andelen 
dieselbiler i nybilparken er på sti-

gende kurs. Hittil i år er dieselbile-
nes markedsandel for nye person-
biler oppe i hele 73,1 prosent, mot 
49 prosent på samme tidspunkt i 
fjor. 

Færre med fi rehjulstrekk
Blant bilene som ble hardest ram-
met av avgiftsomleggingen, er 
fi rehjuls trekkerne. 

– Firehjulstrekkere bruker mer 
drivstoff, er tyngre og slipper ut 
mer CO2 enn mange andre biler. 
Alt dette er avgiftsdrivende, sier 
Thorvald Gjønnæss. 

Statistikkene viste at salget av 
fi rehjulstrekkere økte i fjor, og at 
mange valgte å sikre seg før avgifts-
påslaget kom ved nyttår. I desember 

måned sto nye fi rehjulstrekkere for 
en markedsandel i nybilmarkedet 
på hele 62,6 prosent. For hele 2006 
var markedsandelen til sammenlig-
ning 30,6 prosent.

– Hittil i år er markedsandelen 
på 20 prosent. Det vil si at hver 
femte bil er en fi rehjulstrekker. Det 
er en reduksjon på 7 prosentpoeng 
sammenlignet med samme tids-
punkt i fjor, sier Gjønnæss. 

At det har foregått en avgiftstil-
pasning på fi rehjulstrekkssiden, 
er helt tydelig. De tre mest solgte 
modellene i desember måned var 
Subaru Forester, Volvo XC90 og 
Suzuki Vitara. Alle er fi rehjulstrek-
kere, og til sammen sto de for en 
markedsandel på bortimot 28 pro-
sent av nybilsalget. Til og med mai 
måned i år er imidlertid de samme 
tre modellene nede i en forsvin-
nende lav markedsandel på under 
en prosent (se tabell). 

Lite alternativt drivstoff
Når det gjelder biler som går på 
fl ere typer drivstoff enn bensin 
eller kun på alternativt, mer miljø-
vennlig drivstoff, er det dårlig med 
statistikker. 

Hybriden Toyota Prius fi nnes 
det imidlertid tall for, og de viser 
en pen økning. Hittil i år er det 
innregistrert 416 Toyota Priuser i 
Norge, mens det i løpet av hele fjor-
året ble registrert kun 246 biler av 
samme type. 

De såkalte E85-bilene, som kjø-
rer på 15 prosent bensin og 85 pro-
sent biotilvirket drivstoff, har ikke 
Opplysningsrådet for Veitrafi kken 

Salget av nye personbiler har økt med 26 prosent.  Salget av nye personbiler har økt med 26 prosent.  

Nivået på CONivået på CO22-utslippet fra nye biler er lavere. -utslippet fra nye biler er lavere. 

Flere kjøper dieselbiler. Flere kjøper dieselbiler. 

Færre velger fi rehjulstrekk.  Færre velger fi rehjulstrekk.  

■

■

■

■

Stadig fl ere kjøper 
splitter ny bil

Statistikkene til Thorvald Gjønnæss 
i Opplysningsrådet for Veitrafi kken 
viser at bilkjøperne tilpasser seg 
regjeringens avgiftspolitikk.

«Folk har mer 
penger mellom 
hendene og 
god tro på 
fremtiden.»

HYDRO OG SINTEF vil bygge en ny 
type ubemannet plattform hvor roboter 
gjør vedlikeholdet. Den nye plattformen 
kan gjøre det lønnsomt å bygge ut små 
oljefelt. 

– Skal dette være mulig må vi få ned 
utbyggings- og driftskostnadene, sier 
Ulrik Bindingsbø til Teknisk Ukeblad. 
Han er prosjektleder for fremtidige 
utbyggingsløsninger ved Hydros fors-
kningssenter i Bergen. 

Roboter på plattformer kan være et 
alternativ til å bygge undersjøisk, i alle 
fall dersom det ikke er snakk om store 
dyp.

– Man får vanligvis utnyttet 55 
prosent av reservene ved å benytte en 
oversjøisk plattform, mens subsea van-
ligvis oppnår 45 prosent. Dessuten er 
vedlikeholdet enklere, og utbyggingen 
og driften blir billigere, sier Bindingsbø 
til bladet. 

Erstatter offshoreansatte Solen går opp 
over operaen
NORGE ER verdens største 
produsent av silisiumskiver for 
solceller. Nå har vi også fått en av 
verdens største glassfasader med 
integrerte solceller. 

Den fi nnes på det nye ope-
rabygget i Bjørvika i Oslo, for-
teller Norges forskningsråd. 
Operabygget har nemlig fått 

glassfasader på til sammen 450 
kvadratmeter på sørsiden og uten-
for foajeen. 

I disse er det bygd inn 300 kva-
dratmeter med solceller, som skal 
levere mer enn 20.000 kWh energi 
i året. Det tilsvarer omtrent beho-
vet til en vanlig norsk enebolig.

Hensikten med solcellene på 
operaen ønsker vi å demonstrere 
at slik teknologi fi nnes, sier Ida H. 
Bryn fra rådgiverselskapet Erichsen 
& Horgen A/S. 

FOTO: SCANPIX

De første robotiserte De første robotiserte 
plattformene kan være plattformene kan være 
en realitet i 2015.en realitet i 2015.

NYSKAPING

Trender, bilsalget 2007: 
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egne statistikker for. 
– Det fi nnes ikke egne regis-

treringsdata på disse, men vi har 
hentet inn en løselig oversikt via 
importørene som viser at det fore-
løpig dreier seg om et lite antall 
på under 200 biler hittil i år, sier 
Gjønnæss. 

Selv om variasjonene i statistik-
kene har vært store på grunn av 
avgiftsomlegging og avgiftstilpas-
ning, tror Thorvald Gjønnæss at 
nybilkjøpere vil tilpasse seg den 
nye avgiftsinnretningen. 

– Folk prøver å få mest mulig for 
pengene, og i en konkurransesitua-
sjon som den vi har innen bil, er det 
naturlig at folks kjøpemønster vil 
vri seg litt. CO2-utslippene går ned. 
Akkurat slik regjeringen hadde til 
hensikt.

SIKKERHETEN kan være taperen om du skaf-
fer deg en såkalt miljøbil. Det viser en svensk 
undersøkelse som NRK har gjengitt. 

Undersøkelsen viser at 18 av 37 biler som 
svenske myndigheter gir miljørabatter for, ikke 
når opp til et akseptabelt sikkerhetsnivå. Mange 
av bilene mangler eksempelvis antisladdsystem 
eller setebeltevarsler og de kommer generelt 
dårligere ut i kollisjonstester enn mange andre 
modeller. 

Et problem er naturlig nok defi nisjonen av 

begrepet «miljøbil». I mange sammenhenger 
dreier det seg om småbiler som ikke er utstyrt 
med det samme sikkerhetsutstyret som mange 
av de store. Mye av det kan likevel installeres, 
selv om dette er noe kjøperen da må betale 
ekstra for.

Toyota Prius, som det norske HyNor-prosjek-
tet har importert for prøvedrift med hydrogen 
her i landet og de norskproduserte elektriske 
bilene Kewet og Think er ikke vurdert. 

Miljøbiler er mindre sikre

FOTO: SCANPIX

Operabygget i Operabygget i 
Bjørvika i Oslo Bjørvika i Oslo 
har innebygd har innebygd 
300 kvadratme-300 kvadratme-
ter med solseller ter med solseller 

FOTO:WWW.VOLKSWAGEN.COM 

VW Polo Blue Motion VW Polo Blue Motion 
kom dårlig ut i svensk kom dårlig ut i svensk 
undersøkelse.undersøkelse.

NYSKAPING

Hamstret fi rehjuls trekkere før nyttår
Desember måned 2006:

Subaru Forester — 1328 biler,  markedsandel 12 % 

Volvo XC90 — 884 biler, markedsandel  8 %

Suzuki Vitara — 845 biler, markedsandel  7,7 %

Hittil i år (til og med mai måned 2007):

Subaru Forester — 7 biler, markedsandel 0,0 % 

Volvo XC90 — 98 biler, markedsandel 0,2 %

Suzuki Vitara — 294 biler, markedsandel 0,5 %

De mest populære modellene
Antall nye, registrerte personbiler
   Per mai -07 Per mai -06
 1 Volkswagen Passat  3 372  2 623 
 2 Volkswagen Golf  2 575  1 514 
 3 Toyota Avensis  2 476  1 784
 4 Toyota Rav4  2 074  1 601
 5 Toyota Corolla  1 995  1 832  
 6 Peugeot 307  1 765  1 551 
 7 Skoda Octavia  1 642  1 025
 8 Toyota Yaris  1 490  1 100 
 9 Ford Focus  1 428  1 366 
 10 Volvo V70  1 232    907 

De mest solgte merkene
 Antall nye, registrerte personbiler
   Per mai -07  Per mai -06 Økning 
  Totalt  54 603  43 387  25,9 %
 1 Toyota  9 768  6 727  45,2 %
 2 Volkswagen  8 657  5 925  46,1 %
 3 Peugeot  3 807  2 746  38,6 %
 4 Ford  3 421  2 648  29,2 %
 5 Volvo  3 311  2 540  30,4 %
 6 Opel  3 056  2 167  41,0 %
 7 Audi  2 965  2 052  44,5 %
 8 Skoda  2 574  1 406  83,1 %
 9 Honda  2 049  1 405  45,8 %
 10 Mercedes Benz  1 968  1 501 31,1 %

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafi kken

Politisk miljøvridning
1. JANUAR 2007: Avgiftsendring. Biler med høyt CO2-utslipp 

blir dyrere enn biler med lavt utslipp. Dette favoriserer dieselbiler. 

Andre tiltak: 
I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen en støtteordning 

for såkalte E85-biler (biler som går på 85 prosent biotilvirket drivstoff) 
som innebærer et fradrag i engangsavgiften på 10. 000 kroner per bil. 

Regjeringen arbeider med sikte på å foreslå en miljødifferensier-
ing i årsavgiften i forbindelse med budsjettet for 2008. Dette kan 
gjøres med utgangspunkt i hvilke avgasskrav (EU-krav) de ulike kjø-
retøyene oppfyller. På grunn av lokale utslipp av partikler og NOx, 
kan dieselbiler da få høyere årsavgift enn bensinbilene. 

De rødgrønnes transportfraksjon på Stortinget har foreslått 
et forbud mot bensinbiler fra 1. januar 2015. Samferdsels departe-
mentet jobber ifølge VG med å avklare om de kan komme med et 
slikt forbud. De undersøker blant annet om andre land vurderer 
tilsvarende forbud og om bilindustrien kan tilpasse seg forbudet.

■

■

■

■

Fakta

Økt salg av vare- og kombibiler
Også når det gjelder nyregistrerte vare- og kombibiler 
under 3,5 tonn, har økningen vært betydelig. Per mai i 
år er det registrert 18 167 nye vare- og kombibiler. Det er 
2 375 fl ere biler enn på samme tidspunkt i fjor. 

De mest solgte modellene hittil i år (per mai): 

 1 Toyota Hiace  1 686
 2 Ford Connect  1 463
 3 Volkswagen Transporter/Caravelle  1 431
 4 Volkswagen Caddy  1 174
 5 Peugeot Partner  1 164 
 6 Volkswagen Touran  1 102
 7 Toyota Hilux   678
 8 Citroën Berlingo    620
 9 Toyota Land Cruiser    618
 10 Renault Kangoo    601

De mest solgte bilmerkene: 

 1 Volkswagen  3 823 
 2 Toyota  3 019 
 3 Ford 2 168 
 4 Peugeot  1 590 
 5 Opel 1 208

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafi kken

Subaru Forester var den bilen Subaru Forester var den bilen 
folk hamstret mest av før avgifts-folk hamstret mest av før avgifts-
endringene ved nyttår. Bare i endringene ved nyttår. Bare i 
desember ble det solgt 1328 desember ble det solgt 1328 
eksemplarer av fi rhjulstrekkeren.eksemplarer av fi rhjulstrekkeren.
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Han sto på stand på 
Rådhusplassen under Oslo 
Miljøfestival sist helg med en 
Honda Civic hybrid. Liksom kon-
kurrenten Toyota Prius, ligger den 
rett ved grensen for fi rmabiler 
med sine rundt 270. 000 kroner i 
anskaffelseskostnad. 

Utslippsvennlige
Likevel har ingen av dem slått an 
som fi rmabiler.

– Men det burde de gjort. I mot-
setning til batteridrevne biler som 
må lades hele tiden og biler med 
alternativt drivstoff som det ikke 
fi nnes infrastruktur til her i lan-
det, er hybridene funksjonsdyktige 
kjøretøy du kan sette deg i her på 
Rådhusplassen og kjøre til Kirkenes 
med, uten noen ekstra forberedel-

ser eller begrensninger. Du sparer 
bensin og du sparer miljøet med 
en hybrid. Du har godt med plass. 
Du har en bil som ser ut som, opp-
fører seg som og er en helt vanlig 
bil, men med en kombinasjon av 
elektrisk drift og forbrenningsmo-
tor som gjør den til en av de mest 
utslippsvennlige som fi nnes i dag, 
sier direktør Kåre Filseth i Honda 
Norge AS.

Med to motorer
Det er ti år siden Honda begynte å 
masseprodusere hybridbiler. Det er 
likevel Toyota som i alle år har blitt 
markedsledende med sin hybrid-
teknologi – en bensinmotor foran 
og en elektrisk bak – som i utgangs-
punktet skal være hovedmaskinen i 
bilen. Honda har de to motorer byg-
get sammen foran i bilen. Systemet 
kaller de integrert motorassistanse. 
Toyota har en mindre bensinmo-
tor, med mindre effekt, enn Honda, 

men en sterkere elektromotor. Det 
gjør at Honda ikke har så god bren-
selsøkonomi som Toyota, men 
større toppfart. Honda slipper ut 
109 gram CO2 per kilometer, og til-
fredsstiller dermed det europeiske 
kravet fra 2008, allerede i dag.

Diesel foretrekkes
For fi rma som vil fl agge miljøvenn-
lighet, burde kanskje en hybrid 
være løsningen, men nei: Den 
mest kjøpte fi r-
mabilen i fjor var 
Volkswagen Passat 
stasjonsvogn med 
1,9 liters dieselmo-
tor. Den koster litt 
mer en hybridene, 
men er en langt 
større bil. Diesel er 
også et foretrukket 
drivstoff for den 
sittende regjering. 
Med den varslede 
avgiftsomleggin-
gen fra neste år, 
vil forhold som 
driftskostnader, 
årsavgift basert på 
utslipp av klimagasser, fortrinnsvis 
CO2, fra både bensin- og dieselmo-
torer, samt partikler fra sistnevnte, 
og andre forhold, veie tyngre enn 
i dag. Eventuelt endrete innslag 
for skattlegging av fi rmabil kan 

komme i tillegg, eventuelt gradert 
for motortype og drivstoffbehov.

En infrastruktur
– Her er vi ved poenget: 
Skattleggingen. Jeg har holdt på med 
dette i mange år nå, og sagt det i alle 
mulige fora, at miljødebatten så langt 
har blitt en meningsløs diskusjon 
om hvem som er best i ”miljøklas-
sen”. I stedet bør alle vurdere hvor-
dan vi kan oppnå reelle besparelser 

i uønsket utslipp 
av klimagasser 
til omgivelsene 
nå, både lokalt og 
globalt. Det er for 
mye symbolpoli-
tikk, for mange 
festtaler, omkring 
uhensiktsmessige 
produkter eller 
drivstoffkilder, 
omkring kjøretøy 
som ikke kan bru-
kes til noe – mens 
millioner av men-
nesker hver dag 
er avhengige av 
en infrastruktur 

på samferdselssiden som fungerer. 
Det er et helt uvirkelig surr omkring 
ideelle løsninger en gang i fremti-
den, og for lite om hva som faktisk 
fi nnes av oppegående muligheter 
her og nå, sier Filseth.

Ren politisk gevinst
For vi har ennå mange år igjen å gå 
på den veien som skal føre fram til 
en ”perfekte”, miljøvennlige bilen, 
men vi har kommet et stykke, alle-
rede. Men skattleggingen av hybrider 
har ikke fulgt med denne utviklin-
gen. Riktignok har importavgiften 
fra årsskiftet gjort denne biltypen 
noe mer aktuell, med det lave CO2-
utslippet og et bensinforbruk på 
under halvliteren på mila, som for 
vår hybrid. Slik sett vil hybrider stå 
godt rustet til å møte fremtidige, 
statlige avgifter som for eksempel 
utslippsrelatert årsavgift. 

- Men rene elbiler har omfattende 
avgiftsfritak og biler som går på 
bensin blandet med etanol, såkalt 
bioetanol, kan få det. I antall er de 
så få at det ikke teller i statskassen 
å innrømme dem dette. Gevinsten 
er rent politisk, ikke miljømessig, 
påpeker han.

Legg om avgiftene
Biler med hybridteknologi kan 
avgiftsmessig kan komme til å falle 
utenfor de virkemidlene som vir-
kelig kan gi reduserte utslipp gjen-
nom at folk velger å kjøpe hybrider 
i stedet for biler med bare forbren-
ningsmotorer. Det som skal til er 
at myndighetenes avgiftsbelastning 
ved import av hybrider må redu-
seres ytterligere. Årsavgiften må 
dessuten differensieres i forhold til 
utslippsnivåene. Her burde biler 
med utslipp under for eksempel 
120 gram CO2 per kilometer helt 
slippe avgiften. 

- Det må gjelde uansett om det 
er en hybrid eller har en annen 
løsning. I tillegg bør det gis incita-
menter for hybridene som redusert 
bompengeavgift – en rabatt som 
kan gis gjennom Autopass-syste-
met – redusert parkeringsavgifter, 
og slike ting, foreslår Filseth.

Gi nye incitamenter
- Og så i forhold til fi rmabilbeskat-
ningen: Myndighetene må gå inn 
på lavere satser for fi rmabilbeskat-
ning for biler med små utslipp, som 
for eksempel fra 140 gram CO2 per 
kilometer. Det vil også kunne fange 
opp biler med ulike dieselmotorer, 
som på den annen side kan ha høye 
partikkelutslipp, samt at det fi nnes 
et nitrogenoksid-regnskap (NOx) i 
de europeiske utslippskravene det 
også må tas hensyn til. Men hybri-
dene går fri. Videre bør myndighe-
tene vurdere å begrense bruken av 
”ikke miljøvennlige” biler i byområ-
der til visse tider, eventuelt årstider. 
Med slike omlegginger og incita-
menter til å ta i bruk kjøretøy med 
lave utslipp – først og fremst hybri-
der – vil de kunne bli mer attraktive 
på fi rmabilmarkedet. Det vil også 
spare miljøet fra målbare utslipp fra 
første dag, sier direktør Kåre Filseth 
i Honda Norge AS.

– Et politisk valg
– Det som skal til er at myndighetenes avgiftsbelastning ved import av hybrider 
må reduseres ytterligere, sier produktsjef Kåre Filseth i Honda Norge AS. 

ET NORSK FILTER mot elektronisk 
barneporno blir nå tatt i bruk i en 
rekke land i Europa. Verktøyet ble 
utviklet i 2004 av Norske Kripos og 
Telenor i samarbeid, og skal stanse 
tilgang til nettsider som har innhold 
som viser seksuelle overgrep mot 
barn, skriver Dagens IT. Dersom en 
person søker seg frem til et av de 
4.235 domenene som systemet har 
merket som ulovlige, får han eller 

hun i stedet opp et skjermbilde som 
viser at vedkommende er i ferd med 
å bryte norsk lov. 

- Vi håper at dette vil virke fore-
byggende. Stoppsiden forteller folk 
at de er på vei inn i urent farvann, og 
kan få dem til å tenke seg om, sier 
Bjørn- Erik Ludvigsen, politioverbet-
jent i Kripos-avdelingen for taktisk 
etterforskning. 

Daglig vises den norske fi lter-

siden 15.000 ganger. Det betyr 
nettbrukere 15.000 ganger per 
dag har forsøkt å fi nne frem til et 
nettsted som står på Kripos liste 
over ulovlige sider. Filteret vil ikke 
nødvendigvis hindre alle som søker 
å fi nne slike sider, men det vil over 
tid ramme omsetningen til tilby-
derne slik at inntektene blir lavere 
og antallet websider færre, skriver 
Dagens IT. 

Norsk barnepornofi lter ut i verden

FOTO: BJØRN R.JENSEN

NYSKAPING

«Det er et helt 
uvirkelig surr 
omkring ideelle 
løsning en gang i 
fremtiden, og for 
lite om hva som 
faktisk fi nnes av 
muligheter her 
og nå.»

Bjørn R.
Jensen

brj@ukeavisen.no

BIL
– Hybride biler har alle muligheter for å bli førstevalget 
som fi rmabil for tusenvis av nordmenn, men det kreves 
politisk vilje – for ikke å si mot, sier direktør Kåre Filseth i 
Honda Norge AS.

FOTO: BJØRN R.JENSEN

FOTO: BJØRN R.JENSEN

Hondas hybridløsning er å bygge en 
bensinmotor og en elektrisk motor 
sammen, med bare en mindre bat-
teripakke bak i bilen.

- Er målet en øyeblikkelig reduksjon 
av CO2 fra biler, må det satses mer på 
hybrider, mener Kåre Filseth i Honda 
Norge.

–Vi håper at dette vil virke forebyg-–Vi håper at dette vil virke forebyg-
gende, sier Bjørn- Erik Ludvigsen, gende, sier Bjørn- Erik Ludvigsen, 
politioverbetjent i Kripos-avdelingen politioverbetjent i Kripos-avdelingen 
for taktisk etterforskning. for taktisk etterforskning. 

FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL/SCANPIX
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Tid for hybrid  
Elektriske biler har kort rek-

kevidde. Pumper for biologisk 
utviklet drivstoff fi nnes få steder 
– og med nesten like få kunder. 
Ulike gassløsninger er rene 
nisjeløsninger. Brenselcelle-
teknologien ligger minst ti år 
fram i tiden. Dieselmotorer 
blir stadig renere, men har et 
nærmiljøproblem med partikler, 

■

samt nitrogenoksid (NOx). I 
forhold til utslipp av CO2 er det 
i dag bare biler med hybridmo-
torer – en bensinmotor og en 
elektrisk motor som arbeider 
integrert eller i parallell – som 
kan gi en vesentlig reduksjon 
i klimagassutslippene. Det er 
i dag fem hybrid-modeller på 
det norske markedet. Salget går 
tregt. Hybridene er dessuten 
så godt som fraværende som 
fi rmabiler.

Fakta

Ut med BMW, Audi og en og 
annen sliten Volvo og Saab, og 
inn med hybride luksus-Lexus-
varianter. Det kan bli resultatet 
om fl åten av offi sielle kjøretøy 
for regjeringen blir skiftet ut.

Det er ikke mer enn et drøyt år 
siden statsministeren selv hadde 
tenkt å suse av sted med en lite rød 
Mini som fi rmabil, med olje-og 
energiministeren på hjul i en stor 
Volvo SUV og Sp-lederen i en sta-
sjonsvogn fra Toyota. 

Avgiftsendringer
Nå skal klimagassutslipp og drivstoff-
kostnader i fokus. ”Statsministerens 
kontor skal nylig ha sett på hybrid-
modeller som oppfyller de fl este krav 
til status og forfengelighet”, kunne 
Dagbladet melde for et par uker siden. 
Med nye avgifter på CO2-utslippenes 
verstinger, skal regjeringen gå foran 
med et godt eksempel. Ikke med 
hybrider i en prisklasse overkomme-
lig for folk fl est, som Toyota Prius 
eller Honda Civic Hybrid, men de 
eneste, virkelig luksuriøse på det nor-
ske hybridmarkedet: Lexus.

Japansk luksus
Liksom kronprinsparet skal øynene 
ha falt på den store hybrid-SUVen 
Lexus RX 400 h – før det var tid til 
å vurdere mer tradisjonelt utseende 
regjeringskjøretøy. Det vil først og 
fremst si sedanene Lexus LS 600 h 
og den forlengede LS 600 hL, begge 
med V8 bensinmotor, elektromo-
tor og et utslipp på rundt 220 gram 
CO2 per kilometer. Dernest seda-
nen Lexus GS 450 h med V6 ben-
sinmotor, elektromotor og utslipp 
på 186 gram. Noen handel skal det 
ikke ha blitt til, ennå.

Om ikke lenge kan det bli svarte Lexus-hybrider som svinger opp foran statsministerboligen i Parkveien, eller fl yter inn 
gjennom porten i Henrik Ibsens gate 1, til Kongen i Statsråd.

Hybrid for regjeringen

FOTO: LEXUS CORP. 

Regjeringen begynte arbeidet 
med å legge om beskatningen 
av motorkjøretøy i år, og 
fortsetter – med årsavgiften 
– i 2008. Nye regler for 
fi rmabiler kan det også bli da.

For 2007 ble det ikke foretatt 
noen endringer av fi rmabilbe-
skatningen med ett unntak: 
Innslagspunktet for inntektspå-
slag økte rundt 4. 000 kroner til 
243. 000.

På minussiden
Det betyr at for biler med verdi 
under 243. 000 er påslaget på 
inntekten 30 prosent, for dyrere 
biler legges det på 20 prosent for 
verdien over innslagspunktet. 
Nå er det slik at det er de med 
de høyeste inntektene som også 

mest benytter en fi rmabilord-
ning. For dem blir innslags-
punktet for toppskatt 2 viktig: 
Det ble i år senket fra 750. 000 
til 650. 000 kroner. Det kan 
igjen bety mer skatt når påslaget 
for fi rmabilen er lagt til. 

På plussiden
Her fortsetter ordningen med 
at biler som er eldre enn 3 år, 
får en verdi satt til 75 prosent 
av listepris, eller et fradag på 25 
prosent for kjøring over 40. 000 
kilometer i året i yrkessammen-
heng. Det samme gjelder for 
elbil. Disse ordningene kan igjen 
kombineres og gi lavere beskat-
ningsgrunnlag. Eventuelle end-
ringer i fi rmabilbeskatningen fra 
neste år vil det fortsatt være noen 
måneder til blir offentliggjort – i 
statsbudsjettet for 2008.

Firmabilavgiftene

FOTO: DAVID ZABULOWSKI/SCANPIX

Volkswagen Passat stasjonsvogn med 1,9 liters dieselmotor var Norges desi-
dert mest kjøpte fi rmabil i 2006, og ligger godt an til å bli det også i år også.

DÅRLIG NYTT for norske REC: En 31 år 
gammel dansk forsker har oppdaget et halv-
ledermateriale som kan revolusjonere solcel-
leenergien. Det absorberer alt lys og gjør dyrt 
rent silisium nesten helt overfl ødig.

Ideen kom i forbindelse med reparasjon 
av en datamaskin, skriver ingeniøren.dk. En 
halvleder i maskinen var laget av et stoff som 
viste seg å absorbere alt lys og bli helt svart.

- Det har en perfekt krystallinsk struktur. 
Det ser vi meget, meget sjelden, forteller 

Martin Aagesen, som er student på Nano 
Science Center ved Københavns Universitet. 
Han forventer at det nye materialet vil øker sol-
cellenes effektivitet med minst 30 prosent, og 
samtidig gjøre produksjonen vesentlig billigere. 

Silisium er i dag grunnmaterialet i solcel-
ler. Prisen dikteres av at silisiumet skal være 
ultrarent og derfor har stigende etterspørsel 
ført til eksploderende priser. Dessuten kom-
mer at det helt rene silisium alltid har urenhe-
ter i krystallenes struktur. Hver gang energien 

støter på en slik urenhet, skjer det et tap av 
effektivitet. 

Nettopp dette kan det nye halvledermate-
rialet snu opp ned på, fastslår nettstedet.

- Vi behøver kanskje bare en prosent rent 
silisium. Resten av solcellen kan være urent 
silisiumsubstrat ved at vi bruker dette  halvle-
dermaterialet, som med sin perfekte struktur 
demmer opp for energitapet. Potensialet er 
ikke til å ta feil av, og patententene er på plass 
sier Martin Aagesen

Dårlig nytt for Rec Et nyoppdaget materiale er forven-
tet å øke solcellers effektivitet med 
minst 30 prosent.
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TRE INTERNASJONALT orien-
terte næringsklynger fi kk denne 
uken status som Norwegian 
Centres of Expertice (NCE). Det 
dreier seg om næringsklyngen 
for havbruk i Nordland, mat- og 
gastronomimiljøet i Rogaland 
og Oslos kompetansemiljø for 
kreft (Oslo Cancer Cluster), 
skriver Innovasjon Norge på sine 
nettsider.  

Oslo Cancer Cluster er et av 
verdens ledende miljøer innen 
kreftforskning, og utvikler stadig 
ny teknologi, nye produkter og 
nye bedrifter. En videreutvikling 
av det tette samarbeidet mellom 
forskningsmiljøer og næringsliv 
kan gi verdiskaping på mange 
områder. 

– Jeg har store forventninger 
til det nye ekspertsenteret. Kreft 

er den alvorlige sykdommen som 
vokser sterkest, og behovet for 
forskning på området er stort. 
Samtidig er det nødvendig å bruke 
forskningsresultatene i nye pro-
dukter og ny teknologi. Dette vil gi 
merkbare resultater både for pasi-
enter, behandlingsinstitusjoner 
og høyteknologisk næringsliv, sier 
nærings- og handelsminister Dag 
Terje Andersen ved tildelingen.

Kjernen i havbruksklyngen 
i Nordland består av aktører 
innenfor oppdrett av laks og 
torsk, samt leverandører av 
teknologi, fôr og kompetanse, 
nasjonalt og internasjonalt.

– Det at vi får et nasjonalt 
ekspertsenter er et godt bidrag 
til å videreutvikle landets stør-
ste oppdrettsregion, sier Marit 
Bærøe, regionsjef for FHL i Nord-

Regjeringen lanserer nye ekspertsentre

Forskere fra SINTEF, UiO og NTNU har lyktes i å 
fremstille fi ltre av edelmetallene palladium og sølv som 
bare er noen få mikrometer tynne, men som kan skille 
ut hydrogen fra naturgass under relativt høyt trykk. 
Dette kan bli en viktige måte å fremstille hydrogen på i 
fremtiden.

INNOVASJON

Norske forskningsmiljøer er blant 
de ledende i verden når det gjelder 
å bruke nanoteknologi for å utvi-
kle fremtidens energiløsninger, 
skriver Norges forskningsråd på 
sine nettsider.

Mange drømmer om hydro-
gensamfunnet, der rent hydrogen 
kan produseres og lagres effektivt, 
for deretter å brukes som brenn-
stoff for å lage 
elektrisk strøm. 
Når hydrogen 
forbrenner, er 
«avgassen» rent 
vann. Men det 
gjenstår mange 
utfordringer før 
hydrogensam-
funnet eventuelt 
kan la seg rea-
lisere. Den vik-
tigste er at selv 
om hydrogen er 
et grunnstoff og 
faktisk det van-
ligste i univer-
set, så fi nnes det 
praktisk talt ikke fritt i naturen. 
Det må fremstilles – fra vann, bio-
masse, olje, gass, kull og lignende. 
Denne produksjonen represente-
rer i seg selv et potensielt forurens-
ningsproblem som må håndteres. 
Å lage hydrogen ved elektrolyse 
fra vann vil for eksempel bidra 
til store CO2-utslipp dersom elek-
trisiteten kommer fra et urenset 
kullkraftverk.

Fra naturgass
Den billigste måten å produsere 
hydrogen på, er å utvinne stoffet 
fra naturgass. Når naturgass blan-
des med vann får man hydrogen 
og karbondioksid, og utfordringen 
blir da å skille disse på en effek-
tiv måte. I tillegg må CO2-gassen 
deponeres for at produksjonen skal 
kunne kalles ren og utslippsfri.

Det er her membranen, eller 
«fi lteret» er et alternativ. Den nye 
norske membranen fremstilles 
ved at en silisiumoverfl ate «bom-

barderes» med 
atomer av de to 
edelmetallene 
på en kontrollert 
måte. Til tross for 
membranen blir 
svært tynn, tåler 
den et gasstrykk 
på 26 bar.

– Når en gass-
strøm med et 
trykk på 26 bar 
treffer membra-
nen, vil gjen-
nomstrømnin-
gen av hydrogen 
være 2-3 ganger 
høyere enn det 

som er målt med noen andre 
membraner, sier Rune Bredesen 
ved Sintef i Oslo. 

– Vi har med andre ord verdens-
rekorden i å skille rent hydrogen 
fra en gassblanding, legger han 
til.

Studier på noen av strukturene 
viser at hydrogengjennomstrøm-
ningen kan forbedres ytterligere 
ved varmebehandling, og for-

skerne jobber videre med dette. 
– Resultatene våre åpner for 

en mer effektiv utvinning av rent 
hydrogen fra naturgass enn det 
som har vært mulig til nå, kon-
kluderer han.

Brenselceller
Å bygge forbrenningsmotorer 
som går på hydrogen i stedet for 
bensin, slik det gjøres i bilene 
som nå skal trafi kkerer den nor-
ske «hydrogenveien», blir av 
mange sett på som en midlerti-
dig løsning. Brenselcellebiler, som 
fremdeles er svært mye dyrere en 
hydrogenbiler med forbrennings-
motor, har blant annet en mye 
høyere virkningsgrad. De fl este 
hydrogenentusiaster regner med 

at denne teknologien vil ta over i 
løpet av et tiår eller to. Den er fak-
tisk svært gammel, og ble demon-
strert første gang i 1839.

Brenselcellen fungerer etter 
samme prinsipp som et batteri. 
Hydrogen reagerer med oksygen 
og danner vann, og energien kom-
mer ut som elektrisitet. I romfart 
er den brukt som en kombinert 
energi- og drikkevannskilde. 

Men hydrogenet som skal drive 
cellen må fraktes og lagres, og det 
å tappe den på trykktanker blir 
heller ikke sett på som noen ide-
ell løsning. Dette er det vanligste i 
dag, men hydrogen har i utgangs-
punktet en lav energitetthet i for-
hold til volum. En tank på en bil 
må derfor være svært solid og tåle 

svært høyt trykk for å ha noen 
bruksverdi. 

Lagring i metall
Derfor blir lagring i faste, porøse 
materialer sett på som interessant. 
Her vil hydrogenatomene legge 
seg «mellom» atomene i det faste 
stoffet. En slik «tank» blir imid-
lertid svært tung. For å kjøre en 
hydrogenbil 500 km, trenger man 
ca. 5 kilo hydrogen. Hvis hydroge-
net lagres i natriumalanat, som 
per i dag er det materialet som kan 
lagre mest hydrogen, gir dette en 
tank som veier 200 kilo. Derfor 
leter forskerne etter metaller som 
kan gi lettere «tanker», og en 
lovende løsning ser ut til å være 
basert på aluminium. 

Vil fi ltrere 
hydrogen fra 
naturgass

Å bygge forbrenningsmotorer som går på hydrogen i stedet for bensin, slik det gjøres i bilene som nå skal trafi kkerer 
den norske «hydrogenveien», blir av mange sett på som en midlertidig løsning. 
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D«Resultatene 
våre åpner for 
en mer effektiv 
utvinning av 
rent hydrogen 
fra naturgass 
enn det som har 
vært mulig til 
nå.»

Dag Håkon
Hellevik

dhh@ukeavisen.no

Behovet for forskning Behovet for forskning 
på kreft er stortpå kreft er stort
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DET SKJEDDE — neste uke
Søndag 24.

Johannes, Jon og Hans har 
navnedag, det er Jonsok/St. 
Hans/Jonsvaka/Jonsmesse. 

i 1901 hadde Picasso sin første 
utstilling

i 1922 ble Tysklands uten-
riksminister Walther Rathenau, 
som var av jødisk herkomst, 
myrdet i Berlin av en høyreradikal 
organisasjon

i 2000 mottok kronprins 
Haakon en pris for sin støtte til 
homofi le og lesbiske

Mandag 25.

Jørund og Jorunn har navnedag, og 
det er nasjonaldag i Mosambik og 
i Slovenia. 

i 1903 ble den engelske for-
fatteren George Orwell født

i 1975 ble Mosambik 
uavhengig

i 2000 åpnet Slottet i 
Oslo dørene for den første 
publikumsvisningen

Tirsdag 26.

Jenny og Jonny har navnedag. 
i 1284 bortførte 

«Rottefangeren i Hameln» 130 
barn

i 1884 ble Johan Sverdrup 
statsminister

i 1979 trakk Muhammad Ali 
trakk fra boksesporten

Onsdag 27.

Aina og Ina har navnedag, det er 
nasjonaldag i Djibouti, og det er 
festdag for Kyrillos av Alexandria i 
den romersk-katolske kirke. 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

i 1859 ble «Happy Birthday» 
komponert

i 1968 ble den tsjekkiske 
forfatteren Ludvig Vaculiks 
manifest «To tusen ord», 
som krevde demokratisering i 
Tsjekkoslovakia, offentliggjort

i 1999 holdt Bruce Springsteen 
konsert på Valle Hovin i Oslo

Torsdag 28.

Lea, Leo og Leon har navnedag. 
i 1919 fi kk kvinner stemmerett 

i Nederland
i 1919 ble Versailles-traktaten 

(fredstraktaten etter den første 
verdenskrig) undertegnet

i 1974 ble det vedtatt en ny 
odelslov med lik odelsrett for 
jenter og gutter – og barn født 
utenfor ekteskap

Fredag 29.

Per, Peter og Petter har navnedag. 
i 1742 fi kk Kristiansund og Molde 

bystatus av kong Christian VI
i 1923 ble Olav Thon født
i 1997 bet Mike Tyson et stykke 

av øret av Eveander Holyfi eld i en 
tittelkamp

Lørdag 30.

Solbjørg og Solgunn har navnedag, 
og det er nasjonaldag i Kongo. 

i 1954 var det total solformør-
kelse over Nord-Amerika, Europa 
og Sør-vest-Asia

i 1965 inngikk India og 
Pakistan våpenhvile

i 2000 satt Trine Hattestad 
verdensrekord i spydkast med sitt 
kast på 68,22 meter

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■ ■  Ukeavisen Ledelse forbeholder seg 
retten til å lagre og utgi alt innsendt og 
innkjøpt materiale i elektronisk form.

REDAKSJON:
Telefon: 22 31 02 10 
Telefaks: 22 31 02 15
E-post: red@ukeavisen.no

ABONNEMENT KL. 9-15:
Telefon: 22 31 03 40
Telefaks: 22 31 03 05
E-post: kundeservice@ukeavisen.no  

ANNONSE:
Telefon: 22 31 02 10 
Telefaks: 22 31 02 15
E-post: ann@ukeavisen.no

POSTADRESSE:
Postboks 1180 Sentrum, 
0107 Oslo
BESØKSADRESSE: 
Kongens gate 22, Oslo
UTGIVER: Mentor Medier AS
PRIS: kr 1265 per år (45 utg.) 
TRYKKERI: Nr1Trykk AS

ANSVARLIG REDAKTØR / DAGLIG LEDER:

Magne Lerø 
22 31 03 22 — red@ukeavisen.no

REDAKSJONSASSISTENT:

Siv Kristiansen 
22 31 02 07 — sivkri@ukeavisen.no

JOURNALISTER:

Dag Håkon Hellevik  
22 31 02 14 — dhh@ukeavisen.no

Anita Myklemyr 
22 31 02 19 — am@ukeavisen.no

Marit Rasten 
22 31 02 44 — marit.rasten@ukeavisen.no

Bjørn R. Jensen 
22 31 02 22 — brj@ukeavisen.no

Wanda Kristiansen 
journalist og redaksjonssjef web
22 31 02 13 — wanda@ukeavisen.no

DESIGNSJEF / WEBMASTER:

Jørn Støylen 
22 31 02 06 — 92 43 80 51
jorn@ukeavisen.no

WEB:

Marianne Reinskou Granerud 
Redaksjonssjef (permisjon) — 22 31 02 17
mrg@ukeavisen.no

Mathias Rongved  — Journalist
mathias.rongved@mentormedier.no

Henrik Salthe  — Journalist
henrik.salthe@mentormedier.no

ANNONSER:

Arnt-Ove Drageset  
Salgs- og markedssjef annonse
22 31 02 18 — 92 44 58 46
arnt-ove.drageset@mentormedier.no

Hilde Leitring  — Key Account Manager
22 31 02 12 — 98 61 71 61
hilde.leitring@mentormedier.no

Per Myhre  — Salgskonsulent
22 31 02 21 — 47 85 09 61
per.myhre@mentormedier.no

Lise Hjertaas  — Key Account Manager
22 31 02 28 — 90 98 83 92
lise.hjertaas@mentormedier.no

Arne Aardalsbakke  — Salgskonsulent
90 04 32 82
arne.aardalsbakke@mentormedier.no

Camilla Larntvet  — Salgskonsulent
22 31 02 29 — 47 02 60 06
camilla.larntvet@mentormedier.no

Tommy Schou  — Salgskonsulent
22 31 02 32 — 90 74 66 13
tommy.schou@mentormedier.no

Arne Bergsli  — Prosjektleder nett
22 31 02 17 — arne.bergsli@mentormedier.no

Geir Johansen 
Salgs- og markedskoordinator
22 31 02 34 — 91 81 42 64
geir.johansen@mentormedier.no

OPPLAG:

Stian Almli  — Salgssjef 
22 31 02 70 — stian.almli@ukeavisen.no

Mona Røkke  — Salgsleder
22 31 02 72 — monar@ukeavisen.no

Ukeavisen Ledelse er en avis for 
ledere og ressurs personer som er 
opptatt av verdi skaping, samfunns-
ansvar og faglig utvikling.
Vi fokuserer på det viktigste 
som skjer innen ledelse,  politikk, 
øko nomi og næringsliv.
Ukeavisen Ledelse er uavhengig 
og ikke et talerør for noen 
organisasjoner.

www.ukeavisenledelse.no

PFU er et 
klage organ opp-
nevnt av Norsk 
Presse forbund. 

Organet, som har medlemmer fra press-
eorganisa sjonene og fra allmennheten, 
behandler klager mot pressen i pres-
seetiske spørsmål (trykt presse, radio, 
fjernsyn og nettpublikasjoner).

Adresse: Rådhusg. 17, Pb. 46 Sentrum, 
0101 Oslo  Telefon: 22 40 50 40  Faks: 
22 40 50 55  E-post: pfu@presse.no

SUDOKU nr. 90

© Puzzler Media Ltd, www.puzzler.co.uk

8 4
7 1 4 2

6 3 9
9 2 4

3 5
6 9 1
2 6 7

5 7 9 8
7 3

7 3 5 9 2 1 4 8 6
6 1 4 5 7 8 2 9 3
9 8 2 6 4 3 5 7 1
4 9 6 1 5 2 8 3 7
3 5 1 7 8 6 9 4 2
8 2 7 3 9 4 6 1 5
2 6 9 8 1 7 3 5 4
5 7 3 4 6 9 1 2 8
1 4 8 2 3 5 7 6 9

Sudoku spilles slik: 
Fyll rutene med tallene 
fra 1 til 9 slik at hver 
rad, kolonne og boks 
(3x3 ruter) har kun én 
forekomst av hvert tall.

Vanskegrad: Middels

Løsning på nr. 89:

Ukeavisen Ledelses Sudoku 
er håndlagede fra Japan, og 
sponses av Vega SMB AS –
din leverandør av kunde-
og fakturaløsninger.

Den offentlige elektroniske 
forvaltningen i Norge 
inntar sjetteplass i verden, 
viser global kåring. Men 
samhandlingen mellom 
etatene er så dårlig at vi får 
bunnplass. 

Norges inntar en sjetteplass i 
en global studie om nivået på 
offentlig elektronisk forvalt-
ning, og klatrer opp to plasser 
fra siste rangering fra 2005.   

Undersøkelsen viser imidler-
tid at selv om Norge totalt sett 
er rangert som nummer seks 
av de 22 landene som er med, 
lander vi på en 19 plass når det 
gjelder samarbeid 
og utveksling 
av infor-
masjon 
mellom 
offentlige 
virksomhe-
ter.

– Spesielt yngre 
mennesker med digital 
kompetanse opplever at de 
offentlige elektroniske tjenes-
tene har bedret seg de siste tre 
årene, sier Roy Grønli, direktør 
for offentlig sektor i Accenture 
i Norge. 

– Brukerne opplever imidler-
tid at informasjonen de oppgir 
til en etat også må oppgis når 
neste etat kontaktes. Selv om 
offentlige planer og strategier 
peker i riktig retning, er det 
med tanke på konkrete hand-
linger fremdeles en vei å gå 
mot en mer brukerorientert 
forvaltning, fortsetter han.

Undersøkelsen fra 
Accenture er basert på dybde-
intervjuer med 52 toppledere 
fra offentlige instanser, i tillegg 
til en spørreundersøkelse blant 
borgerne i 22 land.  

Singapore rykker i årets 
undersøkelse opp på en topp-
lassering fulgt av Canada, 
USA, Danmark og Sverige før 
Norge. Totalt er 22 land med i 
undersøkelsen. 

Accenture har for åttende 
år på rad gjennomført den 
globale undersøkelsen 
«Leadership in Customer 
Service: Delivering on the 
Promise» - en årlig rapport om 
status på offentlig elektronisk 
forvalting rundt omkring i 
verden.

Hovedfunnene i den inter-
nasjonale studien viser at 

det offentlige må kjenne sine 
brukeres individuelle behov og 
forventninger bedre, og skred-
dersy et servicenivå. 

Bedre utveksling
Funnene etterlyser systemer 
som spiller sammen på tvers 
av offentlige virksomheter for 
å kunne utveksle informasjon 
elektronisk og tilrettelegge for 
god service. 

– For å virkelig hevde seg 
internasjonalt, må norsk 
forvaltning forbedre tekniske 
løsninger, felles IKT-standar-
der og arkitektur som gjør 
det mulig å bedre utveksle 
informasjon og formell kom-

munikasjon på tvers 
av de ulike offentlige 
virksomhetene. 
Her ligger Norge 
per dags dato på en 

bunnplassering, 
sier Grønli.

Selv om under-
søkelsen viser at 

det norske folk er rimelig 
fornøyd med de elektroniske 
tjenestene fra offentlig forvalt-
ning og at man kan bruke fl ere 
kanaler som Internett og SMS, 
er samtidig opplevelsen at mye 
kan bli bedre sammenlignet 
med privat sektor:

– Norsk offentlig forvalt-
ning har fortsatt mye å lære av 
privat sektor. Særlig nettban-
ker, fl yselskaper og e-handels-
bedrifter tilrettelegger godt for 
brukerne. Altinn er et eksempel 
på en offentlig tjeneste som 
folk og næringsliv bruker og er 
godt fornøyde med. Den frem-
tidige etableringen av lokale 
NAV-kontorer med tydelig sats-
ning på å nå brukerne gjennom 
fl ere kanaler, vil på sikt gjøre 
det lettere for brukerne, og 
redusere opplevelsen av offent-
lige «siloer». Borgerportalen 
MinSide som nå er lansert, 
viser også at vi beveger oss i 
riktig retning, sier Grønli.

Oppsummering av de 
norske funnene:

Norge har en sterk posisjon 
og innbyggerne opplever at de 
offentlige elektroniske tjenes-
tene har forbedret seg de siste 
tre årene. 

Norge bør fokusere på sam-
spill og informasjonsutveksling 
på tvers av offentlige virksom-
heter og integrasjon av disses 
systemene.  

■

■

Digitale Norge jumbo 
i samhandling

Norge i en pressemelding.
Havbruksklyngen har 

utgangspunkt i Arena 
Innovasjon Havbruk i Nordland. 
I tillegg til bedriftenes egeninn-
sats, er både Arena og NCE-pro-
grammet fi nansiert av Norges 
forskningsråd, Innovasjon Norge 
og SIVA. De har i tillegg mot-
tatt viktig støtte i arbeidet fra 
Innovasjonsprogram Salten og 

fra Nordland fylkeskommune. 
 NCE Culinology – Rogaland 

består av bedrifter og fors-
kningsmiljø innen landbruk og 
marin sektor. Klyngen har som 
mål å styrke kunnskapen og 
nyskapingen innen gastronomi 
og kulinarisk differensiering og 
slik heve verdiskapingen i norsk 
matproduksjon

– Jeg har store forventninger 

til det kulinariske ekspertsente-
ret i Rogaland. Norge har unike 
muligheter for å produsere sunn 
og smakfull mat. Dette vil også 
være et verdifullt bidrag til å 
videreutvikle Norge som reise-
mål, sier Dag Terje Andersen.

De tre klyngene vil motta 
inntil fem millioner kroner årlig 
for å styrke utviklingsarbeidet.

SIVA, Forskningsrådet og 

Innovasjon Norge står bak 
NCE-programmet. Den stat-
lige fi nansieringsrammen er i 
år på 52 millioner kroner, noe 
som utgjør inntil 50 prosent av 
programmets totalbudsjett. Det 
skal til sammen etableres minst 
ti slike sentre innen utgangen av 
2010. Programmet tilbyr bedrif-
tene faglig og fi nansiell støtte til 
utviklingsprosesser. 



Dynamittduo 
for fred
BLIR DET IKKE NÅ FRED i 
verden, blir det det aldri. Nå vil 
nemlig Ole Kopereitan, vete-
ran i Nei til Atomvåpen, slå 
seg sammen evangelist med 
Aril Edvardsen i Sarons dal 

og skape en ny fredsallianse. 
Lederen for Bike for Peace, 
Tore Nærland, synes dette er 
så storslagent at han ønsker 
å nominere både Edvardsen 
og Koperetian til Nobels 
fredspris.

– Jeg er langt fra ferdig ennå. 
Derfor ønsker jeg ikke noen 
fredspris, sier Koperetian til 
Vårt Land. 

Det er klart det er for tidlig 
med en fredspris. Det har jo ikke 
skikkelig kommet i gang ennå. 
Først får herrene Kopereitan 
og Edvardsen ta turen til i Irak, 
Gaza og Afghanistan. Dette 
kommer til å slå an, Edvardsen 
mestrer enhver talerstol og 
ingen kan som Kopereiten selge 
pins og dele ut brosjyrer ved 
utgangen. 

REDAKSJON OG ANNONSE:
Telefaks: 22 31 02 15
Telefon: 22 31 02 10
E-post: red@ukeavisen.no

ABONNEMENT:
Telefon: 22 31 03 40
Telefaks: 22 31 03 05
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Bestill her:  abonnement@kommunal-rapport.no

Dette får du:
Papiravis hver uke
Temabilag
Tilgang til alt innhold på www.kommunal-rapport.no
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viktigste nyhetene fra offentlig sektor!
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Prøveabonnement tre mnd: 195,-
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KLASSEKAMPEN har oppdaget at Bondelaget på sin 
hjemmeside henviser til et presseklipp under overskriften 
Svin. Det gjelder en kommentarartikkel i Finansavisen som 
er skrevet av Trygve Hegnar.

For Bondelagets lesere er nok dette en usedvanlig 
treffende karakteristikk av Hegnar. Vi ser imidlertid ikke 
bort fra at overskriften kan vise til noe Hegnar har skre-
vet. Når det gjelder landbruk, går han temmelig detaljert 
til verks. Han lar i alle fall ikke svinene slippe unna. 
Han skriver både om sau, geit, gås, okser og kyr. 
Han er for det alt sammen – i prinsippet, men 
synes det er for dyrt her på berget.

SIDEN  SIST

U K E N S  Å ND S SN O B B :
MENS REDAKTØR Odd Johan Nelvik bekymrer seg over 

lavere salg og reduserte annonseinntekter i Se og Hør, går 
gamleredaktøren Knut Haavik rundt og smiler. Han er 

nemlig blitt stemplet som åndssnobb. Det er ikke mange 
ukebladredaktører forunt å få høre slikt. Det er riktignok 
ikke i egenskap av redaktør Haavik er tildelt slike karakte-

ristikker. Det er i forbindelse med at han forsvarer arbei-
det i Norsk Kulturråd, hvor han er medlem, mot angrep fra 

Frp. Når Haavik uttaler seg, snakker han så klokt 
han bare kan i håp om også å bli beskyldt for å 

være en intellektuell.
FOTO: JARL FR. ERICHSEN/SCANPIX

– Hvis vi gir de derre folka gratis klimakvoter til fl yturen, tror du de reiser frivillig da?

U K E N S  A N T ID O P E R :
– Det bør være fengselsstraff for doping, 
gjerne livsvarig, sa verden raskeste mann, 
Asafa Powell, til NRK og la til at for hans 
del gjerne kunne være dødsstraff. Har 
man det ikke i hodet, har man det i beina.

Tore er noe så aldeles på jordet, hev-
der det nye styret i Byåsen håndball. 
Det gamle styret, med sporhund 
Tore Strømøy i spissen, fi kk godkjent 
et regnskap med et underskudd på 
178.000 kroner. Revisoren derimot, 
mente at det reelle underskuddet var 
på nærmere én million. Revisoren 
hadde rett, og resultatet ble opp-
vask med håndballforbundet og fi re 
poeng i trekk på neste års elitese-
rietabell. Det betyr at den norske 
håndballserien for kvinner for 2008 
praktisk talt er avgjort før avkast. Når 
lagene stiller likt er det eneste spen-
ningsmomentet hvorvidt Larvik i det 
hele tatt slipper inn mål. Nå, når den 
nærmeste konkurrenten stiller med 
handikap, kan sesongen like gjerne 
avlyses, mener nypåtroppet Byåsen-
general Trine Haltvik.

Vi for vår del har skjønt noe vi 
også. Vi har skjønt hvorfor Sporet-
Tore (lengst til høyre på bildet over) 
i årevis fi kk lov til å lage den rådyre 
NRK-serien hvor en bataljon men-
nesker reiste jorda rundt og lette på 
måfå etter folk de knapt visste eksis-
terte. Forklaringen var selvfølgelig 
at han med sin kreative regnskaps-
førsel klarte å skjule for sjefene på 
Marienlyst hvor mye reportasjene 
hans egentlig kostet. 

Men nå, når han endelig er 
avslørt, bør han kanskje velge å 
reise bort selv. Han bør reise så 
langt vekk fra det trondheimske 
håndballmiljøet som han bare kan 
komme, og så bør han sette seg 
ned i en eller annen bortgjemt krok 
og håpe at ingen sinte trøndere drar 
ut for å forsøke å fi nne ham.

dhh
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UK ENS  REGNSK A P SFØRER :
Et svin

Lov for ekteskapet
REGJERINGEN har sendt forslaget om en ny 
kjønnsnøytral ekteskapslov ut på høring. Fra 
kirkelig hold protesteres det nå mot at de tre 
kristne organisasjonene som er bedt om å uttale 
seg, alle hører til den liberale fl øyen. Den katolske 
kirken har i århundrer har sterk sans for ekteska-

pet, og fl ere av misjons organisasjonen har 
erfaringer for mange land. Men regjeringen 
vil heller høre hva Statens strålevern og 
Giftinformasjonen har å si. Det forstår vi 
godt. Et ekteskap starter gjerne med temme-
lig sterk stråling og man kan fort bli utbrent. 
De er også en kjent sak at ekteskap kan 
bli temmelig kraftig forgiftet.
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