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Har de 
mest meningsfulle 
jobbene Ansatte i stat og kommune opp-

lever langt mer mening i jobben 
enn det folk i privat sektor gjør.
Side 30
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Sjefen for 
hjernekraft-
verket
NTNU-rektor Torbjørn 
 Digernes leder en skole i 
verdens toppen. Side 20

Lederverktøy: Slik behandler du personopplysninger side 24

CRM – alt på ett sted
815 48 333 – www.vegasmb.no

Enklere å finne, vinne
og beholde kunder.
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KLP-undersøkelse avslører:

Ingen sammenheng  
mellom resultater og 
topp  sjefenes  
bonus 
Side 22

Fra skurk 
til helt
Fra skurk 
Toppsjefen:

Den tidligere stjerneadvoka-
ten Øyvind Eriksen er Aker-
selskapenes mektige sjef. 
Les hvordan han vurderes 
som leder. Side 11
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Solskjær i Røkkes lomme

Det er mye herlig galskap i fotballen. Topp-
klubbene baserer i dag sin eksistens på 
rasjonelle næringslivsledere som lar seg 

styre av følelser og med jevne mellomrom blar 
opp millioner, enten fordi de tror at de skal tjene 
penger eller for at den klubben de støtter, skal bli 
noe stort som de kan sole seg i glansen av. Kjell 
Inge Røkke, Rune Gjelsten og andre ville gjøre 
Molde FK til et eventyr. En liten by på Nord-Vest-
landet skulle få et fotballag som banket lagene i 
alle norske storbyer ned i støvlene og som også 
kunne vise muskler i møte med de beste lagene 
i Europa. Kjell Inge Røkke var hektet på visjo-
nen. Han er selv en underdog som har klatret til 
topps. Da de lykkes med å taue inn Ole Gunnar 
Solskjær som trener, begynte visjonene å bli 
virkelighet. Han leverte umiddelbart. Molde 
vant serien i fjor og de ligger som nummer to på 
tabellen i år.  

Så holdt alt på å rakne. Da flyet til Aston Villa-
eieren landet i Kristiansund ble det rystelser 
som kunne gi utslag på Richters skala. Mediene 
og store deler av fotball-Norge gikk regelrett av 
hengslene. Verdens mest kjente nordmann var 
på vei ut av landet. 

MFK-fellesskapet
I Solskjærs kontrakt med Molde står det at 

han har rett til å forlate Molde dersom 
han får blir tilbud en jobb som mana-

ger i en Premier League-klubb. Det 
nektet Kjell Inge Røkke å akseptere. 
Han bestemte seg for å skremme 
vettet av ham. Det gjorde han ved å 
kunngjøre at Aker ville trekke seg 

som sponsor for klubben. Røkke hev-
det Solskjærs opptreden var «uforenlig 

med MFK-fellesskapet som vi begge er 
en del av». Akers kommunikasjonsdirektør 
Atle Kigen fulgte opp med å si at «Sol-
skjærs reise ikke var klarert med arbeidsgi-
veren og Aker aksepterer ikke at han som 
leder og forbilde opptrer på den måten». 
Solskjær skulle gjøres til syndebukk. Hvis 
Solskjær ville dra fra Molde, skulle han 
vite at han var en slags «Nordmørefotbal-
lens Judas». Han skulle vite at om han dro, 
ville han etterlate seg et Molde som fort ville 

ende i ruin. Hva er Molde uten Solskjær og 20 
millioner kroner hvert år? 

Det er typisk Røkke å slå hardt til når han 
er opprørt. Men i følge Røkkes gamle parhest, 
Bjørn Rune Gjelsten, var ikke Røkke bare fly 
forbannet. Han var lei seg. Stakkars mann. Sol-
skjær skal ha ringt ham 12 ganger uten å få svar. 
Kanskje han satt i en krok og deppa uten ork til 
å snakke med noen. 

Men da han fikk høre at Solskjær hadde hatt 

familieråd og svart nei til Aston Villa av hensyn 
til familien, grep han sjansen. Det gikk ikke 
mange timene før Røkke sendte flyet sitt til 
Kristiansund for å hente Solskjær med kone til 
middag med Røkke og kone og Gjelsten med 
kone. Det var ikke måte på familieidyll. Det var 
veldig viktig at konene var med på dette, forsto 
vi på Røkke og Gjelsten. For nå påtar de tre 
«Moldemusketerene» 
et stort ansvar, nemlig 
å føre Molde fotball-
klubb videre.

– Dette berører mer 
enn oss «guttane». Det 
berører våre familier, 
det berører våre barn. 
Det berører min 
Ingrid, sier Gjeldsten 
til VG. Det er både 
ømt og vakkert. Og 
nøkkelen til det hele er at Ole Gunnar Solskjær 
tar like mye hensyn til sin Silje og dere barn. 

Middagen med Røkke var så vellykket at 
Solskjær har lovet at han ikke skal snakke med 
engelske toppklubber før de seks har drøftet 
saken sammen i en ny middag. Et slags utvidet 
familieråd altså.

Det er pengene som teller. Røkke og Gjeld-
sten fikk taket på Solskjær etter han sa nei til 
Aston Villa. Det ville true Solskjærs sportslige 
ambisjoner om Molde de neste årene måttet 
ha kuttet kostnader med 20 millioner kroner. 
Nå går Røkke og Gjelsten inn med sine private 
selskaper og dekker opp for de 20 millionene 
Aker trekker seg fremdeles ut. Det blir ny spiss 
på Solskjær. Men Røkke og Gjelsten gir ikke ved 
dørene. «Han har nå bekreftet at han blir til juni 

2014. Punktum», sier Gjelsten til VG. 

La seg paddeflate
Gjelsten sier han aldri hadde gått inn med 20–30 
millioner i støtte dersom han hadde visst det kunne 
ende med at Solskjær ville slutte etter 18 måneder. 
Men den muligheten var avtalt på forhånd. Derfor 
har ikke Solskjær vært illojal. Saken var at Kjell 

Inge Røkke og Molde har 
lagt seg paddeflate for å få 
Solskjær som trener. De tok 
sjansen på at det de skrev 
i kontrakten ikke skulle 
skje. De tenkte at Solskjærs 
egeninteresse ikke var så 
stor at han ville sette Moldes 
interesser til side etter så 
kort tid. Men idretten er det 
blitt slik at det er egeninte-
ressen som teller. Toppidret-

ten er som i næringslivet. Kjell Inge Røkke burde 
ha de beste forutsetninger for å forstå Ole Gunnar 
Solskjær. Røkke har tjent seg søkkrik på å prioritere 
det som tjener hans interesser.  

Det går nok bra både med Solskjær, Gjelsten, 
Røkke og konene. Alle vonde følelser skal pakkes 
bort. Solskjær innretter seg etter at han er eid av 
Røkke og Gjelsten. Han har lært en lekse om at 
den som har penger har regien.

I følge de tre herrene på pressekonferansen 
onsdag er det ingen som har gjort noe galt. Det 
har bare skjedd noe som de kan lære av. Og det 
de mener de kan lære, er bedre kommunika-
sjon. Men kommunikasjon var ikke problemet. 
Problemet var ulike interesser og at Røkke og 
Gjelsten ikke hadde det nakketaket på Solskjær 
som de nå har skaffet seg. 

Det hjalp ikke at Ole Gunnar Solskjær hadde 
i kontakten sin at han hadde lov til å tenke 
mer på seg selv enn på Molde. Kjell Inge Røkke 
skremte vettet av ham og vant til slutt.

«Problemet var ulike 
interesser og at Røkke og 
Gjelsten ikke hadde det 
nakketaket på Solskjær som 
de nå har skaffet seg» 

Nå skal det i følge de tre «Moldemusketerene» Ole Gunnar Solskjær, Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten 
herske den rene familieidyllen blant de som har pengene og makten.
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Forhandlingsleder i statsoppgjøret, Arne 
Johannessen, sier til NRK at det er en gåte 
for ham at regjeringen vil legge seg ut med 

sine kjernevelgere; bøndene og de ansatte i stat 
og kommune. Han synes det er en rar strategi 
regjeringen har valgt. Johannesen er nok bedre 
til å løse gåter enn han later som. Det finnes 
ikke noe gåtefullt i dette oppgjøret. Administra-
sjonsminister Rigmor Aasrud er så tydelig som 
det går an å være. Staten har tilbudt et oppgjør 
på lik linje med det de har fått i frontfaget. Mer 
mystisk er det ikke.

Arbeidstakerorganisasjonene mener tilbudet 
de har fått, er så lavt at avstanden mellom løn-
ningene i offentlig sektor og i privat sektor kom-
mer til å øke. De peker på at man tjener 120.000 
mer i gjennomsnitt i det private. De ville bruke 
dette oppgjøret til å tette igjen dette gapet. Hvor 
stor forskjellen er når en tar hensyn til jobbsik-
kerhet og pensjonsordninger, er ikke godt å si. 

Småtterier
Foran årets oppgjør var det skapt store forven-
tinger. Slikt blir det streik av. Den kommer til å 
bety fint lite på det endelige resultatet. Regjerin-
gen kommer til å gi småtterier slik at arbeidsta-
kerne skal kunne si at de oppnådde noe. 

I stat og kommune har de trolig mer å hente 
på å streike enn det bøndene vil oppnå med 
brudd og bråk knyttet til jordbruksoppgjøret. 
Stortinget kommer til å vedta det tilbudet bøn-
dene fikk fra staten. Bøndenes representanter og 
Senterpartiet håpet Jens Stoltenberg ville være 
med på et bedre tollvern for ost. Men nei. Hvis 
tollen skal endres, er det heller snakk om at den 
skal ned enn opp, konkluderte Stoltenberg.

På kort sikt har regjeringen alt å tape på en 
streik. Det varer ikke lenge før mediene tauer 
inn omdømmeeksperter 
som kan fortelle at regje-
ringen er svekket og bør 
passe på omdømme sitt. 
Som om regjeringen ikke 
vet det. For Jens Stolten-
berg handler det om hva 
norsk økonomi tåler. I en 
situasjon hvor arbeidsledig-
heten i Europa brer om seg, 
lønningene stagnerer eller 
går ned, kan ikke Norge 
ha en lønnsøkning som ligger skyhøyt over våre 
naboland. 

Under hånden fikk bøndene vite at de nok 
kunne ha beveget staten til å øke tilbudet fra 
13.000 til 17.000 kroner. Det var ikke nok. For-
ventningene var for store. Det er det samme som 
skjedde i lønnsoppgjøret som endte med streik. 
Regjeringen kunne selvsagt tilbudt tusen kroner 
mer. Det ville ikke hjulpet. Avstanden var for stor. 

I revidert nasjonalbudsjett heter det at regje-

ringen regner med en lønnsstigning på 3,75 pro-
sent i år. Dette provoserte arbeidstakerorganisa-
sjonene. De tolket det som om regjeringen grep 
inn i forhandlingene. Arne Johannessen sier at 
hvis det er slik det skal være, så kan en like godt 
legge ned hele forhandlingssystemet.

Forhandlingssystemet i offentlig sektor er det 
grunn til å diskutere. Det hjelper ikke å streike i 
offentlig sektor fordi det er bestemt at oppgjøret 
nærmest skal være en blåkopi av oppgjøret for 
frontfagene. Men vi har ikke funnet et bedre 

system enn det vi har.
Det er de uheldige virk-

ningene av at Norge stadig 
blir mer avhengig av olje og 
gass vi nå ser. Her er det et 
voldsomt press på lønningene. 
Den øvrige industrien klarer 
ikke følge opp. Tradisjonell 
norsk industri må kaste kor-
tene fordi vi taper i konkur-
ransen på grunn av vårt høye 
lønnsnivå.  

Regjeringen vil ikke være med på at ansatte 
i det offentlige skal ha en lønnsutvikling som 
holder tritt med de som jobber innen olje og 
gass. De mener tilbudet de har gitt er fullt på 
høyde med det butikkansatte og ansatte i vanlige 
industribedrifter får. Det får holde. 

Det blir som regjeringen vil til slutt. De tar 
heller bråk med bønder og ansatte i stat og kom-
mune før sommeren. Det er tross alt lenge til 
neste valg. 

Forventningenes sammenbrudd

«Regjeringen kommer 
til å gi småtterier slik 
at arbeidstakerne 
skal kunne si at de 
oppnådde noe»

Streiken i offentlig sektor og tilbudet til bøndene 
er ingen arbeidsulykke. Det er en tydelig beskjed 
fra regjeringen om at norsk økonomi er i fare.
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Skal du lede andre bør du være trygg.

Det fi nnes ledere. Og Lederne.

Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparrings-

partnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet. Som medlem har du 

et profesjonelt fagforbund i ryggen som hele tiden jobber for dine interesser.

Vi har avtaler med de fl este arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant 

annet juridisk bistand, omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive 

forsikringer for deg og din familie og økonomisk støtte ved arbeidsledighet.

www.lederne.no

Gir deg trygghet

Veilederen

Tor-Ivar Kaldhussæter
Butikksjef i Coop Vestfold og Telemark og leder for 

Ledernes avdeling Coop Vestfold og Telemark Butikklederlag.
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Internasjonal 
festspilldirektør

Festspilldirektør Per Boye Hansen leder 
festspillene i Bergen for siste gang. I høst 
blir han operasjef ved Den norske Opera 

i Oslo.

LEDERE I FARTEN

Onsdag braket det løs med kinesiske 
kung fu-munker, hallingdansere og 
venezuelansk brassmusikk i Bergen. 

Festspilldirektør Per Boye Hansen kunne 
ønske velkommen til 60-årsjubileet for 
festspillene, samtidig som det er hans siste 
festspill som leder.

– Per Boye Hansen har vært en viktig 
person som har fått de beste til Bergen, sa 
kulturminister Anniken Huitfeldt da hun 
åpnet festspillene. Han har vist at det ikke 
er noen motsetning mellom å ha de beste 
og samtidig ha et inkluderende program, 
fremhevet hun og sa hun ville avbryte 
ethvert angrep på kultureliten.

Kultureliten
Før det hadde Dag Solstad holdt åpningsta-
len, etter sterkt ønske fra Boye Hansen. Og 
Händels opera Xerxes var åpningsforestil-
lingen. Festspilldirektøren hadde sørget 

for at operaen bokstavelig talt ble pakket 
ned, med sangere og scenografi, og fraktet 
til Bergen for to kvelders oppsetninger.

Boye Hansen har vært festspilldirektør i 
sju år. Den tiden har han blant annet brukt 
til å fronte festivalens kvaliteter internasjo-
nalt. Og i år er 180 festivalsjefer fra hele 
verden til stede for å følge arrangemen-
tene.

Internasjonal
– Det er bare de festivalene som har kvalitet 
og en kunstnerisk visjon som vil overleve, 
sa Kathrin Deventer, som er generalsekre-
tær for EFA, European Festival association, 
til Aftenposten etter åpningen. Boye Han-
sen selv sier at hans visjon er at de skal sette 
spor etter seg og ha internasjonal gjennom-
slagskraft.

Den visjonen vil han ventelig ta med 
seg når han forlater Bergen i sommer og 

etablerer seg som operasjef for Den nor-
ske Opera. Boye Hansen er kjent som en 
krevende kulturarrangør. Han bygget opp 
Oslo Arts Management, har vært kunst-
nerisk direktør og operasjef ved Komische 
Oper i Berlin og var inntil nylig tilknyttet 
samme operahus samt operaen i Zürich 
som kunstnerisk rådgiver.

I Oslo får han utfordringen ved å holde et 
kunstnerisk høyt nok nivå på programmet, 
samtidig som han skal trekke et stort nok 
publikum til at det går rundt økonomisk. 
Selv med støtte. 

AV ELISABETH LUND

elisabeth.lund@foramedier.no

Per Boye Hansen (54)
■� Leder Festspillene i Bergen som 

startet onsdag og som avvikler 150 
arrangementer. 

Navn i uken

Ny mann til ICA 
XX Jørn-Gunnar Jacobsen blir 

ny direktør for 
strategi- og for-
retningsutvikling 
i ICA, melder 
selskapet.

Han er hentet 
inn til Nortura av 
den nye adminis-
trerende direk-
tøren Thorbjørn 
Theie.

– Jørn Gunnar har tung og bred 
erfaring fra strategi- og omstillingspro-
sesser i tillegg til solide resultater fra 
Nortura og viktig kunnskap fra leveran-
dørsiden. Jeg er svært fornøyd med at 
han blir med på den tøffe reisen vi nå 
skal gjennom, sier Theie i ICA Norge i 
en melding.

Chan gjenvalgt 
XX Margaret Chan  er valgt for en 

ny periode som 
sjef for Verdens 
helseorganisasjon 
(WHO).

Chan (64), 
som har ledet 
organisasjonen 
siden november 
2006, ble gjen-
valgt for nye fem 
år onsdag og blir 
dermed sittende fram til 2017. 

Chan var eneste kandidat til jobben.
Den Hongkong-fødte helseeksper-

ten sier hun ønsker å fokusere mer på 
kvinnehelse, Afrika og mental helse i 
den kommende perioden. (©NTB)

Første kvinne
XX Lydia Nsekera  fra Burundi blir 

formelt valgt inn fredag under FIFA-
kongressen i Budapest. Nsekera har 
allerede en rekke verv i FIFA. 

Det er første gang en kvinne sitter i 
eksekutivkomiteen i Det internasjonale 
fotballforbund.

Samtidig er det klart at Domenico 
Scala er hentet inn for å bekjempe kor-
rupsjon i fotballen.

Arrangørbyer for kontinentcupen i 
Brasil neste år er også bestemt. Det 
skal spilles kamper i Brasilia, Belo Hori-
zonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife 
og Salvador. (©NTB)

Fra Tekna til 
Burson-Marsteller
XX  Samfunnspolitisk direktør gjennom 

de fire siste år, Erik Strøm, slutter 
i Tekna og går som seniorrådgiver til 
Burson-Marsteller.

XX Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, 
har vært igjennom nok en uke i aksjonenes 
tegn etter at bøndene brøt med regjeringen i 
jordbruksoppgjøret.

Årsaken til bruddet var at bøndene mente at 
tilbudet fra regjeringen ikke harmonerte med 
de vekstambisjonene som tidligere var uttrykt i 
landbruksmeldingen. 

Mandag denne uken var Bjørke å finne 
utenfor Statsministerens kontor i Oslo. Med 
seg hadde han flere tusen sinte norske bønder, 
med og uten traktorer. 

Årets oppgjør har etter bruddet havnet hos 
Stortinget, og her går det antagelig igjennom i 

juni. Denne ukens aksjoner handler for bøn-
denes del derfor mest om å påvirke for å få et 
best mulig resultat neste år.  

Bøndene jobber nå inn mot det politiske 
miljøet, og legger særlig press på Senterpar-
tiet. Neste års jordbruksoppgjør kommer bare 
noen måneder før det er valg, og det er da 
viktig for Senterpartiet å holde seg inne med 
kjernevelgerne sine. 

I mandagens aksjon sa Bjørke at Senter-
partiet må vise at et godt jordbruksoppgjør 
har topp prioritet i partiet, og at partiet tar det 
med seg inn i regjeringen.

Nils T. Bjørke har vært leder i Norges 

Bonde lag siden 2009. Han har jobbet 
som bonde hele sitt yrkesliv og har 
opp gjennom årene hatt mange 
verv i ulike bondelag. Han har 
blant annet vært leder i Voss 
Bondelag og i Hordaland 
Bondelag.

AM
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DET STORE REGNESTYKKET

Les mer om Econa

Econa er interesseorganisasjonen for siviløkonomer og andre høyt utdannede økonomer. 

Vi har 18 000 medlemmer og jobber for å styrke økonomers og økonomifagenes betydning 

i samfunnet. Hvilke investeringer vi alle kan høste av i fremtiden er avhengig av økonomers 

kompetanse og langsiktige perspektiver.

Våre medlemmer gjør en forskjell i det store regnestykket.
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HR Norge har gitt 
Kompetanseprisen 2012 til 
boreutstyrsleverandøren 
National Oilwell Varco. 

National Oilwell Varco Nor-
way får prisen for å ha kom-
petansestrategi som har 

vært avgjørende for bedriftens 
suksess de siste årene, skriver HR 
Norge i sin begrunnelse. Juryen 
viser til at en rekke tiltak har 
bidratt til individuell og organisa-
sjonsmessig endring. Selskapet 
har eksempelvis definert intern 
og ekstern opplæring som et eget 
forretningsområde, og det er en 

direkte kobling mellom individ og 
organisasjon. 

I selskapet finnes det en intern 
og en ekstern kursavdeling, samt 
et Technical College. For å finan-
siere videreutdanning, er det 
opprettet et kompetansefond. 
Bortimot 300 ansatte har brukt 
penger fra dette fondet til videre-
utdanning. 

Ledende visjon
National Oilwell Varco Norway 
har hovedkontor i Kristiansand, 
og i løpet av de fem siste årene har 
selskapet tidoblet omsetningen 
sin og tredoblet antallet ansatte. 
De er nå en av landets største 

eksportbedrifter. 
Administrerende direktør for 

den norske virksomheten, Frode 
Jensen, forteller at den tunge, sys-
tematiske satsingen på kompetan-
sebygging er basert på selskapets 
visjon om å være verdens ledende 
og mest innovative leverandør av 
bore- og håndteringsutstyr - med 
tilhørende tjenester - til energi-
bransjen. 

– Skal vi være i front, er vi 
avhengig av å ha den rette kom-
petansen, sier Frode Jensen. 

Den intensive rekrutteringen 
bidrar naturlig nok også at beho-
vet for kompetanseutvikling er 
stort.

Skreddersøm
Noe av opplæringen skjer utenfor 
bedriften, og de bruker eksterne 
kursleverandører. Men mye gjør 
de selv. Dette for å få skreddersydd 
den kompetansen de skal ha i eget 
hus. I opplæringen tar de i bruk 
avansert teknisk utstyr, herunder 
simulatorer. 

De avanserte simulatorene 
gjør at de kan foreta mye av opp-
læringen på land, istedenfor ute 
på plattformene. Det kan også 
bety at de kan ta opplæring i Kris-
tiansand, istedenfor på et verft i 
Korea. 

Simulatorene gjør for øvrig 
også opplæringen sikrere enn 

hvis all opplæring skulle vært 
utført med virkelig utstyr ute på 
virkelige plattformer. 

Pådriver
Blant flere andre momenter, 
fremhever HR Norges jury at 
selskapet er en pådriver for nye 
kompetansetilbud innen olje- og 
gassnæringen. Blant annet gjen-
nom samarbeid med Universite-
tet i Agder om universitetsutdan-
ning og kurs.

– Vi jobber systematisk med 
kompetanse. Det bunner både i 
hva bedriften trenger, men også i 
hva medarbeiderne ønsker og har 
behov for, sier Jensen. 

Prises for godt kompetansearbeid

Liten pensjon for ansatte i små bedrifter
Ansatte i småbedrifter får 
jevnt over lavere pensjon 
enn ansatte i større 
bedrifter. 
En ny undersøkelse viser at seks 
av ti små og mellomstore bedrif-
ter har minimumsordninger.  
Forskjellen mellom de ulike ord-
ningene kan utgjøre 50.000 kro-
ner i årlig pensjon for en vanlig 

lønnstaker, sier forbrukerøkonom.
Er du en av de 900 000 

arbeidstakerne som ifølge Statis-
tisk sentralbyrå jobber i en bedrift 
med under 100 ansatte? I så fall 
er sjansen overhengende for at 
arbeidsgiveren din bare gir deg 
den lovpålagte minimumspen-
sjonen på to prosent, viser en ny 
undersøkelse. 

– Mitt råd er veldig enkelt: 
Ikke len deg tilbake og ta for gitt 

at du får nok i pensjon. Sett deg 
inn i pensjonsordningen på din 
arbeidsplass og regn ut hvor mye 
du vil få i pensjon. Vurder dette 
opp mot ønsket pensjonsnivå og 
legg opp en spareplan deretter. 
Dette kan du få hjelp av en råd-
giver til, sier Knut Dyre Haug, 
forbrukerøkonom i Storebrand i 
en pressemelding. 

Frynsegode 
Blant de aller minste bedriftene 
med innskuddsbasert pensjonsav-
tale tilbyr 69 prosent kun lovens 
minstekrav på to prosent. I bedrif-
ter med 5-19 ansatte ligger 60 
prosent på pensjonsminimumet, 
mens i bedrifter med mellom 50 
og 99 ansatte har kun en tredjedel 
minimumsordningen. Det viser 
undersøkelsen Opinion Perduco 
har gjennomført for Storebrand 
blant knappe 900 bedrifter med 
under 100 ansatte over hele lan-
det. 

– Små bedrifter har gjerne sva-
kere økonomi, og mange ledere 
ser sannsynligvis ikke på pensjon 
som et viktig frynsegode som kan 
gjøre bedriften til en mer attraktiv 
arbeidsgiver, sier Dyre Haug. 

Små bedrifter har ofte minimumsordninger for pensjon. Sett deg inn i pen-
sjonsordningen på din arbeidsplass, og spar til pensjonen selv i tillegg, sier 
Knut Dyre Haug, forbrukerøkonom i Storebrand. 

FOTO: STOREBRAND  

 

DEMOKRATI 
I ARBEIDSLIVET
Den norske 
samarbeidsmodellen 
som konkurransefortrinn 

ISBN 978-82-450-1082-4 Ι 238 sider Ι Kr 349,– Ι 2012 Kr 349,–  Kr 349,– Ι 2012

Morten Levin, Tore Nilssen, 
Johan E. Ravn, Lisbeth Øyum 

www.fagbokforlaget.no > e-post: ordre@fagbokforlaget.no > ordretelefon: 55 38 88 38

National Oilwell Varco Norway, leverandør av bore- og håndteringsutstyr til oljeindustrien, har ble tildelt Kompetanseprisen 2012 av HR Norge. F.v: Fra National Oilwell Varco Norway: administre-
rende direktør Frode Jensen og Arnfinn Juvastøl opplæringsleder Norge/Europa. Til høyre: Wenche Hagan, styreleder i HR Norge. 

FOTO: ANITA MYKLEMYR



I Verdibanken tror vi at virksomheter som din kan utgjøre en forskjell. Vi tror at 
du ved å velge en verdibank som oss, som forstår de finansielle utfordringene til 
ideelle organisasjoner og verdiorienterte bedrifter, kan få en partner som hjelper 
deg å oppnå både finansiell og sosial verdiskaping. 

Vi jobber for å finne fleksible og skreddersydde løsninger for våre kunder.

Vi tilbyr en rekke innskudds- og finansieringsprodukter til konkurransedyktige betingelser. 
Ta kontakt med oss på telefon 22 99 14 00, så ser vi hva vi kan få til. 

Skap verdier med Verdibanken!
Finn ut mer om oss på 
www.verdibanken.no 
og les mer om våre verdier 
på vår blogg 
www.verdibanken.no/blogg 
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Lønningene 
ned med 23 
prosent i Hellas
XX En gresk arbeider  vil i 

snitt få 23 prosent mindre i lønn 
dette året, ifølge en fersk under-
søkelse.

Rapporten ble mandag 
offentliggjort av New Direction, 
et forskningsinstitutt knyttet til 
det britiske konservative partiets 
gruppe i EU-parlamentet.

Den viser at den greske 
netto årsinntekten i snitt er 
ventet å ligge på 13.167 euro, til-
svarende 100.000 kroner. I fjor 

viste en tilsvarende rapport en 
inntekt på 17.024 euro (130.000 

kroner) i 2011. (©NTB)

Million-
overskudd
XX Forskningskonsernet 

SINTEF  hadde en omsetning 
på 2,8 milliarder kroner i 2011 og 
fikk et driftsresultat på 98 milli-
oner kroner.

Det er en tilbakegang fra året 
før, da driftsresultatet var 139 
millioner kroner.

– Vi er fornøyd med dette 
resultatet i et år hvor internasjo-
nal økonomi har vært preget av 
uro og tilbakegang, sier Sintefs 
konsernsjef Unni Steinsmo.

SINTEF, som samarbeider tett 
med NTNU i Trondheim, er Skan-
dinavias største forskningskonsern, 
med over 2.000 ansatte. (©NTB)

Familiemiddag 
løste kaoset
XX Ole Gunnar Solskjær  

ønsker å fortsette som Molde-
manager med hensyn til egen 
familie. Rundt middagsbordet hos 
Kjell Inge Røkke ble også Moldes 
økonomiske framtid avklart.

Etter flere dager med uro 
rundt Solskjær og Molde var 
det harmoni å spore under 
onsdagens pressekonferanse. 
39-åringen fortsetter etter planen 
i klubben minst ut kontraktstiden 
fram til 2014.

– Etter et familieråd kom vi 
fram til at vi ønsker å bli. Jeg 
ringte derfor Kjell Inge tidlig 
tirsdag morgen og ville vite om vi 
fortsatt kunne samarbeide. Det 

kan vi, sa Solskjær.
Familiene til Solskjær, Røkke 

og Bjørn Rune Gjelsten møttes 
til middag tirsdag kveld. Der 
ble flokene løst etter Solskjærs 
offentlige flørt med Aston Villa, 
som sendte Molde i kaostilstand 
18. mai. (©NTB)

Sikrer seg to 
nye Dreamlinere
XX Norwegian leaser  to lang-

distansefly av typen Boeing 787-8 
Dreamliner. Selskapet har tidligere 
inngått avtaler om å kjøpe tre og 
lease tre fly av samme type.

Dermed har selskapet sikret 
leveranse av åtte Dreamlinere. 
Tre av flyene leveres i løpet 
av neste år, fire i 2014 og ett i 

begynnelsen av 2015.
– Dreamlineren vil redusere 

selskapets kostnader betydelig 
og gir oss muligheten til å tilby 
reiser til gode priser, sier admi-
nistrerende direktør Bjørn Kjos i 

Norwegian.
Flyet er blant annet konstru-

ert slik at turbulensen merkes 
mindre, samt at det har 65 pro-
sent større passasjervinduer enn 
dagens flytyper. (©NTB)

Meklingen i lønnsoppgjøret 
for de offentlige ansatte 
brøt sammen natt til tors-

dag. Det innebærer streik blant 
over 25.000 ansatte i stat og kom-
mune. Flere vil følge når konflik-
ten trappes opp.

Innspurten som startet hos 
riksmegler Kari Gjesteby ons-
dag, omfattet rundt 600.000 
ansatte i offentlig sektor. Det var 
mye som skulle avklares, siden 
det var et hovedoppgjør. Gjesteby 
sa innledningsvis at det både var 
snakk om penger og prinsipper. 
Det var mye som måtte på plass 
for å få til en løsning.Det ble da 
heller ingen løsning. Avstanden 
var for stor. 

Arbeidstakerorganisasjonene 
er samlet i de fire hovedsam-
menslutningene LO, YS, Aka-
demikerne og Unio. Motpart er 
staten ved Fornyings- og admi-
nistrasjonsdepartementet, kom-
munenes organisasjon KS og 
Oslo kommune. Torsdag morgen 

var der bare streik blant medlem-
mene av LO, YS og Unio.  Akade-
mikerne meklet fortsatt i staten, 
mens det var pause i meklingen 
i kommuneoppgjøret.

Uunngåelig streik
– Regjeringen har kastet landet 
ut i storstreik, sa forhandlings-
leder Arne Johannessen i Unio.

Forhandlingsleder Arne 
Johannessen i Unio kalte regje-
ringens tilbud for et skambud.

– Dette er historisk, og det var 
vel ingen som trodde at vi skulle 
få en storstreik i offentlig sektor 
under en rødgrønn regjering. 
Dette er spesielt. Nå har de lagt 
seg ut med bøndene og stats- og 
kommuneansatte. Det er utrolig 
at de kommer med et skambud 
som ligger langt unna det som er 
frontfaget sin modell, sa Johan-
nessen til NRK.

– Dette kommer til å merkes. 
Bare i Unio har vi 2100 i streik 
fra første dag. Det dreier seg om 

høyskole, universitet og politi, så 
det er klart at dette merkes, fort-
satte han.

Også LO-leder Roar Flåthen 
kommenterte at et brudd var 
uunngåelig.

– LO Stat og LO Kommune 
fikk ikke gjennomslag for sine 
rettmessige krav om en lønns-
utvikling på linje med resten av 
arbeidslivet. Da var streik ikke til 
å unngå, kommenterte han.

Mer enn moderat?
Administrasjonsminister Rig-
mor Aasrud (Ap) sa hun var 
overrasket over at arbeidstaker-
organisasjonene ikke takket ja til 
tilbudet fra staten, i følge NTB.

Hun følte vel det var noe som 
måtte sies. Det overraskende 
hadde vel snarere vært om det 
hadde blitt en løsning siden 
avstanden mellom partene ikke 
ble mindre under innspurten 
natt til torsdag.

– Det var for stor avstand mel-

lom de kravene som ble lagt fram 
og de mulighetene vi hadde. Jeg 
mener at vi la fram et godt og 
anstendig tilbud, og registrerer 
at partene ikke aksepterte det, sa 
Aasrud.

Aasrud mente at tilbudet ikke 
lå langt unna kravet på rundt 4 
prosent lønnsvekst. 

– I revidert nasjonalbudsjett 
har vi sett på de oppgjørene som 
er avsluttet og anslått en lønns-
vekst på 3,75 prosent. Men vi 
registrerer at det er svært høye 
krav i offentlig sektor nå, sa 
hun.

Det har i forkant av årets 
lønnsoppgjør blitt manet til 
moderasjon. Da bør det kanskje 
nevnes at statsansatte ikke har 
streiket på 28 år, og at det har 
blitt bred enighet om at 4 pro-
sent er å regne som et moderat 
lønnsoppgjør.

AV EINAR STAMNES

einar.stamnes@foramedier.no

– Det var vel ingen som trodde 
at vi skulle få en storstreik 
i offentlig sektor under en 
rødgrønn regjering, sier Arne 
Johannesen. Her i aksjon 
sammen med Mimi Bjerke-
strand og flere andre aksjonis-
ter i Unio.Offentlig storstreik

Saken: Lønnsforhandlingene i staten endte med storstreik

Aktørene: LO, YS og Unio. Fornyings- og administrasjonsdepartementet, KS og Oslo kommune

Perspektivene: Det er noe påfallende at den rød-grønne regjering 
legger seg ut med enda flere av sine kjernevelgere.
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«Jeg garanterer at regjeringen 
og Oslos befolkning vil merke at 

Unio er i streik»
Streikeleder i Unio Stat Oslo, Erik Eriksen, til NTB.
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uu  Høyre-leder Erna Solberg 
klarer nok en gang å bli ukens 
vinner. Denne 
gang fordi Høyre 
gjør det sterkt 
på meningsmå-
lingene, og er på 
InFacts målig for 
VG landets stør-
ste parti, med en 
oppslutning på 35 prosent. Ikke 
nok med det, dette er den største 
oppslutningen partiet har hatt 
siden stortingsvalget i 1909.  
 
 

uu  Dette blir en tung uke for 
Yaras tidligere konsernsjef Thor-
leif Enger, som 
er siktet for grov 
korrupsjonen. 
Ugjerningen 
skal ha skjedd i 
forbindelse med 
etableringen av 
gjødselselskapet 
Lifeco i Libya. Økokrim mistenker 
at det i den forbindelse ble utbe-
talt bestikkelser til mellommenn. 
Enger sier via sin advokat at han 
verken har medvirket til eller hatt 
kjennskap til eventuell korrupsjon.
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kjennskap til eventuell korrupsjon.
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Introduksjons- 
tilbud! 

Få Mandag Morgen  
i et år for kun kr 3699 

(ordinær pris: 5135,-)

Ta kontakt med vårt 
kundesenter i dag! 
abo@mandagmorgen.no  
Tlf. 22 31 02 50
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Verden er din
Verden blir stadig mindre. Globalisering og nye allianser  
endrer politiske og økonomiske styrkeforhold.

Til syvende og sist påvirker det din virksomhets rammevilkår.  Det gjelder å 
holde seg oppdatert på de store trendene og se mulighetene.

Derfor har Mandag Morgen definert «Vår globale verden» som et av de 
strategiske temaer som vi følger tett.

Les mer på www.mandagmorgen.no/
dagsordener

Nok papir allerede? 
Kun digital tilgang: kr 2090,-

Jobbsøkere avsløres av Facebook
Xu Facebook-profilen  til 

kandidater til ledige stillinger 
gir et bedre bilde av søkerens 
personlighet enn personlig-
hetstestene som ofte brukes 
i rekrutteringssammenheng, 
skriver aftenposten. En studie 
har vist at Facebook-evaluerin-
gene stemmer bedre overens 
med ledernes evalueringer enn 
resultatene fra personlighets-
testene.
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Nye tjenester for eldre, 
bedre bygg for fremtiden. 
I Forskningsrådet ser vi nå 

en betydelig interesse i nærings-
livet for å satse på forskning og 
utvikling. Vi får flere og bedre 
søknader fra bedrifter som 
ønsker å utnytte mulighetene 
offentlig finansiering gir. 

Det ferskeste eksemplet på 
dette finner vi i Forsknings-
rådets største næringsrettede 
program Brukerstyrt innova-
sjonsarena (BIA) hvor det er 
bedrifter som står som søker og 
kontraktspartner. Her er det nå 
vedtatt å gi delfinansiering til 59 
nye innovasjonsprosjekter. Pro-
sjektsøknadene kom som svar på 
Forskningsrådets største utlys-
ning av brukerstyrte prosjekter 
gjennom tidene. Den samlede 
potten (som kan fordeles over en 
treårsperiode) er på 500 milli-
oner kroner og med en støttean-
del på vel en tredjedel, vil denne 
søknadsrunden utløse forskning 
i næringslivet for rundt 1,4 mil-
liarder kroner. 

Sammenlignet med fjorårets 
utlysning har søknadsmengden 
vokst med nær en tredjedel, og 
søknadene har også bedre kva-
litet enn tidligere år. Med roms-
ligere rammer kunne enda flere 
prosjekter vært støttet. Trenden 
med flere gode søknader gjelder 
også andre program. Nærings-
livet har det siste året også vist 
stor interesse for de tematiske 
programmene innenfor olje og 
gass, fornybar energi, samt for 
nye satsinger innenfor biotekno-
logi og nanoteknologi.

Når Norge skårer lavt på 
forskningsinnsats i internasjo-
nale rangeringer, er det særlig 
næringslivet som samlet har lite 
forskning i forhold til verdi-
skapingen. Mye av dette kan 
forklares med næringsstruktu-
ren. En farmasivirksomhet kan 
gjerne bruke opp til 20 prosent 
av omsetningen på forskning 
og utvikling, mens en bedrift 
som Statoil vil måtte ligge langt 
unna et slikt tall, selv med et 
betydelig FoU-budsjett. Samtidig 
vet vi at næringslivet må forske 
mer, både bransjer som i dag 
kan og bør satse enda mer på 
innovasjon, og ved å utvikle nye 
forskningsintensive næringer. 

Det er her den offentlige 
innovasjonspolitikken har en 
nøkkelrolle. Den må utvikle 
virkemidler som stimulerer til 
økt forskning. I dette perspek-
tivet er det en skikkelig glad-

melding at vi ser en trend om at 
næringslivet vil forske mer. Og 
når bedrifter oppnår støtte til 
innovasjonsprosjekter, brukes 
det meste av støtten til samar-
beid med forskningsmiljøer. På 
denne måten vil midler gjennom 
Forskningsrådet bygge broer 
mellom fors-
kningsmiljøer 
og nærings-
liv og sikre 
utvikling av ny 
kunnskap og 
kompetanse i 
begge leire. 

BIA-
programmet 
gir støtte til de 
beste prosjek-
tene uavhengig 
av bransje-
tilhørighet. Kvaliteten vurderes 
ut ifra verdiskapingspotensial, 
bedrifts- og samfunnsmessig 
nytte og forskningsmessig risiko. 
Vi ser blant annet at helse- og 
biotekprosjektene gjør det godt 

i konkurransen, men vi finner 
også flere prosjekter innenfor vel-
ferdsteknologi. Det kan se ut som 
om det nå utvikles et næringsliv 
rettet mot de behov som en 
aldrende befolking skaper. 

Et eksempel på dette er 
bedriften Noen AS som ble 

etablert for 
fire år siden. 
Gründeren 
Heidi Wang 
forteller at da 
hennes far 
fikk demens 
oppdaget 
hun at det 
ikke fantes et 
godt behand-
lingstilbud, 
og at det ikke 
ble gjort noe 

forsøk på å utsette sykdomsut-
vikling eller motvirke tilleggs-
sykdommer. Bedriften hennes 
er derfor grunnlagt på kunnskap 
om at man gjennom å tilret-
telegge for aktiviteter som gir 

personer med demens mest-
ringsfølelse, utsetter utviklingen 
av demens. Utfordringen er å 
utvikle en metodikk for både 
å kartlegge hva som gir denne 
mestringsfølelsen, og å doku-
mentere effekten. BIA-prosjektet 
skal bidra til begge deler. Noen 
AS selger allerede sine tjenester 
i Midt-Norge, men på sikt står 
hele Norge og utlandet for tur.

Noen AS er også eksempel 
på en tydelig utvikling hvor 
tjenestesektoren er på frem-
marsj. Vi ser også eksempler på 
samspill med andre virkemidler. 
Forskningsrådet ga for et år 
siden støtte til det første sentret 
for forskningsdrevet innovasjon 
innenfor tjenester ved Norges 
handelshøyskole – Center for 
Service Innovation (CSI). Dette 
har skapt en møteplass hvor nye 
prosjekter kan utvikles mellom 
parter i næringslivet og fors-
kningsmiljøene. 

Også byggebransjen har vun-
net frem i BIA-konkurransen 

i år. Bygg og anlegg er en av 
Norges største næringer, og 
en bransje hvor det lenge har 
vært erkjent at det er for lite 
forskning. Byggebransjen står 
overfor store utfordringer i 
årene som kommer, blant annet 
med tanke på strengere miljø- 
og energikrav. Her er det mye 
å hente på bedre samhandling 
i byggeprosjekter, både økono-
misk og kvalitetsmessig.

Økt satsing på kunnskap 
og teknologiutvikling i og for 
næringslivet er en forutsetning 
for å opprettholde norsk ver-
diskaping på et nivå som kan 
trygge livskvalitet og velferd. 
Det er også en forutsetning for å 
kunne bidra til løsning av store, 
globale utfordringer. Det er et 
politisk ansvar å legge til rette 
slik at næringslivet kan satse 
mer, slik det er gjort gjennom 
BIA-utlysningen. Bedriftenes 
ansvar er å gripe mulighetene og 
det er nettopp dette mange nå 
har gjort. 

Stadig flere bedrifter ønsker å utnytte mulighetene 
offentlig finansiering gir, skriver Arvid Hallén.
Arvid Hallén er adm.dir. i Norges forskningsråd. 
E-post: ahl@forskningsradet.no

D E NNE  UK E N:

Store utfordringer: Den offentlige innovasjonspolitikken må utvikle virkemidler som stimulerer til økt forskning, skriver Arvid Hallén, og peker på at blant 
annet byggebransjen står overfor store utfordringer i årene som kommer.

Næringslivet vil forske mer

TOM BOLSTAD Econa —  ARVID HALLÉN Norges Forskningsråd — SIGRUN VÅGENG KS — STEIN LIER-HANSEN 
Norsk Industri — LARS HAUKAAS Spekter — PER MORTEN HOFF IKT Norge — VIBEKE H. MADSEN HSHUKEFORUM

«Når bedrifter 
oppnår støtte til 
innovasjonsprosjekter, 
brukes det meste 
av støtten til 
samarbeid med 
forskningsmiljøer»

FOTO: DAN P NEEGAARD/NTB SCANPIX  

SISTE UKE
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Ansatte i stat og 
kommune har de 
mest meningsfulle 
jobbene. Side 31

DE MEST MENINGSFULLE JOBBENE

Fra skurk  
til helt
Den tidligere svært omstridte stjerneadvokaten Øyvind Eriksen 
er milliardær Kjell Inge Røkkes høyre hånd og Aker-selskapenes 
mektige sjef. Her kan du lese hvordan han vurderes som sjef.

Bla om!

TOPPSJEFEN:

Unni Wenche Minsås har vært fylkes-
biblioteksjef i Vestfold i ti år. Hun er blant 
dem som trives godt i offentlig sektor.
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AV DAG HÅKON HELLEVIK

red@foramedier.no

For ti år siden var Øyvind Eriksen i nyhetene 
som pådriveren bak en faktura fra advokat-
firmaet BA-HR som skulle dekke over forbin-

delsen mellom Kjell Inge Røkke og den da nylig 
avgåtte statsråden, nå avdøde, Tore Tønne. Saken 
dominerte nyhetsbildet i ukevis. Røkke arbeidet for 
å få kontroll over Kværner, og Økokrim mente at 
Tønne hadde fått lønn for å bistå Røkke samtidig 
som han hadde fått etterlønn som statsråd, og det 
er ikke tillatt. Ved å la BA-HR fakturere Røkke og 
Tønne Consulting fakturere BA-HR (for 1,5 milli-
oner kroner), ble forbindelsen mellom Røkke og 
Tønne forsøkt skjult.

Administrativ leder i BA-HR, Kari Breirem, 
syntes dette var en dårlig idé, og hevdet at hun ble 
presset ut av jobben på grunn av sin holdning til 
dette. Det endte med at Eriksen betalte et forelegg 
på 50 000 kroner. 

Fordømmelsen av BA-HRs og Eriksens handle-
måte kom fra mange kanter. Tilsynsrådet For 
Advokatvirksomhet mente at Eriksen med sin opp-
treden ikke bare hadde svekket tilliten til seg selv, 
men til advokatstanden generelt. Disiplinærutval-
get i Advokatforeningen slo fast at Eriksen hadde 
brutt reglene for god advokatskikk, og ga ham refs 
for det. Tidligere statsminister Kåre Willoch sa til 
Dagbladet at han syntes det var «skremmende» at 
advokater i en slik posisjon ikke visste forskjell på 
juss og moral, og at utglidningen i deler av advo-
katbransjen var blitt «et samfunnsproblem».

Dette ble mye historikk fra tiden før Eriksen 
fikk en formell posisjon i Aker-systemet fordi 
mange av respondentene fremdeles legger stor 
vekt på dette i bedømmelsen sin av  konsernsjefen.

Røkkes mann
De som hadde profesjonell kontakt med Eriksen 

i denne perioden opplevde ham som en person 
som tok få andre hensyn enn de Kjell Inge Røkke 
betalte ham for å ta.

– Det var aldri tvil om at dette var en svært 
dyktig, intelligent og juridisk fantasifull person, 
fastslår en næringslivsaktør som var involvert i 
striden om Kværner.

– Han var målrettet og resultatorientert, men 
jeg opplevde ham samtidig som kynisk og glatt. I 
flere sammenhenger har han skjøvet folk til side 
på en måte jeg har opplevd som direkte stygg. Den 
mest kjente historien handler om Kari Breirem.

– Han fremsto som en hard nøtt – en ett hun-
dre prosent Røkke-mann, sier en finansjournalist. 

– Jeg husker ham som en «hensikten-helliger-
midlet-type», og jeg tror ikke etiske vurderinger 
var det som sto øverst på hans agenda. Han var 
proff til fingerspissene, nøktern, og veldig busi-
nessorientert.

– Røkke er ekstremt lojal mot de som gir ham 
lojalitet tilbake, og han betaler dem deretter. Sam-
tidig er han nådeløs mot de han måtte definere 
som fiender, eller mot gamle venner som har 
vendt ham ryggen. Hans omgivelser må velge 
om de vil være innenfor eller utenfor, og Øyvind 
Eriksen var nok en av dem som valgte å hoppe når 
Røkke sa «hopp», slår en annen medieperson fast.

Høflig og distansert
Fra innenfor BA-HRs vegger får vi beskrevet 
Øyvind Eriksen som høflig, formell og gjerne 
litt distansert i de fleste hverdagslige situasjoner, 
men også som nedlatende og arrogant overfor 
underordnede når han følte for det. 

 – Et forretningsadvokatmiljø er svært lagdelt. 
Som partner er du ikke en leder i tradisjonell for-
stand, men du har status og innflytelse i takt med 
hvor innbringende dine kunder er for firmaet. Det 
er klart at  Eriksens bånd til Røkke ga ham sterk 
posisjon internt i BA-HR, får vi vite.

 – Et fenomen i en del juristmiljøer er at folk 
har en tendens til å slutte opp om de menneskene 
som oppfattes som miljøets makthavere. Dette tar 
form av en godtroende aksept om at det er de fag-
lige tankene som kommer fra disse menneskene, 
som er de riktige. Denne holdningen kan ramme 
nytenkning fra andre, og den kan også ramme 
de enkeltpersonene som måtte sette seg opp mot 
denne makteliten. Derfor velger mange å la være, 
slår en kjent jurist fast. 

«Aker-saken»
For Kjell Inge Røkke ble Øyvind Eriksen en stadig 
viktigere medspiller når det gjaldt forretnings-
strategi, i tillegg til å være en juridisk rådgiver.  I 

■ Ukeavisen Ledelses serie 
TOPPSJEF EN viser et spekter 
av vurderinger av frem tredende 
ledere i norsk samfunnsliv.

■ Vurderingene er gjort av mennesker 
som  kjenner topp lederne personlig, 
gjennom samarbeid på ulike nivåer 
eller gjennom mediene. Vi snakker med 
nå værende eller tidligere underordnede, 

kolleger eller sjefer, personlige venner, 
profesjonelle hode jegere, forretnings-
forbindelser, fagfolk på om rådet ledelse, 
eller andre som har en forut setning for 
å kunne uttale seg om vedkommende.

■ Alle blir spurt om å gi topplederen 
en karak ter på ti utvalgte punkter. 
Sluttkarakteren er et gjennomsnitt av 
de karakterene vårt panel gir.

■ Alle uttalelser gjengitt i artikkelen 
er sitater fra slike kilder, og det er lagt 
vekt på å spre kildene mest mulig på 
de nevnte grupper. Normalt er det gjort 
intervjuer med om lag 15 person er.

■ Ukeavisen Ledelse har ikke 
samarbeidet med den aktuelle lederen 
i arbeidet med artikkelen.

To sider: – Forretningsadvokaten i BA-HR var en fyr nærmest uten    skrupler, mens lederen i Aker gir inntrykk av en direktør som ønsker å ha et godt forhold til omgivelsene. Slik blir Øyvind Eriksen beskrevet av en kommentator Ukeavisen Ledelse har snakket med.

TOPPSJEFEN: Øyvind Eriksen

For mange er Øyvind Eriksen den sleipe BA-HR-advokaten som 
slapp for lett unna sin del av ansvaret for Røkke/Tønne-saken i 
2002. For medarbeiderne i Aker er han derimot en åpen, dyktig og 
strukturert konsernsjef som har gjennomført en vellykket omstilling.

Fra BA-HR til 
Aker, og fra 
skurk til helt

«I flere 
sammen-
henger har 
han skjøvet 
folk til 
side på en 
måte jeg 
har opplevd 
som direkte 
stygg»
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2008 lot Eriksen seg overtale til å slutte i BA-HR 
og bli Røkkes mann også formelt. Han ble ansatt 
som konsernsjef i Aker ASA fra januar 2009. 

På samme tid ble han, som styreleder i Aker 
Holding, involvert i den høyt profilerte «Aker-
saken». Aker Holding ble opprettet i 2007 som et 
samarbeid mellom hovedsakelig Aker, som skulle 
eie 60 prosent, og den norske stat, som skulle 
eie 30 prosent. Aker Holding skulle i sin tur ha 
eierskap i Aker Kværner, i dag Aker Solutions. I 
april 2009 kjøpte et datterselskap av Aker Solu-
tions seg opp i fem selskap som var kontrollert 
av Røkke gjennom Aker ASA. Det ble hevdet av 
kommentatorer at prisen var for høy i forhold til de 
reelle verdiene og at Røkke gjennom transaksjo-
nen hadde redusert sin egen risiko på bekostning 
av medaksjonærene i Aker Holding.

Faktum var likevel at Røkke hadde sikret seg 
så godt juridisk at han kunne stå på sitt da kra-
vene kom om at handelen måtte omgjø-
res. Svært mange husker fortsatt hans 
raljering med nærings minister Sylvia 
Brustads dialekt da han til slutt sto frem 
med sin versjon på en pressekonferanse. 

To sider: – Forretningsadvokaten i BA-HR var en fyr nærmest uten    skrupler, mens lederen i Aker gir inntrykk av en direktør som ønsker å ha et godt forhold til omgivelsene. Slik blir Øyvind Eriksen beskrevet av en kommentator Ukeavisen Ledelse har snakket med.

FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

så godt juridisk at han kunne stå på sitt da kra-

Oppnår GODE RESULTATER over tid 7,5

Er i stand til å gjennomføre OMSTILLINGER 7,0

Er nytenkende, kreativ og en PÅDRIVER FOR INNOVASJON 6,0

KOMMUNISERER tydelig internt slik at strategiene forstås 6,5

Er BESLUTTSOM, kan bruke makt om nødvendig 7,5

LØSER KONFLIKTER på en konstruktiv måte 6,0

SKAPER MOTIVASJON, innsatsvilje og lagånd blant medarbeidere 5,5

Gir virksomheten et POSITIVT OMDØMME i offentligheten 6,5

Har høy INTEGRITET, er etisk bevisst og verdiorientert 6,0

SOSIAL TEFT, inviterer til nærhet, kommer godt ut av det med folk 5,5

Antall poeng totalt (av 100 mulige) 64,0

Tidligere toppsjef-vurderinger *

* Poengsummer til utvalgte ledere. For fullstendig oversikt 
over alle toppsjefene Ukeavisen Ledelse har skrevet om, se  
www.ukeavisenledelse.no/toppsjefen

Næringslivsledere
Rune Bjerke 85,0
Svein R. Brandtzæg 80,0
Olav Thon 79,0
Børge Brende 77,5
Åse Aulie Michelet 77,5
Einar Enger 77,0
Bjørn Kjos 77,0
Petter Stordalen 76,0
Kåre Valebrokk 75,0
Geir Isaksen 74,0
Eivind Reiten 74,0
Gunn Wærsted 73,0
Alf Hildrum 69,0
Jon Fredrik Baksaas 60,0

Politiske ledere
Jonas Gahr Støre 79,5
Kristin Clemet 76,0
Jens Stoltenberg 73,0
Erna Solberg 70,5
Siv Jensen 67,5
Gerd-Liv Valla 65,0
Trond Giske 60,0

Andre ledere
Åge Hareide 77,0
Gro Harlem Brundtland 74,5
John G. Bernander 72,0
Svein Gjedrem 72,0
Tor Johan Saglie 71,0

TOPPSJEFEN Øyvind Eriksen
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ker kanskje. Politikere snakker jo alltid i store 
ord, problemet er at det er ingen som tror helt 
på dem fordi det de sier er litt for riktig. Slik kan 
også Eriksen oppfattes. Han har imidlertid bedret 
kommunikasjonen sin de siste årene, slår en av 
våre analytikere fast.

 – Jeg ser ikke for meg Eriksen gående rundt 
i fabrikkhallen i Brasil mens han klapper svei-
serne på ryggen og sier «godt jobbet, gutter!». 
På den annen side har han tilført veldig mye 
analytisk kompetanse og profesjonalisme – 
ikke minst i forhold til utenlandske partnere. 
Internasjonalt oppfattes ofte norske ledere som 
veldig uformelle, og Eriksens stil kan kanskje 
virke positivt i miljøer som setter mer pris på 
en mer konvensjonell lederstil enn hva mange 
nordmenn er klar over. 

Øyvind Eriksens tidligere medarbeidere er 
ikke lette å få i tale, enten vi spør folk med bak-
grunn fra BA-HR eller fra Aker. Men de få som 
vil si noe er jevnt over positive.

 – Han er en utrolig systematisk fyr, struktu-
rert og opptatt av at det skal være orden i proses-
sene. Han er også opptatt av åpenhet, av at ting 
skal sies som de er enten det går godt eller dårlig. 
Han er løsningsorientert. Han tar ikke disku-
sjoner for diskusjonenes skyld, han er opptatt 
av at de skal føre til noe. Jeg opplevde hele min 
arbeidssituasjon som motiverende, Aker var et 
spennende selskap med en spennende eier, og 
det var en setting det var motiverende å være en 
del av.

 – Han ble flinkere til å kommunisere i løpet av 
den tiden jeg jobbet for ham. Han var litt keitete 
og advokataktig i starten, det har vel med hvor-
dan advokater er vant til å formidle fra skriftlige 
dokumenter. En bedriftsleder må være løsere i 
formen for å virke overbevisende, og det synes 
jeg at han ble.

Han er imidlertid også en person med sterke 
motseninger, får vi vite.

 – Du spør meg om han er en leder som kan 
gi en bedrift et godt omdømme. Hans veltalen-
het og evne til å snakke opp verdier gir ham en 
høy score. Samtidig viste han i BA-HR en evne 
til å velge løsninger som førte til massiv negativ 
omtale. Gjennomsnittet av de to ytterlighetene 
blir et tall som egentlig ikke har noen mening.

I parentes bemerket gjelder det samme når 
vi spør om Øyvind Eriksens etiske vurderinges-
evne. Han er den første i våre toppsjef-analyser 
som får både høyeste og laveste karakter på 
samme punkt av ulike intervjuobjekter. Han 
får 10 av tillitsvalgte i Aker, som opplever hans 
holdning til selskapets samfunnsansvar som 
god og oppriktig, men et blankt 1-tall av andre 
som kun vurderer hans handlinger som advokat 
i BA-HR.

Tillit fra tillitsvalgte
Den gruppen som jevnt over er mest positiv til 
Øyvind Eriksen, er de ansattes representanter på 
ulike nivåer i Aker-systemene. 

 – Han er svært dyktig både som administre-
rende og styreleder. Han er flink til å inkludere 
oss ansatte tidlig i prosessene.

 – Han liker å ha kontroll, og ikke minst er 

Røkkes og Eriksens strategi ga imidlertid 
et sterkt inntrykk av at de to hadde ønsket 
å gå bakveien med en sak som de skjønte 

kunne komme til å bli kontroversiell.
Så hører det også med til historien at de fem 

«søppelselskapene», som noen kalte dem, ikke 
nødvendigvis var så «søplete» som finanspressen 
på det daværende tidspunktet ville ha det til. De 
som mente seg lurt i 2009, har ikke nødvendigvis 
gått på de tapene de fryktet i ettertid.  

Betydelig reorganisering
Som sjef i Aker ASA, og ikke minst i det siste halv-
annet året hvor han også har vært konstituert sjef 
i Aker Solutions, har Øyvind Eriksen stått for en 
betydelig reorganisering og opprydding.  Bedrifter 
er solgt eller skilt ut, ledere har kommet og gått, og 
det er gjort endringer i organiseringen av virksom-
hetene. Det er en jobb han har gjort uten å stikke 
hodet unødvendig langt fram i offentligheten. Den 
som har bladd i avisene etter hjemme-hos-repor-
tasjer hvor Øyvind Eriksen har fortalt om koner, 
katter og fritidsinteresser, har bladd forgjeves.

Til gjengjeld har godordene vært mange når de 
økonomiske resultatene har vært lagt fram. Pres-
sen fortalte om «full fest» i februar i år da Aker 
Solutions avrundet 2011, og om «bedre tall enn 
ventet» da første kvartal av 2012 ble presentert 
tidligere i mai. Eriksen har uttrykt tilfredshet med 
hva han har oppnådd, og han er i liten grad blitt 
motsagt.

 – Ryddeprosessen startet litt uheldig med de 
omdiskuterte salgene i 2009. Dette var riktig for 
Aker ASA, men i brudd med god selskapsstyring, 
hvilket var svært upopulært blant investorene, sier 
en finansanalytiker. 

 – Dette var likevel starten på en opprydning 
som senere har gått veldig bra. Aker ASA har solgt 
ut Aker Drilling til en veldig god pris, og de har 
ryddet opp i Aker Oilfield Services og Aker Clean 
Carbon, Aker Biomarine, og Aker Floating Pro-
ductions. Det lå en svær portefølje der av selska-
per som ble startet opp i 2006/2007 og som ikke 
hadde blitt hva de var ment å bli. 

 – Jeg synes Akers Solutions under Eriksens 
ledelse har gjort det veldig bra, istemmer en annen. 

 – Nå må vi likevel ikke glemme at også 
underliggende forhold i markedet spiller inn. 
Leverandør industrien til oljeindustrien gjør det 
generelt veldig godt for tiden. Men sett under ett 
har Øyvind Eriksen gjort flere strategiske grep som 
virker veldig fornuftige på meg.

Strukturert og korrekt
Hans personlige fremtreden får ikke helt det 
samme skussmålet.

 – I kapitalmarkedet tror jeg Øyvind Eriksen 
oppfattes som litt for korrekt, litt som en politi-

Som påfallende anonym og mediesky kan Øyvind Eriksen beskrives som   en uvanlig jobbkandidat for en stilling som konsernsjef. Tross dette har Eriksen hittil lykkes med sin rolle i Aker. Her med Geir Arne Drangeid i Aker Solutions i forgrunnen etter presentasjonen av 3 kvartals resultat 2010.

Øyvind Eriksen

1990
Juridisk embetseksamen
fra Universitetet i Oslo

1990
Ansatt i BA-HR

1996
Partner i BA-HR

2009
Konsernsjef i Aker ASA

1964
Født 1. juni i Tønsberg
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«I kapital-
markedet 
tror jeg 
Øyvind 
Eriksen 
oppfattes 
som litt 
for korrekt, 
litt som en 
politiker 
kanskje»
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han godt forberedt. Jeg har aldri opplevd at han 
har vært uforberedt på noe punkt, uansett hvor 
kompliserte sakene har vært eller hvor kort tid vi 
har hatt på oss. Han er også flink til å inkludere, 
han sørger for at alle kommer til orde.

 – Han er en person du forholder deg til med 
visshet om at det som blir sagt er oppriktig ment. 
Han forholder seg ryddig til alle avgjørelser, og i 
vår rolle er det uhyre vesentlig.

 – Når du treffer ham første gang, kan det 
hende du opplever en mann som snakker litt 
nølende og litt sakte, men blir du kjent med ham, 
finner du ut at det ikke er representativt. Han er 
faktisk veldig gjennomtenkt og veldig klar. Som 
du skjønner, er dette en leder jeg har et veldig 
godt inntrykk av.

 – Han er veldig åpen. Vi snakker med ham 
om alt, inklusive hans egen evaluering av hans 
eget ledermannskap.

 – Jeg skjønner hva han mener, men jeg kjen-
ner ham. Jeg er litt mer usikker på om han alltid 
når ut til alle andre. Det hender folk sitter i større 
forsamlinger og klør seg litt i hodet og prøver å 
forstå hvor han egentlig vil. De sosiale evnene er 
heller ikke hans sterkeste kort, i alle fall ikke før 
du blir kjent med ham.

 – Han bærer litt preg av at han ikke er vant 
til å styre så store virksomheter som dette. Det er 
ikke alltid han viser like stor forståelse for at ting 
tar tid. Når beslutningene er tatt, er han ferdig 
med sakene, men for andre folk er det da job-
ben begynner. Derfor opplever vi at prosessene 
kommer litt tett på hverandre, det er ikke alltid 
organisasjonen får tid på seg til å fordøye det ene 
før det neste kommer. 

To perspektiver
Tønnesaken er det ingen med ståsted i Aker som 
ønsker å snakke om. Det er dagen i dag, aksje-
verdien og arbeidsplassene som teller. Pressefolk 

er imidlertid ikke like tilgivende.
 – Det går ikke an å beskrive Øyvind Eriksen 

ut fra ett perspektiv, du må dele hans karriere i 
to, slår en kommentator fast. 

Spørsmålet blir da om han har endret seg eller 
bare endret jobb.

 – Vi skal ikke se bort fra at alder og erfaring 
kan få folk til å innse feil, men dette kan også være 
en kynisk tilpasning til det faktum at en annen 
rolle krever en annen fremferd. Jeg kan ikke krype 
inn i hodet til Øyvind Eriksen og si hva som er 
hva. Men etter aksjesalgene i 2009 var Eriksen 
den som sa at Aker nå tok selvkritikk, at dette ikke 
var bra og dette ikke skulle gjenta seg. Han er en 
av de få som  i alle fall utad har opptrådt som om 
han har villet lære Røkke litt folkeskikk.

En uvanlig jobbkandidat
Et spørsmål mange har stilt, er hvor naturlig det 
er å ansette en forretningsadvokat med frynsete 
rykte som sjef for et av landets viktigeste industri-
selskaper. Vi har snakket med to hodejegere om 
saken, og de tenker litt ulikt.

 – Jeg har hatt to-tre kandidater de siste 10 
årene som jeg har latt være å anbefale på grunn 
av den type forhold Eriksen har gjort seg skyldig i. 
Jeg vet ikke hvilken konklusjon jeg hadde trukket 
hvis han hadde vært kandidat hos meg. På den 
ene siden var Tønne-saken alvorlig, men på den 
andre siden er det noen år siden og vi lever i en 
verden som glemmer lett.

 – Han er påfallende anonym til å ha en slik 
jobb, påfallende fraværende i media. Vi er vant 
til at folk gir et og annet portrettintervju og inni-
blant holder noen foredrag. Det er synd at han 
er så fraværende, han leder et viktig selskap og 
samfunnet har en interesse av å vite hva han 
står for. Vi forventer i det hele tatt at folk i en slik 
posisjon er mer taleføre, mer sosiale, flinkere til 
smalltalk og mer elastiske som typer. Her har vi 

en fyr som virker tilbaketrukket, keitete og tildels 
usosial. Han er skoleflink og helt sikkert knallsterk 
på sine juridiske spesialfelter, men han fremstår 
som 80 prosent advokat og 20 prosent sjef. Og 
ser vi på hans rolle i Tønne-saken, så var jo den 
direkte stygg.

En kollega av vedkommende deler oppfatnin-
gen om at dette er en utradisjonell ansettelse, men 
konkluderer med at dette likevel er et så godt valg 
at han synes det er synd at han ikke hadde kom-
met på det selv.

 – Hadde jeg kommet til en kunde med en fyr 
med en slik bakgrunn og sagt at han skulle kunne 
bli konsernsjef i Aker, ville jeg ha blitt sett på som 
rar. Men det har jo gått bra, så i tillegg til å ha Røk-
kes tillit, må han også ha utvist noen kvaliteter i 
den perioden han har hatt jobben. Eriksen har jo 
faktisk blitt sittende! Og fungerer ikke sjefen, ser vi 
ofte at kompetansen i selskapet bare suser ut, men 
det har heller ikke skjedd her. Jeg kjenner noen 
ledere i Eriksens system, oppe gående og selvsten-
dige mennesker, som snakker om ham med positiv 
respekt. Jeg vet også om fremtredende folk som 
har begynt i Aker på grunn av Øyvind Eriksen, 
som er blitt trukket dit av ham og ikke av Røkke. 

 – Er han en kandidat du selv ville anbefalt?
 – Ut fra papirene, nei, men det forteller bare 

at en CV ikke nødvendigvis forteller sannheten 
om et menneskes evner. Jeg synes det er morsomt 
at en så annerledes fyr får det til. For meg som 
hodejeger er dette derfor en historie til ettertanke. 
Hvis Øyvind Eriksen kan lykkes i Aker, da har 
slike som jeg antakelig gått glipp av mange dyktige 
kandidater som vi ikke har sett fordi de har hatt en 
litt uvanlig bakgrunn. 

FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Som påfallende anonym og mediesky kan Øyvind Eriksen beskrives som   en uvanlig jobbkandidat for en stilling som konsernsjef. Tross dette har Eriksen hittil lykkes med sin rolle i Aker. Her med Geir Arne Drangeid i Aker Solutions i forgrunnen etter presentasjonen av 3 kvartals resultat 2010.

«Han er 
veldig åpen. 
Vi tillits-
valgte 
snakker 
med ham 
om alt, 
inklusive 
hans egen 
evaluering 
av eget 
leder-
mannskap»
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Det er visst ikke grenser for 
hva en kan bruke de beste 
advokatene til. De duger visst 
også som konsernsjefer for store 
industriselskaper. Det er Øyvind 
Eriksen i Aker beviset på, selv om 
han med 64 poeng plasserer seg i 
nedre sjikt av norske toppsjefer. 

Da Kjell Inge Røkke tauet inn sin faste advokat 
i BA-HR for å bli sjef i Aker, var det de som 
undret seg. 19 år som advokat kunne da vel ikke 

kvalifisere for en stilling som konsernsjef i en indus-
tribedrift? Men Røkke visste hva Eriksen dugde til. 

Eriksen er mannen i dress som er en ener med 
tall, papirer og paragrafer. Om han noen gang har 
hatt på seg en kjeledress eller har peiling på tek-
nologi, er det få som vet. Eriksen kom pent kledd 
inn i Aker utenfra. For Røkke var han mer enn nok 
innenfor. Det som var avgjørende for Røkke, var at 
han visste at Eriksen helt og fullt var «hans mann». 
Røkke visste at Eriksen duger. Røkke er kjent for 
både dristige og ville ideer. Det sies Eriksen er en 
mester til å finne juridiske og finansielle løsnin-
ger for det Røkke vil oppnå. Der Røkke flyr farlig 
i skyene, sørger Eriksen for smart bakkekontakt.  

Må utfylle
Røkke vet han må ha en konsernsjef som utfyller 
ham. Bjørn Rune Gjelsten og Kjell Inge Røkke 

var et radarpar, men temmelig ulike. Til slutt 
ville Gjelsten gå sine egne veier. Da Røkke måtte 
finne ny sjef for Aker-Kværner falt valget på en 
annen analytiker av første klasse, Helge Lund, 
men internt ble det harde tak mellom de to. Da 
Nils Arne Langøy var sjef i Aker, ble det sagt at 
jobben var å roe ned og styre Kjell Inge Røkke, 
slik at Røkke selv fikk styre det han var bedre enn 
alle andre på. Eriksen ser ut til å ha den samme 
evnen til å utnytte Røkkes styrke og dekke opp for 
hans svakhet.

Røkke har temperament til tusen og kan 
føle både det ene og andre. Han 
må ha folk rundt seg som sikrer 
at beslutninger tas på et rasjonelt 
og ikke-emosjonelt grunnlag. Der 
Røkke har teft, har Eriksen bereg-
ninger og analyser. Når Røkke vil 
ta stor risiko, konfronterer Eriksen 
ham med et «worst case» og «best 
case».

Det har gått langt bedre med 
Eriksen i Aker enn det en del fryk-
tet. Resultatene er gode (7,5) og 
han har gjennomført nødvendige 
omstillinger tilfredsstillende (7). Det er Røkke som 
er innovatøren og nytenkeren i Aker-systemet. Det 
holder med (6) for Eriksen.

Forvaltningsmessig
Eriksen kan ta beslutninger og bruke den makten 
han har (7,5). Han utøver ikke makt for egen del. 
Eriksen har en forvaltningsmessig tilnærming til 
toppsjefsrollen. Han gjør det som trengs, når det 
trengs. Her er det systematikk og struktur som 
gjelder.

Han kan så visst snakke for seg, være tydelig 
og poengtert. Men han framstår ikke som en god 
kommunikator (6,5). Det blir ikke trampeklapp 
etter at Eriksen har hatt ordet, for å si det slik. Han 

informerer, men er ikke besjelet av trang til å få 
alle med seg til et mål.  

En viss reserverthet, hangen til det rasjonelle, 
fokus på de objektive størrelser framfor den men-
neskelige adferd, gjør at han kommer dårlig ut på 
evnene til å motivere og bygge team (5,5). Det er 
få toppsjefer med utpregede analytiske evner som 
scorer like lavt som Eriksen.

De som får lav score på motivasjon, scorer som 
regel ikke høyt på sosial teft, evnen til å komme 
godt ut av de med folk eller opptre med sosial 
intelligens (5,5). Tall, strategier og paragrafer ser 

Eriksen tydelig. Menneskene og alt 
det merkelige de kan foreta seg, har 
han ikke et like klart blikk for. Det 
er en form for kontrollert avstands-
ledelse han bedriver.  

Verdiorientering
Hvis det er noen trøst, ligger Kjell 
Inge Røkke enda et poeng lavere 
enn Eriksen når det gjelder etisk 
bevissthet og verdiorientering (6,0). 

Røkke er kjent for mange kontro-
versielle forretningsmessige trans-

aksjoner hvor Eriksen har operert i kulissene. I 
«Tønne-saken» gikk Eriksen over streken. Fortsatt 
preger dette vurderingen flere gir ham. Derfor 
kommer han ikke høyere enn 6,5 når det gjelder 
omdømme-bygging.

Det kan jo tenkes at Øyvind Eriksen har fått 
smaken på konsernsjefslivet. Røkke steller godt 
med sine menn og lønner de bedre enn det sta-
ten og Trond Giske liker. Røkke gjør som han 
vil. Men én gang vender nok Eriksen hjem til 
BA-HR fra det han vil betegne som et langt og 
krevende oppdrag for en meget god kunde. Vi ser 
ikke for oss at Eriksen sikler etter andre toppjob-
ber i næringslivet. Det er Røkkes mann han har 
vært, er, og skal være.

Røkkes beste kort

«Der Røkke 
flyr farlig i 
skyene, sørger 
Eriksen 
for smart 
bakkekontakt» 

KOMMENTAR
Magne Lerø

ml@ukeavisen.no
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Kulturlivet 
samler seg

Aldri var norsk kulturliv 
mer samlet enn under 

«Tippenøkkelaksjonen» 
våren 2011. Nå går de 

et skritt videre.  

METTE 
HENRIKSEN AAS:

«87 år senere 
er julegrana 

fremdeles luk-
sus for noen»

Kulturutredningen 2014 
med dialog Norge rundt

Nordens kulturråd vil 
snakke mer sammen

Det norske blåse-
ensemble lever farlig

Kultur og kreative næringer  Nr 10 2011  ÅRGANG 33

Litteraturhus-
landet
Norge er fullstendig hektet på 
litteraturhus. Det er 10 nye under 
planlegging, fem år etter at Norge 
fi kk sitt første. Lengst er de 
kommet i Bergen. 

litteraturhus. Det er 10 nye under 
planlegging, fem år etter at Norge 

Kulturlivet 
samler seg

Aldri var norsk kulturliv 
mer samlet enn under mer samlet enn under 

«Tippenøkkelaksjonen» 
våren 2011. Nå går de 

et skritt videre.  

METTE 
HENRIKSEN AAS:

«87 år senere 
er julegrana 

fremdeles luk-
sus for noen»

Kulturutredningen 2014 
med dialog Norge rundt

Nordens kulturråd vil 
snakke mer sammen

Det norske blåse-
ensemble lever farlig
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De som 
beveger 
verden
Sosialt entreprenørskap 
er nå blant de viktigste 
ideene som vil forandre 
verden. Norge ligger 
helt på bunn.

JAN GRUND:
«Fremover 

blir det 
viktigere å 

sette kvalitet 
i sentrum»

Galleri-boom uten 
politikk i Brüssel

Fjernt og akademisk er 
Dag Solhjells dom etter 

å ha lest boken Kunstens 
form og kulturens bruk

Satser på håndverk 
og seriøs matkultur

Kultur og kreative næringer  Nr 9 2011  ÅRGANG 33
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Begynnelsen 
på slutten
Fall i DVD-salget har nå redusert antall 
visningssteder for Bygdekinoen dramatisk. Mindre 
avgiftsinntekter gir store kutt for Film og Kino, men 
Kulturdepartementet vil foreløpig ikke gripe inn. 

JAN GRUND:
«Fremover 

blir det 
viktigere å 

sette kvalitet 
i sentrum»

Galleri-boom uten 
politikk i Brüssel

Fjernt og akademisk er 
Dag Solhjells dom etter 

å ha lest boken Kunstens 
form og kulturens bruk

Satser på håndverk 
og seriøs matkultur
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Vil ha kulturell 
webskatt

Fransk kultur-myndigheter 
vil at globale webaktører som 
Facebook, Google og YouTube 

skal betale en beskjeden avgift 
når brukere laster ned 

opphavsretts-beskyttet 
materiale.  

STEINAR SØRLI:

«Plutselig 
var vi blitt 
The Opera 

Farm»

100 prosent kultur-
samling i Østfold

Munch-feber i Europa

Gammel ost i en 
ny tid på LøtenKultur og kreative næringer  Nr 2 2012  ÅRGANG 34

Med lov skal 
landet deles
Grunnlovsjubileet i 2014 kommer 
av historiske årsaker til å dele Norge 
i to – med Sørlandet og Østlandet 
på den ene siden – og resten. I den 
demokratiske idealstaten Norge vil 
det være en utfordring 
å bli noe for alle 
i hele landet. 

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

Hold deg oppdatert 
gjennom Kultmag når kultur 
er med og former fremtiden. 
1 år koster 1249 kr   
og 2 år koster 1849 kr.

KULTmag gir deg 

Kreative næringer 
i søkelyset
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Anskaff  
hjertestarter 

i dag!
- det kan redde en 
kollega i morgen.

Ring 05003

Ansatte er bedriftens største ressurs
Mange selskaper sier det, men ved å snakke med oss 
i Røde Kors Førstehjelp, er du en av bedriftene som 
faktisk gjør noe med det. 

Med bedre tilgang på hjertestartere, 
kan du redde et liv!

Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaff e seg 
hjertestarter. Så mange som 3000 - 5000 
personer faller om med uventet hjertestans utenfor 
sykehus i Norge hvert år. Per i dag er det så mange som 
9 av 10 som dør. Flere vil overleve hjertestans om det 
utplasseres hjertestartere i samfunnet. 
9 av 10 som dør. Flere vil overleve hjertestans om det 
utplasseres hjertestartere i samfunnet. 

SPAR KR 5000,

KUN 12.990,-
Inkludert bæreveske, «Start kit» og ekstra elektrodesett.

Ordinærpris inkludert ekstrautstyr kr 18.000 eks. mva.

Tilbudet 
gjelder KUN de 

100 første 
bestillingene!

3
Trygg

  Hjertestarteren skiller seg fra andre hjertestartere i markedet ved at den er Rescue Ready®.
 Dette betyr at enheten kontrollerer batteri, maskinvare og elektroder daglig. Dette gir deg
 en trygghet om at alt fungerer når du trenger det.

Brukervennlig
  RescueCoach™ taleguide på norsk som veileder deg om du må bruke hjertestarteren.
 Informasjonen kommer i tillegg opp som tekst på skjermen. Dette gjør den brukervennlig  

 for personer med hørselshemning og gir ekstra ro i en kaotisk situasjon.
 En metronom holder takten under hjertekompresjoner. Gode hjertekompresjoner er  

 avgjørende for suksessfull hjerte- og lungeredning.
 Enheten analyserer pasienten for deg og gir tilbakemelding når man 

 skal (og når man ikke skal) levere sjokk.

Garanti
 Powerheart® har en av de lengste garantiene i markedet. Den har hele 

 7 års full garanti!
 Maskinen er 100 % vedlikeholdsfri og man trenger ingen fordyrende 

 serviceavtale da Røde Kors Førstehjelp følger dere opp.

Ved å kjøpe hjertestarter gjennom Røde Kors Førstehjelp støtter 
dere Røde Kors sitt humanitære arbeid.

Røde Kors Førstehjelp har blitt hoveddistributør av Cardiac Science sine produkter i Norge.
Cardiac Science er en global leder innen utvikling, produksjon og markedsføring av diagnostiske og terapeutiske 
kardiologi produkter og tjenester.

grunner til å velge Powerheart®
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Lojalitetsplikt i 
arbeidsforhold
Spørsmål: Jeg har hatt en ledende stil-
ling i ca 6 år innen legemiddelbransjen. 
Nå i vår fikk jeg et svært lukrativt tilbud 
fra en konkurrent.  Jeg har vurdert tilbu-
det, snakket med fortrolige venner og 
min familie. Tilbudet er attraktivt, både 
mht konkurrentens satsning fremover, 
i Norge og Europa hvor jeg er tiltenkt 
en rolle, men også økonomisk.  På den 
annen side har jeg hatt det veldig bra i 
nåværende stilling, har et godt forhold til 
toppledelsen og kolleger for øvrig.  Jeg 
føler en stor grad av lojalitet.  

Min nye arbeidsgiver forutsetter 
at jeg kan begynne i løpet av 3 – 4 
måneder. Det passer bra da min opp-
sigelsestid er på 3 måneder.  Jeg har 
ingen konkurranse klausul (karante-
nebestemmelse) i min arbeidsavtale, 
og har lagt til grunn at jeg derfor kan 
begynne hos konkurrenten etter utløp 
av oppsigelses tiden.  

En nær venn av meg med leder-
erfaring sier at jeg neppe kan begynne 
rett etter utløpet av oppsigelsestiden, da 
det gjelder en ulovfestet lojalitetsplikt i 
arbeidsforhold som gjør at arbeidsgiver 
kan pålegge meg «en rimelig» karante-
netid. Vennen min sier denne i alminne-
lighet utgjør 6 måneder, etter utløpet av 
oppsigelsestiden. Er dette riktig?

Svar: Det er riktig at det gjelder en 
ulovfestet lojalitetsplikt i arbeidsfor-
hold. Men – når du ikke har avtalt 
karantene/konkurranseklausul, vil ikke 
lojalitetsplikten føre til en bestemt 
karanteneperiode, som vennen din sier. 
Du har rett til å begynne hos konkur-
renten, etter utløpet av oppsigelses-
tiden.  Du må imidlertid ikke bruke 
forretningshemmeligheter og konfi-
densiell informasjon, til skade for din 
tidligere arbeidsgiver. Dette følger bl.a. 
av markedsføringslovens regler om god 
forretningsskikk og av den ulovfestede 
lojalitetsplikten.  Du må være bevisst 
dette, i din nye jobb og «trå varsomt», 
for ikke å komme i ansvar. Ansvar kan 
også din nye arbeidsgiver komme i.
SBDL v/advokat Nils H. Storeng

Krav til hms og 
internkontroll 
Spørsmål: Bedriften vår består av 
ca. 100 ansatte. Vi produserer avansert 
elektronikk til oljeindustrien og har 
høyt kvalifiserte medarbeidere som 
stiller store krav til organiseringen av 
virksomheten vår. Nå har tillitsvalgte for 
ingeniørene tatt opp spørsmålet om vi 
har oppfylt helse- miljø- og sikkerhets-
kravene innenfor det psykososiale 
arbeidsmiljøet. Han har etterlyst skrift-
lig dokumentasjon på rutiner som han 
har listet opp som følger: saksbehand-
ling av arbeidskonflikter (mobbing/
trakassering), regulering av arbeidsti-
den (bl.a. oversikt over stillinger som 
faller utenfor arbeidsreglene), regler for 
varsling av kritikkverdige forhold, regler 
for bruk av IT-utstyr, samt behandling 
av personopplysninger. Han mener det 
kan være flere aktuelle områder vi skal 
ha skriftlige rutiner på. Er vi pliktige til å 
innføre skriftlige rutiner på disse områ-
dene? Hva sier loven?

Svar: Det følger av arbeidsmiljøloven 
og forskrifter (spesielt «internkon-
trollforskriften») at virksomheten skal 
oppfylle kravene til forsvarlig helse-, 
miljø- og sikkerhet. Innen områdene 
som den tillitsvalgte har listet opp, skal 
virksomheten ha interne regler for, som 
også er pålagt i lov/forskrift. Det følger 
blant annet av personopplysningsloven 
at arbeidsgiver skal sørge for systema-
tisk internkontroll med behandling av 
personopplysninger. Med visse unntak 
gjelder det en alminnelig plikt til å ha 
rutiner for varsling, jf arbeidsmiljø-
lovens § 3-6. Arbeidstilsynet påleger 
bedrifter å innføre rutiner for behand-
ling av mobbing/trakassering, med 
hjemmel i internkontrollforskriften.
Det blir stadig større fokus på hms og 
kravene til systematisk internkontroll. 
Og et godt, systematisk hms arbeid 
vil på sikt gi positive økonomiske 
resultater, slik at det ikke bare gjelder 
å oppfylle lovens krav, men dette er 
i aller høyeste grad til beste også for 
bedriften.

SBDL v/advokat Nils H. Storeng

S P Ø R  J U R I S T E N ER I S T E N E

O M  A R B E I D S R E T T

LIV & LEDELSE

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

www.adeb.no

OSLO  
TRONDHEIM
STAVANGER

Løsningsorienterte og verdiskapende råd
Norges ledende advokater innen arbeidsliv

ADVOKAT GUIDEN

Annonsere her?
Ring Ellen Hellerud på 

95 820 524

Eirik Utstumo, Kari Andersen, Ine Hagen og 
Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck 
& Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett.

Tjenesten er gratis.

Adresse:  
Ukeavisen Ledelse, Pb 1180 Sentrum, 0107 Oslo

E-post: red@ukeavisen.no, eirik.utstumo@sbdl. no,
kari.andersen@sbdl.no, ine.hagen@sbdl.no,  
terje.andersen@sbdl.no

«arbeidsgiver 
skal sørge for 
systematisk 
internkontroll 
med behandling 
av person-
opplysninger»

§ 3-6
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Eldre entreprenører har 
bedre økonomi, mer 
erfaring, kjører et tryggere 
løp og vil ha lettere for å 
klare seg enn yngre kolleger, 
mener innovasjonsrådgiver 
Camilla Tepfers.

Selskapet inFuture, hvor stra-
tegi- og innovasjonsrådgiver 
Camilla Tepfers jobber, har 

tidligere slått fast at «nå kommer 
eldreprenørene». Nyordet «eldre-
prenørene» er en betegnelse 
på entreprenørskap blant eldre, 
gjerne for eldre. I et intervju med 
seniorpolitikk.no forklarer Tep-
fers at det som gjerne skjer, er at 

de som er i den såkalte tredje alder 
(pluss/minus 50-79 år) bereder 
grunnen for dem som er 80 år 
og eldre.

Det er flere grunner til at den 
tredje alder kan være en god tid 
for entreprenørskap. Folk er fer-
dige med ansvaret for egne barn 
og får større frihet. Mange ønsker 
å finne en måte de kan realisere 

seg selv og være kreative på. De 
har frihet til å velge, og de har øko-
nomi til det.

På spørsmål om hva det er 
som skiller eldre entreprenører 
fra de unge, sier Tepfers til seni-
orpolitikk.no at de eldre har større 
finansielle ressurser. De har dess-
uten erfaring, kjører et tryggere 
løp og gjør et bedre forarbeid enn 

de som er yngre. Ifølge rådgiveren 
er det 65 prosent flere eldreprenø-
rer som lager en forretningsplan 
sammenlignet med dem under 
50 år.

– De har lettere for å klare seg 
enn yngre kolleger, sier hun, og 
viser til en undersøkelse fra Bar-
clays Bank.

Nå kommer «eldreprenørene»

En heder jeg deler 
med arbeidsgiver
En heder jeg deler En heder jeg deler 
med arbeidsgivermed arbeidsgiver
Medaljen er et varig bevis på at arbeidsgiver 
setter pris på min erfaring og stabilitet. Jeg er 
stolt av en arbeidsgiver som er stolt av meg.

Medaljen er et varig bevis på at arbeidsgiver Medaljen er et varig bevis på at arbeidsgiver 
setter pris på min erfaring og stabilitet. Jeg er setter pris på min erfaring og stabilitet. Jeg er 
stolt av en arbeidsgiver som er stolt av meg.stolt av en arbeidsgiver som er stolt av meg.

MEDALJEN FOR  
LANG OG TRO TJENESTE
– en unik og tradisjonsrik utmerkelse 
til arbeids takere med minst 30 år hos 
samme arbeidsgiver.

Telefon: 947 91 970      
norgesvel@norgesvel.no      
www.norgesvel.no/heder

FOTO: ELISABETH LUND

En som vitterlig kan kalles 
en eldreprenør er super-
gründer Petter Planke, 
som her viser frem sitt 
eget produkt Redcord.
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– Grunnforskning skaper ny kunnskap, mens anvendt forskning skaper   nye arbeidsplasser. Min viktigste lederoppgave er å sørge for at NTNU klarer å kombinere disse to hensynene på best mulig måte, sier rektor Torbjørn Digernes.

Sjefen for 
hjernekraft verket

AV DAG HÅKON HELLEVIK

red@foramedier

–Én ting er veldig bra med rankinger, de 
gir media noe å skrive om, flirer han 
som svar. 

Den listen som er mest flatterende for den sunn-
mørske trønderen Digernes, ble offentliggjort i 
februar i år. Det spanske forskningssenteret CSIC 
baserer sin vurdering på i hvilken grad skolenes 
forskningsresultater og kompetanse er synlige på 
nettet, og blant 19.400 universiteter ble NTNU plas-
sert som best i Norden og nummer 80 i verden. 

Torbjørn Digernes legger ikke skjul på at han er 
stolt av å lede en skole som markerer seg blant de 
beste i verden på sine områder, men det er likevel 
ikke kåringene som gir ham den store lykkefølelsen.

– Ingen rankinglister klarer å fange opp alle 
elementene i hva et universitet leverer av verdier 
til samfunnet. Når jeg er stolt, er det fordi jeg har 
fått lov til å videreutvikle et universitet som holdt et 
meget høyt internasjonalt nivå lenge før jeg flyttet 
inn på dette kontoret, sier han.

En ansatt rektor
Innflyttingen gjorde Digernes unna i 2005, da han 
begynte på den første av sine to fireårsperioder 
som rektor. I motsetning til sine kolleger ved de 
andre store universitetene i Norge, er han tilsatt 
begge gangene - ikke valgt. Noen tredje gang blir 
det ikke, for norske rektorer og amerikanske pre-
sidenter har det til felles at loven setter strek for 
karrieren etter åtte år på kontoret.

– Har tilsettingsformen noen betydning for deg?
– Ja, i den forstand at det gjør meg i stand til å 

utforme min egen ledergruppe. Tidligere valgte vi 
ikke bare rektor, men også dekanene under ham 
igjen. For det første setter jeg pris på å kunne sette 
sammen det teamet som skal være mine nærmeste 
medarbeidere. For det andre kan jo et styre, når 
det ansetter ledere, vurdere kompetansebredde og 
egnethet på en annen måte enn et plenum gjør når 
det går til et valg.   

Grunderaktivitet 
NTNU er i særklasse det universitetet i Norge som 
skaper mest gründeraktivitet. Mange av bedriftene 
som stammer herfra, setter sterke preg på sine bran-
sjer både i og utenfor Norge, og begrepet «hjerne-
kraftverk» har skolen selv funnet på i forbindelse 
med en markedsføringskampanje. På hjemmesiden 
listes det opp nærmere 200 bedrifter som er skapt 
av ansatte og studenter ved NTNU og samarbeids-
institusjonen SINTEF de siste 25 årene. Trekker vi 
tidslinjen ytterligere bakover blir tallet mer enn 300.

– Det norske oljeeventyret inneholder en lang 
rekke eksempler på produkter og prosesser som 
har sitt utspring i våre miljøer, forteller Digernes. 

– De ferskeste eksemplene finnes på Snøhvit-
feltet utenfor Finnmark, hvor LNG-produksjonen 
i stor grad er gjort mulig på grunn av forskning 
utført ved vårt universitet. Ellers kan vi nevne 

Falanx, som ble startet i 2001, som utviklet ver-
dens ledende grafikkprosessor for mobiltelefoner, 
ATMEL som selger mikrobrikker til verdens stør-
ste elektronikkfirmaer, og Point Carbon som er 
ledende i verden på analyser og prisprognoser om 
det internasjonale kraft-, gass- og karbonmarkedet.

Konkrete samfunnsutfordringer
Derfor trengs ingen rankinglister for å se at NTNU 
har satt spor etter seg på verdenskartet, under-
streker Digernes. Årsaken mener han ligger i det 
faktum at skolen først og fremst driver profesjons-
utdanning. Det gjør at forskningsmiljøene i stor 
grad tar fatt på konkrete samfunnsutfordringer 
når de leter etter ny kunnskap.

– Jeg har professorer her som ikke ville sette sin 
fot i et laboratorium hvis det ikke var for å løse en 
oppgave som de i neste omgang visste ville tjene et 
spesifikt formål. Å drive grunnforskning uten å se 
for seg et bruksområde for den nye kunnskapen, 
er for dem en helt utenkelig tanke.

– Men verden hadde fort stoppet opp uten grunn-
forskning. Hva sier du til ansatte med slike holdnin-
ger?

– Jeg sier at det er bra. Profesjonsforankringen 
gjør det helt naturlig at svært mange av våre for-
skere tenker slik, og det skal de få lov til å fortsette 
med. En annen sak er at vi trenger både grunn-
forskning og anvendt forskning ved et universitet 
som vårt, og derfor ser jeg det som en av mine 
viktigste lederoppgaver å bidra til at det bygges 
broer mellom de to måtene å tenke forskning på.

Pasteurs kvadrant
Med ivrig hånd griper rektor et kladdeark og tegner 
det amerikaneren Donald Stokes har kalt «Pas-
teurs kvadrant». Det er et rutemønster med fire 
felter hvor den vertikale aksen viser høy og lav evne 
til å skape ny kunnskap, mens den horisontale 
viser høy og lav evne til å skape nytteverdi. 

– Niels Bohr, den moderne atomfysikkens far, 
er erkeeksemplet på grunnforskeren som ga oss 

kunnskap som samfunnet ikke kunne ta i bruk 
før flere tiår senere. Men uten ham hadde vi ikke 
hatt transistoren, og i ytterste konsekvens ville 
dagens informasjonssamfunn vært umulig uten 
den kunnskapen han ga oss. Diagonalt nedenfor 
ham finner vi Thomas Edison. Han ga oss en 
rekke praktiske løsninger, men han skapte ingen 
ny kunnskap selv, forklarer Digernes. 

 I øverste høyre hjørne putter Digernes inn 
Louis Pasteur, den moderne mikrobiologiens far. 
Pasteur er mannen som fremfor noen andre klarte 
å kombinere grunnforskning og anvendt fors-
kning. Han frembrakte fundamental ny kunnskap 
om hvordan bakterier fungerer, samtidig som han 
utviklet vaksiner og lærte oss å pasteurisere melk.

– Den «formålsløse» grunnforskningen er 
uunnværlig, fordi den lærer oss hvordan verden 
er satt sammen. Samtidig er det jo anvendelsen 
av kunnskapen som løser problemer og skaper 
verdier. Derfor er broen mellom de to så viktig, 
for jo tidligere og jo bedre vi kan bygge broen, jo 
raskere kan vi tilføre samfunnet nye verdier. 

Å arbeide for at NTNU skal bli en slik brobygger 
er derfor NTNU-rektorens aller viktigste oppgave, 
sier Torbjørn Digernes med ettertrykk.

– Så hvis du absolutt vil henvise til en universi-
tetsranking kan du jo bruke University-Industry 
Research Cooperation Scoreboard, som lages av 
Senter for vitenskaps- og teknologistudier ved Uni-
versitet i Leiden i Nederland. Det er faktisk den ran-
kingen vi figurerer best på av alle, og den måler noe 

Hjernekraftverket som rektor Torbjørn Digernes 
bestyrer, er det tredje beste universitetet i Norge 
– eller muligens det aller beste i hele Norden. 
Det kommer litt an på hvilken av de mange 
skolerankingene vi skal velge å legge mest vekt på.

Torbjørn Digernes, 65 år

Født og oppvokst: Ørsta på Sunnmøre

Bor: I Trondheim

Utdanning: Studerte fysikk og 
databehandling ved NTH (NTNU’s forløper) 
fra 1966, ferdig som sivilingeniør i 1972

Karriere: Underviste i databehandling ved 
NTH fra 1972, konverterte til datasimulering 
av fiskefartøyer og tok doktorgrad i 1982. 
Ansatt i Marintek fra 1986 til 1990. Ansatt i 
European Space Agencys romstasjonsprogram 
fra 1990 til 1996 med arbeidssted i Nederland. 
Dro tilbake til NTNU i 1996, ble professor i 
skipsprosjektering i 1998 og deretter dekanus 
ved fakultet for marinteknikk i 1999. Ansatt som 
rektor i 2005 og fikk åremålet fornyet i 2009

Familie: Kone, tre barn, fem barnebarn

Fritidsinteresser: Aktiv i driften av 
Trondhjems Skøiteklub, hvor kona er styreleder. 

LEDERSPEILET

LIV & LEDELSE
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utkant i den store verden. Desto viktigere er det 
da å ta godt imot høykompetente verdensborgere 
på flyttefot, mennesker som lett kan velge bort en 
nordisk provinsby når de ser seg om etter et sted de 
kan bedrive sin forskning og undervisning. 

Det er vi nordmenn ikke alltid like flinke til, 
mener NTNU-rektoren.

– Det skjer fortsatt at Norge finner på å plassere 
utenlandske forskere tett oppunder nobelprisnivå 
i samme kø som asylsøkere og flyktninger når de 
søker oppholdstillatelse. Det skjer at de må vente 
i månedsvis på behandling av sine søknader. For 
meg er det meningsløst at vi ikke tar bedre vare på 
folk som faktisk er i stand til å tilføre vårt samfunn 
store verdier. Vi her i Trondheim klarer å tiltrekke 
oss kompetanse fra land utenfor Europa fordi vi 
har fagmiljøer som er i verdensklasse på sine felt. 
Ekteparet Mosers laboratorium er ett eksempel på 
det. Jeg kan imidlertid gi deg flere eksempler på for-
skere som gjennom årene har valgt vekk NTNU som 
arbeidsplass fordi de har blitt lei av å sloss mot en 
norsk lovgivning som bare lager problemer for dem.

Energiforskning
Alle som arbeider med teknologiutvikling blir beun-
drende i blikket når tankene går mot universitets-
miljøene rundt Boston og Silicon Valley. Her møtes 
eliten av lærere og studenter, og her kretser verdens 
kanskje mest profesjonelle venturekapitalister rundt 
laboratoriene, klare til å gripe fatt i de beste ideene. 
I en slik sammenheng blir det trønderske univer-

sitetet lite, selv om NTNU i følge en del rankinger 
er best i Norden på nettopp det å gjøre kompetanse 
om til arbeidsplasser og samfunnsendringer.

– Vi har lykkes med slikt arbeid og vi har som 
mål å utvikle denne profilen videre, slår Digernes 
fast. Men samtidig understreker han at verden 
ikke blir et bedre sted av teknologi alene. Selv er 
han leder for et samarbeid mellom 170 europeiske 
universiteter som alle forsker på energi, det feltet 
som kanskje i aller størst grad vil definere men-
neskehetens fremtid.

Det er et naturlig felt å jobbe på for et tradisjons-
rikt, teknisk universitet, men likevel et område 
hvor NTNU er svært godt egnet til å bidra nettopp 
fordi universitetet ikke kun arbeider med temaet ut 
fra rene teknologiske perspektiver, slår rektor fast.

– Vi har et forskningssenter for energi som har 
sitt fundament innenfor samfunnsfag og økonomi. 
Dette fordi vi mennesker aldri vil kunne løse verdens 
energiproblemer med teknologi alene. Teknologi er 
en helt nødvendig faktor, men vi er også helt avhen-
gige av en forståelse for de fundamentale endrin-
gene samfunnet må gjennomgå for at det skal kunne 
bevege seg inn i en hverdag hvor vi slipper ut 80 
prosent mindre karbondioksid. Da er vi igjen inne 
på brobygging mellom ulike måter å se forskning 
og utvikling på. NTNU er for lite til å kunne være 
best i verden på så veldig mye, men hvis vi kan være 
gode brobyggere vil vi kunne gi betydelige bidrag til 
samfunnsutviklingen også i årene som kommer, sier 
Torbjørn Digernes.

av det vi ønsker skal være egenarten ved NTNU, 
nemlig samfunns- og industrinær forskning.

Ekteparet Moser
Så til tross for fokuset på praktiske metoder til 
framstilling av naturgass og dataskjermer, er 
også Niels Bohrs hjørne av Pasteurs kvadrant 
hjertelig til stede ved universitetet i Trondheim. 
Her er det ekteparet May-Brit og Edvard Mosers 
hjerneforskning som representerer skolens største 
satsing. De to kom til Trondheim som unge post-
doc-kandidater i 1997, og satte opp et laboratorium 
i et tilfluktsrom sammen med et par stipendiater. 
I dag har instituttet deres 90 ansatte og befinner 
seg i verdenstoppen i forskning på hukommelse. 

– All ære til dem, men mye ære skal også gå til 
den daværende ledelsen ved Institutt for psykologi 
som forstod verdien av å ansette dem og skaffe 
penger til deres forskning, understreker Digernes.

– Det er lenge til arbeidet ekteparet Moser gjør 
kan brukes til noe konkret, men vi vet at den dagen 
kommer. Om et par tiår kan de kanskje gi oss et 
svar på gåten om Alzheimers sykdom. Igjen er 
broen fra grunnforskning til anvendelse noe vi hele 
tiden må ha et åpent øye til. Denne broen er etter 
mitt syn det svakeste leddet i samfunnets bestre-
belser på å omsette ny kunnskap til nye verdier.

I kø for opphold
Selv om tanken skjærer mange trøndere dypt i 
hjertet, så er det et faktum at Trondheim er en 

«Jeg har 
professorer 
her som 
ikke ville 
sette sin fot 
i et labora-
torium, hvis 
det ikke var 
for å løse en 
oppgave som 
de i neste 
omgang 
visste ville 
tjene et 
spesifikt 
formål»

FOTO: DAG HÅKON HELLEVIK 
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Lederne i Norges 
største bedrifter har 
økt bonusene sine 
med 166 prosent, 
men leverer dårligere 
resultater.

AV BÅRD ANDERSSON

bard.andersson@foramedier.no

Til tross for dårlige tall, kar-
rer lederne i Norges største 
ASA-selskaper til seg saftige 

bonuser. Det viser en fersk under-
søkelse fra KLP. Her kommer det 
tydelig frem at lederne av Norges 
30 største selskaper, i perioden 
1999–2010, har fått økt bonusene 
sine kraftig. Resultatene har imid-
lertid blitt dårligere.

Avsetningen på eierskapet til 
selskapene (Return On Equity) lå 
i 1999 på 20 prosent. I 2010 var 
den på bare fire prosent.

Den gjennomsnittlige godtgjø-
relsen til lederne økte imidlertid 
fra 2,9 millioner kroner til 7,7 
millioner kroner i løpet av den 
samme perioden.

– Styrets oppgave
Leder for ansvarlige investeringer 
i KLP, Jeanett Bergan, reagerer på 
det manglende samsvaret mellom 
resultater og lederbonuser. 

– Vi mener at styrene skal 
jobbe for at det er et samsvar mel-
lom godtgjørelser og prestasjoner. 
Det er ikke tilfellet i dag, sier Ber-
gan. Hun har skrevet et leserinn-
legg om inkonsekvente bonuser 
på side 28.

Hun håper at kravene til åpen-
het, som stadig har blitt strengere, 
på sikt vil bidra til at det blir bedre 
samsvar mellom lederbonuser og 
prestasjoner.

– Det er viktig 
at styrene har 
fokus på dette, 
legger hun til.

Vil påvirke
Bergan forteller 
at KLP har gjen-
nomført denne 
undersøkelsen 
fordi de ønsker å 
påvirke til sam-
svar mellom 
prestasjoner, 
verdiskaping og 
godtgjørelse.

– Vi kommer 
til å benytte analysene og tallene 
som underlag for vår eierskaps-
utøvelse, sier hun.

Bergan poengterer at det i løpet 
av de siste årene har blitt et krav 
om at selskapene redegjør for 
godtgjørelse til ledende ansatte 
på generalforsamlingen. 

– Det betyr at vi som aksjonær 
må ta stilling til mange ulike og 
komplekse godtgjørelsesordnin-
ger. Det er styrets ansvar å eta-

blere ordninger som er gode, og 
som gir de riktige insentivene. 
Som aksjonær vil derfor sammen-
hengen mellom godtgjørelse og 
verdiskaping være det beste målet 
for å vurdere om styrene faktisk 

ivaretar dette 
ansvaret. Derfor 
har vi nå sett på 
denne sammen-
hengen historisk 
og vil fortsette å 
følge denne også 
i fremtiden.

Nært knyttet 
til aksjekurs
Bergan mener 
mange bonus-
ordninger har 
vært for nært 
knyttet til aksje-
kursene, og at 
dette kan være 

noe av årsaken til at ledernes 
bonuser er for høye i forhold til 
resultatene de produserer.

– Spesielt variable ordninger 
er årsaken til en manglende sam-
menheng. Styrene bør sørge for 
at bonusordninger og godtgjørel-
ser som tilbys lederne er knyt-
tet sammen med forhold som 
lederne kan påvirke, sier Jeanett 
Bergan.

Ikke alle på børs 
Bergan påpeker at undersøkelsen 
er knyttet til administrerende 
direktører i de 30 største norske, 
allmenne aksjeselskapene (ASA). 

– Noen av disse selskapene var 
ikke børsnoterte i 1999, men vi 
mener likevel at tallene er repre-

sentative til å gi et godt nok grunn-
lag for å belyse denne problemstil-
lingen, sier hun.

Hun legger til at KLP hadde 
håpet å se en større sammenheng 
mellom bonus og resultater, men 
at de ikke hadde forventet det.

Hovedindeksen på Oslo børs 

har steget 132 prosent, og den 
norske konsumprisindeksen har 
steget 26 prosent i samme tids-
periode. 

– Tall fra Statistisk sentralbyrå 
viser en gjennomsnittlig måneds-
lønnsvekst i Norge på 55 prosent 
fra 2000 til 2010, forteller Bergan.

Får økte bonuser uansett

«styrene skal 
jobbe for at det 
er et samsvar 
mellom godt-
gjørelser og 
presta sjoner. Det 
er ikke tilfellet i 
dag» 

Jeanett Bergan, KLP

Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanett Bergan, håper styrene setter fokus på samsvar mellom lederbonuser og prestasjoner.

LIV & LEDELSE

FOTO: JOHNNY SYVERSEN

Godtgjørelse og avkastning
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Undersøkelsen til KLP viser dårlig samsvar mellom selskapenes resultater og ledernes bonuser. Grønn pil viser 
gjennomsnittlig avkastning, mens røde søyler viser gjennomsnittlig godtgjørelse for lederne.
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Å undertrykke subkulturer er 
ingen god idé. Selv ikke når du 
jobber for å skape én kultur. 

I grupper finnes det ofte subkulturer, og 
en vanlig feil ledere gjør i håp om å få alle 
til å trekke i én retning, er at de forsøker 

å undertrykke subgruppene.  Det forteller 
Randall S. Peterson, professor i organisa-
sjonsadferd i et intervju med London Busi-
ness School magasinet Business Strategy 
Review. 

Hvis man forsøker å slå ned subkultu-
rene, fører det ifølge professoren bare til at 
subgruppenes identitet vokser seg sterkere. 

Folk blir mer opptatt av hva som skiller enn 
hva som forener. 

Bruk heller energi på å jobbe med den 
overbyggende identiteten, råder Randall. 
Da vil folk sakte med sikkert utvikle en 
dobbel identitet, og til slutt vil fellesiden-
titeten være en nøkkel til å engasjere hele 
gruppen. 

Den britiske professoren bruker ofte 
Storbritannia som eksempel når han snak-
ker om disse tingene. Han viser til hvor mye 
energi, og potensielle konflikter, det er knyt-
tet til hver enkelt nasjonal identitet, og sier 
at det verste en statsminister kan gjøre er å 
angripe noen av de nasjonale identitetene. 
Det være seg den engelske, den skotske, den 

walisiske eller den nord-irske. Det er langt 
smartere at en statsminister legger vekt på 
den overbyggende, britiske identiteten og 
viser at man oppnår fordeler når man job-
ber sammen om ting.  

Det samme gjelder for bedrifter. I fusjo-
ner er det en tendens til at ledere vil øde-
legge de gamle identitetene i de fusjonerte 
selskapene. Dét er en stor feil, mener Ran-
dall.

– Studier viser at hvis ledelsen fokuserer 
på den overbyggende, nye, fusjonerte iden-
titeten - uten å forsøke å ødelegge de andre, 
gamle identitetene – så øker sannsynlighe-
ten for at fusjonen blir vellykket, sier profes-
soren til Business Strategy Review.

La sub kulturene leve

Sammensatt fellesskap: Ledere bør heller jobbe mot en overbyggende identitet enn å 
forsøke å utslette ulikhetene blant folk, sier Randall S. Peterson, professor i organisasjons-
adferd, og peker på at det å ville skape én kultur kun vil føre til at subkulturene vokser seg 
sterkere og vender seg mot hverandre. Bildet over er fra den flerkulturelle Melafestivalen.

LIV & LEDELSE

Slik kan du nærme deg 
dine motstandere.
Harvard Business Review skriver i ett av sine 
ledertips om hvordan man kan nærme seg sine 
fiender når samarbeid er målet.

Første råd er å finne en felles alliert. Fin-
ner du en tredjepart som motstanderen stoler 
på, kan denne personen kanskje være den som 
overbeviser motparten om at samarbeid er en 
god ting.

Et annet råd er å vente til tiden er inne. Noen 
ganger trenger folk tid og rom før de kan se en 
sak fra din side. Vent med kommunikasjonen til 
den rette situasjonen oppstår.

Det er imidlertid ikke gitt at du vil få til et 
samarbeid med en motstander. Noen ganger 
krever det dessuten så mye energi at du får mer 
ut av å bygge opp relasjoner på andre fronter. 
Det tredje rådet fra Harvard Business Review er 
dermed: Vit når du skal gi opp og heller finne 
deg andre samarbeidspartnere.

Tipsene er hentet fra blogginnlegget «Make 
Your Enemies Your Allies».

Prøver du å bygge en bedre 
kultur på arbeidsplassen? 
Her er noen praktiske råd.
Det er en del ting det går an å gjøre for å prøve å få 
tilbake arbeidsgleden på en arbeidsplass, forteller 
epn.dk, som i sakens anledning blant annet har 
snakket med en retoriker/konsulent innen orga-
nisasjonskommunikasjon, Katrine Dahl Clement.

Et av poengene til Clement er at hun synes at 
folk skal rose hverandre mer, og i artikkelen gir 
hun tre råd om ros:
■  Ha et fast innslag på avdelingsmøtet eller 
lignende hvor dere setter ord på noe som har 
lykkes. Snu klagekulturen til en «beste-praksis-
kultur» ved å fokusere på gode, konkrete hand-
linger kollegene har stått for.
■  Ros hverandre i plenum. Slik kan man dele 
det som har lykkes, og lære av det. Dessuten 
gjør ros at folk føler seg bedre.
■  Bli flinkere til å rose hverandre skriftlig. 
Send den kjappe, spontane e-posten hvor du 
roser noe kollegaen har sagt eller gjort.

Fiender på 
jobben?

Tre råd 
om ros

3 vanlige LinkedIn-feil

Molly Cain, prisvinnende kommu-
nikator og daglig leder av GlassHeel.
com, skriver i magasinet Forbes om 
vanlige feil folk gjør i det sosiale 
mediet LinkedIn. Dette er tre av 
feilene hun mener går igjen: 

 � Du har ikke lagt ut bilde
Molly Cain understreker at dette 
ikke er noen skjønnhetskonkur-
ranse. (Hvis du legger ut et glamo-
røst bilde, risikerer du til og med 
at folk ler av deg.) Men det er like 
fullt positivt å legge ut et bilde. Vi 
er visuelle vesener, og folk ønsker å 
se hvem de jobber med, nettverker 
med og tar kontakt med. 

 � Profilen mangler innhold
Du trenger ikke ha all verdens 
utmerkelser og spesielle hendelser 
å skilte med. Legger du ut litt ekstra 
informasjon om deg selv og livet ditt 
utenom jobben, er det som regel nok 
til å gjøre profilen litt mer personlig. 
De fleste har ett eller annet de kan 
nevne – en hobby, en organisasjon 
de har ledet etc. 

 � Du endrer profilen din  
fra topp til bunn
Hvis du gjør store endringer på profi-
len din, kan folk bli mistenksomme. 
Folk du allerede er i nettverk med, 
vil automatisk få melding om at du 
gjør endringer i profilen din. Gjør i 
stedet endringene gradvis, og på en 
smart måte, anbefaler Cain. 

Feilsteg 
i sosiale 
medier
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Bli en bedre leder!
NITOs Lederutviklingsprogram består av fi re samlinger 
som gjennomføres i løpet av høsten 2012. Vi har fokus på 
egenutvikling, coachende lederskap og ledelse i krevende 
situasjoner, hvor deltakernes øvelse og mestring er en viktig 
del av læreprosessen.

Bli en bedre leder – meld deg på NITOs lederutviklingsprogram

August - desember 2012, 
Garder kurs og konferansensenter, Gardermoen
Meld deg på her: www.nito.no/lederprogramH2012

FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX



24 NR. 21 – FREDAG 25. MAI 2012 – UKEAVISEN LEDELSE

Du kan ikke behandle personopplysninger 
etter innfallsmetoden. Arbeidsmiljøloven 
og personopplysningsloven regulerer 
hvilke tiltak du kan iverksette og hvordan 
du bruker informasjonen du sitter på.

AV BÅRD ANDERSSON

bard.andersson@foramedier.no

E-post og digitale medier har 
mye av skylden for at norske 
bedrifter ofte feiler i sine 

kontrollrutiner. Ikke bare blir 
ansatte kontrollert uforholds-
messig mye, men også kunder 
og andre interessenter er ofre 
for uregelmessig behandling 
av personopplysninger, mener 
advokat Eirik Utstumo ved 
Advokatfirmaet Storeng, Beck 
og Due-Lund:

– Arbeidsgivers innhenting, 
sammenstilling, lagring, utle-
vering og videreformidling av 
opplysninger samt enhver bruk 
av personopplysninger ved elek-
troniske hjelpemidler, regnes 
som behandling av personopp-
lysninger, sier han.

Utstumo forklarer at dette 
blant annet innebærer at opp-
lysninger som mottas eller sen-
des i e-post er regulert av lovens 
bestemmelser. Hovedregelen er 
at behandlingen av personopp-
lysningene krever meldeplikt 
eller konsesjon fra Datatilsynet.

– Det å manøvrere informa-
sjonsflyten i virksomhetene i 
forhold til regelverket er en kre-

vende oppgave. Du må kjenne 
til regelverket knyttet til innsyn 
i e-post, arbeidsgivers forpliktel-
ser til å dokumentere virksom-
hetens informasjonssikkerhet, 
og du må kunne sørge for at 
din bedrift har en systematisk 
internkontroll, sier Utstumo.

Fallgrubene
Ifølge Utstumo henter arbeidsgi-
vere ofte inn opplysninger uten 
å ta hensyn til loven.

– Et vanlig eksempel er inter-
vjueren, som spør om ting det 
ikke er lov til å spørre om. Fami-
lieplanlegging, religiøs tro og 
helsemessige spørsmål blir kart-
lagt og brukes til å danne seg et 
bilde av personen som kan være 
feilaktig, sier han.

Ifølge Utstumo skal det være 
helt nødvendig for virksomheten 
å hente inn slik informasjon for 
at det skal være lovlig. 

– Dersom du henter inn 
denne typen informasjon på 
nettet, plikter du for eksempel å 
informere arbeidstaker om dette. 
Da blir det lettere for arbeidsta-
ker å sjekke om opplysningene 
er relevante, saklige og korrekte, 
legger han til.

Bruk av informasjon 
etter kontrolltiltak
Ønsker du å sette i verk kontroll-
tiltak, for eksempel ved å kon-
trollere ansattes arbeidstid og 
ærlighet, må du være klar over 
at dette reguleres av arbeidsmil-
jøloven. De ansatte må også være 
informert om kontrolltiltakene.

– Vi har sett eksempler fra 
handelsstanden, der arbeidsgi-
vere har innført veskekontroll 
av butikkansatte. For å kunne 
gjennomføre slike kontroller, 
må arbeidsgiver drøfte dette med 
tillitsvalgte i bedriften. Du får 
ikke dette igjennom uten at du 
kan vise til at tiltakene er saklige 
og relevante 
for virksom-
heten, sier 
Utstumo.

Han pre-
siserer at 
arbeidsgiver 
kan få dis-
pensasjon 
når man har 
mistanke om 
at det foregår 
urettmessige 
forhold, 

– Retts-
praksis i flere saker viser at det 
kan være behov for kontroll av 
arbeidstaker, som følge av kon-
kret mistanke – for eksempel 
når kontrolltiltaket ikke er ufor-
holdsmessig belastende. Da kan 
kontrollen gjennomføres uten at 
saksbehandlingsreglene i loven 
er fulgt. Det vil si at det ikke nød-
vendigvis er avgjørende at tilta-
ket er drøftet med tillitsvalgte 
eller de ansatte er informert om 
tiltaket og dets formål, under-
streker han.

Selv om du kan iverksette 
kontroll av arbeidstaker, betyr 
ikke dette at informasjonen du 
får er anvendelig i en eventu-

ell rettssak. I en sak, der en 
billakkerer ble mistenkt av sin 
arbeidsgiver for å utbetale lønn 
til seg selv for perioder med 
ulovlig fravær, ble det innhentet 
logginformasjon.

– I denne saken ble opp-
lysningene fra logginforma-
sjonen brukt til å underbygge 
oppsigelsen. Ifølge dommen 
ga loven ikke grunnlag for å 
bruke opplysningene på den 
måten, ettersom opplysningene 
ikke var egnet til å trekke kon-
klusjoner om når arbeidstaker 
hadde vært på jobb. Overdrevne 
påstander fra arbeidsgiver om 
fravær var urimelig belastende 

for arbeidstaker, 
som ble tilkjent 
oppreisnings-
erstatning for 
arbeidsgivers 
brudd på loven, 
sier Utstumo..

GPS
I en annen sak 
i en renova-
sjonsbedrift 
i Nord-Norge 
gjennomførte 
arbeidsgiver 

gps-kontroll av arbeidstaker. 
Mistanke om at arbeideren tok 
lange pauser i løpet av arbeids-
dagen var årsaken til kontrollen. 
I tillegg krevde arbeideren over-
tidsbetaling.

– Arbeidsgiveren la frem 
gps-materialet som bevis i retts-
saken, selv om opplysningene 
ble brukt i strid med personopp-
lysningsloven. Det finnes egne 
bestemmelser i tvisteloven, og 
retten godtok dermed bevisene. 
Datatilsynet kunne derimot ha 
ilagt selskapet en bot, ifølge 
Utstumo.

Arbeideren har imidlertid 
reist en erstatningssak om ulov-

Behandling 
av person-
opplysninger

Fagforbundets leder Jan Davidsen, som også sitter i 
Arbeiderpartiets sentralstyre, mener regjeringen bør lansere 
en ny arbeidslivsreform for å hamstre velgere neste år.

Davidsen frykter at vikarbyråstriden har dempet entusiasmen blant 
fagbevegelsen for det rødgrønne regjeringsprosjektet. Han foreslår der-
for en ny arbeidslivsreform som han håper vil få velgerne til å strømme 
til de rødgrønne partiene.

– Vi trenger en ny arbeidslivsreform for å skape glød i den brede 
rødgrønne bevegelsen, sier Davidsen til Klassekampen. (©NTB)

Vil ha ny arbeidsreformØkt ledighet  
– men flere i jobb
Arbeidsledigheten vil øke svakt i år, men gå noe ned 
igjen i 2013. Samtidig vil 80.000 flere være i arbeid 
om halvannet år, viser prognoser fra Nav.

– Siden nyttår har utviklingen på arbeidsmarkedet 
vært bedre enn ventet, og vi er litt mer optimistiske 
i våre prognoser enn det vi var for noen måneder 
siden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. 

Han venter at antall arbeidsledige kan øke med 
opp mot 5.000 mot slutten av året. (©NTB)

FOTO: JON HAUGE/NTB SCANPIX

«Rettspraksis i 
flere saker viser 
at det kan være 
behov for kontroll 
av arbeidstaker, 
som følge av 
konkret mistanke»

LIV & LEDELSE

Flere lederverktøy finner du på

ukeavisenledelse.no
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Advokat Eirik Utstumo gir 
arbeidsgivere tips om behand-
ling av personopplysninger i 
forhold til regelverket. 

Vil ha ny arbeidsreform

FOTO: NTB SCANPIX

lig bruk av gps. Denne er ennå 
ikke rettskraftig, legger han til.

Personalreglement
Rettspraksis knyttet til kontroll-
tiltak og bruk av personopplys-
ninger fra kontrollen gir ikke til-
strekkelig god forutsigbarhet for 
arbeidsgivers kontrolladgang. 
Ifølge Utstumo må enhver virk-
somhet vurdere hvilket behov de 
har for å foreta kontroll av sine 
arbeidstakere. Det må deret-
ter etableres kontrolltiltak ved 
drøfting med de tillitsvalgte og 
informasjon om tiltakene til de 
ansatte. 

– Kontrolltiltakene bør inn i 
personalreglementet til virksom-
heten. Dersom virksomheten har 
fulgt saksbehandlingsreglene, 
skal det mye til før kontrollen 
blir vurdert som uforholdsmes-
sig. Har det ikke blitt utarbeidet 

kontrolltiltak i virksomheten 
er kontroll av arbeidstaker like-
vel ikke utelukket. Dersom det 
foreligger konkret mistanke om 
alvorlige forhold, og arbeidsgi-
ver velger et fornuftig tiltak for 
å bekrefte eller avkrefte mistan-
ken vil også det kunne aksepte-
res, sier han. 

Integritetskrenking
Arbeidsgiver må vurdere om 
kontrolltiltaket står i stil med 
hva de mistenker den ansatte 
for. Behovet må veies opp mot 
en eventuell integritetskrenkelse 
som kontrollen kan medføre. 

– Dersom det foreligger min-
dre inngripende tiltak skal dette 
velges. Det må deretter vurderes 
om opplysningene som innhen-
tes er egnet til å avkrefte eller 
bekrefte mislighold av arbeids-
avtalen, sier han.

Personopplysningene er ikke bare 
knyttet opp mot ansatte:
– Kunder og andre interessenter av bedriften omfattes også av 
personopplysninger, både digitalt og på papir

Gjør deg kjent med definisjonen 
av personopplysninger
– All innhenting, bruk, lagring og utlevering av informasjon er 
personopplysninger

Du må ha hjemmel i loven
– Innhenting, bruk, lagring og utlevering av personopplysninger 
er ulovlig, med mindre du har hjemmel i loven til å gjøre det. 
Du må selv forsikre deg om at du opptrer innenfor reglene til 
både personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven

Det er krav om at bedriften har 
et internkontrollsystem
– Et system som opererer innenfor loven. Kontrolltiltakene som 
innføres skal være innenfor personopplysningsloven og arbeids-
miljøloven 

Kontrolltiltak over ansatte må 
være saklige og relevante
Hovedregelen er at tiltakene skal drøftes med bedriftens til-
litsvalgte. De ansatte skal også informeres, og få kunnskap om 
konsekvensene av kontrolltiltakene

Ha personvernet i fokus
Når du henter inn informasjon, fordi du mistenker at ansatte 
har gjort noe galt, kreves det at den behandlingsansvarlige 
– eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til – kan 
vareta en berettiget interesse, og at hensynet til den registrertes 
personvern ikke overstiger denne interessen

LEDERVERKTØY

FOTO: 

Bildetekst

70 prosent lønn på sykedager
Programutvalget i Oslo Høyre 
foreslår å kutte sykelønnen med 30 
prosent fra dag én når du blir syk.
I dag får du full lønn i inntil ett år dersom 
du blir syk. Programutvalget i Oslo Høyre 
vil ha slutt på det. I arbeidet med nytt par-
tiprogram for 2013 foreslår utvalget å kutte 
sykelønnen til 70 prosent fra første dag du er 
borte fra jobben, skriver Dagsavisen.

– Forslaget ivaretar både den enkeltes 
behov for bedre oppfølging og samfunnets 
behov for arbeidskraft, og det vil skape et 
sterkere insentiv for den enkelte til å søke 
oppfølging og hjelp, for å komme raskt 
tilbake til jobb, sier leder av Oslo Høyres 
programutvalg, Torbjørn Sølsnæs.

Han mener at sykefravær er den stør-
ste inngangsporten til varig utstøtelse fra 
arbeidslivet. (©NTB)

Programutvalget i Oslo Høyre 
foreslår å kutte sykelønnen til 
70 prosent fra første sykedag.

FOTO:  HØYRE
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Slik behandler du 
personopplysninger

FOTO: POPPE, CORNELIUS

Jan Davidsen
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Nasjonalt råd for utdanning 
i økonomi- og administra-
sjon (NRØA) som har ved-

tatt ny rammeplan for bachelor 
i økonomi og administrasjon 
skal gjelde fra i høst. I NRØA er 
de ca. 30 største undervisnings-
institusjonene med. Mange av 
oss som arbeider med ledelse og 
etikk i næringslivet har etterlyst 
dette. Minimumskravene omta-
les slik:

... Studentene skal gis kunnskap 
om grunnleggende etiske prinsip-
per, og trening i å anvende disse 
prinsippene på praktiske pro-
blemstillinger […] Studentene skal 
videre få en forståelse av hva det 
vil innebære for en virksomhet å ta 
samfunnsansvar.

Temaet skal ha et omfang på 
minimum 5 studiepoeng. Det anbe-
fales at etikkundervisningen orga-
niseres som et selvstendig emne, 
men den kan eventuelt integreres 
i andre emner – også i de obliga-
toriske. […] Det skal dog uansett 
være en egen dedikert undervis-
ningssekvens i etikk på minimum 
2 studiepoeng; for å sikre at alle 
kandidatene kjenner de grunnleg-
gende etiske prinsippene, og for å 
legge til rette for etisk refleksjon i de 
andre emnene […]. 

Hjernevask eller 
kvalitetssikring 
To studiepoeng (SP) for et kurs 
er svært lite. Et 3-årig bachelor-
program er på 180 SP. Men det 
er nødvendig med innføring i 
moralfilosofi og et begrepsap-
parat for å kunne behandle det i 
andre fag – og i praksis. Spørs-
målet er jo hva mer som må gjø-
res for å sikre implementering 
av etikk og samfunnsansvar hos 
våre kandidater og i arbeidslivet. 
Vi må sikre at de ikke sendes 
ut på markedet med «produk-
sjonsfeil» - som en Toyota som 
må kalles inn til fabrikken igjen. 
Derfor må det legges vekt på 
følgende:

1. Forankring hos ledelsen
Det vil si høyskolenes ledere, 
seniorene i fagene og forelesere, 
må gå foran og vise i handling at 
også de tar dette alvorlig.

2. Prosess - over tid
Like lite som et dokument med 
etiske retningslinjer vil påvirke 
adferden i en bedrift uten pro-
sesser rundt, så hjelper det heller 
ikke med 2 studiepoeng i etikk 
hvis det ikke følges opp i fagene, 
av forelesere og av administra-
sjon. 

3. Bevissthet på 
kulturperspektiv 
og kulturbygging i 
organisasjoner
Kulturen på handelshøyskolene 
og ved den enkelte skole styrer 
studentenes (og i jobb de ferdige 
kandidaters) handlinger i stor 

grad. Enron-skandalen og deres 
revisorfirma Andersens kon-
kurs kom på grunn av kulturen. 
Likeså Vannverket på Romerike 
og Oslo-skandalene. Et mini-
mum av forståelse for organisa-
sjonskultur må derfor til. 

4. Studentene må 
selv ta ansvar
Om skolens ledelse og fore-
lesere har et stort ansvar, må 
studentene selv også ta sin del av 
ansvaret. Nå er tilbudet kommet; 
men de må også selv følge det 
opp, evaluere og gi innspill.

Jappekulturens moral 
Høyskolene skal jo produsere 
kandidater med kompetanse og 
dannelse til arbeidsliv. Status 
i arbeidslivet i dag er fortsatt 
noe blandet. Fra Jappe-tiden på 
1980-90-tallet endret deler av 
næringslivskulturen seg til en 
type moral der nesten alt var lov 
med hensyn til å snyte og bedra. 

Banken var før en samfunns-
institusjon man kunne stole på. 
Så opplevde vi en stille kultur-
revolusjon der våre tidligere 
hjelpere ble til profittorienterte 
selgere, uten at folket egentlig 
skjønte dette. Postbanken lokket 
med honnør-konto, som blant 
annet min gamle mor trodde 
var tilpasset henne. Hun hadde 
105.000 kroner stående og fikk 
0,5 prosent rente, mens banken 
tok 20 prosent ved overtrekk. 
De solgte «strukturerte pro-
dukter», og så videre. Direkte 
uetisk adferd i næringslivet ble 
rettferdiggjort blant selgerne, 
som i oppbyggingen av en uetisk 
profittkultur fortalte hverandre 
at dette var OK. De «så» ikke 
umoralen selv, og for å skjønne 
hvordan dette kan skje, må vi 
faktisk diskutere erkjennelses-
teori: Hva er det i våre hjerner 
som gjør at vi ikke ser umora-
len? Hvordan er det mulig at 
intelligente og 
kompetente 
mennesker 
kan ha et så 
fortegnet bilde 
av virkelighe-
ten?  

«Business 
ethics-
bullshit»
En diagnose av 
dagens situasjon på høyskolene 
viser litt av hvert. Kommentaren 
«Business ethics-bullshit» kom 
fra en student under etikkunder-
visningen ved Handelshøyskolen 
i Bodø i 2011, som nok må sies å 
ha kommet lengst i Norge med 
hensyn til etikk-undervisning 
i studiene. Holdningene rundt 
etikk innen økonomi har ennå 
en lang vei å gå.

Noen vil huske en annen sta-
tusrapport om etikk i 11 norske 
utdanningsinstitusjoner for et 

par år siden, som undertegnede, 
sammen med kollega Eva Aron-
sen, gjorde. Aftenposten grep 
fatt i en av de to store – BI – som 
hadde både tilbud om etikk og 
CSR (Corporate Social Responsi-
bility, red.), men ikke i hovedut-
danningen Bachelor i økonomi 
og administrasjon (første del 

av siviløkonom-
studiet). Faktum 
var at ordene 
etikk, CSR og 
samfunnsansvar 
ikke fantes i noen 
kursbeskrivelser i 
obligatoriske fag. 
Unntaket var et 
par valgfag som 
brukte etiske 
dilemmaer som 

språktrening. BI tok raskt grep, 
men kan vel ikke sies å være i 
mål enda.

Vet ikke hva 
samfunnsansvar er
Etikk handler om vårt forhold 
til andre mennesker. Her 
misforstår mange og tror at 
etikk bare er regler. Det finnes 
ikke en vedtatt definisjon for 
samfunnsansvar eller CSR. Litt 
forenklet kan det defineres ut fra 
bedriftens ansvar for økonomien, 

for miljøet og for sosiale forhold 
(«den tredelte bunnlinjen»). 
Hovedsaken er at det er noe mer 
enn «business as usual» – der 
kun det å produsere noe for et 
marked er nok. Vi kan diskutere 
det ved å bruke begreper som 
«bedriftens samfunnsoppdrag», 
«dens sosiale ansvarlighet», eller 
«ansvar for bedriftens interes-
senter». 

Tidlig på året 2009 fikk vi 
en ny stortingsmelding om 
næringslivets samfunnsansvar. 
Vi har fått en ny ISO 26000 om 
samfunnsansvar som et resultat 
av verdens mest omfattende ISO-
prosess med ca. 100 land invol-
vert. Og vi har fått forslag om 
rapportering av samfunnsansvar 
i regnskapsloven, som ennå ikke 
er ferdigbehandlet.

En undersøkelse viser også 
at åtte av ti ledere smykker seg 
med begrepet samfunnsansvar 
uten at de egentlig gjør noe 
annet enn de alltid har gjort. En 
dårlig strategi fordi det er så lett 
å gjennomskue – for andre. En 
undersøkelse viser for øvrig at 
kun 25 prosent av norske ledere 
foreløpig har fått med seg at 
det er utgitt en internasjonal 
standard for samfunnsansvar. 
Lederne er også usikre på hva 

samfunnsansvar innebærer i 
praksis. Jeg kan jo skjønne dette, 
fordi jeg ikke synes filosofene 
våre har vært veldig gode på å 
hjelpe oss ingeniører og økono-
mer med etikk- og samfunns-
ansvarsverktøy. Med ny ram-
meplan vil nok flere forsøke å 
bøte på dette, også undertegnede 
som sammen med Henrik Syse 
kommer med ny innføringsbok 
i etikk og samfunnsansvar til 
høsten.

Etikken i en effektiv 
markedsøkonomi
Et meget viktig tillegg til over-
nevnte kriterier er utfallet av 
diskusjonen om hvilken posisjon 
menneskesynet til «the econo-
mic man» faktisk har. Sumantra 
Ghoshal (London Business 
School) hevder at dette mennes-
kesynet forfektes ved handels-
høyskoler og mener at dette har 
nær sammenheng med krisene i 
næringslivet. Jeg frykter han har 
mye rett. Men jeg mener også at 
«markedsøkonomiens grunnleg-
ger» Adam Smith er mistolket 
av mange her, muligens forklart 
ved «den unge» og «den gamle» 
Smith. Vi er etiske vesener 
som ikke kan reduseres til kun 
en «economic man». Selv om 
mange, ikke minst ved handels-
høyskolene, gjør nettopp det. 

Da hjelper det ikke med to studi-
epoeng i etikk. For grunnlaget og 
forutsetningen for en effektiv mar-
kedsøkonomi er en etisk grunn-
holdning der vi har tillit til hveran-
dre. Med eller uten etikk-kurs.

■� Av Jørn Bue Olsen, ekon.dr. og sivil-
ingeniør,  rådgiver i ledelse og etikk. 
E-post: jorn.bue@online.no
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Etikk og samfunn s ansvar 
obligatorisk i økonom utdanningen

Etikk inn i pensum: BI ble satt i et granskende lys for noen år siden da Aftenposten tok for seg manglende etikk-
undervisning. Siden har BI gjort endringer, men har som de fleste andre utdanningsinstitutsjonene innen økonomi 
langt igjen til mål enda, skriver Jørn Bue Olsen.

«Vi må sikre at 
de ikke sendes ut 
på markedet med 
‹produksjons-
feil› »

FOTO: OLE WALTER JACOBSEN/BI
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Årets generalforsamlingsse-
song er godt i gang og sty-
rene i norske allmennak-

sjeselskaper må igjen redegjøre 
for hvordan de belønner ledelsen 
i selskapet de styrer. 

Som eier og aksjonær ønsker 
vi å se en sammenheng mellom 
samlet godtgjørelse og presta-
sjoner. En analyse av historiske 
tall viser dessverre at dette ikke 

skjer. Godtgjørelsesordninger 
som utløser bonuser til ledelsen 
på tross manglende resultater 
mener vi er uheldig.

Nylig har vi gjennomført en 
undersøkelse blant de 30 største 
selskapene for å se om det har 
vært en sammenheng mellom 
godtgjørelse til administrerende 
direktør og selskapets verdiska-
ping. Basert på tall fra de siste ti 

årene kan det ikke påvises noen 
sammenheng mellom utviklin-
gen i godtgjørelse og selskapets 
verdiskaping. Undersøkelsen 
viser en kraftig økning i lønn til 
administrerende direktør: fra et 
gjennomsnitt på 2,9 millioner 
kroner i 1999 til 7,7 millioner i 
2010. Dette tilsvarer en økning 
på 166 prosent. 

Til sammenligning har 

hovedindeksen på Oslo børs 
steget 132 prosent og den norske 
konsumprisindeksen har steget 
26 prosent i samme tidspe-
riode. Tall fra Statistisk sentral-
byrå viser en gjennomsnittlig 
månedslønnsvekst i Norge på 55 
prosent fra 2000 til 2010.    

Det er mange faktorer styret 
skal ta hensyn til når de etable-
rer selskapenes retningslinjer 

for godtgjørelse. Det er ikke lett 
å etablere gode ordninger som 
alltid gir de rette insentiver. Vi 
mener sammenhengen mellom 
lønn og verdiskaping bør være 
styrende.

■� Av Jeanett 
Bergan, Leder for 
ansvarlige investe-
ringer i KLP

INNLEGG

Bergan, Leder for 
ansvarlige investe-

Bonus for manglende resultater

Suksess med samarbeid 
krever overblikk, styring 
og mot til å minimere 
uønskede relasjoner, 
mener nettverksforsker.

Medarbeidere ønsker gjerne 
å få vite mer om hva som 
skjer i virksomhetene, 

men samtidig vil de færreste ha 
flere møter og mer e-post, kon-
staterer Christian Waldstrøm, 
nettverksforsker ved Aarhus Uni-
versitet i et innlegg hos danske 
ledelseidag.dk.

Nettverk er et moteord i 
næringslivet, men den danske 
forskeren mener at vi er i ferd 

med å drukne i informasjonsde-
ling og samarbeid. Han skriver at 
i de virksomhetene han har job-
bet med, tilfører mellom 12 og 
34 prosent av relasjonene ingen 
verdi. Verken arbeidsmessig eller 
sosialt.

Dette er ifølge forskeren slø-
sing med tid – og produktivitet.

Sett rammer
Noe av problemet er ifølge 
Waldstrøm at de nye, løsere 
nettverkene ikke har erstat-
tet de gamle hierarkiene og 
strukturene. Nettverksrelasjo-
nene kommer på toppen av de 
gamle relasjonene. Når han er 
ute i bedriftene, oppdager han 

også ofte at behovet ikke er mer 
informasjonsdeling, men mer 
arbeidsdeling.

Han viser til at mange ledere 
overvurderer verdien av sam-
arbeid og undervurderer kost-
nadene. (Jfr. norske Morten T. 
Hansens forskning på samarbeid 
som er gjengitt i boken «Colla-
boration».)

Waldstrøm oppfordrer ledere 
til å tenke igjennom hva som 
er produktivt samarbeid i virk-
somheten og hva som ikke er 
produktivt. Han oppfordrer 
ledere til å sette rammer for 
samarbeid, og derigjennom i 
større grad styre relasjonene i 
bedriften.

Rydd opp i  
unyttige relasjoner

Det er ulike årsaker til at fami-
liebedrifter blir kjøpt opp 
eller får nye eiere, og man 

kunne tro at alderen på selskapet 
ville virke inn på den slags, det vil 
si hvor i livssyklusen selskapet er. 
Det viser seg imidlertid at bedrif-
tens lokalisering er det som har 
mest å si for fremtidig eierskap og 
lederskap, skriver London Busi-
ness School på hjemmesidene 
sine.

London Business School-pro-
fessorene Julian Franks og Paolo 
Volpin har i en studie sett på 
livssyklus og eierskap i familie-
bedrifter i ulike land. De finner 
at utviklingen fra å være en fami-
liebedrift til å bli en bedrift med 
et mer spredt eierskap og profe-
sjonell ledelse i de fleste land i 
Europa ikke henger sammen 

med livssyklus, men med loka-
lisering.

Utvikling fra familiebedrift til 
en bedrift med mer spredt eier-
skap henger sammen med selska-
pets alder bare i land med streng 
investorbeskyttelse, velutviklede 
finansielle markeder og aktive 
markeder for selskapskontroll, 
skriver London Business School.

Dette er faktorer som gir større 
muligheter for fusjoner og opp-
kjøp. Lite regelverk og dårlig kon-
troll i markedene trekker i motsatt 
retning.

Familiebedrifter som ønsker 
å vokse gjennom spredt eierskap, 
men befinner seg i land som er lite 
tilrettelagt for dette, har dermed 
dårligere muligheter enn tilsva-
rende familiebedrifter som ligger 
i land hvor systemene er bedre. 

Familieaffærer 
og lokalisering

I fjor kjøpte Aker Solution 70 prosent av det tidligere familieeide elektronikkselskapet Benestad på Lierskogen. Aker 
Solutions hadde også annen virksomhet i samme området som var blant Benestads kunder før oppkjøpet. Styrele-
der Pål Benestad er veldig fornøyd med salget.

10 grunner til 
at folk slutter
Topptalenter slutter i jobben på grunn av dårlig 
lederskap og fordi organisasjonen er forvirrende 
og uinspirerende. Det skriver Personal och 
Ledarskap, som igjen siterer Erika Anderson og 
Eric Jackson fra magasinet Forbes. 

Sistnevnte har listet opp det han mener er de ti viktigste grun-
nene til at talenter forlater arbeidsplassen.

■■ Byråkrati og meningsløse regler
■■ Mangel på spennende prosjekter
■■ Utvikling av medarbeidere kommer sjelden lenger enn 
til planleggingsstadiet
■■ Taushet rundt medarbeidernes fremtidsplaner
■■ Vinglete strategi
■■ For lite ledelse
■■ Mangler inspirerende kolleger
■■ Fremtidsutsiktene til selskapet ser heller grå ut
■■ Mangel på åpenhet
■■ Dårlige sjefer

FOTO: ELISABETH LUND

Bedriftens lokalisering var den faktoren som på lang sikt 
i størst grad påvirket endring av eierskap og ledelse av 
familiebedrifter, viser europeisk undersøkelse.
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Å undervise en skoleklasse. 
Å anholde forbrytere. Å 
pleie gamle 

som ikke klarer 
seg selv. Offent-
lig sektor ligger 
langt foran pri-
vat sektor i kon-
kurransen om å 
tilby arbeid som 
oppleves som 
meningsfylt. Det 
viser den ferske 
medarbeiderun-
dersøkelsen Euro-
pean Employee 
Index fra Ennova 
og HR Norge. 

På en skala fra 
null til hundre 
oppnår staten 73 poeng og kom-
munene på 72 poeng på spørsmå-
let om meningsfylt arbeid. Privat 
sektor oppnår på samme spørsmål 

bare 59 poeng, og ligger dermed et 
langt stykke bak. 

Også når det gjelder sosial 
ansvarlighet, vinner offentlig 
sektor. Her gir medarbeiderne 

staten 70 poeng 
og kommunene 
64 poeng. Privat 
sektor ligger på 
60 poeng. 

Konkurranse-
fortrinn
– Ansatte i offent-
lig sektor opple-
ver i langt større 
grad enn medar-
beidere i privat 
sektor at jobben 
er meningsfylt. 
Stat og kommune 
ligger skyhøyt 
over privat sek-

tor. Offentlig sektor har her en 
kjempeforutsetning for å generere 
lojalitet og holde på folk i et stramt 
arbeidsmarked, sier Even Bolstad, 
daglig leder i HR Norge. 

I henhold til European 
Employee Index er det i Norge 
særlig ansatte i forsvar og politi, 
undervisning, forskning og helse-
vesen som mener at arbeidsplas-
sen deres i meget høy grad gjør 
verden til et bedre sted å leve. I 
motsatt ende av skalaen finner vi 
selgere og servicemedarbeidere. 
De har generelt sett vanskelig for å 
se at det de driver med gjør verden 
til et bedre sted. 

Offentlig sektor utmerker seg 
for øvrig også ved at de tar et større 
sosialt ansvar. Spesielt ansatte i 
kommunene uttrykker at arbeids-
plassen tar et ansvar i forbindelse 
med sykdom og personlige kri-
ser. De tar også ansvar gjennom 
å beholde medarbeidere som ikke 
kan jobbe på ordinære vilkår. 

Andre bransjer får på dette 
området nærmest strykkarakter. 
Dette gjelder særlig transport-
bransjen. 

– Utnytter ikke fortrinnet
Even Bolstad mener at offentlig 

«Offentlig 
sektor har her 
en kjempe-
forutsetning for 
å generere loja-
litet og holde på 
folk i et stramt 
arbeidsmarked»

Even Bolstad, HR Norge

Siden offentlig sektor har andre verdier å tilby, må de imidlertid ikke være lønnsledende       for å rekruttere og beholde folk, sier Even Bolstad i HR Norge.

De nordiske landene er ifølge 
European Employee Index 
blant de ti landene som har 
høyest arbeidsglede. Mexico 
topper – noe overraskende – 
statistikken. Danmark kom-
mer på andre plass. Norge 
ligger som nummer tre. 

Dette er ti-på topp-
listen for 2012: 

1. Mexico
2. Danmark
3. Norge
4. Nederland
5. Finland
6. India
7. Brasil 
8. Sverige
9. Peru
10. Chile

På verdenstoppen 
i arbeidsglede

LIV & LEDELSE

Ledere misfornøyde med sjefen
Ledelseskvaliteten øker ikke markant når man beveger seg 
oppover i hierarkiet, viser resultater fra European Employee Index. 
Tre av ti ledere mener at deres egen leder har utilstrekkelig ledel-
seskompetanse. 

34 prosent av 
arbeidstagerne gir 
nærmeste leder 
strykkarakter i ny 
undersøkelse. Like mange 
gir imidlertid sjefen 
rosende omtale.

Det viser den årlige med-
arbeiderundersøkelsen 
European Employee 

Index. 
Aftenposten slo tidlig uken 

opp at rundt 100 000 nor-
ske ledere får strykkarakter 
i ledelse, og de norske sje-
fene gjør det ifølge European 

Employee Index spesielt dårlig 
på områder som overordnet 
ledelse og prestasjonsledelse. 

Innenfor området presta-
sjonsledelse scorer de lavt på 
evnen til å sette klare mål (59 
poeng), prestasjonsvurdering 
(58 poeng) og oppfølging (60 
poeng). 

For feminint?
De norske sjefene har imidlertid 
også en del sterke sider. Under-
søkelsen viser at ingen slår de 
norske sjefene når det gjelder 
den myke siden av ledelse. 
De er mestere i relasjonsle-
delse og evnen til å gi tillit (72 
poeng), oppbakking av ansatte 

(74 poeng) og involvering (73 
poeng).

Even Bolstad, daglig leder i 
HR Norge, mener at målet må 
være at norske ledere lærer seg 
å beherske både de mellom-
menneskelige og de mer kon-
kurransepregede aspektene ved 
å være leder. Han mener imid-
lertid at det er grunn til å spørre 
seg om ikke de feminine sidene 
ved lederrollen er blitt tillagt for 
stor vekt i Norge, på bekostning 
av det maskuline. (Jfr. Geert 
Hofstedes teorier om maskulin 
og feminin ledelse)

– Vil ikke økt vekt på prestasjo-
ner, resultater og konkurranse gå 
utover tillit, støtte og involvering? 

sektor må bli flinkere til å selge 
inn de meningsfylte arbeidsda-
gene de kan tilby, både internt og 
i de eksterne arbeidsmarkedene. 

– Dette er et fortrinn offentlig 
sektor utnytter i altfor liten grad. 
Vi får løpende servert elendighets-
beskrivelser fra offentlig sektor, 
og offentlig sektor blir til en viss 
grad selv med på dette. Det vi ser 
i undersøkelsen, er imidlertid at 
de ansatte opplever at de har en 
meningsfylt jobb, og dette må 
arbeidsgiverne i offentlig sek-
tor bli flinkere til å få fram, sier 
Bolstad, som opplever at mange 
offentlige etater ikke er flinke nok 
til å markedsføre og bygge opp 
arbeidsplassen som merkevare. 

Dette er det som innen faget 
Human Resources (HR) kalles 
employer branding. Det handler om 
å gjøre seg attraktiv som arbeidsgi-
ver, både for å beholde ansatte og 
for å rekruttere nye. 

Motivasjon og mening
Flere fagmiljøer peker på at 
mening og motivasjon henger 
sammen. Bolstad henviser blant 
annet til Daniel Pink, som i 2011 
ble rangert som en av verdens 
fremste businesstenkere. I boken 
Drive fastslår han at de tre drivkref-
tene bak sann motivasjon er selvbe-
stemmelse, mestring og mening.  

Opplevd mening på jobben er 
en indre motivasjonsfaktor, hvil-
ket igjen er sentral kilde til gode 
arbeidsprestasjoner, viser fors-
kning fra Bård Kuvaas, professor 
ved Handelshøyskolen BI. 

Karine Nyborg, professor ved 
Økonomisk institutt ved Univer-

sitetet i Oslo, har tidligere her i 
Ukeavisen Ledelse vist til at sam-
funnsansvarlige virksomheter 
tiltrekker seg ansvarlige og moti-
verte medarbeidere som yter mer 
i en ansvarlig bedrift enn han eller 
hun ville gjort i en lite ansvarlig 
bedrift. Fordi meningen med 
jobben er så viktig for dem, vil de 
også kunne godta noe lavere lønn. 

Må ikke være lønnsledende
Gjennom å løfte fram det 
meningsfylte arbeidet de tilbyr, 
kan offentlig sektor skaffe seg en 
sterk posisjon i konkurransen om 
å tiltrekke seg og beholde de indre 
motiverte, beste medarbeiderne, 
mener Even Bolstad. 

– Hvilke implikasjoner har dette 
for lønnsfastsettelsen i offentlig sek-
tor?

– Lønnen må holde et visst nivå, 
ellers blir folk demotivert. Lønn er 
også viktig ved ansettelse. Siden 

Stor kvalitetsforskjell på sjefene 

Mest meningsfylt 
å jobbe i stat og 
kommune

Dette påvirker 
arbeidsgleden

11 %
Faglig og per-
sonlig utvikling

7 %
Lønn og  
ansettelsesforhold

40 %
Det daglige 
arbeidet

10 % Samarbeid

6 % Nærmeste leder

10 %
Overordnet 
lederskap

16 % Omdømme

Kilde: Rapporten Veien til høyere 
arbeidsglede, European Employee 

Index. HR Norge og Ennova. 

Det er langt mer meningsfylt å 
jobbe i stat og kommune enn i privat 
sektor, viser ny undersøkelse. 
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Siden offentlig sektor har andre verdier å tilby, må de imidlertid ikke være lønnsledende       for å rekruttere og beholde folk, sier Even Bolstad i HR Norge.
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Trives i det offentlige
Fylkesbiblioteksjef Unni Wenche Minsås (58) i 
Vestfold fylkesbibliotek trives med å være offentlig 
ansatt.

– Jeg synes alle egentlig burde hoppe litt i mellom privat og offentlig 
sektor. Det øker evnen til å se ting fra flere vinkler, sier fylkesbibliotek-
sjef Unni Wenche Minsås, som trives godt i offentlig sektor.  

– Det kan 
det. Dette er en 
hårfin balanse, 
og det gjelder å 
beherske begge 
deler. Vi skal 
holde på den 
tilliten vi har i 
norsk arbeidsliv. 
Det hjelper ikke 
om du er aldri 
så prestasjons-
orientert, hvis 
tilliten mangler, 
sier Bolstad. 

– Vanskelig å være leder
At hele 34 prosent av lederne 
blir vurdert som svake, kan virke 
som et høyt tall. Henrik Søren-
sen i Ennova opplyser imidler-
tid at andelen svake ledere er 
omtrent den samme i Norge, 

Danmark og Sverige.
Ser man på utviklingen i leder-

kvalitet over tid, så har European 
Employee Index (EEI) spurt om 
evner som leder siden 2001. 
Tallene viser at sjefene fikk en 
score på 62 poeng tilbake i 2001, 
68 poeng i 2009 og 65 i 2011 og 
2012.

– Dagens nivå ligger meget 
nær det gjennomsnittet vi har 
hatt i ti år. Det er vanskelig å 
være leder, sier Henrik Sørensen 
i Ennova, og viser til konklusjoner 
i rapporten om at de svake ikke 
har behov for sofistikert lederut-
vikling på høyt nivå. Det mange 
ledere mangler, er et bredt spek-
ter av helt grunnleggende ledel-
sesmessige ferdigheter, mener 
medarbeiderne. 

Det som her trengs, er en 
grunnleggende innsikt i ledelses-

verktøy og praktisk innføring av 
disse på områder som målset-
ning, planlegging, kommunika-
sjon, tilbakemeldinger og medar-
beiderutvikling.

Går utover arbeidsgleden
HR Norge og Ennova skriver i 
rapporten til undersøkelsen at 
det er bemerkelsesverdig at det 
er så mange som er kritiske til sin 
nærmeste leder. 

De mener imidlertid at det 
som verre er, er at det preger 
hverdagen deres og lysten til å bli 
værende i virksomheten. Under-
søkelsen viser at medarbeidere 
med en svak leder har en arbeids-
glede som er helt nede på 56 
poeng i snitt.

Til sammenligning har med-
arbeidere med gode ledere en 
arbeidsglede på hele 81 prosent.

■� Årlig medarbeiderun-
dersøkelse som gjøres i 25 
land i ulike deler av verden. 
Svar fra 30 000 medarbei-
dere blir analysert. I Norge 
har 5900 personer deltatt i 
undersøkelsen. Svarene ble 
samlet inn i januar 2012. 
Ennova står bak undersø-
kelsen. I Norge har de HR 
Norge som samarbeids-
partner.Her i landet har 
undersøkelsen vært gjen-
nomført årlig siden 2001. 
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Andelen svake 
ledere er omtrent 

den samme i 
Norge, Danmark 
og Sverige, sier 

Henrik Sørensen, 
Ennova.

offentlig sektor har andre verdier 
å tilby, må de imidlertid ikke være 
lønnsledende for å rekruttere og 
beholde folk. Tilfredshet, glede 

eller mening knyttet til oppgavene 
man utfører, kan i mange sam-
menhenger være et mye sterkere 
lim mellom gode medarbeidere 

og virksomheten enn lønn. Det er 
de verste arbeidsplassene, de som 
ikke har noe annet å gi, som må 
være lønnsledende for å tiltrekke 

Ingen slår de norske lederne i relasjonsledelse.  
De gjør det langt dårligere i prestasjonsledelse.

AV EINAR  STAMNES

einar@foramedier.no

-Det er større grad av frihet 
og mulighet for å være 

med å forme og skape nytt og 
nye måter å tenke på i det offent-
lige, sier Minsås. 

Hun har erfaring fra både 
det private og det offentlige, 
men sier at hun trives veldig 
godt som ansatt i det offentlige.

– Jeg trives veldig godt i den 
jobben jeg har nå. Det er bedre 
struktur og mer forutsigbarhet, 
men det er ikke så sidrumpa i 
det offentlige som man kanskje 
skulle tro. Du har en basis-
ramme, for å si det sånn. Det 
er ikke så sterke resultatkrav i 
det offentlige, men vi har det 
vi også.

Minsås har nå hatt samme 
stilling i 10 år. Før det så jobbet 
hun fem år i Stokke kommune, 
som bibilioteksjef. Hun har 
erfaring fra informasjonstek-
nologibransjen og har jobbet 

mange steder i landet før hun 
havnet i Vestfold.

Selv om hun trives godt med 
sin jobb i det offentlige, mener 
hun at det har vært en fordel 
for henne å ha jobbet både i det 
offentlige og i det private.

– Jeg synes alle egentlig 
burde hoppe litt i mellom pri-
vat og offentlig sektor. Det 
øker evnen til å se ting fra flere 
vinkler. Det er blant annet en 
annen måte å tenke på lønn-
somhet og struktur i det private 
og det offentlige, sier Minsås, 
som mener hennes bakgrunn 
i det private næringsliv er en 
fordel i så måte.

Minsås har en allsidig utdan-
ningsbakgrunn. Hun har Deko-
ratør- og reklamefagskole fra 
Danmark, og er utdannet bibli-
otekar fra Bibliotekhøyskolen 
i Oslo. Dessuten er hun cand. 
philol. i Litteraturvitenskap og 
har ledelsesfag fra BI.
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– Vi hadde akkurat 
satt spaden i jorda 
for å bygge den nye 
fabrikken i Libya da 
opprøret mot Gadaffi 
startet. Foreløpig er 
all bygging lagt på is. 
Sikkerheten går først.

AV ELISABETH LUND

elisabeth.lund@foramedier.no

Det sier direktør Erik Aaberg 
i Jotun. Selskapet er et av 
de norske selskapene med 

størst engasjement i Midt østen. 
Det omsetter for mange milliarder 
kroner, har en stor organisasjon 
med mange ansatte og dermed 
også et stort ansvar for sikkerhe-
ten til mange mennesker.

Stort ansvar 
Mens hverdagen er tilbake for 
mange, er situasjonen høyst 
usikker i land som Jemen, Syria 
og Libya. Utenriksdepartementet 
fraråder folk å reise dit. Samtidig 
er mange norske selskaper eta-
blert i området.

– Et stort antall våpen er i 
omløp i Libya. I tillegg finnes det 
en rekke væpnede grupperinger. 
Disse er løselig tilsuttet Libyas 
overgangsråd. Det eksisterer frem-
deles små lommer av pro Gaddafi 
-styrker i landet. I tillegg til dette 
er krigsetterlatenskaper som 
miner og udetonert ammunisjon 
et stort problem. 

Slik beskri-
ver Utenriks-
departementet 
situasjonen i 
Libya, et drøyt 
år etter at opprø-
ret mot Gadaffi 
startet. Jotuns 
virksomhet i 
Libya var omfat-
tende her, med et 
50-talls ansatte. 
20. februar 2011 
braket det løs.

– Folk var på 
kontoret i Tripoli 
da det startet. 
Vi ba dem dra 
hjem og holde seg i ro og stengte 
ned kontoret. De fleste holdt seg 
hjemme, alle fikk lønn mens det 
pågikk, nå er de fleste tilbake.

– Hva med sikkerheten nå? UD 
fråråder reising.

– Vi har vært forsiktige med å 

reise rundt i landet, det er fortsatt 
lokale grupper med våpen. Vi har 
hatt mange ansatte på kurs for å 
drille dem i sikkerhet, sier Aaberg.

Ikke blåøyd i Jemen
Erik Aaberg har over 20 års erfa-
ring fra arbeid i Midtøsten. Han 
sier at situasjonen i Libya, Syria 

og Jemen, der 
Jotun har stort 
engasjement, 
er utfordrende. 
Han tar selv sine 
forholdsregler;

– Jeg har ikke 
vært i Jemen det 
siste året. Det er 
bare tull å være 
der for en som 
er lyshåret og 
blåøyd. Man vir-
ker som det rene 
terror mål.

Jotun stengte 
fabrikken i 
Jemen i fjor 
sommer og har 

redusert bemanningen kraftig. 
Det skjedde rett etter at de hadde 
bygget en ny fabrikk til ca 25 milli-
oner kroner.

Også i Syria har Jotun hatt en 
betydelig virksomhet. Etter at opp-
standen begynte har omsetningen 

gått merkbart tilbake.
– Hva gjør du når du hører om 

trefninger eller som nå sist et selv-
mordsangrep i Yemen? 

– Vi har klare rutiner for hva som 
skal gjøres, så jeg hiver meg ikke 
på telefonen med en gang. Folk tar 
beslutningene selv. I Jemen har jeg 
en libaneser i ledelsen, han sier han 
har opplevd krig før så han tar det 
rolig. Man blir vant til å håndtere 
farlige situasjoner.

– Men livet går sin gang, folk 
kjøper husmaling, så vi passer på 
å få maling distribuert inn. 

Det samme gjelder i Libya, selv 
om virksomheten går ned kjøper 
folk maling. De har solgt for 15-20 
millioner kroner i år, mens års-
omsetningen var oppe i over 100 
millioner kroner.

Aaberg kalkulerer med noen 
millioner kroner i tap mens opprø-
rene varte, vesentlig i form av lønn 
til ansatte som var permittert.

Selv om Jotun holder en for-
siktig profil, øker de totalt salget i 
Midtøsten. I år har de hatt en vekst 
på 20 prosent og regner med en 
årsomsetning på ca. 2,5 milliarder 
kroner. De har en markedsandel 
på 25 prosent og opplever voldsom 
vekst i malingssalget i Saudi Ara-
bia og Emiratene. Og i Egypt er 
salget på vei opp.

Strategi
– Dere får en stor del av inntektene 
fra områder med krig og politisk uro. 
Hva slags strategi har dere her?

– Strategien er å være tidlig 
ute i såkalte emerging markeds, 
områder som opplever sterk vekst 
og dermed stort behov for maling. 
Samtidig vet vi at vi må legge stor 
vekt på sikkerhetsplaner og tiltak. 
Vi gjør det likevel veldig bra. 

– Hvor mye tjener dere i Midt-
Østen?

– Vi oppgir ikke fortjeneste 
for hver region. Men vi tjener 
bra med penger i Midtøsten, sier 
Aabergan.

Norske bedrifter  
etter opprørsvåren: 

Bered skapen 
klar i  
Midt østen

«I Jemen har jeg 
en libaneser i 
ledelsen, han sier 
han har opplevd 
krig før så han 
tar det rolig. Man 
blir vant til å 
håndtere farlige 
situasjoner»
Jotun-direktør Erik Aaberg
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Vista Analyse foreslår et 
nytt bompengesystem 
for finansiering av vei og 
jernbane.SAMFUNN, 

ETIKK & 
KULTUR

Norge bør legge om dagens 
system for finansiering av vei 
og jernbane kraftig, er konklu-
sjonen i en fersk rapport.

Regjeringen har bedt tre ulike 
instanser vurdere hvordan vei og 
jernbane bør finansieres, og den 
første rapporten fra Vista Analyse 
anbefaler et helt nytt betalings-
system, skriver Aftenposten.

Daglig leder Ingeborg 

Rasmussen i Vista Analyse sier 
det må lages et helt nytt bom-
pengesystem med bompenger 
på de aller fleste norske veier, 
med lave satser. I dag vedtas 
bompenger lokalt, med satser 
som settes så høyt som mulig, 
for å ta inn mest mulig penger. 
Dermed velger folk andre veier, 
buss, eller lar være å reise, 
mener hun. (©NTB)

– Vil ha nytt bompengesystem

Direktør Erik 
Aaberg i Jotun 

FOTO: JOTUN

I Dubai selger Jotun maling som 
aldri før, her er ansatte samlet til 
konferanse. 
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SAS utleverer personopplys-
ninger om sine passasjerer 
på flyene til USA, uten at 
selskapet har fått tillatelse 
fra Datatilsynet.

Det er på direkteruten 
mellom Oslo og New York 
at en rekke av passasjerenes 
personlige opplysninger 
rutinemessig blir gjort 
tilgjengelig for det amerikan-

ske sikkerhetsdepartemen-
tet, skriver Bergens Tidende.

Alt fra adresser på hotell/
overnattingssted/besøksa-
dresse i USA, betalingsinfor-
masjon og passopplysninger 
til reiserute og bagasjeopp-
lysninger blir videreformid-
let, men uten at Datatilsynet 
har gitt sin tillatelse til det, 
skriver avisen. (NTB)

– Gir fra seg persondata

FOTO: SAS FOTO: NTB SCANPIX

Det sier direktør Jarle Bøe som 
leder Statoils virksomhet i 
Libya fra kontoret i Tripoli. 

Han var til stede i landet som den 
eneste norske i en stab på ca 30 
ansatte, de aller fleste libyere, da 
opprøret startet. 

Statoil er partner på to felt i 
Libya der det libyske, nasjonale 
oljeselskapet er operatør. Før uro-
lighetene produserte de rundt 
4200 fat daglig. Virksomheten 
stanset i nesten et år.

 – For oss har det viktigste 
vært å ivareta sikkerheten til våre 
medarbeidere best mulig. Vi 
stengte kontoret fordi vi mente 
det var nødvendig av hensyn til 
sikkerheten. Vi opplevde skyting 

og demonstrasjoner, både for og 
mot Gaddafi. Vi som var i landet 
på utenlandskontrakter forlot 
landet. Lokale medarbeidere ble 
bedt om å ikke komme på jobb, 
men prioritere å ivareta sin egen 
og familiens sikkerhet, sier Bøe.

Mens kontoret har vært stengt 
har de holdt løpende kontakt med 
de ansatte.   

 – Vi er glade for at ingen kom 
til skade. Nå har vi gjenåpnet kon-
toret vårt i Tripoli. Kontoret var 
med unntak av ett kulehull ikke 
skadet. Det var også minimalt 
med skader på rørledninger og 
installasjoner.

Statoil betalte lønn til de ansatte 
i et år og hadde i 2011 lønnsutgif-

ter på ca. 10 millioner kroner. Nå 
øker gradvis produksjonen. Det 
første målet er å få tilbake samme 
nivå, senere se på nye muligheter.

Sikkerhetstiltak
 – Før vi stengte kontoret snakket 
vi grundig gjennom situasjonen 
med alle ansatte for å være sikker 
på at de forsto den situasjonen de 
kunne komme opp i. Vi iverksatte 
også tiltak som gjorde det lettere for 
oss å kommunisere med dem og 
sikret at de hadde god kontakt med 
hverandre. Vi kunne derfor fastslå 
at alle våre ansatte var i live under 
hele perioden og kunne om nødven-
dig iverksette tiltak fra Norge.

 – Dere valgte å gi de ansatte lønn 
mens dere stengte kontoret, var dere 
forpliktet til det?

 – I henhold til Libysk lov er vi 
i forpliktet til å betale lønn til våre 
ansatte så lenge de er ansatt. Det å 
ikke betale lønn i denne perioden 
har ikke vært noe tema for oss. Vi 
mener det var riktig og nødven-
dig for at medarbeiderne skulle 

kunne fokusere på å ivareta sin 
sikkerhet på en forsvarlig måte. 
Derfor planla vi det slik at vi prak-
tisk var i stand til å betale ut lønn.

 – Dere har åpnet igjen, hvordan 
opplever du situasjonen nå? Ifølge 
Utenriksdepartementet er det fort-
satt uro i deler av landet.

 – Vi har konkludert med at vi 
kan ivareta sikkerhetssituasjonen 
tilfredsstillende med et åpent kon-
tor. Vi følger situasjonen løpende, 
inkludert UDs vurderinger, og 
vurderer hvilke sikkerhetstiltak 
som er nødvendige. Vi vil ikke 
kommentere sikkerhetssituasjo-
nen i landet nærmere.

 Ifølge informasjonsjef Bård 
Glad Pedersen har ingen hatt noe 
ønske om å hive ut Statoil. 

 – Det ser ut til at begge par-
tene i konflikten har vært opptatt 
av å få oljeproduksjonen opp igjen, 
og det er mindre skader på infra-
struktur enn fryktet. Vi opplever 
at det er positive reaksjoner på at 
vi er tilbake. 

 – Har du råd til andre i liknende 

situasjoner?
 – Situasjonen i Libya utviklet 

seg veldig raskt. Viktigheten av 
å ha gode beredskapsplaner blir 
tydelig. Bruk planene, tenk enkelt 
og robust, enkle problemstillinger 
som å ha programmert de rette 
telefonnumre på telefonen kan 
bety mye. Snakk med de ansatte 
om hva som kan skje. Og når det 
hele er over, snakk om hva som 

Statoil fortsetter i Libya
– Dagene før opprøret startet 20. februar 2011, 
fulgte vi aktivitetene i Libya nøye. Det ble etter 
hvert klart at opprøret som startet i Bengazi 
kom til å spre seg over hele landet. Vi stengte 
kontoret og sendte folk hjem.

Statoil stengte virksomheten i Libya 
etter skyting og ga de ansatte et 
års lønn mens de var hjemme, sier 
direktør Jarle Bøe. 

FOTO: STATOIL

Planlagte vindkraftpro-
sjekter i Trøndelag kan 
komme i sterk konflikt 
med friluftsinteresser 
og nasjonale miljømål, 
mener Direktoratet for 
naturforvaltning.

Tre nye vindparker 
planlegges i Rensfjell-
området i kommunene 
Selbu, Melhus og Klæbu. 

TrønderEnergi og tyske 
E.ON planlegger opp 
til 200 vindturbiner i 
området. Det vil i så fall 
bli de første vindparkene 
i innlandet i fylket.

Mens mange grunnei-
ere har stilt seg positivt 
til planene, øker mot-
standen blant friluftsfolk 
og naturvernere. (NTB)

Konflikt om vindkraft
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Mal for oppsigelse?
På Ukeavisen Ledelse finner du maler for blant annet oppsigelse,  

cv og jobbsøknad. Besøk vårt nettsted for å laste ned maler som er aktuelle for deg.

www.ukeavisenledelse.no/nyttig/maler/

STILLINGSANNONSER

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Direktør
Troms

Foto:Siv N
æ

rø/Innovasjon N
orge

Brenner du for innovasjon og næringsutvikling?
Til denne stillingen ser vi etter  en person med kunnskap om lokal
næringsutvikling med særlig vekt på forretningsutvikling, innovasjon og
internasjonalisering.

Søknadsfrist 1. juni 2012

Fullstendig annonse finner du på:
www.innovasjonnorge.no/jobb

fra
nt
z.n

o

HELSE- OG OMSORGSSJEF  
Vil du være med å satse friskt der andre nøler? Vær positiv, og bli en av oss!

Vi søker en leder som kan bidra til videre utvikling og nytenkning for å skape en bærekraftig tjenesteutvikling for våre innbyggere. 
Er du en ivrig strateg og god lagfører som liker å boltre deg i et miljø med sterk utviklingsvilje? Da kan vi være en god match! 

Spørsmål om stillingen rettes til rådmann Einar Pedersen, tlf. 917 03 255, eller Bedriftskompetanse AS ved senior rådgiver 
Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318, eller senior rådgiver Linda Chruickshank Takøy, tlf. 481 56 215.

Les mer om stillingen på www.kafjord.kommune.no eller www.bedriftskompetanse.no. Søknad registreres via
www.bedriftskompetanse.no. Søknadsfrist 31. mai 2012

Gàivuotna/Kåfjord kommune ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst,
der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets
flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom
kvener, samer og nordmenn. 

Kommunen har 2 200 innbyggere, og Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Vi har bygd ut fiber til alle husstander, og er vertskap for den
anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Kåfjord er et yndet reisemål for toppturisme, og vi tilbyr tilrettelagte løyper for vandring, sykling og
motorferdsel. Kommunen har ordninger med redusert skatt, nedskrivning av studielån og ekstra barnetrygd. Vi satser bevisst på barn og unge, og
tilbyr et av landets rimeligste SFO/barnehageplasser, og landets beste kulturskole. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

Vi søker en utviklingsorientert, engasjert og motiverende leder for en sentral HR-avdeling i en stor og spennende organisasjon!

For mer informasjon kontakt Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller direktør DSS Kjell Arne Knutsen tlf: 926 06 259.
For fullstendig utlysingstekst og for å søke stillingen, gå til ”stillinger” på www.visindi.no. 
Søknadsfrist 15. juni 2012.

HR-direktør

Departementenes servicesenter (DSS) leverer fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor. Fellestjenestene består blant 
annet av Bedriftshelsetjenesten, IKT-tjenester, innkjøp, post- og budtjenester, produksjon og distribusjon av regjeringens dokumenter,
renhold, vakt og sikring og økonomitjenester. DSS er et direktorat underlagt Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet. DSS har om lag 
600 ansatte fordelt på 5 fagavdelinger og 2 stabsavdelinger. Se www.dss.dep.no.

Trenger du en ny leder?
Prøv en stillingsannonse her!

Ring 970 07 168 eller send en e-post til frode@lederjobb.no
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Ragn-Sells er en stor aktør innen kretsløpsindustrien i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia 
og Polen. Konsernet er 100% familieeid, omsetter for ca. 4,5 milliarder kr, og har 2800 medarbei-

dere. Våre virksomhetsområder håndterer og gjenvinner restprodukter og avfall fra næringsliv, 
private og kommuner. I Norge sysselsetter vi mer enn 300 personer på våre 18 avdelinger rundt 

om i landet. Ragn-Sells er sertifisert på kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbeidsmiljø 
(OHSAS 18001).

Regionsjef
Utfordrende lederstilling til region Buskerud/Vestfold/Telemark

Vår nåværende regionsjef er forfremmet til assisterende driftsdirektør, og vi søker nå 
hans etterfølger. Regionsjefen rapporterer til driftsdirektør.

Ragn-Sells’ driftsorganisasjon har ansvaret for innsamling og bearbeiding av nær 
500.000 tonn restprodukter og avfall årlig. Vi gjenvinner 99% av avfallet, til energi eller til 

ulike råvarer som selges på verdensmarkedet. Region Bu/Ve/Te utgjør èn av 6 regioner, og 
bidrar med en omsetning på 125 millioner. Regionen består i dag av tre avdelinger, i Lier, 

Bamble og Stokke, med rundt 30 ansatte. Avdelingen i Stokke ligger på Borgeskogen, og er 
et nytt og moderne produksjonsanlegg som åpnet i fjor. Regionsjefen har i dag sitt primære 

tilhold på Borgeskogen, men det er ingen forutsetning. For øvrig tilbringes en del tid ute i 
regionen, på avdelingene og ved hovedkontoret i Lillestrøm.

Regionsjefen har ansvar for produksjon og logistikk i regionen, herunder ansvar for 
økonomi, strategi, mål og handlingsplaner. Samspillet med salgsorganisasjonen i 

regionen er også sentralt. Regionsjefen skal sikre effektiv og lønnsom drift og vareflyt 
og bidra til kontinuerlig forbedring i hoved- og delprosesser. Regionens infrastruktur, 
innsamlings- og transportmateriell skal forvaltes og relasjoner mot markedet, trans-

portører og leverandører skal etableres, ivaretas og utvikles. 
For å lykkes som regionsjef må du være en tydelig og motiverende leder, med velutviklet 
forretningssans. Du har gjennom flere år hatt omfattende budsjett- og resultatansvar, og 
kan dokumentere god måloppnåelse. Du må kunne trives i en organisasjon med raske 

beslutningsprosesser og strenge krav til gjennomføringsevne. Videre må du ha evnen til 
å kunne påvirke gjennom åpen dialog og en inkluderende væremåte. Ulike typer formell 
utdanning og erfaring kan være aktuell bakgrunn for stillingen, men lyst og evne til læring 

er en forutsetning.
For den rette tilbyr vi en spennende stilling innenfor en samfunnsnyttig og fremtidsrettet 

bransje i rivende utvikling. Vi satser på kontinuerlig kompetanseutvikling for våre ansatte, 
og for de dyktigste er det svært gode utviklingsmuligheter. Betingelsene er konkur-

ransedyktige og vi har gode pensjons- og forsikringsordninger.
For ytterligere spørsmål vedrørende stillingen, kontakt  

ass. driftsdirektør Vidar Olsen på 982 99 468
Søkere som i første omgang ønsker anonymitet i forhold til Ragn-Sells kan henvende seg til 

Gro Hege Walmestad hos Jobbdirekte AS for spørsmål. Telefon 456 00 999.
Søknad med CV sendes innen 31. mai til ghw@jobbdirekte.no

 

Prosjektleder for Samarbeidsavtalen om felles areal- og 
transportutvikling i Nedre Glomma 
 
Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen, Fredrikstad kommune og Sarpsborg 
kommune har inngått en 5-årig samarbeidsavtale om felles areal- og transportutvikling 
i Nedre Glomma. Det er søkt statlige belønningsmidler som eventuelt vil komme i 
tillegg til de betydelige midlene partene selv har avsatt til samarbeidet.  
Partene søker etter en prosjektleder i 100 % stilling f.o.m. høsten 2012 og ut 2015.  
 
Areal- og transportutvikling er sentrale virkemidler for ønsket samfunnsutvikling.  
 
Personen vi søker må ha stort engasjement for oppgaven, ha gode samarbeidsevner, være 
resultatorientert og ha pågangsmot. Prosjektleder vil være del av et stort og kompetent 
fagmiljø. Prosjektlederen tilsettes i Østfold fylkeskommune. 
 
Søknadsfrist er 4.juni 2012 
  
Se fullstendig stillingsannonse og søk elektronisk: www.ostfoldfk.no  
 
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fylkesplansjef Elin T. 
Skeide, mob. 997 45 568 eller fylkesdirektør Odd Roald Andreassen, mob.913 96 884. 
 

Prosjektleder for Samarbeidsavtalen  
om felles areal- og transportutvikling  
i Nedre Glomma
Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen, 
Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune har 
inngått en 5-årig samarbeidsavtale om felles areal- 
og transportutvikling i Nedre Glomma. Det er søkt 
statlige belønningsmidler som eventuelt vil komme 
i tillegg til de betydelige midlene partene selv har 
avsatt til samarbeidet.
Partene søker etter en prosjektleder i 100 % stilling f.o.m. 
høsten 2012 og ut 2015.

Areal- og transportutvikling er sentrale virkemidler for ønsket 
samfunnsutvikling.

Personen vi søker må ha stort engasjement for oppgaven, 
ha gode samarbeidsevner, være resultatorientert og ha 
pågangsmot. Prosjektleder vil være del av et stort og 
kompetent fagmiljø. Prosjektlederen tilsettes i Østfold 
fylkeskommune.

Søknadsfrist er 4.juni 2012

Se fullstendig stillingsannonse og søk elektronisk:  
www.ostfoldfk.no

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til fylkesplansjef Elin T. Skeide, mob. 997 45 568 
eller fylkesdirektør Odd Roald Andreassen, mob.913 96 884.

 - measuring the ocean surface

Jobbdirekte A
S/CA

SKEL D
esign

VI OPPLEVER GOD VEKST 
OG SØKER DERFOR:

Kvalitetssjef
     

Miros AS er et norskeid 
teknologiselskap som utvikler 
og leverer systemer og tjenester 
for innsamling og analyse av 
naturdata off shore, i mari  me og 
marine miljøer. Selskapet har 45 
faste medarbeidere og holder  l 
i nye og moderne lokaler i Asker 
utenfor Oslo. Våre radarbaserte 
sensorer og systemer for måling 
av havbølger, strøm og vannstand 
anvendes på stadig flere steder 
verden rundt. Y  erligere 
informasjon om oss og våre 
produkter finner du på våre 
websider www.miros.no

     Søknadsfrist: 01.06.12

     For spørsmål vedrørende s  llingene, kontakt 
     HR rådgiver Tone Me  e Py  e: tmp@miros.no, tlf.: 917 93 511.                                                                                    
     For mer informasjon om hver s  lling og kontaktpersoner for disse, besøk www.miros.no    

Ansvarsområder innebærer bl.a. å overvåke, utvikle og lede kvalitets- 
og miljøpåvirkede aktiviteter og sikre at Miros til enhver tid opererer i 
overensstemmelse med myndighetenes krav samt bedriftens krav og mål.

Mal for oppsigelse

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional
organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.

UTDANNINGSSEKTOREN

Assisterande
fylkesutdanningssjef
Assisterande fylkesutdanningssjef er nestleiar i utdanningssektoren i Møre og
Romsdal fylkeskommune og utgjer toppleiarnivået i sektoren saman med
fylkesutdanningssjefen.  Vi ønskjer ein erfaren og utviklingsorientert leiar med
god samhandlingsevne.  For nærare informasjon om stillinga kontakt Per Hoem
tlf. 71 25 87 85 / 950 65 597 eller Sverre Hollen tlf. 71 25 80 57 / 950 65 574.
Søknadsfrist 7. juni 2012

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema:
www.mrfylke.no/utlysing
Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket.
Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og
open organisasjon.

fra
nt
z.n

o

Ledig stilling

Vi søkjer nye medarbeidarar
- Ein tydeleg medspelar

Gravlundssjef
Vi søker etter en person med relevant 
høyere utdannelse og praksis som f.eks. 
landskapsarkitekt, hagearkitekt, siv. 
agronom eller tilsvarende. Den som 
tilsettes må ha gode lederegenskaper, evne 
til å planlegge og organisere arbeidet og 
jobbe målrettet. Kjennskap til o�entlig 
forvaltning er nødvendig.
Kontaktinfo: Svein Inge �orstvedt, 
Kirkeverge, tlf.: 51 84 04 02 eller se full 
utlysningstekst: www.kirkejobb.no
All søknadsbehandling skjer elektronisk via 
ovennevnte lenker
Søknadsfrist: 03.06.2012

DEN NORSKE KIRKE
Stavanger kirkelige fellesråd

               

Vi vokser stadig og utvider med nye Casio produkter i de nordiske land og med det 
øker også krav og forventninger som stilles innen økonomistyring og rapportering i de 
respektive land. Derfør søker vi nå etter en:

 Økonomisjef
Til vårt nordiske hovedkontor i Bergen.

Din bakgrunn for denne jobben kan være variert. Det kan være du har erfaring som revisor, 
senior accountant, �nancial controller eller på annen måte har en relevant bakgrunn innenfor 
økonomiledelse.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Adm. Dir. Eivind Magne Hovden, eivind.
hovden@casio.no. Skriftlig søknad med CV sendes innen 4. juni til eivind.hovden@casio.no eller 
som brev til Casio Scandinavia AS, Hillerenveien 82, 5174 Mathopen. For utfyllende informasjon 
om stillingen se �nn.no. Finnkode: 34927126
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Contact information:
For further information about the position please visit www.kvaerner.com and contact Ottar K. Alme (+47 90782497)  
or Hans Petter Mølmen (+47 91158218)

Kvaerner is one of the world’s key contractors for delivering engineering, procurement and construction (EPC) services for offshore platforms  
and onshore plants. We realise some of the world’s most demanding projects as a preferred partner for upstream and downstream oil and gas 
operators, industrial companies and other engineering and fabrication contractors. Kvaerner is headquartered in Oslo, Norway, and has more than 
3 200 employees worldwide. We strive to attract and develop talented people who understand our customers’ needs and who can realise plans 
into effective and complete installations. For further information see www.kvaerner.com.

Join our team 

Vice President Business Development and Strategy 
and Vice President Technology and Front End

Vice President Business Development and Strategy
Ready for an International Challenge?

The Concrete Solution business is a focus area in Kvaerner and a key 
stone for meeting the Company’s international ambitions. We are looking 
for a Vice President to head up our Business Development activities.

The challenge is to promote and sell Kvaerner’s unique skills and compe-
tence in designing and delivering marine concrete structures to an inter-
national market place. The opportunity is to work with a  multi disciplinary 
team of highly qualified people and to participate in front end technol-
ogy developments. Being responsible for business development and 
strategy it is your job to provide business strategy, deal with people and 
manage project development to a successful conclusion.

The KCS team is small and dedicated. We see a promising future in the 
marine concrete business with increasing development activities in harsh 
environment areas like Canada and Russia. Send us your resume if you 
have the skills, ambitions and like being in the front end of the offshore 
business.
FINN-kode: 34526422 

Vice President Technology and Front End
Are You the Right Person for this Challenge?

The Concrete Solution business is a focus area in Kvaerner and a key 
stone for meeting the Company’s international ambitions. 

The multi disciplinary tasks of developing cost efficient structures for 
harsh environment, and dealing with the people involved, make for 
an exciting balance between business strategy, project development, 
concept innovation and people skills.

If you have the guts and inclination to make headway in a non- 
domestic market place this is you opportunity.

We are a limited core group of experts in key engineering disciplines. 
The team has potential of growing nationally and internationally as 
the marked is growing. We see a promising future in the marine  
concrete business with increasing development activities in harsh 
environment areas like Canada and Russia.
FINN-kode: 34526249

The positions report to the Executive Vice President of Concrete Solutions and are members of the Kvaerner Concrete Solutions (KCS)  management 
team. We can offer: Interesting work in an inspiring and international environment • An informal and stimulating work environment in an industry 
with a bright future • Competitive salary and benefits
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HVA SKJER?

 MAI
  Metier har e-læring med oppstart når 

du vil med følgende tema: 
n Selvledelse
n Smidig prosjektstyring
n Grunnleggende prosjektledelse
n Praktisk prosjektstyring
n Styring av prosjektusikkerhet
n Kontraktstyring i prosjekt
n PRINCE2 prosjektsertifisering
n Prosjektorganisering og teamutvikling
n Gevinstrealisering i prosjekt
Academy, tlf. 92265641
www.metier.no    

 31 Lær effektiv møteledelse
Oslo. Lær deg å bli mer effektiv i møter. 
For påmelding se annonsen nederst på 
neste side. 
www.efficientmeetingsnow.com

JUNI
 5 Kurs om salgs- /kommunikasjons- og 

presentasjonsteknikk 
Oslo 
www.chamber.no

 6 Økonomi for ikke-Økonomer 1 dag
Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 17, 
Oslo kl. 08:30 - 16:00 (arr: BDO)
Lær økonomisforståelse og økonomiske 
sammenhenger, resultatregnskap 
og balanse, bruk av nøkkeltall 
og styringsdata, pengestrøm og 
verdiskapning, m.m.   
www.learnbydoing.no

 7 Praktisk anvendelse:  økonomi for ikke-
økonomer 
Seminar som gir deg som ikke-økonom 
en innføring i praktisk anvendelse av 
økonomi i arbeidet. 
www.bi.no

 11–13 Praktisk prosjektledelse 
Bjørvika konferansesenter, Oslo, 
grunnkurs, se www.prosjektforum.no 
eller ring Arnstein Moe, 975 43 235

 13 Den norske arbeidslivsmodellen i fare 
med ledermodeller som HR? 
Oslo Kongressenter 
www.lederne.no

 13 OHFS SOMMERFEST!
Meld deg på årets fest for handels 
bransjen denne gangen på emil & 
samuel 
www.ohf.no

 19–21 Prosjektledelse spesialisering
Ålesund. Trinn 2. Utdanningen gir 
omfattende opplæring i planlegging, 
organisering, styring og personalledelse 
av prosjekter. Se www.prosjektforum.no 
eller ring Arnstein Moe, 975 43 235

AUGUST
 28 Gratis frokostseminar 

Oslo 
Når skal vi bruke prosjekt som 
arbeidsform? 
– Hva skal til for å lykkes med 
prosjektet? 
Se www.prosjektforum.no eller ring 
Synnøve Roald, 936 34 790

SEPTEMBER
 5 Opplæring i bruk av verktøyet 

Prosjektplan.  
Vi forutsetter derfor at kursdeltakerne 
har kjennskap til vanlig 
prosjektmetodikk. Deltakeren må ta 
med egen PC på kurset. 
Se www.prosjektforum.no eller ring 
Oddbjørn Rønning, 469 44 113

 11–13 Praktisk prosjektledelse, grunnkurs
se www.prosjektforum.no eller ring 
Arnstein Moe, 975 43 235

 19 Helsefremmende arbeidsplasser 2012
Helsefremmende arbeidsplasser 2012 
er årets møteplass for deg som er 
opptatt av friske medarbeidere og et 
godt arbeidsmiljø. 
www.bi.no

 24 Gratis frokostseminar om 
gevinstrealisering 
Det er myntet på deg som har 
grunnleggende kunnskap i 
prosjektledelse og ønsker mer 
oppmerksomhet på uttak av gevinster 
fra prosjektet. Se www.prosjektforum.
no eller ring Arild Stavne, 957 35 315

OKTOBER
 15 Usikkerhet, både muligheter og risiko i 

prosjektene 
se www.prosjektforum.no eller ring 
Arnstein Moe, 975 43 235

 16–18 Praktisk prosjektledelse, grunnkurs, 
Trondheim  
se www.prosjektforum.no eller ring 
Oddbjørn Rønning, 469 44 113

Utvalgte kurs, konferanser, seminarer og events

Når kvalitet gjelder i opplæring, 
rådgiving og prosjektledelse

www.prosjektforum.no
Prosjekt Forum

ØKONOMI FOR IKKE-ØKONOMER  •  PROSJEKTLEDELSE MED ØKONOMISTYRING 

Få god bedriftsøkonomisk forståelse på en dag!

www.learnbydoing.no

Skeptisk? Se hva KAPITAL og Høgskolen i Oslo og Akershus
sier om våre kurs og bedøm selv. Les mer på
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Puslespill-prikk-sudoku
Hver rad, kolonne og irregulære boks skal inneholde tallene 1 til 9 
kun én gang. Hvit prikk mellom to ruter betyr at differansen mellom 
tallene er 1. Svart prikk mellom to ruter betyr at det ene tallet er det 
dobbelte av det andre. Mellom 1 og 2 kan det være enten hvit eller 
svart prikk.

Står du fast? På konzai.no finner du tips 
til hvordan slike oppgaver kan løses!

  R   S U   

 L E G E T R E F F

  G U R I  N A U

 S A D E L  O R G

  T  M E R K E L

  T E I T E  S E

 G A N T T  S I R

 I D  T S  E G E

  E S  K O R N I

 A L L  O S K A R

 S T A B B E  L I

  A G A R  M  N

 Ø K E  U S A I N

 L E R  K U N S T

  R E D E R I E R

 E F  E R  E N E

 D O  I S S N  N

  T R E K K  O G

 Y T E  A R I D E

  Ø V E D E  I R

 S Y N K E M I N E

© Konzai.no / Jørn Støylen 2012

SEILERSKO

TIDSPLAN-
OPPFINNER

DOKTOR-
KONFE-
RANSE

IDOL
ANKEL-
BRUDD

INSTRU-
MENT
BIBEL-
NAVN

VARSKO

SKAD

TOPP-
DOMENE

OPP-
DAGE
PLAGG

TITTEL
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SPILLER
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SELSKAP
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FLAT-
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AVIS
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LEVER
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DRA
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INTIMI-
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DRIKK
STIGE

FAVO-
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GJØK-
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INTERJ.
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PLASS

DUMME

OFRE

Kryssord

HJERNETRIM ved KONZAI.NO

Løsning på oppgavene finnes på nett: konzai.no/ul
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Ukeavisen Ledelses nyhetsbrev holder 
deg oppdatert på ledelse, arbeidsliv 

og nyhetsbildet generelt.

Gratis nyhetsbrev
på e-post mandag – lørdag

Meld deg på her:
UkeavisenLedelse.no/nyhetsbrev

AV MARIANN FREIJ

mariann.freij@foramedier.no

Det er et mektig maleri som fyller foa-
jéen på Fafo sitt kontor på Grønland 
i Oslo. Hanne Elisabeth Bogen er for-

sker og har jobbet i Fafo i 30 år, og husker 
godt hvordan nettopp dette bildet havnet 
hos dem.

– Vi flyttet inn i dette bygget i 1991, og 

da skrek denne veggen etter noe stort og 
flott, forteller hun. 

Hun var selv del av utvalget som fikk 
ansvar for å kjøpe inn et kunstverk, men gikk 
så ut i permisjon rett før innkjøpet ble gjort. 

– På denne tiden var det Terje Rød-Larsen 
som var leder for Fafo, og det ble til slutt han 
som valgte nettopp dette maleriet, sier hun, 
og legger til at det på tidspunktet nok regjerte 
ønsker om et litt mer moderne bilde.

Mektig og eruptivt
Kunstneren bak maleriet heter Jon Arne 
Mogstad, og er for tiden ansatt som leder ved 
Institutt for billedkunst ved Kunstakademiet 
i Trondheim. Maleriet er fra serien Jorden er 
en syndefull sang, og ble laget i 1986.

– Dette maleriet er ganske dystert, men 

også energisk og eruptivt, og gir assosiasjoner 
til sterke naturkrefter, som hav eller lava. Det 
er et imponerende bilde som fyller denne store 
veggen godt, sier Bogen, og kan informere om 
at bildet dekker nesten ni kvadratmeter. 

Mye kunst
Maleriet er ikke alene om å dekorere Fafo’s 
lokaler. Bygget er hjem til en rekke moderne 
kunstverk, om enn kun for en liten stund. 

– Fafo er medlem av en organisasjon 
som heter Kunst på arbeidsplassen (kpa.
no, red.anm.), en organisasjon som leier 
ut bilder til diverse arbeidsplasser, forteller 
hun. Bildene blir så skiftet ut to ganger i 
året, og gir rom for nye sanseopplevelser.

– Dette verket derimot, har vi til odel og 
eie, avslutter hun.

Vi presenterer i samarbeid med Arts & Business Norway kunst som betyr 
noe for folk på jobben. Denne gang fra Fafo i Oslo. 

KUNST PÅ JOBB

Hanne Elisabeth Bogen viser frem maleriet som pryder foajéen på Fafo.

Sterke naturkrefter

Kontaktinformasjon

www.ukeavisenledelse.no

 PFU er et klage organ oppnevnt av 
Norsk Presse forbund. Organet, som har 
medlemmer fra press e  organisasjonene 
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 Ukeavisen Ledelse er redigert i tråd med reglene i Vær Varsom-
plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten.

 Utgivelse av stoff i bladets publikasjon skjer bare i henhold til 
våre generelle vilkår for rettigheter til stoff. Dette gjelder både 
for stoff som honoreres, og for stoff som ikke honoreres. Vi 
forbeholder oss blant annet retten til å lagre og utgi stoffet i 
elektronisk form fra vårt redaksjonsarkiv eller andre data baser 
vi har avtale med, herunder å utgi stoffet via internett. Innsen-
dere av stoff kan, etter spesiell avtale med oss, i hvert enkelt 
tilfelle, reservere seg mot at deres stoff distribueres til bladets 
kunder fra det elektroniske arkivet.  Red.

 Støttet av: 

Har du tips til bedrifter som har kunst på jobb? Send e-post til kunst@artsbusiness.no.

FOTO: ALF TORE BERGSLI, FAFO

FOTO: 

De ansatte ved Fafo’s kontor i Oslo, 
kan glede seg over en hverdag fylt 
med kunst. Etasjene er hjem til 
mange kunstverk, unge som eldre.



Program og påmelding:

infotjenester.no/lederdagen

STÅ STØTT I LEDERROLLEN
•	 Nå målene med medarbeiderne på laget
•	 Få ryggdekning med støtte i regelverket
•	 Slik får du mer tid til verdiskapning

“Temaene for dagen er basert på tilbakemeldinger fra 650 ledere.  
- Mer relevant blir det ikke!”   - Thorfinn Hansen, adm.dir. Infotjenester

Tlf 07505
kurs@infotjenester.no

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo 4. juni

Per Egil Hegge  er intervjuet i 
Dagens Næringsliv under tittelen 
«Forulempningens mester». At 

han kan kunsten å tråkke på 
tær og trykke der det gjør 

mest vondt demonstrerer 
han i sin nye bok om de 

«sakkyndiges» tvilsomme praksis. 
Hegge avviser at hans hang til å 
stille folk til veggs og vise hvem 
som har best greie på hine og hitt, 
ikke har noe å gjøre med at han bare 

er 1,64 meter på strømpelesten. 
Han minner om at han er høyere 
enn både Stalin og Napoleon, men 
riktignok betydelig lavere enn sin 
kone på 1,78.

 Det fins ikke den ekspert som 
ikke den nå pensjonerte Hegge kan 
fristes til å legge seg ut med. Så var 
han da heller ikke mer enn rundt fire 
år før han begynte å lese høyt om 
sovjetiske troppekonsentrasjoner på 
Østfronten. 

Returadresse: Ukeavisen Ledelse, Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo
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Nå er det Åge Korsvold  
som regjerer i Orkla, så lenge 
det varer. I 2001 mente hode-
jeger Lars Esholdt at Kors-
vold hadde vist «systematisk 
dårlig dømmekraft». Nå 
mener Esholdt at Korsvold er 
«skreddersydd til oppgaven». 

Det er mulig Korsvold har 

tatt seg sammen, gått på kurs 
eller så har han rett og slett 
hatt godt av å bli 67 år. Noen 
blir bedre med alderen. Siden 
2001 har også det skjedd at 
Korsvold har giftet seg med 
Anita Bemer. Det kan det 
ha kommet mye godt ut av. 
Hun har blant annet skrevet 

bok om å forstå maktspillet 
i organisasjoner.  Bemer har 
også endt opp som en av tre 
ansatte i Esholdts hodejeger-
firma. 

Det kan da ikke være 
Bemer som har fått Esholdt til 
å gjøre helomvending i synet 
på hennes mann. 

Forulempnigens mester

SIDEN  SIST

Ole Gunnar Solskjær viser frem den elektroniske fotlenken han nå går med etter middagen hos 
Røkke tidligere denne uken.

Korsvold til det bedre

REDAKSJON OG ANNONSE:
Telefon/faks: 22 31 02 10/15

E-post: red@ukeavisen.no

ABONNEMENT:

22 31 03 40
Faks: 22 31 03 05

Hvem leverer 
best på jobben? 
Linda Lai, professor ved Handelshøyskolen BI, 
har forsket på hva som skiller gode og dårlige 
medarbeidere når det kommer til ytelse på 
jobben. I neste nummer av Ukeavisen Ledelse 
forteller hun om ferske studier fra tre norske 
banker samt annen forskning hun har gjort 
på bortimot 20.000 norske medarbeidere. 

Neste nummer

Hvem leverer 

I salg
1. juni!

Per Egil Hegge
Dagens Næringsliv under tittelen 
«Forulempningens mester». At 

han kan kunsten å tråkke på 

Forulempnigens mester




