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Ved redaktør Magne Lerø

Leder

Det ser ut til å være �ertall på Stortin-
get for at det skal være nullmoms 
både for papiraviser og nettaviser. 

Hvis det blir resultatet, kan Mediebedrif-
tenes Landsforening (MBL) juble over å 
ha fått lurt kulturminister Torhild Widvey 
ut på glattisen for deretter å sørge for at 
hun går over ende med sin egen medi-
epolitikk. Hvis Stortinget nekter å kutte 
pressestøtten med 50 millioner kroner og 
innfører nullmoms på digitale utgivelser 
uten betingelser, vil det være et betydelig 
nederlag for regjeringen.

Ap har sagt at de er med på null 
moms på digitale utgivelser under forut-
setningen av at det blir begrensninger i 
utbytte til aviseierne. Ap kastet seg også 
på populistbølgen med en kjekk mening 
om at lederlønningene måtte holdes i 
sjakk. Lønninger for ledere i næringslivet 
klarer ikke politikerne å styre. De trenger 
ikke en gang å forøke.

Slik Diderik Munch – styreleder i MBL 
og konsernsjef i Schibsted Norge – argu-
menterer, er det ingen tvil om at moms-
fritaket er en kollektiv støtte til medi-
ene. Det er denne støtten som virkelig 
monner. Momsfritaket utgjør rundt 1,7 
milliarder. De rundt 380 millionene som 
pressestøtten representerer, utgjør altså 
bare en liten del at statens subsidiering 
av avisene. 

Pressestøtten er en kompensasjon 
for det som skjer i et marked med fri 
konkurranse. Der er det markedslederen 
som vinner kampen om annonseinntek-
tene. I den digitale verden er det i enda 
større grad slik at «the winner takes it 
all». Fjernes pressestøtten samtidig som 
det innføres moms på aviser uten kom-
pensasjon, er det oppskriften på avisdød. 

Schibsted tror ikke papiraviser vil 
gi tilfredsstillende avkastning i tiden 
framover. Derfor satser de tungt på digi-
talisering. Om Aftenposten for eksempel 
klarer å bli en lønnsom digital avis, kan 
det stilles store spørsmålstegn ved. VG 
vil klare det. De er markedsleder og vil 
være i stand til å beholde denne posisjo-
nen. 

Krise sier MBL
Schibsted fant i fjor ut at de heller ville 
ha åtte prosent moms både på papir 
og nett enn null prosent på avis og 25 
prosent på nett. De �kk MBL med på at i 
valget mellom to onder, var åtte prosent 
både på papir og nett å foretrekke. 

Men nå har MBL ombestemt seg. Alt 
annet enn momsfritak både på nett og 
papir er full krise for mediene. I alle fall 
mener konsernene det, og det er de som 
har makten i MBL. Argumentet for at 
avisene ikke tåler åtte prosent moms, er 
det sterke fallet i annonsemarkedet.

Spørsmålet er om mediene utvikler 
seg i en retning som gjør at staten skal 
bruke enda mer penger på å opprett-
holde all medieaktiviteten. Digitalisering 
gir mer ensretting og mindre mangfold. 
Denne uken ble det kjent at VG kutter 
anmeldelse av bøker. De har tidligere 
anmeldt syv bøker i uken. Nå konsentre-
rer de seg om en bok i uken. Bokanmel-
delser passet i breddeavisen VG på papir. 
På nettet fungerer det langt dårligere. 
Dette er et nytt eksempel på at kultur-
bredden vil bli betraktelig redusert når 
det blir mindre papir og mer nett.

Et utvalg under ledelse av Yngve 
Slettholm foreslo for vel to år siden at det 
skulle innføres åtte prosent moms også 
for papiraviser, men at momsen skulle 
bli kompensert. Pressens folk sto fast på 
null moms. Flertallet i utvalget gikk inn 
for det såkalte «omfordelingsalter-
nativet» som innebar at avisene 
som får pressestøtte også får 
mest i momskompensasjon.

Det er et �ertall i Stortin-
get for at pressen ikke skal 
betale moms verken på papir 
eller nett, men det gjenstår å 
�nne inndekning for det staten 
får inn i moms på dagens digitale 
utgivelser. Hvis Stortinget må 
velge, skal de vite at et kutt i presse-
støtten på 50 millioner, vil få størst 
negative konsekvenser på kort sikt. 

Det var et visst innslag av 
Robin Hood over det 
Slettholmutvalget 
foreslo. Det iva-
retok de svakest 
avisene på 
bekostning av 
de sterkeste 
konsernavi-
sene. Hvis 
Stortinget vil 
gi mediene 
momsfri-
tak, bør 
de sørge 
for at den 
økningen 
i støtten 
ikke ender 
opp hos 
eierne, 
men 

forblir i avisene. Momsfritak er like mye 
støtte som pressestøtte. 

Stortinget bør la de enkelte medi-
ene få velge. Vil de ha momsfritak, skal 
ikke utbyttet være over �re prosent, for 
eksempel. Det er noe bedre enn en kan 
få ved å plassere pengene i banken. Om 
det da blir moms eller ikke på Aftenpos-
ten, får Schibsted avgjøre. Momsfritak er 
et tilbud, ikke et pålegg.

Hvem skal få?
Torhild Widvey har ikke helt bestemt seg 
for hva kriteriet for en digital utgivelse 
som får momsfritak skal være. Det er 
klart at det skal gjelde en såkalt PDF-
utgave, altså en elektronisk utgave som 
er lik en papiravis. Det må også kunne 
gjelde om man presenterer innholdet i 
et område på nettet og der alt innholdet 
presenteres som et redigert hele som en 
utgave.

Verre er det å de�nere hvem som skal 
omfattes av momsfritaket. MBL mener 
vel ikke at buzzit.no som kun inneholder 
«klippsaker» fra andre skal få moms-
fritak? Et slikt underholdningsnettsted 
bør selvsagt betale 25 prosent moms. 
Det er ingen grunn til at skattebetalerne 
skal subsidiere slikt. Og hva med TV2s 
nettside, skal de også få nullmoms? Skal 
det være 25 prosent moms på nyheter 
på TV, men null moms for samme nyhet 
på nett? Å de�nere hva som er en avis, er 
ikke enkelt. En mulighet er å knytte det 
til en papiravis, så lenge det varer. Men 
er det rimelig at ikke Nettavisen skal få 
momsfritak hvis alle de andre papira-
visene som har nettutgaver får det? Og 
hva med ukeaviser - skal ikke vi også få 
momsfritak for nettet?

Nationen ser seg ikke lenger i stand 
til å komme ut som papiravis. De har 
varslet omlegging til en digital avis. Det 
er ikke rimelig at de skal gå fra null til 25 
prosent moms fordi de legger om. Det er 
det bred enighet om. Samfunnet burde 

kunne ta seg råd til at Natio-
nen kan få nullmoms 

på digitale utgivelser 
dersom de aksepterer 

utbyttebegrensing.
Åtte prosent 

moms kan medi-
ene leve med om 

en henter opp igjen 
Slettholmutvalgets 
utredning med dertil 

hørende Robin Hood-
tenkning.

Widveys 
mediepoeng
Vi er da ikke der at staten må bevilge mer penger til avisene 
for at de fortsatt skal kunne betale store utbytter til sine eiere. 
Fortsatt momsfritak bør ledsages av utbyttebegrensinger.
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Kulturminister Torhild Widvey later til å tro at det er mulig for aviser å 
overleve om de mister pressestøtte og får åtte prosent moms i tillegg.

«Åtte prosent 
moms kan mediene 
leve med om en 
henter opp igjen 
Slettholmutvalgets 
utredning med 
dertil hørende 
Robin Hood-
tenkning.»

Av Magne Lerø
ml@ukeavisen.no
Av Magne Lerø
ml@ukeavisen.no
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TV 2, Statoil eller andre 
store bedrifter har 
ikke kjønn som et 

kriterium når de leter etter ny toppsjef. 
De er ute etter den beste som vil gi alt for 
å ska�e fram gode resultater.

Få timer før mediene kunne bringe 
nyheten om at Olav Y. Sandnes blir ny 
toppsjef i TV 2, hadde NRK et innslag 
i morgennyhetene om at det nå var 
på tide at mediene �kk en kvinnelig 
toppsjef. Det er det all mulig grunn til å 
ønske seg. Det er stort sett bare menn 
som bekler toppstillingene i media. 
�or Gjermund Eriksen regjerer i NRK, 
Rolv Erik Ryssdal i Schibsted, Espen Egil 
Hansen i Aftenposten, Torry Pedersen 
i VG, Are Stokstad i Amelia, John Arne 
Markussen i Dagbladet og Amund Djuve 
i Dagens Næringsliv. Går vi trinnet ned 
i størrelse er det menn som også styrer 
Klassekampen, Dagsavisen, Vårt Land 
og Nationen – henholdsvis Bjørgulv 
Braanen, Eirik Ho� Lysholm, Mads 
Storvik og Helge Simonnes. Trygve Røn-
ningen leder den største kommersielle 
radiokanalen, P4. MTG TV styres av 
Morten Micalsen, mens TV Norge ledes 
av Harald Strømme.

Men helt svart er det ikke. Hilde 
Haugsgjerd var ansvarlig redaktør i 
Aftenposten fram til i fjor og både Tove 
Lie og Mari Velsand har vært redaktører 
i Nationen.

Samme dag som det ble klart at Helge 
Lund skulle slutte som konsernsjef i Sta-
toil, var spekulasjonene i gang om hvem 
som ville bli ny sjef. Da kom kravet om 
at det denne gangen måtte bli en kvinne. 
Statoil har aldri hatt en kvinnelig topp-
sjef. Det ble argumentert med at det ville 
vært et �ott signal om en sterkere satsing 
på kvinner i toppledelsen i næringslivet. 
Andre tok til orde for at det var like viktig 
at de fant en ny sjef som ville dra Statoil 
i grønn retning. Noen ønsker seg en sjef 
som vil bremse nedbemanningen og 
«satse sterkere» på de ansatte.

Ingen av de kriteriene eller ønskene 
legger styret i Statoil vekt på. De skal 
�nne den beste sjefen. Det spiller ingen 
rolle om det er en mann eller kvinne. 
Gjerne en kvinne – det vil være et 
omdømmemessig pluss, men de vil aldri 
la kjønn være utslagsgivende for hvem 
de skal tilby toppstillingen til.

Både TV 2 og Statoil deltar i en 
beinhard konkurranse. Eierne forventer 
at styret leter etter en toppsjef som kan 
vise til god resultater, vil opptre som en 
sulten jeger for å drive inn de millionene 
som trengs, som kan ledelse og forstår 
seg på politiske prosesser. En må ha solid 
bransjekunnskap og ikke minst kunne 
ofre seg for en krevende jobb. En slik 
jobb krever at en er rede til å jobbe langt 
utover en normal arbeidsuke.

Olav Y. Sandnes er en dyktig leder. 
Det er ikke noe minus med at han ikke 
er kvinne. Minuset med ham er at han 
har liten redaksjonell erfaring. Det la 
heller ikke styret vekt på da de ansatte 
Arne Jensen som redaktør for snart 20 
år siden. Det er nok �ere som må kunne 
sies å være like godt kvali�sert som 
Sandnes. Det avgjørende er at han er 
eierens mann. Egmont vet hva Sandnes 
står for. Han har levert varene tidligere. 
Han har lang medieerfaring, høy digital 
kompetanse og et godt rykte på seg som 
leder. Sandnes kommer både utenfra og 
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innenfra. Det er en utmerket basis for å 
lede TV 2 i en meget krevende fase.

Det hadde vært spennende med en 
kvinne, ble det sagt i forbindelse med 
hvem som skal etterfølge Helge Lund i 
Statoil. Det hadde det utvilsomt, men 
styret tenker motsatt. Det er ikke ute etter 
annen spenning enn det som er knyttet 
til kjernevirksomheten deres. Alt handler 
om bunnlinjen til slutt. Det er det styret 

og daglig leder måles på i et børsnotert 
selskap. Det er ikke signalene til opinio-
nen som er avgjørende, men signalene 
til aksjemarkedet. For politiske partier 
og organisasjoner er det helt annerledes. 
Der er signaler til velgere, medlemmer og 
opinionen viktige. I disse sammenhen-
gene kan en oppnå «noe ekstra» ved at en 
kvinne kommer på toppen. For eierne i 
store bedrifter betyr det �nt lite. 

Suget etter   kvinner
«Olav Y. Sandnes 
er en dyktig leder. 
Det er ikke noe 
minus med at han 
ikke er kvinne.»
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Av Esben Ho�
esben@kultmag.no

-Dette er bakstreversk høyrepolitikk på sitt 
verste. De holder det de lover, men så 
har jo jeg heller aldri vært Høyremann. 

– Man snakker om eldreomsorg, og foreslår dette 
kuttet. Dersom de tror tilbudet kan utføres av de 
ansatte, mener jeg de ikke verdsetter kulturar-
beid, sier musiker og tidligere Tramteatermedlem 
Anders Rogg, som har holdt mange konserter for 
eldre og i 10 år var ansatt som musikkterapeut ved 
Vålerenga sykehjem i Oslo. 

Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, 
Fremskrittpartiets Kari Kjønaas Kjos, mener det 
nå er på tide å gå videre i jobben med å gjøre syke-
hjemmene bedre. Hun mener at sang og musikk 
er en del av stell og pleie av eldre, som kan blir 
utført av de ansatte. 

Den kulturelle spaserstokken ble etablert som 
nasjonal ordning i 2007 for å gi eldre mennes-
ker et profesjonelt kulturtilbud etter oppskrift 
av Den kulturelle skolesekken. Ordningen er en 

felles satsing mellom Kulturdepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet, hvor Kulturde-
partementet har forvaltningsansvaret. Av Norges 
428 kommuner var det 321 kommuner, eller 75 
prosent, som �kk tildelt støtte i 2013. Beløpene 
varierer fra 5000 kroner opp til 800.000 til Oslo 
kommune. 

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag 
(H) i Kulturdepartementet understreker at Kraft-
tak for sang og Sang i eldreomsorgen ikke erstatter 
Den kulturelle spaserstokken.

– Det skal supplere de tiltakene som Helse- og 
omsorgsdepartementet nå vil utvikle og gjennom-
føre dels i samarbeid med Nasjonalt kompetanse-
senter for kultur og helse, sier han til Aftenposten.

Pensjonistforbundet mener ordningen har 
vært en suksesshistorie fra dag én og vil nå ta 
saken til Stortinget 

Går videre
Frivillighetskonsulent i Bærum kommune, Harald 
Waugh, mener Den kulturelle spaserstokken har 
bidratt til å sikre at deres eldre institusjonsbeboere 
har fått et utvidet kulturtilbud, ved at midlene fra 

Spaserstokk-sjokk 
skaper debatt
Regjeringen ønsker å nedlegge Den kulturelle 
spaserstokken, som i �or fordelte 29.7 millioner 
kroner på 321 kommuner. Frp mener at sang 
og musikk kan utføres av de ansatte. 

staten har vært øremerket dette formålet.
– Hvis kommunene i Norge nå selv skal �nne 

midler i eksisterende budsjetter, er jeg redd for 
at dette kan bli en utfordring i forhold til allerede 
vanskelige økonomiske prioriteringer i kommu-
nene.  Dette tilbudet bidrar til et positivt innhold, 
glede og opplevelser i hverdagen til våre beboere, 
og er et viktig stimuli også for det sosiale livet på 
institusjonene våre. De som har opplevd og vært 
til stede ved disse arrangementene, og sett hva det 
gjør med publikum, skjønner viktigheten av dette. 
Jeg forstår godt at det vekker et stort engasjement 
hos folk at man ønsker å kutte dette tilbudet fra 
statens side, sier han.

Dr. Audun Mysjka, som er en ledende interna-
sjonal forsker omkring musikk som hjelpemiddel 
i eldreomsorgen, har i sin forskning funnet ut at 
musikk kan påvirke både stemningshormoner og 
immunforsvar som igjen gir bedre livskvalitet for 
eldre, herunder færre tilfeller av depresjon, alzhei-
mer, schizofreni og demens. I sin doktorgrad skri-
ver han blant annet at «For at musikk skal kunne 
brukes som støttebehandling, trenger vi å skape 
systematiske rammer som gjør det mulig å måle 
virkning og videreutvikle musikkbaserte meto-
der». Studier med beboere, ansatte og pårørende 
viser at  velvære knyttet til musikk særlig uttryk-
ker seg i kategoriene opplevd liv (bli levende), 
glede og fred (fordypning). Han mener musikk 
også trenger å settes i en ramme som ikke bare er 
sykdomsrettet, men legger vekt på ressurser og 
mestring.  

«Dette er 
bakstre-
versk høyre-
politikk på 
sitt verste.»

Anders Rogg har gitt mange konserter for eldre.
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uforpliktende tilbud. Vi tilbyr et uttall av destinasjoner i Norge og  
utlandet. Vi har solide samarbeidspartnere og er blant de første  
som får melding om gode tilbud, og om nye aktivitetstilbud på  
reisemålene.

Du får nytte av våre gunstige prisavtaler
Firmaturen skal være god investering i trivsel og motivasjon. Vi  
tilstreber at hvert enkelt �rma skal få mest mulig igjen for denne  
«investeringen». Gode samarbeidspartnere gir oss dessuten  
tilgang til markedets beste priser på riktig kvalitet.

Overlat den tidkrevende arrangørrollen til oss
Det tar mye tid å arrangere en gruppereise. Vår jobb er å gjøre det enkelt 
for deg. Vi kan også stille med en teknisk reiseleder på turen, slik at dere 
kan fokusere på det faglige og sosiale – mens vi tar oss av alt det praktiske. 
Vi tar oss av kommunikasjon og oppgjør med alle underleverandører. Du 
har én kontakt – i Peer Gynt Tours. Mer trenger du ikke.

Nye opplevelser som gir inspirasjon og motivasjon
I en travel hverdag er det kanskje viktig å kunne ta en pause. Å komme 
bort og oppleve noe nytt på en reise, kan gi påfyll av nye krefter og  
motivasjon. I tillegg til valg av destinasjon til rett pris, hjelper vi med et  
aktivitetstilbud som passer for deres gruppe. Kom gjerne med egne ønsker!
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Aktuelt

Av Martin Moland
martin.moland@ukeavisen.no

Asle Toje mener det er feil å tolke en eventuell, 
russisk ubåts tilstedeværelse i den svenske 
skjærgården som en opptrapping overfor 

Vesten og Nato fra russernes side. I stedet må dette 
tolkes som en episode som utelukkende omhandler 
det bilaterale forholdet mellom Sverige og Russland.

– Fra russisk side oppleves ikke dette som noe 
innspill i en debatt mellom Russland og Vesten. 
Svenskene har en meget begrenset evne til å 
beskytte sitt eget territorium, og det er det rus-
serne med en eventuell grensekrenking prøver å 
påpeke, sier Toje til Ukeavisen Ledelse.

Mener svenskene spiller høyt
Forskeren, som snart utgir boka «Jernburet» om 
blant annet spillet om Ukraina og det liberale ver-

Forsker: 

– Sverige merker  
konsekvensene
Forsker og utenrikspolitisk kommentator Asle Toje 
mener svenskene nå merker konsekvensene av en 
kon�iktlinje i møtet med russerne.

densbildets fall i utenrikspolitikken, mener sven-
skene og tidligere utenriksminister Carl Bildt har 
spilt et meget høyt spill overfor Russland. Den nå 
avgåtte Moderaterna-utenriksministeren har vært 
blant de argeste kritikerne av Putins politikk, blant 
annet i Ukraina.

– Den linjen svenskene har valgt, med en veldig 
sterk konfrontasjonslinje overfor Moskva, kom-
binert med et ekstremt under�nansiert forsvar, 
er farlig. Svenskene bruker 1,1 prosent av sitt 
samlede budsjett på forsvar. Det er for lite, og det 
begynner de å merke nå, mener han. 

Han har heller ikke noen stor tro på at Nato vil 
ofre mye politisk og militær kapital på å forsvare 
Sverige i en eventuell kon�ikt med Russland.

– Sverige ser ut til å tro at de er et slags æres-
medlem av Nato. Det er langt fra sannheten. Det 
kan bli et problem for Sverige at de ikke er Nato-
medlemmer, sier Toje. 

«Sverige ser 
ut til å tro at 
de er et slags 
æresmedlem 
av Nato. Det 
er langt fra 
sannheten»
Asle Toje, forsker 

Intens jakt: I Stockholms skjærgård har det svenske forsvaret jaktet på det som muligens er russisk ubåt i �ere dager.

Google mest  
pop på  
Linked-In
Linked-In er viktig for jobbsøkere og arbeids-
givere på jakt etter nye folk. Det sosiale 
nettverket lager årlig en rangering over hvilke 
arbeidsgivere som får mest klikk og oppmerk-
somhet. Her er topp 10 på årets liste: 
1. Google
2. Apple
3. Unilever
4. Microsoft
5. Facebook
6. Amazon
7. Procter & Gamble
8. GE
9. Nestle
10. Pepsi

NHO vil  
tettere på  
universi-
tetene
– Potensialet for å videreutvikle samarbeidet 
mellom næringsliv, forskning og universiteter 
og høyskoler er stort. Norsk næringsliv skriker 
etter kompetanse. Det kan utdanningsinsti-
tusjonene gi oss, men da må vi jobbe bedre 
sammen enn vi gjør i dag, understreker sier 
avdelingsdirektør Are Turmo i NHO. En fersk 
NIFU-rapport foreslår nye samarbeidsmodel-
ler mellom næringsliv og akademia.

Turmo mener at �ere studenter bør få 
tilbud om praksisplasser og internships, 
og påpeker viktigheten av å belønne �ere 
prosjekter og oppgaver i samarbeid med 
arbeidslivet.

●● NIFU-rapporten lister opp �ere økono-
miske virkemidler som kan tas i bruk for  
å skape et bærekraftig og systematisk  
samarbeid på sikt:

●● Resultatbasert �nansiering av samarbeid 
med næringslivet som del av �nansierings-
modellen, basert på nasjonale samarbeids-
indikatorer.

●● Ekspertgruppe-evaluereringer av samar-
beid med næringslivet som grunnlag for 
økonomisk uttelling.

●● Utviklingskontrakter mellom departe-
mentet og lærestedene der samarbeid 
med næringslivet gir økonomisk uttelling 
dersom målene nås.

●● Finansiering av utdanningssamarbeid 
som del av klyngeprogrammer og andre 
nærings- og innovasjonsrettede virkemid-
ler.

●● Nasjonale konkurranser om utdanningstil-
bud der samarbeid med næringslivet er del 
av vurderingskriteriene.

FOTO: SCANPIX



allegutta.no

Hvilket 
annonsemedium 
blir større enn tv, 
radio, ukepresse, 

utendørs, Facebook 
og Google i 2014?

Avisannonsen er større enn 
dem alle sammen. Tar du bort 
tv, er den større enn resten til 
sammen. Og det finnes bare 
én forklaring: Avisannonser  
virker. Hvorfor skulle  
Norges største og proffeste 
annonsører ellers ha avis  
som sitt viktigste medium? 

Effekt måles på mange måter: 
I kjennskap, merkestyrke, 
preferanse og engasjement. 
Men først og sist måles  
effekten i salg. I kundebesøk 
og slag på kassa.

Derfor er annonsen like 
effektiv for en lokal kjøpmann 

på hjørnet som den er for riks-
dekkende giganter. Og like 
effektiv til rekruttering og 
profilering som den er til salg.

Vi vet at nye medier kan  
virke spennende. Avis- 
annonsen er helt annerledes.  
Den bare virker.

Avisannonser virker. 
2,9 millioner nordmenn leser minst én avis hver dag.
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Medarbeiderundersøkelser

– Mange 
medarbeider-

undersøkelser er 
ubrukelige

O�e vet virksomheter mindre – ikke mer – om de ansatte etter 
at de har gjennomført undersøkelsene, ifølge organisasjons-

psykologene Thomas Ho� og Jon Anders Lone.

Om ledere, 
leder verktøy 
og leder-
utford ringer
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Medarbeiderundersøkelser

Av Dag Yngve Dahle 
dag@pxl.no

–Mange av medarbeiderundersøkel-
sene som norske virksomheter 
benytter i dag, er ubrukelige. De 

er av en slik art at virksomhetene ofte vet min-
dre om de ansatte, arbeidsmiljøet og forholdene 
i virksomheten enn de visste før de gjennomførte 
undersøkelsene, sier Jon Anders Lone, doktor-
gradsstipendiat i organisasjonspsykologi ved Uni-
versitetet i Oslo.

Kontrollrom
Målet med medarbeiderundersøkelser er å få inn-
sikt i hvordan en organisasjon fungerer og deretter 
gjøre noe med det som ikke fungerer.

– Dessverre er det slik at informasjonen de får 
ut ikke alltid egner seg som beslutningsgrunnlag 
for lederne, sier Lone.

Sammen med �omas Ho� presenterer han 
oppdatert forskning og konkrete råd i boka «Med-
arbeiderundersøkelser – en praktisk håndbok», 
som kommer ut i slutten av oktober. 

– Et bilde på en leder er at han sitter i et kon-
trollrom. Der får han informasjon inn og sender 
ordrer ut på bakgrunn av denne informasjonen. 
Informasjonen mange medarbeiderundersøkel-
ser gir kan ikke brukes som bakgrunn for ordrer 
som skal gå ut. Den kan ikke brukes som grunnlag 
for handlinger, sier Ho�, som er professor i organi-
sasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Hjemmesnekret
Begge forfatterne har - i tillegg til sin akademiske 
kompetanse - praktisk erfaring med slike under-
søkelser. Ho� har vært i konsulentbransjen, mens 
Lone har jobbet som HR-rådgiver.

– Vi kjenner til store undersøkelser der opp-
havet er ukjent, der man ikke vet hvem som har 
laget undersøkelsene. Er de hjemmesnekret? 

Er de kjøpt inn? Er de hentet fra internett av en 
tilfeldig konsulent? Vi mener bestemt at mange 
undersøkelser ikke holder mål, og det er synd at 
en del ledere i store virksomheter oppfatter slike 
undersøkelser som gode nok, sier Ho�.

Dette skyldes manglende kompetanse innen 
både HR og psykologi i mange selskaper, ifølge 
forfatterne.

– Ledere er gjerne veldig på ballen når det 
gjelder kvalitet og økonomi. De gir ikke en per-
son uten fagkompetanse i oppgave å sette opp 
budsjettet eller føre virksomhetens regnskap. Lista 
ligger åpenbart litt lavere når de skal ta vare på 
humankapitalen. I kunnskapsbedrifter er verdien 
av humankompetansen den største verdien de 
har. Det ligger et stort potensial i å gjøre dette på 
en bedre måte, sier Lone.

Feilene som blir gjort
Hva er så galt med undersøkelsene? Validiteten og 
reliabiliteten er ikke god nok, ifølge Ho� og Lone. 
Det er altså uklart hva undersøkelsene egentlig 
måler og målemetodene holder ikke vann. 

– Vi er opptatt av at de ikke bare måler klassiske 
forhold som motivasjon og trivsel, men også det 
som er spesielt viktig for den aktuelle virksomhe-
ten. I en servicebedrift er det for eksempel avgjø-
rende å måle servicekultur. Vi etterlyser også en 
tettere kobling til bedriftens strategi. I dag tilhører 
medarbeiderundersøkelser og strategiarbeid ofte 
to adskilte sfærer. Det �nnes �ere gode eksempler 
på hvordan dette kan gjøres i praksis. Helse Sørøst 
har for eksempel innlemmet måling av pasientsik-
kerhetskultur i sin medarbeiderundersøkelse, og 
�ere olje- og o�shoreselskaper måler sikkerhets-
klima i slike undersøkelser, sier Lone.

De peker også på at ofte gjennomføres slike 
undersøkelser av plikthensyn, noe som ikke sjel-
den fører til at resultatene legges i en sku� og blir 
liggende der. De ses på som en administrativ byrde 
i stedet for en HR-messig mulighet.

«Dessverre 
er det slik 
at informa-
sjonen de 
får ut ikke 
alltid egner 
seg som 
beslutnings-
grunnlag for 
lederne.»

En del ledere gjennomfører medarbeiderundersøkelser kun fordi de må gjøre det. Resultatene blir da lagt i en sku�, ifølge professor Thomas Ho� (til venstre) og doktorgradsstipendiat Jon Anders Lone.

Jungel
– Gjøres slike undersøkelser på en riktig måte, er 
de en gullgruve for ledere. De er et grunnlag for 
å �nne ut hvor man vil hen og hvordan man skal 
komme dit. Sistnevnte punkt viser seg å være van-
skelig i mange virksomheter. Det største potensia-
let ligger i spranget fra undersøkelsenes stolpedia-
grammer til konkrete råd om hvordan resultatene 
kan brukes, sier �omas Ho�.

Han sier samtidig at det ikke alltid er like enkelt 
å orientere seg i jungelen av undersøkelser.

– Det er mange undersøkelser av ulik kvalitet 
på markedet. Derfor har vi forståelse for at det kan 
være vanskelig for ledere å skille mellom gode og 
dårlige undersøkelser, sier professoren.

Varierende kvalitet på undersøkelsene til tross: 
Forfatterne ser en økende profesjonalisering i HR-
miljøene, for eksempel i andelen som har en mas-
tergrad i organisasjonspsykologi eller HR.

Dialog
– Vi opplever at stadig �ere ledere etterspør kon-
krete kriterier for gode, forskningsbaserte med-
arbeiderundersøkelser. Ett av hovedmålene med 
denne boka er å gi en oversikt over slike kriterier, 
sier Ho�.

Hva er så suksessoppskriften? Forfatterne kom-
mer med en rekke konkrete råd (se faktaboks). De 
sier at transformasjonsledelse er en suksessfaktor. 
Dette er en verdibasert form for ledelse der ledere 
og medarbeidere går fra egennyttig adferd til å gi 
av seg selv for en felles sak og en felles fremtid. 

Andre suksessfaktorer er økt autonomi til 
ansatte, og til en viss grad mer teamjobbing. Avde-
lingsvise tilbakemeldingsmøter med ansatte er 
et annet eksempel på beste praksis, der målet er 
å skape en felles forståelse for det som kommer 
frem i medarbeiderundersøkelsen. Basert på en 
kombinasjon av resultatene og dialogen med de 
ansatte kan virksomhetene velge ut noen fokus-
områder der de vil gjøre endringer.
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Ledere bør velge 
medarbeiderundersøkelser som …
●● … er basert på teori og forskning om e�ektive 

organisasjoner

●● … måler forhold som påvirker prestasjon, 
motivasjon og helse

●● … tilfredsstiller krav til stabile og presise 
målinger (reliabilitet og validitet)

Krav ledere bør stille til 
medarbeiderundersøkelsen
●●  Den bør kunne ses i sammenheng med 

virksomhetens strategi og mål (som andre 
nøkkeltallsmålinger (KPI-er)).

●● Den bør sette ledere i stand til å utvikle 
virksomhetens humankapital.

●● Resultater og analyser bør være mulig å 
omsette i konkrete tiltak.

●● Den bør følges av ressurser til å sette i verk 
og følge opp tiltak, for eksempel støtte fra HR 
eller konsulenter.

4 av forfatternes eksempler på 
medarbeiderundersøkelser som 
tilfredsstiller forskningsbaserte krav
●● QPS Nordic (Statens arbeidsmiljøinstitutt, 

Norge)

●● COPQSOQ II (Det nationale forskningscenter 
for arbeijdsmiljø, Danmark)

●● JDR-Monitor (Schouten & Nelissen / Human 
Factors Research*)

●● Norwegian Organizational Climate Measure 
(Human Factors Research*)

*) PROFESSOR THOMAS HOFF ER EIER AV SELSKAPET 
HUMAN FACTORS RESEARCH.

Forfatternes råd til ledere

-De færreste former for medarbeider-
undersøkelser tilfredsstiller arbeids-
miljølovens krav til hva de skal kart-

legge, overvåke og risikovurdere. Det �nnes ennå 
ikke en undersøkelse med spørsmål som er basert 
på en logisk, konsekvent modell for arbeidsmiljø, 
sier Bitten Nordrik, som er forsker i De Facto – 
kunnskapssenter for fagorganiserte.

Hun sier at dette er hovedgrunnen til under-
søkelsene har lav validitet og ikke alltid måler det 
de skal måle. 

Individuelt fokus
Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell er det som bør 
ligge til grunn for medarbeiderundersøkelser, ifølge 
Nordrik. Modellen, som er tuftet på arbeidsmiljølo-
ven, sier hvilke forhold undersøkelsene bør ta opp. 

Her inngår selvfølgelige faktorer som krav til 
fysisk og ergonomisk arbeidsmiljø samt psykoso-
siale krav, for eksempel om virksomheten tar vare 
på ansattes integritet og verdighet og om ansatte 
skånes for «trakassering og utilbørlig opptreden». 
Organisatoriske forhold skal også undersøkes, for 
eksempel arbeidets organisering, medvirkning, 
arbeidstid, kontrolltiltak, autonomi samt faglig 
og personlig utvikling.

Mange av disse faktorene er ikke en gang nevnt 
i arbeidsmiljøundersøkelsene som mange virk-

somheter benytter, ifølge forskeren.
– Mange temaer tas ikke med i undersøkelsene, 

uten at det gis noen begrunnelse for hvorfor de 
utelates. Som regel er det spørsmål knyttet til 
organisasjonens strukturer og systemer som ikke 
tas med. Dette gir et ensidig fokus på individuelt 
ansatte, sier hun.

Syndebukker 
Nordrik kom for få år siden med boka «Psykososial 
arbeidsmiljøkartlegging - en trojansk hest?», hvor 
hun viser at denne typen undersøkelser misbru-
kes. 

– Arbeidsmiljømodellen sier også hvilke virke-
midler som bør tas i bruk for å bedre det som ikke 
fungerer godt nok. Der er internkontrollforskrif-
ten for systematisk HMS-arbeid av stor betydning. 
Forskriften gjør det klart at helse-, miljø- og sik-
kerhetsarbeid skal skje i samarbeid med ansattes 
representanter. Dagens systemer har en tendens 
til å fungere som vaktbikkjer på bekostning av ver-
neombud og tillitsvalgte. Dette er svært beklagelig, 
sier hun.

I teorien skal de brukes for å bedre arbeidsmil-
jøet. Nordrik viser at de i praksis er et verktøy for å 
�nne syndebukker blant ansatte og ledere og for å 
bli kvitt brysomme medarbeidere i en maktkamp 
eller kon�ikt.

– Ofte ender resultatene opp som «bevis» på 
hvor gode eller dårlige lederne er. Når undersø-
kelser brukes på denne måten er det min erfaring 
at arbeidstakere sjelden informeres om det. De er 
ikke klar over at deres svar omgjøres til indekser 
som får konsekvenser for deres nærmeste 
leder.

– Tilfredsstiller 
ikke lovens krav
Arbeidsgivere bruker ikke medarbeiderundersøkelser slik 
lovverket sier at det skal gjøres, mener forsker Bitten Nordrik.

«O�e ender resultatene opp 
som ‘bevis’ på hvor gode 
eller dårlige lederne er.»

FOTO: DAG YNGVE DAHLE
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Medarbeiderundersøkelser

HR Norge-leder Even Bolstad 
advarer mot kon sekvensene 
av feil bruk av medarbeider - 
undersøkelser.

–I likhet med personlighetstester er det 
vokst frem et marked med leverandører 
av slike undersøkelser. Noen er svært 

gode, men det er varierende kvalitet – både på 
verktøyene, tolkningen av resultatene og tilta-
kene de setter i verk. Kombinasjonen av dårlige 
rådgivere, svake tester og ukvali�serte vurderin-
ger fra virksomhetens side kan gi full fart i feil 

retning. Dersom man er overbevist om at man 
forvalter en «sannhet» som ikke er der, blir man 
fort fartsblind. Det er dyrt og farlig, sier Bolstad, 
som understreker at han uttaler seg på generelt 
grunnlag.

– Men mitt inntrykk er at større virksomheter 
har mindre risiko for å falle i denne fella. De har 
mer kompetanse og større ressurser i egen orga-
nisasjon, og står bedre rustet til å levere en god 
kravspesi�kasjon, ha oversikt over leverandører, 
kvalitetssikre det de leverer og tolke resultatene 
på en kvali�sert måte, sier han.

«Tick the box»
Bolstad gir Ho� og Lone rett i at for få har virksom-

hetens behov som rettesnor når de gjennomfører 
undersøkelser. 

– Mange bommer fordi de har for lav bevissthet 
om behovene. Hvilke e�ekter ønsker de kunnskap 
om? Hva ligger bak? Litt for mange gjennomfører 
medarbeiderundersøkelser fordi «alle andre gjør 
det». Det blir «tick the box», slik vi ser det i med-
arbeidersamtaler, sier han.

HR Norge-sjefen sier at dette er et nytt område 
innen HR. Kvaliteten vil bli bedre, spår han.

– Målinger innen HR er et viktig, men foreløpig 
umodent område. Men det er i sterk, positiv utvik-
ling. Jeg er overbevist at vi kommer til å se bedre 
målinger år for år – rett og slett fordi kravene til 
faktabasert kunnskap øker. 

– Dyrt og farlig
«Dersom 
man er over-
bevist om at 
man forval-
ter en ‘sann-
het’ som 
ikke er der, 
blir man fort 
fartsblind.»

Even Bolstad, leder i HR Norge, sier at 
målinger innen HR er et viktig, men 

foreløpig umodent område. 

FOTO: HR NORGE
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Drømmen om EuropaDe som får seg utdannelse setter livet på spill i en farefull reise til Europa i håp om «få sukess». 

Drømmen om Europa

Drapsdømt 
for jordskjelv
Seismologen Giulio Selvaggi ble dømt for uaktsomt drap på 29 mennesker. Nå starter ankesaken. 
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Strid blant
Pavens folk

Konservative krefter fester grepet om Den katolske kirke i Norge. Møt en homofil katolikk som uansett 
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En kamp for livet - mot klokken
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Anita Myklemyr følger utenlandske og norske nettsider,  
blogger og papirmedier som skriver om ledelse.

Lest om ledelse

3 markeds-
føringstips

All markedsføring 
gir ikke mer salg.
Dorie Clark, skribent hos Forbes innefor salg og mar-
kedsføring, lister i en artikkel innlegg opp tre grunner 
til at markedsføring ikke alltid gir de forventede 
resultatene. Her er hovedkonklusjonene:

Gammeldags  
oppfatning av  
personlig salg
Personlige møter og relasjoner betyr noe for salg, 
men mange selskaper utnytter ikke de mulighe-
tene teknologien gir dem. Kunder ønsker å selv 
undersøke ting på nettet. Selgerne er dermed heller 
ikke så overlegne på informasjonssiden som de 
var tidligere. Før skulle selgere svare på alle mulige 
spørsmål. I dag finner kunden ut mer selv. Selgere 
må imidlertid fremdeles være eksperter i å bygge 
relasjoner, inngi tillit og forstå kundebehov.

Tror at mer  
kommunikasjon  

er bedre 
kommunikasjon
Blogger, sosiale medier og nett-
sider gjør at ethvert selskap 
kan publisere ubegrensede 
mengder med informasjon. 
Det gjelder imidlertid å motstå 
fristelsen til å overlesse folk 
med informasjon. Istedenfor 
å informere mer, hold deg til 
det som er relevant.

Lager ikke  
den rette 

markeds-
føringsmiksen

Å lage en glimrende markedsfø-
ringsplattform er fint, men for å drive 

etterspørselen må du gjerne markedsføre 
i flere kanaler. I den rette miksen.  
Det er ikke snakk om enten eller,  
men både og.

... milliarder kroner
Så mye importerte vi for i september. 
Dette er det nest høyeste tallet som 
noensinne er målt, melder Statistisk 
sentralbyrå. Eksporten økte også og 
endte på 71,7 milliarder kroner,  
7,7 prosent mer enn i samme  
måned i fjor. 

50,1

Adam Bryant står bak spalten the Corner O�ce 
i the New York Times, og har spurt rundt 250 
ledere om hvordan går fram når de ansetter folk. 
Hvilke kvaliteter ser de etter? Hvilke spørsmål 
stiller de?

Sjefene har fortalt at de opplever at jobbkan-
didatene forbereder seg godt og kommer med 
de “riktige” svarene på mange spørsmål. Når de 
blir spurt om sine negative sider, vil de typisk 
forsøke å snu det negative til noe positivt. De 
kan snakke om at de bryr seg for mye om andre 
eller at de jobber for hardt. En annen gjenganger 
er å si at man er perfeksjonist.

Stiller andre spørsmål
Topplederne som intervjuer har hørt alt dette 
før, og noen av dem har funnet nye måter å stille 
spørsmål på som kan avdekke svake sider.

Wendy Lea fra Get Satisfaction har fortalt at 

hun pleier å stille omtrent følgende spørsmål: 
“Tenk deg at vi har jobbet sammen i et halvt år 
og at jeg observerer noe ved deg som jeg ikke 
vet noe om nå. Hva vil det være?” Svarene kan 
handle om positive eller negative sider, men Lea 
har erfart at svaret deres hjelper henne å forstå 
hvem kandidatene er.

Seth Besmertnik, leder i Conductor, har 
i intervjuserien fortalt at han pleier å spørre 
folk om hvilke ønsker de har for fremtiden. De 
forteller, og lederen følger opp: “Tror du at du 
kommer til å være annerledes da enn du er nå?” 
Dette svarer kandidaten vanligvis bekreftende 
på, hvorpå lederen får en sjanse til å spørre kan-
didaten om utvikling. På hvilke områ-
der tenker han eller hun at han må 
utvikle seg for å nå dit han vil. Ut 
fra dette svaret kan Besmertnik 
vanligvis lese mye.

Utnytt musikkens kra�

F
O

T
O

: 

På jakt etter kandidatens svake sider
Hvordan få kandidater til å fortelle om 
sine svake sider i et jobbintervju?

Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�Utnytt musikkens kra�

Tror at mer 
kommunikasjon 

er bedre 
kommunikasjon
Blogger, sosiale medier og nett
sider gjør at ethvert selskap 
kan publisere ubegrensede 
mengder med informasjon. 
Det gjelder imidlertid å motstå 
fristelsen til å overlesse folk 
med informasjon. Istedenfor 
å informere mer, hold deg til 
det som er relevant.

Lager ikke 
den rette 

markeds-
føringsmiksen

Å lage en glimrende markedsfø
ringsplattform er fint, men for å drive 

etterspørselen må du gjerne markedsføre 
i flere kanaler. I den rette miksen. 
Det er ikke snakk om enten eller, 
men både og.

... milliarder kroner
Så mye importerte vi for i september. 
Dette er det nest høyeste tallet som 
noensinne er målt, melder Statistisk 
sentralbyrå. Eksporten økte også og 
endte på 71,7 milliarder kroner, 
7,7 prosent mer enn i samme 

Mange toppidrettsutøvere 
bruker musikken de har i 
høretelefonene til å psyke 
seg opp like før de skal 
ut i konkurranse. 

Noen forskere ved Insead merket seg dette ritualet 
og begynte å fundere på om noen typer musikk fun-
gerte bedre enn andre i psykologiske forberedelser. 
De var også nysgjerrige på om musikk kan få oss til 
å føle at vi får ekstra kraft og makt. Det skriver en av 
forskerne, Li Huang, i en artikkel hos Insead Insight. 

Etter å ha eksperimentert seg fram fant forskerne 
at noen typer musikk fungerte bedre enn annen 
andre. De fant også at musikken hadde noen 
effekter som tidligere forskning har koblet til 
makt: 

●● Evne til abstrakt tenkning

● Troen på at man kan kontrollere hendelser, 
herunder de man ikke har kontroll over

●● Handlekraft

Ikke uventet hadde mengden bass i musik-
ken en effekt på hvordan testpersonene 
følte seg. Forsøkspersoner som lyttet til 
versjoner av testmusikken med tung bass 
rapporterte at de opplevde at de hadde mer 
kraft og makt enn de som lyttet til versjoner 
med lite bass. 

Li Huang råd er da også som følger: Skru 
opp bassen på favorittlåtene dine og la 
følelsen av kraft og makt skylle over deg. 
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To måter sosiale 
medier endrer  
lederrollen på
Tenketanken til den danske organisasjonen 
Lederne mener at sjefers inntreden i sosiale 
medier kan endre lederrollen på mange måter. 
Dette er to av dem:

●● Fra kontroll til deltagelse i samtale. Sosiale 
medier har medført at bedrifter har mindre 
kontroll på kommunikasjon om eget selskap, 
men det åpner også for å påvirke gjennom 
aktiv deltagelse, for eksempel i fagdebatter. 
Deltagelse og synlighet kan være positivt 
for merkevarebygging og åpne dører til nye 
nettverk og muligheter. 

●● Fra strategi til eksperimenterende leder-
skap. Istedenfor å legge en plan og følge den, 
er det naturlig å la arbeid med sosiale medier 
skje i samhandel med brukerne. Det betyr at 
man ikke alltid vet hva som kommer til å skje, 
og at man må prøve seg litt frem. Det finnes 
eksempler på selskaper som hadde bestemt 
seg for ikke å ha kundeservice på Facebook, 
men som ble tvunget til å legge om strategien, 
ettersom siden stadig vekk ble bombardert 
med kundeservicespørsmål. 

3 tips til  
pendlere

Lange pendlerreiser 
kan være både kjede-
lige og irriterende. 
CBS News har snekret sammen en liste med 
tips til langpendlere. Dette er tre av dem: 

Lær deg noe
Istedenfor å lytte til musikk eller radio, lytt 
til lydbøker som kan hjelpe deg videre i kar-
rieren. Alternativt kan du kanskje bruke tiden 
til å friske opp et språk du en gang hadde på 
skolen? 

Be om �eksitid
Hvis du har mulighet til å reise til jobb før eller 
etter rushtiden, kan du spare mye tid. 

 Hjemmekontor en 
dag eller to i uken
Når du spør om hjemmekontor, styr unna 
mandag eller fredag. Det kan bli sett på som 
et forsøk på å ta langhelg. Det kan være lurt å 
spørre om en prøveperiode, og “gi jernet” når 
du jobber hjemme for å vise at det funge-
rer. Forsøk å svare raskt på e-post, da er det 
mindre risiko for at de som er på kontoret 
mistenker deg for ikke å jobbe. 

300 ledere i privat og offentlig sektor i Danmark har 
svart på en rekke spørsmål om endring i undersøkel-
sen “Mobilisering af forandring” fra det danske konsu-
lent- og opplæringsselskapet Center for Ledelse.

Hele 91 prosent av lederne mener at involvering 
av medarbeidere er den klart viktigste faktoren når 
adferd skal endres. Godt over halvparten av de spurte 
- 60 prosent - mener videre at medarbeiderne er blitt 
mer endringsvillige i løpet av de tre siste årene. Para-
doksalt nok viser imidlertid undersøkelsen samtidig 
at ledernes tro på at medarbeidere har kompetanse til 
å forandre seg har falt markant, skriver business.dk.

Wenche Strømsnes, administrerende direktør ved 
Center for Ledelse, tror at dette skyldes at lederne har 
erfart at de har satt i gang en forandring hvor de har 
gjort alt de har lært og lest i ledelsesbøkene, men at 
det likevel ikke har fungert. De erfarer at endringsle-
delse er vanskelig.

Ifølge Strømsnes er det lett å glemme alle de små 

tingene en forandring inneholder. En leder kan 
melde om at budsjetteringen skal skje på en ny 
måte, men likevel fortsette å budsjettere på gam-
lemåten. En annen variant er at man har iverksatt 
en endring, men at ting forsetter som før i enkelte 
deler av virksomheten. Det være seg på intranett 
eller andre steder. En leder kan la det gå, fordi det 
bare er en liten sak, men Strømsnes mener at hvis 
du skal lykkes med endring så må du endre alt i 
den retning du har sagt.

Anders Dreijer, professor i Økonomi og 
Ledelse ved Aalborg Universitet, sier i en kom-
mentar til business.dk at ledere ikke er dyktige 
nok endringsledere. Han mener at det er for 
mange ledere som ikke forstår, og dermed heller 
ikke anerkjenner, at ledere har har en emo-
sjonell reaksjon på forandring. Andre ledere 
forstår, men bruker likevel ikke de verktøyene 
som er til rådighet.

Endringsledelse  
vrient i praksis

«Jeg vil heller ta noen gale  
beslutninger enn for få beslutninger.
Dipper-sjef Cecilie Vanem til A�enposten

De ansatte er blitt mer endringsvillige, men 
sjefene har likevel fått mindre tro på ansattes evne 
til endring, viser en dansk undersøkelse.

Google topper listen over 
verdens 100 mest populære 
arbeidsgivere på LinkedIn.

Det sosiale mediet LinkedIn lager årlig en rangering over hvilke 
arbeidsgivere som er mest populære her i verden. I betydningen 
LinkedIns verden. 

I år har de analysert over 35 milliarder bevegelser mellom sel-
skaper og medlemmene til LinkedIn. De har blant annet sett på hvor 
mye oppmerksomhet selskapene får, herunder hvor mange som 
har sett på profilene til medarbeiderne til selskapet det siste året. En 
annen faktor som er målt, er engasjementet på LinkedIn, herunder 
hvor mange som har fulgt selskapets bedrifts- eller karriereside det 
siste året. 

Dette er verdens mest populære arbeidsgiverne på LinkedIn: 
1. Google
2. Apple
3. Unilever
4. Microsoft
5. Facebook

Resten av listen finner du på hjemmesiden til LinkedIn. 
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Lederspeilet

– En av mine største utfordringer er at jeg er så utrolig utålmodig.    Derfor er min største utfordring å vise tålmodighet. Utålmodigheten er min styrke - og min svakhet, sier Jens-Petter Kjemprud.

Jens-Petter Kjemprud har vært norsk ambassadør i både 
Sudan, Etiopia og Iran. Nå er han satt på den vanskelige 
jobben å skape fred i det voldelige og kaotiske Sør-Sudan. – Mitt 
overordnede mål og drivkra� er at verden skal bli et sted å bo.

Av Øyvind Risvik 
mail@risvikmedia.no

-Jeg har politisk bakgrunn fra venstresiden. 
Jeg er blitt inspirert av diktere som Rudolf 
Nilsen, som har satt ord på de viktige tin-

gene uten å bruke klisjeer. Jeg ser det som min 
plikt og bidra til at denne verden skal bli et bedre 
sted å bo, fortsetter Jens-Petter Kjemprud. – Jeg 
vil være med på å forandre, jeg vil være med på å 
påvirke saker som er større enn meg selv.

Jens-Petter Kjempruds første jobb var som FNs 
høykommissær for �yktninger i Somalia, fra 1988 
til 1989 og siden har han jobbet i både Etiopia, 
Sudan og Iran. 

– Jeg hadde jobbet en del med �yktninger, og 
var en stund leder av Foreningen mot rasisme, 
minnes han. – På 80-tallet �kk jeg henvendelse fra 
den iranske foreningen i Drammen, som gjerne 
ville organisere og engasjere ungguttene som kom 
til Norge. Vi startet et fotballag i regi av Drammen-
sklubben Skiold, og spilte som klubbens C-lag. Vi 
ble kalt Iraner-Skiold.

Sett mye forferdelig
Drammenseren har alltid vært interessert i ver-
den utenfor Norge, og �yktningene har stått hans 
hjerte nært.

– Det er en utrolig utsatt gruppe, sier han. – Det 
enkle utgangspunktet er at ingen ønsker å bo uten-
for sitt eget land, sier han.

– Jeg ble født ti år etter krigen. Bestefar var mot-
standsmann, far var �yktning i Sverige, og jeg hadde 
en onkel som jobbet for engelskmennene. Dette må 
ha vært starten på mitt engasjement for �yktninger. 

– Jeg har sett mye forferdelig, og de mennes-
keskjebnene jeg har kommet i kontakt med, går 
sterkt inn på meg.

Flyktninger er en viktig del av drivkraften for 
Jens-Petter Kjempruds liv og engasjement. 

– Jeg er nok blitt anklaget av mange i familien 
for at jeg tenker mer på verden og andre men-
nesker enn mine nærmeste. Dette er et dilemma 
jeg må leve med, og jeg kommer heller ikke vekk 
fra at vi lever i et av de best fungerende samfunn 
i verden. Det krever ansvar.

– Mine nærmeste er utrolig privilegerte, og de 
�este i Norge lever i et svært velfungerende sam-
funn. Nærheten til familien, de store oppgavene 
i verden og at alle mennesker trenger nærhet og 
omsorg, er et dilemma som jeg ofte blir stilt overfor.

Irans stolte historie
Jens-Petter Kjemprud har tjenestegjort i Etiopia i 
åtte år, og har slitt med de bildene hungersnøden 
og Bob Geldofs Band aid-engasjement har skapt. 

– Etiopia er et fantastisk land, det er et samfunn 
som har fostret verdens beste løpere, det er ka�ens 
hjemland, det er verdens første kristne statsdan-
nelse sammen med Armenia. Det er et samfunn 
sammensatt av mange religioner, folkegrupper og 
kulturer. Landet har en svært stolt tradisjon. De 
kontrollerte store deler av Afrika og langt inn på 
Arabia i sin storhets tid. 

Fra 2010 til 2012 var han ambassadør i Teheran. 
– Det er et sterkt fokus på at Iran skal bli en atom-

våpenmakt. Mange klarer ikke å se helheten i dette 
samfunnet. Landet har en fem tusen år gammel stolt 
historie. Her var sivilisasjonens vugge, og kravet på 
respekt, som de føler de ikke har fått fra Vesten, er 
stort. Jeg har jobbet med å bygge broer mellom de 
forskjellige forestillingene, og prøvd å få til nye rela-
sjoner mellom Norge og de landene han har vært 
ambassadør i, både Somalia, Etiopia og Iran. 

– Min jobb som ambassadør er å ivareta norske 
interesser, at vi må kunne forstå de samfunnene vi 
forholder oss til, med hele det sammensatte bildet 
det innebærer. Noen tror at jeg er ambassadør for 
det landet jeg er stasjonert i. Det er feil. Jeg er alltid 
Norges ambassadør. 

Internasjonal bragd
Norge har vært sterkt engasjert i Sudan i over førti 
år. Noe som førte til Sør-Sudans uavhengighet for 
tre år siden. 

Sudan er et av verdens fattigste land, det er et 
utall voldelige kon�ikter, matvareproduksjonen 
handelen har stoppet opp. Midt oppe i all denne 
elendigheten skal han få Sudan og Sør-Sudan til å 
snakke sammen og legge ned våpnene.

– Det har vært krig mellom Sudan og Sør-
Sudan siden 1955, sier Jens-Petter Kjemprud, og 
jeg pleier å fortsette med at det er en sammenfall 
mellom mitt liv og jobben som fredsmegler her. 

– Kon�ikten begynte da jeg ble født, og med få 
unntak har Sudan vært i nesten kontinuerlig krig, 
mellom det i hovedsak arabiske nord og i domine-
rende grad det afrikanske sør. Dersom vi klarer å 
forhindre ny krig mellom disse to landene, er det 
en svært stor bragd av det internasjonale samfun-
net. Sør-Sudan er verdens yngste land, som �kk 
uavhengighet for vel tre år siden. 

– Jeg tror lederne i dette nye landet vil se seg 
tjent med å �nne en relativt rask fredsløsning. Det 
er ikke sterke nok grunner for at de skal fortsette 
den krigen vi ser nå. Sør-Sudan har gode forutset-
ninger for å klare sin økonomi godt, men da må 
kamphandlingene ta slutt.

Selvdisiplinert
Mine personlige egenskaper er enkle, sier Jens-
Petter Kjemprud. – Jeg har en viss ydmykhet, og 
ønsker å prøve å forstå hvordan andre tenker. 
Jeg kommer ikke med ferdigtygde løsninger. 
Som fredsmegler tror jeg løsningen må ligge i en 
Sudansk sammenheng og deres egne tanker om 
hvordan freden skal oppnås. 

– Jeg er �ink til å lytte, jeg tar aktørenes interesser 
på alvor og prøver å forstå, hvordan både de lokale 
opprørslederne og verdenssamfunnet tenker.

– Er Jens-Petter Kjemprud en god megler og leder?
– Jeg tenker ikke så mye på det å være leder, 

jeg tenker mer på det å lede og det å jobbe hardt. 
En av mine tidligere ledere, utenriksminister Jan 
Pettersen sa: du skal kunne dine saker, aller helst 
skal du kunne dem bedre enn det de andre kan. 

– Kombinasjonen mellom å gå foran som et 
godt eksempel, være selvdisiplinert og klar i 

Mini-CV

Freds- 
megleren

tenkningen, vil jeg forhåpentligvis fostre sakene 
sammen med de jeg jobber sammen med. 

– Ledelse er relasjoner til mennesker på mitt 
eget nivå, og i forhold til det å være underordnet. 
Jeg har klare forventninger til at folk skal ta initia-
tiv selv. Jeg skal bidra til at de ansatte skal forstå 
hvilken rolle de har i organisasjonen. De skal selv 
ta grep for å utfylle den rollen. Som leder er det 
forventningene jeg forsøker å få frem.

Utrolig utålmodig
– Ser du dine medarbeidere?

– Jeg er �inkere til å gi positive tilbakemeldinger 
enn ta meg av de vanskelige. Det er vel noe som 
gjelder de �este ledere. Jeg prøver å inspirere mer 
enn å forklare. Jeg har forventninger er at de �nner 
sin rolle og at folk utvikler seg best ved å utføre 
enn å bli forklart. Det er litt som å være trener for 
et fotballag med 13–14 åringer. 

– Har du lært noe av Irangutta i fotballklubben 
Skiold?

– Alt dreier seg om å inspirere, sier Jens-Petter 
Kjemprud. – En god fotballtrener er den som får 
det beste ut av alle spillerne. Det viktige er å se 
alle, se at folk er forskjellige, se at de responderer 
på forskjellige måter. 

– En av mine største utfordringer er at jeg er så 
utrolig utålmodig. Derfor er min største utfordring 

Jens-Petter 
Kjemprud (59)
Sivil: Gi� med Anne 
Marie, �re barn fra to 
forhold. Er stolt over 
å være født på Nelson 
Mandelas bursdag 18. 
juli.
Bosted: Drammen.
Hobby: Løper, og 
da mener han ikke 
småjogging, men han 
løper langt og lenge. 
Har en lidenskap for 
fotball, og er stolt over å 
ha spilt på klubber som 
Skiold og Ballklubben. 
Har for øvrig spilt 
fotball i tretti land.
Stilling: Norges 
spesialutsending og 
fredsmegler mellom 
Sudan og Sør-Sudan.
Tidligere jobber: 
Startet som jurist i 
Arbeidstilsynet og LO. 
Før han ble ansatt som 
FNs høykommissær 
for �yktninger. 
Har vært ansatt i 
Utenriksdepartementet 
siden 1992, og vært 
ambassadør i Addis 
Abeba i Etiopia, i 
Khartum i Sudan og i 
Teheran i Iran.
Aktuell: reiser fra 
Drammen til Sudan 
og Sør-Sudan å jobbe 
sammen med USA og 
Storbritannia for å få til 
en fredsavtale mellom 
landene.
Jens-Petter om 
Jens-Petter: Kan 
sammenfattes i tre 
ord: lidenskapelig, 
utålmodig og engasjert.
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– En av mine største utfordringer er at jeg er så utrolig utålmodig.    Derfor er min største utfordring å vise tålmodighet. Utålmodigheten er min styrke - og min svakhet, sier Jens-Petter Kjemprud.

å vise tålmodighet. Utålmodigheten er min styrke 
– og min svakhet. – Vær utålmodig menneske, sier 
dikteren Inger Hagerup og fortsetter: Langsomt 
blir allting til. Skapelsen varer evig. Mørket ble 
lys og lyset ild, og mennesket våknet en dag og 
sa: jeg vil. 

– Dette diktet har jeg som en god ledetråd i 
både jobb og liv. 

Bit tennene sammen
– Når ting blir for komplisert for en fredsmegler?

– Ved faglig uenighet og komplisert kommuni-
kasjonen, må jeg aldri bli personlig. Jeg er opptatt 
av dette skillet, mellom det faglige og personlige, 
at uenighet ikke må gå på personligheten løs. Det 
betyr at jeg må være klar i budskapet. 

– Du kommer til å se forferdelig nød og uverdige 
overgrep. Hva gjør du når livet blir for komplisert?

– For alle blir livet innimellom litt for kompli-
sert. En av mine sterke sider, er at jeg sjelden 
ser meg bakover. Jeg ser stort sett fremover, jeg 
ser muligheter mer enn vanskeligheter. Man 
må som regel ha vært gjennom vanskelige 
situasjoner for selv å se andres situasjon. Det 
er mange mellommenneskelig relasjoner som 
ikke er enkle. 

– Jeg har selv hatt ting i livet som har vært van-
skelig. Da har det vært viktig å snu det til mulighe-

«Jeg har 
klare for-
ventninger 
til at folk skal 
ta initiativ 
selv. Jeg skal 
bidra til at 
de ansatte 
skal forstå 
hvilken rolle 
de har i orga-
nisasjonen. 
De skal selv 
ta grep for å 
utfylle den 
rollen.»

ter. Bit tennene sammen, har jeg sagt til meg selv, 
prøv å forstå hvordan du selv har blitt en del av 
en kon�ikt. Prøve å endre ditt handlingsmønster 
gjennom selvforståelse. Selvinnsikt er dessverre 
alt for ofte den vanskeligste innsikt.

– Ved min måte å være på, har det skapt sterke 
følelser hos andre. Noen har blitt såret av min 
direkte måte å være på. Da har jeg måttet prøve å 
endre min måte å kommunisere på.

Dobbeltmoral
– Hvor viktig er familien?

– Det å ha noen rundt seg, er selvfølgelig viktig. 
Det har jeg ikke i Sudan. Det betyr at jeg kan jobbe 
ubegrenset. Jeg må �nne andre å konsultere eller 
�nne trøst hos. Når man har sett så mye som meg, 
og jobbet så mye, er det å ikke ha med familien, 
en ekstra belastning.

– Jeg har vært mye fraværende, fra både koner 
og barn, og nå også barnebarn, sier Jens-Petter 
Kjemprud. – Samtidig håper og tror jeg at de har 
fått noe annet av meg enn nærhet. Indirekte har 
de fått opplevelser og innsikt som jeg håper har 
vært til det beste for dem.

– Min sønn har valgt en helt annen vei enn 
meg. Han jobber ved Drammens Teater, mens 
min datter studerer statsvitenskap og utvikling, 
og går tilsynelatende i mine fotspor. Jeg er glad 

for begge to, og jeg tror de best selv �nner ut hva 
de ønsker av livet.

– Individualismen i de rike samfunnene i dag 
har gått veldig, veldig langt. Jeg kan selv ha �ne 
dressjakker og �n leilighet, og det er kanskje en 
dobbeltmoral hos meg her. Men gjennom alt 
har jeg stor tro på det å kunne bidra til endrin-
ger. Jeg synes mange ting er viktigere enn det 
materielle.

Skjærer i hjertet
– Angrer du på noe?

– Jeg angrer ikke et sekund på det livet jeg har 
levd. Jeg føler at jeg har bidratt på et sett til god 
politisk utviklingen i �ere av de landene jeg har 
jobbet i. 

– Det jeg ikke har fått gjort til nå, får jeg ikke 
gjort om igjen. På alle de stedene jeg har tjeneste-
gjort, er det skapt veldige spesielle og sterke bånd. 
Hvis det skulle skje at jeg bare har kort tid igjen 
å leve, og var frisk, ville reise og ta farvel med de 
stedene jeg har tjenestegjort.

– Det skjærer meg i hjertet å tenke på at det er 
generasjoner der ute som ikke får utdannelse, som 
ikke har et tilfredsstillende helsevesen og som ikke 
blir gitt et verdig liv. 

– Mitt overordnede mål og drivkraft er at verden 
skal bli et sted å bo. 
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Mari 
Midtstigen
Stilling: Redaktør i 
Egmont Publishing 
for magasinene For-
eldre & Barn, Baby-
drøm, BAM og Glade 
barn i barnehagen 
Årets unge ledrere: 
Andreplass i Årets 
Unge Ledere 2013

– For meg er 
det flere faktorer som er viktige: Det aller mest 
åpenbare er jo at arbeidsoppgavene i seg selv er 
spennende og utfordrende. I tillegg er det for meg 
som leder og småbarnsmamma viktig med en 
arbeidsgiver som er fleksibel og har forståelse 
for at jeg noen ganger må sette familien først. En 
ting jeg setter veldig pris på med min nåværende 
arbeidsgiver Egmont er at vi faktisk er en stiftelse 
som gir 85 millioner kroner i året til ulike prosjek-
ter som arbeider for sårbare barn

– Så ønsker jeg jo å jobbe et sted der toppledel-

sen er tillitvekkende, synlige og snakker godt med 
alle. Det bør dessuten være et fellesskap på tvers av 
avdelingene. Et positivt tiltak hos oss i år var at vi 
hadde en innovasjonsuke der vi jobbet på tvers

– Det er svært viktig at det er en arbeidsplass 
som satser på etterutdanning av de ansatte, og at 
jeg stadig får tilbud om å lære mer og utvikle meg 
faglig og som leder. Jeg må ha følelsen av at dette er 
et sted hvor jeg kan få nye oppgaver etter hvert som 
jeg vokser, og kan få mulighet til å klatre i gradene 
dersom jeg gjør det bra

Stian Thomassen
Stilling: Banksjef, Storkunder – Nysalg, Nordea 
Bank Norge ASA 
Årets unge ledere:  Kandidat i Årets Unge Ledere 
2013.

– Det er faglige utfordringer og faglig utvikling 
som er det viktigste. Der hvor det ikke er utvikling 
er det avvikling. For meg er dette den sterkeste 
drivkraften. En arbeidsgiver har mye å hente på 
dette området

– Man skulle kanskje 
tro at dette burde være 
enkelt å legge opp til 
gode systemer rundt 
utvikling, men i praksis 
synes det utfordrende 
å få til gode varige ord-
ninger. Det er selvsagt 
både arbeidsgiver og 
arbeidstagers ansvar 
å sørge for utvikling og 
progresjon, men ofte vil 
arbeidsgivere nedprioritere denne biten. Det skyldes 
ofte et litt for kortsiktig perspektiv. Man har ikke tid 
eller råd. Hospiteringsordninger, både internt og 
eksternt er spennende muligheter som burde benyt-
tes i større grad.

– Jeg tror også at det er en trend at fremtidens 
ledere har økt fokus på frihet og handlingsrom, og 
ønsker en dynamisk arbeidsgiver som er i stor utvik-
ling med alle de spennende mulighetene dette med-
fører. Virksomheter som oppfattes som for internt 
fokuserte fremstår nok som mindre interessante.

Unge ledere

Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

Det kommer fram i en undersøkelse, gjen-
nomført av Assessit blant kandidater i 
talentprogrammet Årets Unge Ledere. 

Kandidatene ble spurt om hvilke faktorer som er 
viktigst ved valg av ny arbeidsgiver. Svarene, både 
blant �esteparten av de kvinnelige og mannlige 
lederne, var tydelige: 65 prosent av kvinnene og 45 
prosent av mennene mente at bedriften bør satse 
på medarbeiderutvikling. De gode eksemplene 
må dessuten fremheves. 

43 prosent av kvinnene og vel 40 prosent av 
mennene i undersøkelsen mente dessuten at en 
attraktiv arbeidsgiver legger til rette for en god 

balanse mellom jobb og privatliv. Dyktig ledelse 
og fremtidige karrieremuligheter var også viktig 
for lederkandidatene, ifølge undersøkelsen.

Anne Mørup-Andersen, prosjektleder for 
Årets Unge Ledere, sier at det er viktig for unge 
ledere at bedriftene tydeliggjør at de både satser 
på, og investerer i, sine medarbeidere.

– Det er tydelig at det er viktig for de unge 
ledertalentene at arbeidsgiverne satser på med-
arbeiderutvikling. Arbeidsplassene blir attraktive 
for dem når dette er synlig, og da øker nok jobb-
trivselen også, sier hun.

– Landets beste unge ledere
Ifølge Mørup-Andersen er deltakerne i Årets Unge 
Ledere blant landets beste ledertalenter. Kandi-

Når norske ledertalenter skal velge ny arbeidsgiver, 
legger de mest vekt på at bedri�ene prioriterer medar-
beiderutvikling og fremhever de gode eksemplene. 
Arbeidsgivernes attraktivitet øker dessuten dersom det 
legges til rette for balanse mellom jobb og privatliv.

«Det er vik-
tig for de 
unge leder-
talentene 
at arbeids-
giverne 
satser på 
medarbeider-
utvikling.»

Workshop under Årets Unge Leder i 2013.

Dette mener tidligere Årets Unge   Ledere-kandidater

Utvikling 
og balanse 
er  viktig for 
ledertalentene

datene søker utfordringer, bevegelse og utvikling. 
Dette overrasker henne ikke.

Derimot er ønsket om mer balanse mellom 
jobb og familieliv mer overraskende. Når kandida-
tene vektlegger dette så sterkt som undersøkelsen 
viser, er det noe som bør tas på alvor:

– Det er overraskende. Samtidig er dette unge 
kvinner og menn, som har familie, barn og karri-
ere. Det vil alltid være viktig at bedriftene deres, 
så vel som ledelsen, er �eksible nok til at man får 
hverdagen til å fungere, sier hun. 
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FOTO: ASSESSIT

Workshop under Årets Unge Leder i 2013.

●● Assessit har utviklet konseptet Årets Unge 
Ledere. Kåringen har vært gjennomført 
siden 2009, og er faglig forankret og basert 
på veldokumentert forskning. Gjennom 
å måle personlige egenskaper, innhente 
informasjon om hvordan lederne takler 
dagens arbeidssituasjon, samt observere 
yrkesrelevante kompetanser gjennom 
jobbsimulering, kåre de beste lederne. 

●● Årets Unge Ledere 2014 åpner for 
påmeldinger  
1. november. Fristen er 8. desember

●● Påmeldingen er gratis og gjøres via Assessits 
hjemmesider

Kriterier for påmelding:
●● Alder: 40 år eller yngre

●● Kandidaten må ha ansvar for en 
organisasjon/avdeling med minimum fem 
medarbeidere

●● Har vært i sin nåværende stilling i minimum 
12 måneder

●● Prosessen er endret i år:

●● Etter påmelding gjennomgår alle 
kandidater en test (basert på Assessits 
lederkompetanser), og deretter får man 
mulighet til å laste ned en rapport til egen 
gjennomgang. De som går videre i denne 
prosessen får beskjed i slutten av desember

Bakgrunn:
●● Bakgrunnen for etableringen av Årets Unge 

Ledere er erkjennelsen av at godt lederskap 
stadig blir mer avgjørende for å oppnå gode 
resultater, både i privat og o�entlig sektor 

●● Gode ledere er ledere med selvinnsikt og 
skaper gode resultater. Gjennom kåringen 
Årets Unge Ledere ønsker Assessit å sette 
fokus på godt lederskap. For virksomheten 
er dette en god måte å gjøre det samme på, 
samt eksponere sine dyktige ledere internt 
og eksternt. Bedri�en utfordrer, evaluerer og 
utvikler dyktige unge ledere i en spennende 
prosess

●● Bedri�er nominerer sine unge ledere fordi:

●● Gir anerkjennelse og oppmerksomhet til 
dyktige unge ledere

●● Fremhever virksomhetens dyktige ledere 
som gode eksempler, internt og eksternt

●● Utfordrer og utvikler lederne, slik at de blir 
enda bedre 

●● Får tilgang til oppdatert forskning og 
kunnskap

●● Pro�lerer virksomheten som en attraktiv 
aktør som satser på utvikling av talenter

●● Supplerer og utfordrer eksisterende, interne 
lederutviklingsprogrammer

KILDE: ASSESSIT

Dette mener tidligere Årets Unge   Ledere-kandidater

Årets Unge Ledere

Prosjektleder for Årets 
Unge Ledere, Anne Mørup-
Andersen, forteller at unge 
ledere søker både utvikling 
og balanse mellom jobb 
og familieliv når de velger 
arbeidsgiver.

Magne Nordgård (36)
Stilling:Administrerende direktør / CEO, Eika 
Forsikring AS 
Årets unge ledere: Vinner av Årets Unge Ledere 2013

– Som leder blir jeg motivert av mange faktorer. Og 
ved siden av medarbeidere er selvmotivasjonen vik-
tig. Dette kommer gjennom å ha en balansert arbeids-
tilværelse, hvor det faglige, strategiske og forretnings-
messige innholdet utfordres. Vi skal skape noe! Vi skal 
styrke lokalbanken gjennom å levere gode produkter 
og tjenester til deres og våre felles sluttkunder. Vi skal 
levere overskudd til våre eiere. Og vi skal skape trivsel 
og et utviklende sted å være for våre ansatte. Dette får 
jeg lov til å være med på å påvirke og bestemme, noe 
som gir meg den ønskelige balansen.

– For meg handler det om å jobbe med men-
nesker, og det å prestere godt med andre gir meg 
motivasjon. Samtidig å være i posisjon til å kunne 
ha et ansvar og påvirkningskraft i dette arbeidet gir 
mening for meg.

– Det handler også om å ta et personlig ansvar for 
sin egen utvikling og tilværelse. På den måten er dette 
en bevegelig målskive. Her vil preferanser og faser 

kunne endre dine fakto-
rer for valg av arbeidsgi-
ver, men som vi ser går 
flere av de viktigste fakto-
rene og driverne igjen for 
valg av arbeidsgiver.

– Ledelse må settes 
på kartet. Det er et svært 
spennende fagområde. 
Du må først lede deg 
selv. Selvinnsikt og 
bevissthet er avgjørende for godt lederskap, og i det 
hele tatt å ta stilling til hvorfor man skal være leder 
er et godt spørsmål å stille seg. Alle passer ikke til å 
jobbe med ledelse, og jeg tror en stor andel av ledere 
i norsk næringsliv og i offentlig sektor har havnet der 
av forskjellige grunner – muligens er noen rekruttert 
inn på ubevisste eller feil premisser.

– Hvis selskapet har et bevisst forhold til sine leder-
verdier, lederegenskaper, utviklingsløp for lederen og 
hvilken egenmotivasjon som kreves hos en leder, tror 
jeg man enklere vil sørge for denne matchen og på 
sikt fremstå som attraktiv for de unge lederne.

Strategiske valg
Bedriftene ønsker å være attraktive for de beste 
medarbeiderne. Derfor bygges det sterke orga-
nisasjonskulturer som inkluderer det de unge 
lederne etterspør, forteller Mørup-Andersen.

– Dette er viktig for bedriftene, i forhold til 
rekruttering og utvilsomt også for å knytte til seg 
de beste medarbeiderne, sier hun.

Tendensen er klar: Unge ledere søker inn�y-
telse i sin arbeidshverdag, og ønsker å jobbe for 
en virksomhet som både prioriterer sine medar-
beidere og som viser dette. Ifølge Mørup-Ander-

sen viser kandidatene i økende grad at de søker 
seg til miljøer med dyktige ledere, som legger til 
rette for at hverdagen henger sammen. Slik kan 
de ansatte prestere bedre på jobben.

– I tillegg ønsker de å ha noe å strekke seg etter. 
Arbeidsgiverne bør tilby karrieremuligheter, sier 
hun.

I en annen undersøkelse fra Assessit, som tok 
for seg det de unge kandidatenes vektlegger i et 
ansettelsesforhold, viste at de var opptatte av 
beslutningsfrihet, faglige utfordringer, trivsel og 
lønnspakke, forteller Anne Mørup-Andersen. 
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Lederverktøy

Flere av våre 
lederverktøy
�nner du på  
ledelse.as/ukeavisen

Både pengene og helsen din kan stå på spill 
dersom du bestemmer deg for å starte din 
egen bedri�. Her kan du lese om hvilke 
risikoer du tar og hvordan du kan forberede 
deg best mulig i oppstartsfasen.

Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

Entreprenørskap er synonymt med risiko, 
hevder direktør Jayson Demers i Audien-
ceBloom på nettstedet Entrepreneur.com. 

Når du starter din egen bedrift må du være beredt 
til å ofre både personlig kapital og få brynt din 
egen mentale helse. Mange synes det er verdt det, 
siden man kan tre�e sine egne beslutninger og 
styre sin egen skjebne. Likevel må du være for-
beredt på ta en rekke typer av risiko for virkelig å 
lykkes med prosjektet ditt, ifølge Demers.

16-timersdager
Han får støtte av Odd Moe, leder for Gründernes 
Hus i Oslo. Til tross for at vi har et unikt sikker-
hetsnett i Norge for arbeidstakere, ønsker mange 
å starte egne bedrifter. Da er det mange faktorer 
som spiller inn når det gjelder risiko, forteller han:

– Gründere må regne med å jobbe døgnet 
rundt. Det er ikke uvanlig med mellom 12 og 16 
timers arbeidsdager. Da får familielivet kjørt seg. 
Det skal svært forståelsesfulle familier til for å tole-
rere slike arbeidsmengder og reisingen som ofte 

er forbundet med oppstart av bedrifter, sier han.
Han forteller at han selv har reist seg ut av to 

forhold, i en tid da han reiste mye mellom Norge 
og USA. Det var tøft å stille klokken tilbake til norsk 
tid da han først var hjemme i Norge.

Økonomi
Det er aldri noen garanti for å lykkes som gründer. 
Ifølge Moe er det bare ti prosent som gjør det – og 
de lykkes bare delvis.

– Bare mellom én og to prosent lykkes skikke-
lig, sier Moe, som har jobbet med �ere hundre 
gründere i mange sammenhenger.

Han forteller at mange gründere jobber mot 
en fremtidsexit, og at de må jobbe for å ta ut så 
lite lønn som mulig. Det kaller han et paradoks.

– Etter hvert må de lære seg å leve med sam-
funnsforhold, og kontakt med Skatteetaten, 
betaling av mva og arbeidsgiveravgift blir en del 
av hverdagen. Jeg anbefaler gründere å vente så 
lenge de kan med å ansette folk, sier han.

Ifølge Moe bør gründere etablere aksjeselskaper 
og beskytte personnumrene sine så raskt de kan.

– De �este gründere opplever å få inkassovars-
ler og konkurstrusler. Det er tøft å være gründer. 

Det har vi også merket her på Gründernes Hus, 
der �ere har hatt problemer med å betale leien 
sin, sier han.

Sjokkskatt før omsetning
Når bedriften lykkes med å få en investor, og får til 
en emisjon, kommer gründeren i skatteposisjon. 
Det kan skje før du har omsatt noe som helst.

– En bekjent av meg opplevde dette, og �kk en 
sjokkskatt på over 400.000 kroner. Det er forståelig 
at mange entreprenører velger å �ytte ut av landet. 
Jeg anbefaler alle gründere som kommer i skat-
teposisjon til å kanalisere energien sin mot dette. 
Dette krever profesjonalitet og at det handles etter 
boka, sier han.

Han mener vi bør se på muligheten for å 
avlønne ansatte med opsjoner, for å skape kon-
kurransedyktige forhold for norske gründere. De 
har dårligere forhold enn sine internasjonale kon-
kurrenter, mener han.

Ansettelser 
Når du starter en bedrift, og planlegger å ansette 
folk, må du tenke spisskompetanse. De som kom-
mer inn må være dyktige innen sine fagfelt. Det 
hjelper ingen at alle er gode på drift og salg.

– Man må bygge team med komplementære fer-
digheter. For eksempel er det viktig å ha en advokat 
eller revisortype, som kan holde butikken samlet 
samt ta seg av formalia og sørge for punktlig kor-
respondanse med myndighetene, anbefaler han.

Ifølge Moe er det lett for gründere å gå på trynet 
i Norge nettopp på grunn av at man ikke tar for-
maliteter på alvor. Derfor påpeker han viktigheten 
av å innarbeide gode rutiner, og sørge for at alle 
henvendelser mot bedriften blir håndtert på en 
profesjonell måte.

Norge som �nansiell 
hovedstad i Europa?
Moe mener Norge har muligheten til å posisjonere 
Norge som en �nansiell hovedstad i Europa.

– Vi har både oljen, venturemiljøene og den 
private equity-kapitalen til å gjøre det. Det bør leg-
ges til rette for at �nansbransjen skal prioriteres. 
Vi har alle muligheter, sier han. 

«Gründere 
må regne 
med å jobbe 
døgnet 
rundt. Det er 
ikke uvanlig 
med mel-
lom 12 og 
16 timers 
arbeidsda-
ger.»

Gründere og risiko:

– Kun 1 % lykkes

Odd Moe, leder for 
Gründernes Hus i Oslo.
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Ingen fast inntekt:
●● Skal du lykkes som eier må du først vinke 

farvel til din nåværende jobb – og i noen 
tilfeller karrieren din.

●● Noen har luksusen ved å ha en backup-plan – en 
mulighet til å gå tilbake til karrieren sin dersom 
ting ikke fungerer med gründerprosjektet.

●● For de �este gründere handler valget om å 
kaste seg ut i det og å ta risikoen.

●● Det er ingen garanti for inntekter de første 
månedene eller årene, avhengig av type 
virksomhet.

Ofre personlig kapital:
●● Noen gründere får muligheten til å starte 

virksomhetene sine ved hjelp av ekstern 
�nansiering, o�e ved hjelp av såkalte 
«business angels», statsgarantier eller lån.

●● Crowdfunding har blitt en populær �nansi-
erings metode, der kunder og samarbeids-
partnere er med på å �nansiere prosjektet.

●● De �este gründere må riktignok grave dypt i 
sine egne bankkontoer og oppsparte midler, 
for å få til oppstarten.

●● Det er ikke alltid nødvendig å bruke opp alle 
pengene dine, men du må regne med å bruke 
en vesentlig del av dine egne penger – noe som 
kan svekke sikkerhetsnettet ditt.

Manglende cash �ow:
●● Selv om du har kreditt er det vanskelig og 

stressende å sikre en jevn kontantstrøm.

●● Du kan posisjonere deg for et år med pro�tt, 
men likevel slite med dag-til-dag-kostnader 
dersom inntektene ikke overstiger 
kostnadene over tid.

●● Regninger hoper seg opp raskt, og hvis du ikke 
har nok inntekter til å dekke din utgående 
kontantstrøm, vil du etter hvert mangle penger 
og bli tvunget til å bruke av nødmidlene dine.

Lav interesse:
●● Uansett hvor mye du forsker eller hvor mange 

tester du gjennomfører, vil du aldri helt og fullt 
kunne estimere interessen for bedri�en din.

●● Folk er uberegnelige, og dette har ført til at 
mange planer har gått i vasken.

●● Selv når alle data virker å gå i din favør er det 
en mulighet for at du overestimerer interessen 
for bedri�en din.

Ansettelser:
●● Når du starter en bedri� vil du ikke ha et ferdig 

team av ansatte som jobber for deg. I stedet vil 
du antakeligvis ha en liten, sammenvevd 
gruppe med mennesker som jobber døgnet 
rundt sammen i et forsøk på å få ting gjort.

●● Du blir nødt til å stole ekstra mye på de ansatte, 
spesielt hvis de har nøkkelkunnskap som er 
vanskelig å �nne andre steder, og hvis de er 
villige til å jobbe for en lavere lønn enn 
bransjestandarden.

●● Leier du inn eksperter eksternt, vil du måtte 
stole hundre prosent på at de leverer i henhold 
til avtalt tidsfrist. 

Tidsfrister:
●● Oppstarter blir naturlig tvunget til å overholde 

strenge tidsfrister når produkter skal lanseres 
og milepæler skal nås.

●● Sårbare �nanser, og investorer som er 
utålmodige etter å se resultater, tvinger 
gründere til å sette seg �ere mål og får dermed 
�ere tidsfrister som de er helt avhengige av å 
overholde.

Tid og helse:
●● Regn med å bruke utallige timer overtid på å 

nå dine mål.

●● Stress, søvnmangel og manglende fritid er 
konsekvensene.

●● Denne livsstilen kan være usunn, så du må 
ikke glemme å ta vare på deg selv.

 
 
 

KILDE: JAYSON DEMERS, CEO, AUDIENCEBLOOM/ENTREPRENEUR.COM

Lederverktøy

Audi Q5

Kampanjeperiode 1. oktober til 22. november 2014.

Audi Q5 
Audi Q5 leveres med følgende standardutstyr: DAB+, cruise control, dekktrykkontroll, 
17” alu-felg, lys-og regnsensor, takreeling, tåkelys, førerinfosystem, bluetooth og multifunksjonsratt.
Velg mellom flere effektive motoralternativer. Drivstofforbruk 4,9-8,5 l/100 km ved blandet kjøring. CO2-utslipp 129-199 g/km. 
* Gjelder ved kjøp av ny bil. For tilbud på øvrige modeller, se Audi.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. 

Høstkampanje

Fjernbetjent kupévarmer
• Start turen med isfri og varm bil.

S line eksteriørpakke
• Hellakkering, støtfangere foran/bak i sportslig design, 
utbygde kanalskjørt, grill i S line-design med vertikale 
kromriller og S line-emblemer i grillen og på forskjermene.

Sportspakke plus
• Inkluderer 19” aluminiumsfelger i 5-arms design, 
sportsseter i skinn/alcantara og dekor.

19.900,-*
Veil pris 78.540,-

Serviceavtale 0,-*
Veil pris 7.308,-
• Audi serviceavtale for enten 3 år eller 45.000 km 
er inkludert i prisen. Egne avtalevilkår gjelder.

Risikoer gründere må regne med
Disse risikoene må du regne med å måtte ta når du skal starte din egen bedri�.

Tenker du på å 
starte egen bedri�? 

Regn med mange og 
lange arbeidsdager.
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Arbeidsrett

Spør juristene

Om form krav 
i oppsigelsesbrev
Advokat Ingrid Schønning i Virke kommenterer 
Arvid R. Ødegårds svar i forrige ukes spalte.

Fortrinnsrett
Har tidligere ansatte fortrinns-
rett også ved en fusjon?

Det vises til svaret fra advokat Arvid R. Ødegård 
i Ukeavisen Ledelse 3. oktober 2014 vedrørende 
formkrav i oppsigelsesbrev.

Av svaret fremkommer det at formuleringen 
vedrørende fortrinnsretten i Virkes standardmal 
skulle være så mangelfull at oppsigelsen av den 
grunn nærmest kunne medføre ugyldighet.

Virke er uenig i advokat Ødegårds forståelse 
av bestemmelsen, og vil i den forbindelse vise til 
Arbeidsmiljølovens Kommentarutgave av Foug-
ner, Holo, Sundet og �orkildsen hvor det fremgår 
under kommentarer til bestemmelsen følgende 
nederst på side 779:

«Det er tilstrekkelig å gi generelle opplysninger 
om fortrinnsretten. Det sentrale er at arbeids taker 
gjøres kjent med eksistensen av disse reglene. Der-
som arbeidstakeren imidlertid ber om nærmere 
opplysninger om fortrinnsrettsregelen eller dens 
betydning for vedkommende, bør arbeids giver 
bidra til å gi slik veiledning. Selv om arbeidsfor-
holdet er avsluttet, må en slik omsorgsplikt fortsatt 
antas å gjelde.»

Virkes medlemmer har aldri opplevd at 
 teksten i Virkes standardformular for oppsigel-
ser vedrørende fortrinnsrett har skapt problemer 
for medlemmene i forbindelse med nedbeman-
ninger.

Ingrid Schønning, advokat MNA i Virke

Svar: Der er vi nok uenige. Både vårt �rmas stan-
dardformular og detNHO tilsvarende benytter 
beskriver retten og dens materielle innhold – se 
for eksempel Bedriftens Personalhåndbok s. 446. 
(8. utg., 2012).

Det avgjørende er selvsagt ordlyden i lov teksten: 
aml § 15–4, nr. 2 siste punktum. Dette må forstås 
slik at man må orientere om rettens materielle inn-
hold, og ikke minst om fristene som gjelder – det er 
helt avgjørende informasjon for å kunne nyttiggjøre 
seg retten. Det er mulig det hadde vært tilstrekkelig 
å legge med kopi av lovteksten. Når det ikke er gjort, 
er ikke arbeidstager av arbeidsgiver tilstrekkelig ori-
entert om rettens materielle og formelle innhold.

Jeg syns derfor det virker som en risikosport å 
forfekte at det formularet Virke benytter er tilstrek-
kelig. Det er nok av dommer som legger vekt på 
formfeil av denne typen.

Holo m.�.s kommentarutgave er heller ikke 
spesielt presis med dette, og antagelig mindre 
egnet som rettskilde i forhold til lovteksten selv, 
og formålet med formkravene.

Den jevne mottager av disse formularene er jo 
legmenn mht. jus.

Jeg ville anbefale at Virke endret sitt formular i 
tråd med det NHO og en rekke advokat�rmaer – 
som vårt eget – benytter.

Arvid R. Ødegård, advokat og partner i SBDL

Spørsmål: Vi er en større industribedrift som 
står foran en mindre fusjonsprosess, hvor vi har 
kjøpt opp en liten, konkurrerende virksomhet. 
Denne bedriften har fem ansatte som vi overtar. 
For et halvt år siden gjennomførte vi imidlertid en 
rasjonalisering i vår bedrift, hvor en del personer 
måtte gå fordi de var over�ødige. Spørsmålet som 
nå har reist seg, er om den fortrinnsrett disse har 
til nyansettelser, blir utløst ved den fusjon som 
�nner sted.

Bedriftsleder

Svar: Svaret på spørsmålet ditt er nei. Bedriften 
står ikke overfor en vanlig oppbemanning etter 
en tidligere tilsvarende nedbemanning, hvor for-
trinnsrett gjelder. Tvert imot er dette en ekspan-
sjon, hvor bedriften ved oppkjøp av en mindre 
virksomhet også pådrar seg et arbeidsgiveran-
svar for de ansatte i den oppkjøpte virksomhet. 
Dette arbeidsgiveransvaret kan man ikke fri seg 

fra. Etter arbeidsmiljøloven § 16-4 kan ikke de 
ansatte i denne virksomheten sies opp på grunn 
av overdragelsen alene. Tidligere ansatte kan da 
ikke fortrenge ansatte i den kjøpte virksomheten.

SBDL v/Iuliana Pedersen

«Bedri�en står ikke 
overfor en vanlig opp-
bemanning etter en 
tidligere tilsvarende 
nedbemanning, hvor 
fortrinnsrett gjelder.»

Advokat og partner Kari Bergeius Andersen, advokat og 
partner Arvid R. Ødegård og advokatfullmektig Iuliana 
Pedersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer 
på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis.  
Adresse: Ukeavisen Ledelse, Pb 1180 Sentrum, 0107 Oslo.  
E-post:  red@ukeavisen.no, arvid.odegard@sbdl. no, 
kari@sbdl.no, iuliana.pedersen@sbdl.no

Advokatguiden

T: (+47) 22 01 70 50 | E-post: mail@sbdl.no | www.sbdl.no 

Det er vi som har skrevet 
Arbeidslivets spilleregler

Advokatfirmaet som er spesialisert innen arbeidslivets jussAdvokatfirmaet som er spesialisert innen arbeidslivets juss

www.homble-olsby.nowww.homble-olsby.no

Runar Homble, Ole Kristian OlsbyRunar Homble, Ole Kristian Olsby
Trond Erik Solheim, Tore LerheimTrond Erik Solheim, Tore LerheimTlf 23 89 75 70Tlf 23 89 75 70

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

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

BRILLIANT IDÉ. GODT BESKYTTET.
Skal du leve av en god idé må du forvalte den godt. Bryn Aarflot er spesialister innen immaterialrett. 

Vi hjelper deg med alt fra kartlegging av muligheter til optimal beskyttelse av oppfinnelser og merkevarer.

WEB baa.noE-MAIL  mail@baa.noPHONE  +47 4690 3000STREET ADDRESS  Stortingsgata 8, Oslo

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

NÆRINGSEIENDOM – ØRLAND
INVESTERINGSOBJEKT!

 ●  Eiendom bestående av 3 sammenhengende bygg for næringsformål 
på ca. 2990 kvm. Bygget har pr. i dag en beregnet årlig utleie verdi 
på + 3 millioner 

 ●  Etablering av ny nasjonal kamp�ybase i Ørland kommune 
forventes å gi en betydelig vekst i det private næringsliv i 
kommunen

 ●  Mulighet for bygging av leiligheter i høyden – eid tomt på over 
5000 kvm.

 ●  Meget gode kommunikasjonsmuligheter til Trondheim, samt 
daglig �yavgang til Oslo

Se annonsen på Finn.no kode 47834274 eller ta kontakt med advokat 
Lars Erik Solli på 72513200/90597006 for nærmere informasjon.
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Ginny Rometty: 
IBM-sjef i 

 trøbbel

Kristin Skogen 
Lund er Norges 
beste leder, viser 
Ledelses analyse.

TORBJØRN 
RØE ISAKSEN:
Statsråd med 
ambisjoner

MENTOR-
ROLLEN: 

Fra kritisk 
venn til 

faglig 
veileder

TRENDER
i kontor-

landskapet

HELDIG 
LANDSLAG:
 Får tid til å 
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Ginny Rometty: 
IBM-sjef i 

Ginny Rometty: 
IBM-sjef i 

Sa opp professorat i protest: – Systemet stenger for nyskaping

TOPPSJEFEN:

FREIDIG.
FRYKTLØS.FØLSOM.

TEMA: 
KUNNSKAP

Kommer snart!
Abonnerer du på Ukeavisen Ledelse får du allerede neste uke vårt  

nye magasin – Magasinet Ledelse – sammen med  
avisen. Er du ikke abonnent, �nner du magasinet i løssalg fra 6. november.

Vil du prøve de to neste nummerene for 49 kr 
sender du sms LEDELSE MAG til 2030
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Dette er to av konklusjonene i SMARTRANS-
programmets sluttrapport som nylig er 
lagt fram av Forskningsrådet, og hvor 

bedre e�ektivitet innen næringstransport har vært 
hovedmålsettingen (se tekstboks).

I programmet pekes det på at mangelfull infra-
struktur ikke alltid er eneste bremsekloss, men like 
mye hvordan man utnytter allerede eksisterende 
bane- og veinett. 

Under konferansen Transport & Logistikk 2014 
på Gardermoen denne uka kom det fram at gods-
transportvolumet på jernbane er på retur i Norge.

– Ingen tjener penger på godstransport på 
jernbane i dag. Slik kan det ikke fortsette, sa Arne 
Fosen, administrerende direktør i Cargonet da 
han innledet på konferansen. 

– Det er viktig at vi tjener penger før all infra-
struktur er på plass. Samtidig er det investert i 
stadig bedre veier. Etterslep på vedlikehold, infra-
struktur og manglende punktlighet svekker kon-
kurranseevnen for banetransport, fortsatte han.

80 prosent vei
I fjor ble det eksportert 900.000 tonn fersk opp-
drett�sk fra Norge, og 85 prosent selges til kunder 
i Europa. 47.000 vogntog ble kjørt fra slakteriene, 
og veitransport sto for 80 prosent av all �sk som 
ble fraktet ut av Norge. Ingen andre næringer står 
for mer transport på norske veier. Hvis all fersk 
oppdretts�skble sendt med tog for omlasting til 
bil i Oslo, ville miljøbelastningen fra transporten 
bli redusert med minst 40 prosent, heter det i et 
av Smartrans-prosjektene.

– Bare en liten andel av oppdretts�sken går 
med tog. Det burde ikke være noe problem å få 
til en dobling, anslår Gisle Solvoll, forskningsleder 
ved Handelshøgskolen i Bodø. 

– Men hvordan skal man få bransjen til å gå 
over til togtransport når det er mer tidkrevende og 
mindre lønnsomt?

– Tidsfaktoren er den sentrale for oppdrettsnæ-
ringen, siden fraktkostnadene utgjør en så liten 
andel av salgsprisen. Ingen har så dårlig tid som 
død laks. Fersk �sk har mistet all verdi etter sju 
dager, påpeker Solvoll.

Han viser til at togtransport betyr �ere omlas-
tinger og mer venting. Da er det avgjørende at 
håndteringen på terminalene foregår raskt og at 
containerne kan leveres tettere opptil togavgang.

Dessuten må det være en viss lengde på tog-
transporten om den skal være interessant. 

– Fisken må uansett hentes med bil på slakte-
riene, og når den først er lastet på bil er det vel-
dig greit å kjøre helt fram til kunden. Man regner 
400–500 kilometer som minimumsgrense for å 
benytte tog, sier Solvoll. 

En annen faktor som taler i disfavør av togtran-
sport er mangelen på terminaler hvor man kan 
sette containere på tog.

Mer miljøpes
Norsk lakseoppdrettsnæring har måttet tåle mye 
pepper fra mange hold gjennom �ere år på grunn 
av påstander om ulike, negative miljøpåvirknin-
ger, først og fremst i havet. Are Kvistad, kommu-
nikasjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens 
landsforening, sukker først litt oppgitt når Ukea-
visen Ledelse konfronterer han med nok en rap-
port som påpeker miljøutfordringer for næringen, 
denne gangen på land.

– Rapporten peker selv på den største utfor-
dringen ved å velge bort veitransport, nemlig tids-
faktoren og omlastningsproblemer til tog, 
sier Kvistad.

Togtransport 
har falt i �sk
Hvis man dobler norsk �sketransport med 
tog, vil det ha betydelig klimae�ekt. Noe må 
gjøres: Ingen tjener penger på godstransport på 
jernbane i dag. Man bør vurdere å subsidiere 
godstransport med tog, mener forskere.

«Ingen  
tjener  
penger på 
gods- 
transport  
på jernbane  
i dag. Slik 
kan det ikke  
fortsette»
Arne Fosen,  
Cargonet

Analyse
Trender i  
samfunn, politikk  
og næringsliv 

SMARTRANS
●● Programmet SMARTRANS består av en serie 

med rundt 50 forskningsprosjekter hvor den 
overordnede målsettingen har vært å bidra 
til mer effektive og bærekraftige transportløs-
ninger og transportnæringer. 

●● Programmet har pågått siden 2007, og det er 
finansiert FoU-prosjekter for totalt 420 milli-
oner kroner av Forskningsrådet (170 mill.) og 
andre deltakere og bidragsytere (250 mill.) 
Rundt 100 bedrifter og næringsaktører har 
deltatt.

●● Mer enn halvparten av prosjektene har 
internasjonale samarbeidspartnere. Ifølge 
programstyret har programmet styrket 
mulighetene for norsk deltakelse i EU-pro-
sjekter innen transportsektoren.

●● En evaluering, foretatt av Vista Analyse AS, 
viser at programmet har økt kompetansen 
om bransjen og dens utfordringer i fors-
kningsmiljøene. Bransjen har tradisjonelt 
vært regnet som lite forskningsaktiv.

●● Man har blant annet identifisert 32 nye eller 
forbedrede produkter og prosesser, 12 nye 
eller forbedrede tjenester og 70 ferdige meto-
der, modeller eller prototyper.
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– Ingen tjener penger 
på godstransport på 

jernbane i dag. Slik kan 
det ikke fortsette, sier 

Arne Fosen i Cargonet.
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veisystemer begrenses, mener seniorforsker Arnt-
Gunnar Lium ved SINTEF. 

SINTEF-forskerne har utviklet en modell hvor 
ulike togselskap må betale for å bruke jernbanen 
på de mest gunstige tidspunktene, mens de deri-
mot belønnes for å kjøre på mindre gunstige tider 
av døgnet. 

Modellen er inspirert av såkalt veiprising eller 
køprising, som blant annet omfatter rushtidsav-
gift. Her varierer prisen for å passere et bestemt 
veisnitt gjennom døgnet. Men forskjellen er altså 
at forskerne nå har lagt til en hyggelig vri med sub-
sidier til dem som vil bidra til å lette på trengselen 
i banenettet.

Forskerne har hentet inn informasjon som 
beskriver dagens situasjon: Hvilke operatører kjø-
rer hvilke strekninger til hvilke tider? Hvor mange 
tog har hver enkelt strekning plass til? Hvor mange 
timer trenger et tog på å komme seg fra A til B? 
Man har også modellert hvordan aktørene vil rea-
gere på et system med avgifter og subsidier. 

Informasjonen danner grunnlaget for en mate-
matisk modell som beregner hvordan ulike pri-
ser vil påvirke tra�kk�yten. Det er et komplisert 
arbeid, blant annet fordi avgifter og subsidier samt 
operatørenes beslutninger er gjensidig avhengige 
av hverandre og påvirker hverandre. Et klassisk 
høna-eller-egget-problem, så hvor skal man 
begynne? spør forskerne.

«Bare en 
liten andel 
av oppdretts-
�sken går 
med tog. Det 
burde ikke 
være noe 
problem å 
få til en dob-
ling»  
Gisle Solvoll,  
Handels- 
høgskolen i Bodø

Fra vare�yt til 
katastrofehjelp
Her er �ere prosjekter fra 
forsknings programmet 
SMARTRANS, i korte trekk:
Bedre vareflyt: Automatisk sporing i varehan-
delen gjennom hele verdikjeden. Lettere for 
butikkene å planlegge varemottak og sjåførene 
kan gjøre jobben sin på en enklere måte. 

Enklere vogntogkontroller: Avansert system 
som gjør at tungtransportbiler med mangler 
som brudd på hviletid, dårlige bremser, man-
glende forsikring eller overlast, kan identifise-
res i fart. Godkjente biler slipper da å stoppe for 
kontroll. 

Mer effektiv katastrofehjelp: Inntil 80 
prosent av katastrofehjelps-kostnader går til 
transport og logistikk. Bedre overvåking og 
kartlegging gjennom avansert databaseverktøy 
gir økte muligheter for å avdekke katastrofer 
i forkant. Kan gi kostnadsreduksjoner på 20 
prosent.

Finne raske ruter i rekordfart: Optimerings-
verktøy som lager bedre ruter i transportsekto-
ren fører til raskere levering og mindre forbruk 
av drivstoff. Nye metoder hvor regnekraft står 
sentralt. Eksempelvis har man på under et 
døgn beregnet korteste vei mellom 115.475 byer 
i USA. God tur!

Grønn bølge for godstransport: Fritt leide for 
tungtransport om natten gjennom lyskryss vil 
gi mindre støy, mindre tidsbruk og 30 prosent 
lavere utslipp. Modell inspirert av flykontrollen 

Han mener norske og svenske fagmiljøer 
kan dokumentere at sjømat både fra fangst 

og havbruk allerede er blant den mest klimavenn-
lige maten man kan sette på bordet, enten man får 
servert norsk �sk i Tromsø eller Paris. 

– Men vi er positive til alt som kan bidra til at 
sjømat blir enda mer klimavennlig, sier Kvistad, 
og peker på at logistikk og transport var tema 
på medlemsmøtet for nordnorske oppdrettere i 
Bodø denne uka. Der var det en presentasjon av 
Ofotbanen som er en viktig transportåre i dag for 
nordnorsk �sk.

– FHL har også sluttet seg til arbeidet i Narvik-
regionen for å få økt kapasiteten på Ofotbanen. 
Mer sjømat på bane, altså, ifølge Kvistad.

Pisk og gulrot
For norsk oppdrettsnæring er tidsfaktoren altså 
helt avgjørende hvis vei skal erstattes med tog, og 
for mange andre næringer spiller også tiden en 
viktig rolle. Et annet prosjekt i SMARTRANS-pro-
grammet har sett på hvordan man kan få utnyttet 
banekapasiteten best mulig slik at godset kommer 
raskere fram.

– Hvis vi kan fjerne �askehalser og fordeler 
tra�kken jevnere gjennom døgnet, vil det kunne 
åpne for å for�ytte gods og passasjerer fra vei til 
jernbane. Dermed blir jernbanen mer lønnsom, 
samtidig som behovet for å investere i ytterligere 

Nå overtar  
«Transport 2025»
Det er behov for langt mer 
kunnskap om transport-
sektoren. Nå skal det satses 
stort på enda mer forskning. 
Forskningsrådet viderefører nå resultatene 
fra blant annet SMARTRANS i et nytt, og svært 
omfattende program som skal ta for seg hele 
transportsektoren under ett. Programmet 
Transport 2025 ledes av tidligere samferd-
selsråd Olav Grimsbo, og vil legge et viktig 
grunnlag for den norske samferdselsdebatten 
de neste tiårene. 

Grimsbo sier til Ukeavisen Ledelse at det er 
behov for langt mer kunnskap innen en sektor 
som er gjenstand for stor interesse og høye 
offentlige bevilgninger. 

– Utenom den maritime sektoren, hvor det 
har vært mye FoU-virksomhet, er det nok av 
upløyd mark å ta fatt på innen transport, sier 
Grimsbo. 

Grimsbo peker på at transportkostnadene 
for næringslivet er veldig høye i Norge sam-
menlignet med konkurrenter i utlandet. 

– SMARTRANS har gitt et viktig bidrag for å 
bygge inn ITS (intelligente transportsystemer, 
red. anm.) i logistikktenkningen og -systemene 
til bedriftene, ikke minst innen ruteplanlegging 
og lagersystemer. Men det er mye å gå på. 

– Så transport og samferdsel handler ikke bare 
om å bygge mer vei og bane?

– Nei, men dette må komme i tillegg. Vi håper 
at forskningen som skjer i regi av Transport 
2025 også vil gi myndighetene bedre beslut-
ningsgrunnlag når infrastrukturen skal bygges 
ut. Ikke minst er det viktig for oss å gjøre mer 
forskning på privattransport som ikke har var 
en del av SMARTRANS, slår Grimsbo fast.

For snaue to uker siden ble det åpnet for å 
søke de første forskningsmidlene i prosjektet. 
35 millioner kroner utgjør potten i 2015.

Ruteplanlegging og 
miljøvennlige reiseme-

toder er blant det som 
forskes på i trans-

portsektoren. Blant 
annet har forskningen 

funnet et system for å 
beregne korteste vei 

mellom 115.475 byer i 
USA på under et døgn. 
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Ap-leder Jonas Gahr Støre over-
rasket ikke ett eneste menneske 
da han onsdag åpnet Stortingets 
spontanspørretime med å stille 
spørsmål til Erna Solberg om 
skatt. Uansett hva Ap-folk blir 
spurt om, uansett hvor de er, så 
svarer de med et tillegg om at alt 
hadde vært mye bedre, om ikke 
dagens regjering hadde gått inn 
for å gi massive skattelettelser til 
de rikeste.

Intrykket som teller
Selvfølgelig gjør de det. Forslaget 
om redusert sats i formuesskat-
ten fører nødvendigvis til at det 
er de som betaler mest som får 
størst lettelser. Det spiller ingen 
rolle at mange av dem som får de 
største skattelettelsene fortsatt 
betaler millioner av kroner inn 
til statskassen. Inntrykket er at 
Solberg-regjeringen gir mest til 
dem som har mest.

I moderne politisk kommu-
nikasjon kan det virke som om 

det er tilstrekkelig å fremheve 
én enkelt sak for å fortelle vel-
gerne hva som skiller partiene. 
Valgforskerne opererer med 
en mengde saker og sakskom-
plekser for å lage politiske skil-
lelinjer, men det blir for avansert 
for moderne medier. Fortidens 
politikere og kommentatorer var 
opptatt av ideologiske skillelin-
jer: Det var sosialistene/sosial-
demokratene som sto i mot de 
konservative/borgerlige, men 
nå er alle partiene blitt borger-
lige sosialdemokrater.

Enige
Arbeiderpartiet og Høyre er 
enige om de store linjene på 
nesten alle politikkområder. 
Mens Arbeiderpartiet har forlatt 
all tenkning om planøkonomi og 
statsstyrt industri, har Høyre lagt 
bort nesten alt tankegods om 
en mindre stat, privatisering og 
deregulering. Forslagene om 
søndagsåpne butikker, tillatelse 
til ståhjulinger og en liten opp-
myking av arbeidsmiljøloven er 
unntakene som bekrefter rege-
len. I den økonomiske politik-
ken gis det inntrykk av at dagens 
regjering er litt mer løssluppen 
med oljepengene enn den for-
rige regjeringen var, men for-
skjellene fra år til år er såpass 
små at det er riktigere å snakke 
om kursjusteringer enn et ideo-
logisk skift.

De to store partiene er til og 
med enige om mange av de til-
takene som regjeringen har slitt 
aller mest med denne måneden 
- nemlig endringene for folk 
med uføretrygd. Det er fordi 
regjeringen forsøker å tilpasse 
uføretrygden til arbeidslinjen 
at den har kommet opp med et 
forslag som gir grunnlag for å si 
at den tar penger fra de fattige. 
Arbeidslinjen, som går ut på at 
det �est mulig skal arbeide mest 
mulig, er et barn av �ere Arbei-
derpartiregjeringer. Hadde det 
ikke vært for SV, ville Ap ha frem-
met stort sett de samme forsla-
gene som Frp-minister Robert 
Eriksson fremmet denne høsten. 
De lå klare i departementet.

Troløse velgere
For partiene er det et problem 
at ideologiene ikke lenger skiller 
dem - det har ført til at velgerne er 
blitt troløse. Frem til valget i 2009 
var det i mange valg en stigende 
andel velgere som byttet parti. 
Løsningen har blitt å erstatte 
ideologier med noen meget få 
skillesaker - skatt, privatisering, 
arbeidsliv.

Uansett hvor små regjeringens 
forslag til endringer i arbeids-
miljøloven hadde vært, kunne 
vi derfor være sikre på at Arbei-
derpartiet og LO ville slå alarm. 
Det er avgjørende for venstresi-
den å holde fast ved bildet om at 
Høyre ikke er opptatt av reglene 
i arbeidslivet, mens de slår ring 
om dem. Tilsvarende er det i sko-
lepolitikken. Da kunnskapsmi-
nister Torbjørn Røe Isaksen for-
rige fredag sendte forslaget om 
ny friskolelov på høring, kunne 
han vise til en rekke begrensnin-
ger som ganske sikkert vil føre til 
at vi ikke får en like omfattende 
privatisering av skolen som man 
har fått i Sverige. Likevel fortset-
ter partiene på venstresiden å 
tegne bildet av en privatiserings-
regjering. I skolepolitikken er det 
stor enighet mellom partiene 
om det aller meste. Da må man 
bruke privatisering som skille-
sak - enten det er grunnlag for 
det eller ei.

Skillesaker
Regjeringen lever godt med 
opposisjonens valg av privatise-
ring og arbeidsliv som skillesa-
ker. Noen av regjeringspartienes 
velgere ser at opposisjonen over-
driver, andre velgere liker at det 
er store forskjeller mellom parti-
ene i disse sakene. Aller viktigst er 
det at støttepartiene i Stortinget 
i store trekk er enig med regje-
ringspartiene i skole og arbeids-
livspolitikken.

Slik kommer det ikke til å være 
på skatteområdet. Venstre og 
Kristelig Folkeparti har ikke noe i 
mot skattelettelser i seg selv, men 
de liker meget dårlig at lettelsene 
går til de såkalt rike. Venstre vil 
bruke skattepolitikken til å sti-

mulere miljø- og klimavennlig 
adferd, mens Kristelig Folke-
parti er opptatt av utjevning. Når 
opposisjonen med rette kan si at 
regjeringen tar fra de fattige og gir 
til de rike, forsvinner mellompar-
tienes støtte raskt.

Tar man med i resonnementet 
at Høyre er nødt til å ta vare på 
sine moderate velgere, de som er 
troendes til å hoppe over til Ap 
i neste valg, kan man med gan-
ske stor grad av sikkerhet fastslå 
at regjeringen i årene som kom-
mer ikke vil fortsette skattepoli-
tikken fra denne høsten. Skal den 
fortsette å fjerne formuesskatt, 
kommer den nok til å gjøre det 
ved å heve bunnfradraget. Skat-
tesatsen, som har størst betyd-
ning for dem som betaler mye 
formuesskatt, blir trappet meget 
langsomt ned.

Det vil av NHO og andre bli 
fremstilt som et løftebrudd, men 
de vil godta det når de ser hva 
alternativet er: Et Krf og Venstre 
som hopper over til Ap for å være 
på den riktige siden av skatte-
skillelinjen.

Skatten som skiller
De politiske skillelinjene er i økende grad knyttet til enkeltsaker, og ikke ideologier. 
Konsekvensen er at Solberg-regjeringen må føre en skattepolitikk som støttepartiene 
slår seg til ro med. Dermed blir det ikke mye skattelette i årene som kommer.

Politisk analyse

- Svært nyttig,  
selv for erfarne 
ledere
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Næringsliv i endring

Av Anja Aaheim  Naper
redaksjonen@ukeavisen.no

Det er i den tidlige fasen grunnlaget for kost-
nadsoverskridelser i store byggeprosjekter 
legges. Prosjektets kostnadsrammer tar ofte 

ikke høyde for usikkerhetsmomenter. Og de første 
kostnadsoverslagene blir lagt frem av entusiastiske 
ildsjeler uten bakgrunn for å estimere kostnader, 
viser fersk studie. 

Forsker Morten Welde ved NTNU har sammen 
med sine kolleger studert hvorfor det er så vanskelig 
å sette et realistisk kostnadstak på byggeprosjekter. 

De har sett hvordan kostnadsestimater øker fra 
prosjektet blir initiert, den såkalte «tidligfasen» og 
frem til det politiske vedtaket om igangsettelse. De 
mener gale kostnadsestimat i tidligfasen skyldes 
overdreven optimisme og liten forståelse av risiko 
og usikkerhetsmomenter. 

– En rekke beslutninger blir tatt før prosjektet 
blir vedtatt politisk. Disse beslutningene er gjerne 
basert på kostnadsrammer, og disse kostnadsram-
mene blir bare romsligere og romsligere jo nær-
mere man kommer det politiske vedtaket. Dette 
fører til at mange av beslutningene fram mot ved-
taket blir tatt på helt galt prisgrunnlag, sier Welde.

Han forteller at tidligfasen er viktig fordi det er 
da vi �nner de største kostnadsøkningene.

– De �este prosjekter har også kostnadsøknin-
ger i gjennomføringsfasen, men disse har vært 
beskjedne sammenliknet med i tidligfasen. 

I studien har de sett på prosjekter med sær-
lig store kostnadsoverskridelser, som til sammen 
hadde en sluttkostand på 75 milliarder kroner. 

– Vi har sett på tolv ulike prosjekter der kostnads-
økningene var spesielt store. Økningene har variert 
fra 70 – 1300 prosent. Flertallet har imidlertid hatt 
en økning på 100 – 400 prosent, forteller han. 

Welde mener dette gir et tydelig signal om at 
økningene i tidligfasen kan være et alvorlig pro-

blem. Han tror gale prisestimater i siste instans kan 
gå ut over utvelgelsen av prosjekter, samt prosjek-
tets nytte for samfunnet. 

Han forklarer at kostnaden ofte er den utslags-
givende faktoren for hvorvidt et byggeprosjekt 
vedtas eller ikke. Nettopp derfor er prisestimatene 
så viktige, mener han. Byggherredirektør Synnøve 
Lyssand Sandberg i Statsbygg er enig.

– Vi risikerer at prosjekter settes i gang på feil pre-
misser. Dersom et mer reelt kostnadsbilde hadde 
vært kjent, kan det hende man ikke hadde startet 
prosjektet. 

I Statsbygg er de kjent med problemstillingen. 
De mener kostnadene kan øke som følge av ukon-
trollerbare usikkerhetsmomenter, som endringer i 
regelverk, markedsforhold eller hos oppdragsgiver. 

– Vi er svært bevisst på å etablere gode tidlig-
faseestimater for våre prosjekter. Likevel erfarer 
vi en kostnadsøkning i �ere prosjekter frem mot 
byggestart. En av de viktigste utfordringene for oss 
er at tidligfaseestimater er utpreget ferskvare. Når 
prosessen frem mot igangsettelse tar tid, kan det 
ha skjedd viktige endringer både i behov og ønsker 
hos oppdragsgiver, regelverk eller markedsforhold, 
som gjør at estimatet ikke lenger har gyldighet når 
prosjektet startes, forteller Sandberg.

Holmenkollen verst
Av de tolv prosjektene forskerne så på, er Holmen-
kollen den klart verste saken, med en økning på 
1300 prosent fra det første initiativet. 

Skiforeningen og Skiforbundet var de første til 
å ta initiativet til VM 2011 i Oslo, som endte i Hol-
menkollutbyggingen. Men det var kommunen som 
kom med de første prisanslagene. Steinar Helgesen 
i Oslo kommune var med å utforme kostnadsesti-
matene, og han forteller at noe av grunnen til den 
store kostnadsøkningen, var usikkerhetsmomenter 
knyttet til skianleggene. Det Internasjonale Skifor-
bundet gav nemlig beskjed om at den gamle Hol-

Alt for dyrt  
allerede  
i starten
Store byggeprosjekter blir satt i gang på feil premisser. 
Allerede før første spadetak kan kostnadene være 
mangedoblet. Naiv entusiasme eller strategisk 
budsjettering kan være årsakene til at mange 
prosjekter – som byggingen av nye Holmenkollbakken 
– kommer totalt skjevt ut fra hoppkanten. 

menkollbakken ikke holdt mål, da det ble klart at 
Oslo skulle arrangere VM. 

– Man må legge mer innsats i tidligfasen enn 
hva som var tilfellet med Holmenkollen. Dagens 
ordning med kvalitetssikring går ut på å få kontroll 
på ulike prisestimat. Det er godt mulig kostnads-
økningene ikke hadde vært så store dersom denne 
ordningen hadde eksistert under planleggingen av 
Holmenkollbakken, sier Helgesen i dag. 

Byrådet bevilget 50 millioner kroner til Holmen-
kollen. Da det i 2009 ble klart at regningen kom på 
1,9 milliarder kroner, førte det til at Frp-byråden for 
næring og idrett måtte gå av.

– Utbyggingen av Holmenkollen er sannsynligvis 
den største skandalen i det moderne Oslos historie, 
uttalte Arbeiderpartiets daværende gruppeleder i 
Oslo, Rune Gerhardsen, den gang.

Morten Welde stiller i dag spørsmål om anlegget 
i det hele tatt ville blitt bygd dersom kostnadsram-
mene som ble forelagt var de samme som prislap-
pen endte opp på.

– Ville for eksempel Oslo vedtatt å bygge Hol-
menkollen-anlegget og å søke om VM på ski hvis 
man på bystyremøtet 9. april 2003 hadde blitt fore-
lagt en kostnad på over 1,5 milliard kroner framfor 
beskjedne 40 millioner kr, som staten var forutsatt 
å ta halvparten av? spør Welde. 

Vanskelig å beregne usikkerhet
Selv om Holmenkollen er det ekstreme eksempelet, 
så er kostnadsøkninger på mange hundre prosent 

«Dersom et 
mer reelt 
kostnads-
bilde hadde 
vært kjent, 
kan det 
hende man 
ikke hadde 
startet pro-
sjektet»
Synnøve Lyssand 
Sandberg, Stats-
bygg

Kostnadsøkning – versting-listen

Nye Holmenkollen 50 1290  190 1900
Stad skipstunnel 200 880 - 2100
Rv. 13 Ryfast 870 540 - 5600
St. Olavs Hospital 1240 380 130 13700
Operaen 1250 220 20 4750
E18 Bjørvikaprosjektet 1750 210 30 7150

Kostnadsøkning i faste kr (2013-priser).

Sluttkostnad/ 
siste estimat
(mill.)

Første  
estimat  
(mill.)

Endring  
tidligfasen  
(%)

Endring  
gjennomførings- 
fasen (%) Forskere ved NTNU har 

sett på kostnadsover-
skridelser i o�entlige 
byggeprosjekter. Det 
viser seg at  de største 
overkridelsene o�e 
skjer i den såkalte «tid-
ligfasen».
Kilde: NTNU. 
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Den nye Holmenkoll-
bakken som sto klar 
til ski-VM i Oslo i 2011 
hadde en budsjett-
sprekk på svimende 
1300 prosent i forhold 
til de første kostnads-
overslagene. Politikerne 
i Oslo hadde muligens 
vært mer skeptiske til 
byggeprosjektet dersom 
de hadde fått  fremlagt et 
mer realistisk budsjett 
da de sa «ja» til ny hopp-
bakke. 

– Men det kan også hende at de første initiativ-
takerne priser prosjektene sine strategisk, for å øke 
sannsynligheten for politisk gjennomslag. Grasro-
taktører med sterke interesser kan ha vært inne i 
bildet i den tidlige fasen, sier Welde. 

Sandberg mener rapporten er betimelig. 
– Det er bra med økt kunnskap om tidligfase-

estimatene og hvilke «krefter» som bidrar til å eta-
blere dem. Det er behov for å øke kvaliteten slik 
at beslutningstakerne i størst mulig grad kjenner 
konsekvensene av de beslutningene som tas, selv 
om dette er på et tidlig stadium med stor grad av 
usikkerhet, mener hun. 

Hun legger til at et prisestimat for 2014 ikke 
nødvendigvis er det samme i 2016. – Det er også 
viktig med forståelse for at et kostnadsestimat har 
begrenset gyldighet i tid, sier Sandberg.

Welde og hans kolleger skisserer noen forslag 
til forbedringer: 

For det første er det behov for økt transparens, og 
mer fokus på kostnader i tidligfasen. For det andre 
er det behov for kostnadsanslag basert på usikker-
hetsanalyser og for det tredje økt påslag for usikker-
het, slik Holmenkollen-prosjektet er et eksempel 
på, mener NTNU-forskerne. 

Det er dessuten behov for økt fokus på hvor ini-
tiativet kommer fra, i tillegg til å få en tredje, uhildet 
part til å se på prosjektet før det tas beslutninger. 

– Dette fordi overoptimisme i mindre grad gjør 
seg gjeldende for vurderinger av andres prestasjo-
ner, sier Morten Welde.  

langt fra uvanlig. Welde understreker at det sann-
synligvis er de spesielle og prestisjetunge prosjek-
tene som får såpass store kostnadsoverskridelser. 

– Det er mye usikkerhet knyttet til de prosjektene 
som har tydelige for- og motargumenter, og som får 
mye oppmerksomhet, sier han. 

Welde mener at man bør øke påslaget for usik-
kerhetsmomenter fra det første initiativet tas.

– Holmenkollen er en spesiell sak, men kan like-
vel være et bilde på hvordan usikkerhetsmomen-
tene blir svært betydelige, sier han. 

Sandberg i Statsbygg påpeker på generelt grunn-
lag at begrepet «generell usikkerhet» er di�ust, og 
derfor vanskelig å tufte kostnadsberegning på. 

– Det er vanskelig å re�ektere den reelle usik-
kerheten, og det er ofte vanskelig for beslutningsta-
kerne å gjøre store kostnadsavsetninger til en di�us 
post som «generell usikkerhet», sier hun. 

Forskerne mener at det er behov for økt fokus 
på hvor initiativet kommer fra. Det første initiativet 
drives gjerne av entusiastiske ildsjeler som priser 
prosjektene naivt – både fordi de ikke har noen 
kompetanse på å regne ut slike ting, og fordi ini-
tiativtakerne har en overdreven og overoptimistisk 
tiltro til prisingen. 

 Welde forklarer at det kan resultere i overopti-
mistiske kostnadsestimater frem mot det endelige 
vedtaket om at prosjektet skal realiseres. Dersom 
de kostnadsanslagene man opererer med er grovt 
underestimert, vil beslutninger gjennom hele tid-
ligfasen bli tatt på galt grunnlag. 

FOTO: NTB SCANPIX

ELISABETH TAKLE
Controller, DNB ASA

– Tø�, men 
fullt mulig
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Dessverre �nnes det ikke 
en forklaring på hvorfor 
det ofte går galt.  Men 

noen variable synes å gå igjen. 
IT er viktig i o�entlig sektor og 
det kommer til å bli enda vikti-
gere i årene som kommer. Derfor 
må vi lære av feilene. Jeg var selv 
på høring i Kontrollkomiteen i 
forrige uke og �kk spørsmål om 
Riksrevisjonens rapport om pro-
blemene med meldingsutveks-
ling i helsesektoren. 

Feil fokus
Noe av det som etter min mening 
har gått galt her er at fokus har 
vært feil. Isteden for å være opp-
tatt av målet har man blitt alt 
for opptatt av prosess. Når man 
mister målet av syne er det lett 
å rote seg bort – også i store og 
komplekse IT-løsninger. IT skal 
i hovedsak forenkle og forbedre 
prosesser, men samtidiger det 
komplekse prosesser som ligger 
bak. I den konkrete saken om 
meldingsutveksling i helsesek-
toren er det også mye å lære av 
hvorfor deler av prosessen har 
gått galt. Det er slettes ikke tek-
nologien som har feilet i dette 
prosjektet, men implementerin-
gen av det. Og dette går igjen i 
mange o�entlige prosjekter. Man 
er ikke hard nok i klypa. Man lar 
for mange aktører få bestemme 
hvordan prosessen skal gjen-
nomføres. Dette blir særlig kom-
plisert når man har med �ere 
ulike etatsnivåer som stat, kom-
mune og fylkeskommune å gjøre. 
Skal slike prosesser lykkes må det 
beinhard styring til. Den som ikke 
vil den skal. I den konkrete saken 
som ble hørt i Kontrollkomiteen 
var det ganske interessant å se at 
pisk virker. Fastlegene �kk smake 
pisken, de �kk melding om at de 
ikke �kk oppgjør fra NAV om sys-
temet ikke ble benyttet. Det sikret 
full oppslutning. Selvsagt var det 
et meget sterkt incitament for å ta 
løsningen i bruk når den var knyt-
tet direkte opp mot legenes «egen 
lommebok». Synderen i dette til-
fellet har vært de regionale helse-
foretakene. De har ikke gjort det 
de skulle. De har ikke fulgt opp til-
delingsbrevet og brukt ressurser 

på andre sårt tiltrengte oppgaver. 
Når jeg gav uttrykk for at prosess 
ble viktigere enn mål, så illustre-
res det veldig godt ved at man 
kjørte i gang et stort og komplekst 
prosjekt, som også ble satt i drift, 
men «glemte» noe så elementært 
som å ha et adresseregister klart 
når startskuddet gikk. Det blir 
som om man kjøpte inn ti tuse-
ner av telefakser før noen hadde 
et faxnummer. Eller slik Ruter 
gjorde å kjøpe inn hardware før 
de hadde en softwareløsning. I 
det siste tilfellet ente det med at 
hele hardwareløsningen måtte 
skrotes, etter å ha stått på lager 
i �ere år. 

Løsning
En annen vond historie som 
endelig har funnet sin løsning 
nå nylig, er når man skulle slå 
sammen de tre sykehusene i 
Osloregionen. Til tross for svært 
mange advarsler – også fra IT-
leverandørene, så gikk man for 
en løsning hvor man skulle sy 
sammen de tre ulike systemene 
som sykehusene hadde. Etter 
mye strev og 160 millioner kro-
ner måtte man kaste kortene 
å begynne på nytt. Man mistet 
mye tid, pasientsikkerheten ble 
trolig svekket og stramme bud-
sjetter ble enda strammere når 
160 millioner kroner �akset ut av 
vinduet. Hva manglet og hvorfor 
gikk det galt med dette prosjek-
tet? Jo det manglet en sterk mann 
eller en sterk kvinne som skulle 
ha skjært igjennom og sagt at 
minste felles multiplum 
er ikke godt nok. Nå 
har vi lyttet til alle 
interesserte og 
nå bestemmer vi 
at vi implemente-
rer et nytt system. 
Slik blir det. Takk for 
alle gode innspill. «Nu 
kjör vi» som de ville sagt 
i Sverige. 

Digitalt
Kommunalmi-
nister Jan Tore 
Sanner lover at 
all statlig post 
skal komme digi-
talt i tiden som 
kommer. Det er en 
beslutning vi jubler for, 
men vi stiller spørsmål 
ved gjennomføringsevnen. 
Slik strategien fremstår i dag er  

det oppskriften på å mislykkes. 
Det legges opp til at vi må for-
holde oss til �ere ulike digitale 
postkasser fra det o�entlige. 
Dersom den strategien blir stå-
ende glemmer man brukerne. 
Og uten brukere blir det ingen 
suksess og ingen innsparinger 
for det o�entlige. Dette svært 
gode initiativet, som skal spare 
o�entlig sektor for �ere mil-
liarder kroner, samt gjøre det 
enklere for oss som brukere, 
fortjener virkelig en god skjebne. 

Digital postkasse er en av de 
viktigste driverne for å lykkes med 
digitaliseringen av o�entlig sek-
tor, og muliggjør en mer tilgjenge-
lig og oversiktlig kommunikasjon 
mellom o�entlig sektor, innbyg-
gere og næringsliv. Samtidig ser 
vi at �ere o�entlige aktører ikke 
følger de beslutninger politikerne 
har tatt om en felles digital post-
kasse, og etablerer egne kon-
kurrerende 
løsninger. 
Det er 
her 

problemet ligger. Vi savner mulig-
heten til at statsråden kunne 
befale at dette er løsningen. Avvik 
tolereres ikke. 

Forvirring
Men nå kommer posten du får 
fra skatteetaten i en annen løs-
ning enn Jan Tore Sanners digi-
tale postkasse til innbyggerne, 
fordi de er fritatt fra felleskassen. 
Kommunal post kommer i egen 
løsning, helsepost i en tredje og 
informasjon fra Lånekassen i 
en fjerde. Dette betyr forvirring 
blant brukerne og krav om at 
vi alle må være superbrukere 
på o�entlig forvaltning, og gir 
hverken forenklingse�ekt eller 
mindre sløsing av skattekro-
ner. Dette er etter IKT-Norges 
mening manglende forståelse 
for brukernes behov og dårlig 
bruk av o�entlige penger. Dette 
kan skje i Norge fordi alle etater 
og forvaltningsnivå i prinsippet 
har digital selvråderett. Det er 
ikke Sanner det er noe galt med, 
han vil, men har ikke nok makt.

Digital postkasse
Når du får brevpost kommer bre-
vet i postkassen, uavhengig om 
det er privat, kommersiell eller 
o�entlig avsender. Slik burde det 
også være når det gjelder digital 
post. I Danmark er digital post-
kasse en suksess, nettopp fordi 
ulike forvaltningsnivå har evnet 
å samle seg om en felles løsning 
og benytter denne til o�ent-
lig så vel som kommersiell 

post. Brukerne forholder seg 
til en digital postkasse med en 
innlogging de lærer seg fordi 
postkassen blir hyppig åpnet og 
brukt. I Norge skal man derimot 
forholde seg til en rekke ulike 
løsninger med ulike innloggin-
ger. Det betyr forvirring og kaos. 
Som igjen vil bety at mange av 
oss gir opp, og heller vil ha brev i 
postkassen. Jeg håper jeg tar feil, 
men er redd at suksessen uteblir 
om vi skal forholde oss til mange 
ulike elektroniske postkasser. 

Spesielle
Et annet problem som går igjen 
i Norge er syndromet med at vi 
er så spesielle. Vi skal helst utvi-
kle alt fra grunnen av. Vi skal 
helst sy nye løsninger sammen 
med gamle løsninger. Da blir det 
komplisert og sjansen for å feile 
mangedobles. Det er på tide å 
tenke større også i o�entlig for-
valtning. Tiden er overmoden 
for skytjenester – også i o�entlig 
sektor. Og vi bør lære av tidligere 
feil. Det bør innføres en havari-
kommisjon for IT-prosjekter som 
går galt. Nå gjentar vi de samme 
feilene gang etter gang. Selv rike 
Norge har hverken tid eller råd til 
ikke å lære av egne feil. 

Per Morten Ho� er 
generalsekretær i IKT-Norge.

➜➜ Les og diskuter på nett: 
ukeavisen.no/95495

Hvorfor går det galt?
Riksrevisjonen har den siste uken kommet med �engende kritikk mot �ere store 
IT-satsinger i o�entlig sektor. Mange prosjekter har for dårlig kontroll, sikkerheten 
er ikke god nok og budsjettene sprekker og tida går. Hvorfor går det galt?

Av Per  
Morten Ho�
ho�@ikt-norge.noho�@ikt-norge.no

«Det bør 
inn føres 
en havari-
kommisjon for 
IT-prosjekter 
som går galt.»
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En taleskriver står fram
For en gangs skyld viser mannen bak statsrådens taler ansikt. 

MesterplanleggerneDe tegnet det moderne Norge, og ble forsøkt stoppet med vold. 
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Parken som en gang var gravplass, ble sted for for  -
aktede jøder og forfulgte homofile. Her er historien 
om dem som falt utenfor på byens sosiale slagmark. 
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Drømmen om EuropaDe som får seg utdannelse setter livet på spill i en farefull reise til Europa i håp om «få sukess». 

Drømmen om Europa

Drapsdømt 
for jordskjelv
Seismologen Giulio Selvaggi ble dømt for uaktsomt drap på 29 mennesker. Nå starter ankesaken. 
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Strid blant
Pavens folk

Konservative krefter fester grepet om Den katolske kirke i Norge. Møt en homofil katolikk som uansett 
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Det er selvbedrag når 
ledere tror at bare det er 
nok kvinner og menn, 

ulike etnisiteter, variasjon i alder 
og liknende i organisasjonen, 
så har de den variasjonen som 
trengs for å løse virksomhetens 
oppgaver!

Mangfold på arbeidsplassen 
er erkjent som viktig og nødven-
dig i de �este deler av næringsliv 
og samfunn. Men mange søker 

variasjon og mangfold ved å 
standardisere sosiale kategorier 
av mennesker med oppsum-
merende merkelapper. Standar-
disering er en direkte motsatt 
drivkraft til mangfold. Standar-
disering handler om å redusere 
variasjon, skape forutsigbare 
utfall og rasjonalisere ressurs-
bruk. Mangfold handler om å 
øke variasjon, utvide handlings-
repertoar og eksperimentere med 
utfall.

Kategorier
Vi gjenkjenner mangfoldskate-
gorier som kjønn, alder, etnisi-
tet, kultur, religion, seksuell leg-

ning og funksjonsdyktighet i den 
o�entlige dialogen [1]. Men verken 
10 kvinner eller 10 menn tilfører 
arbeidsprosessen eller arbeids-
resultatet «det samme». Heller 
ikke samme individ produserer 
samme utfall i 10 ulike situasjo-
ner. E�ekten av mangfold kom-
mer ikke av kategorisering.

Sosial kategorisering er deri-
mot praktisk for å forenkle opp-
telling av visse egenskaper[2]. Kate-
gorier blir brukt til oppfølging av 
lover og styringsdokumenter, som 
for eksempel andel kvinnerepre-
sentasjon i ASA-styrene og som 
krav til Aktivitets- og redegjørel-
sesplikt[3].

Dilemmaer
Ledelse av mangfold har høyt 
fokus for tiden[4]. Ledere må orien-
tere seg i en verden fylt av dilem-
maer. På den ene siden må res-
sursene utnyttes og rasjonaliseres, 
arbeidsprosessene standardiseres 
og e�ektiviseres, feil minimeres og 
gjennomstrømningstid forkortes. 
På den andre siden vil ethvert sys-
tem og individ stagnere ved kopi-
erende reproduksjon[5]. Så lenge 
betingelsene i omgivelsene endrer 
seg, må også strategiene, atfer-
dene og prioriteringene inneha 
tilstrekkelig variasjon. Ellers 
mangler fornyelsesgrunnlaget i 
repertoaret. Dilemmaet oppstår 
ved at økt variasjon truer e�ekti-
visering og rasjonalisering, mens 
økt standardisering truer innova-
sjon og �eksibilitet[6].

Øke  handlingsrepertoaret
Ledere må tilsvarende variere 
lederstil overfor det enkelte indi-
vid, de enkelte betingelsene og de 
respektive målene for situasjonen. 
Det handler først om å utvide 
lederes og medarbeideres atferds-
repertoar. Ledelse av mangfold 
handler om å lede kompleksitet 
og fasilitere en dynamikk mellom 
menneskelige ulikheter i atferd 

Ledelse

Tina Eva  
Svedenborg  
Eriksen-Deino� 
ted@humane�ect.no

Framtidens ledere 
 dyrker forskjellighet og 
mestrer kompleksitet

«Standard-
isering er en 
direkte motsatt 
drivkra� til 
mangfold.»

OM AFF v/NHH
AFF har drevet Solstrandprogrammet siden 1953. I tillegg tilbys bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer, ledergruppeutvikling, mentoringprogrammer og 
organisasjonsutvikling. AFF har 50 ansatte og kontorer i Bergen, Oslo og Stavanger. AFF/NHH er blant de 40 beste i verden på Financial Times årlige 
rangeringer av etter- og videreutdanningsprogrammer i 2009–2014.

AFF SAMSPILL & LEDELSE med Paul Moxnes
Praktisk lederutvikling med faglig tyngde – januar 2014

Professor Paul Moxnes har utviklet og drevet Samspill 
& Ledelse i 20 år. Nærmere � re tusen fornøyde deltakere 
har gjennomført programmet. I januar 2012 startet AFF 
Samspill & Ledelse. Vi fortsetter suksessen og inviterer til 
et nytt program med oppstart 6. januar 2014 i Oslo.

Hva kjennetegner programmet?
• Relevante praktiske øvelser
• Skreddersydd psykologisk teori
• Utforskning av spennende gruppedynamikk
• 20 års norsk og internasjonal forskning omsatt til 
 praktisk lederutvikling

Hva vil du selv oppnå?
• Økt forståelse av samspill og ledelse i og mellom grupper
• Større bevissthet om egen påvirkning, makt og innfl ytelse 
• Økt forståelse for hvordan du som person preger 
 lederrollen
• Større bevissthet om egne valg og beslutninger –
 hva er det egentlig som styrer oss?
• Kunnskap om innovasjon og kreativitet i grupper

For mer informasjon, kontakt programansvarlig 
Kari Gystad tlf 900 28 525 , eller se www.aff.no. 

Paul Moxnes
 Foreleser

 Morten Eikeland 
 Fagansvarlig

Praktisk lederutvikling med faglig tyngde – januar 2015

et nytt program med oppstart 19. januar 2015 i Oslo.

AFF har drevet Solstrandprogrammet siden 1953. I tillegg tilbys bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer, ledergruppeutvikling, mentoringprogrammer og
organisasjonsutvikling. AFF har ca. 50 ansatte og kontorer i Bergen, Oslo og Stavanger. AFF/NHH er blant de 40 beste i verden på Financial Times årlige
rangeringer av etter- og videreutdanningsprogrammer i 2009–2014.
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og perspektiver. Gode ledere er 
dyktige til å adaptere seg til skif-
tende betingelser i situasjonen og 
bruker sitt repertoar. Spørsmålet 
er om dyktig lederskap er en med-
født egenskap, eller hvordan godt 
lederskap kan læres?

Framtidens ledere trenger 
både e�ektive og adaptive verk-
tøy for å øke sitt handlingsre-
pertoar. Scenariobaserte strate-
giprosesser kan ta det uventede 

som premiss for å legge robuste 
strategier. Ledere kan trene på 
økt kommunikasjonsmangfold i 
beslutningsprosesser, prosjekt-
møter og medarbeidersamtaler. 
Problemløsende team kan trene 
på å utnytte forskjellighetene i 
stedet for å harmonisere dem til 
kompromiss. Selgere kan trene 
på komplekse kjøpsprosesser og 
situasjonstilpasse presentasjonen 
av sine løsninger.

Lederkompetanser
Kulturell intelligens[7] og kom-
munikasjonsferdigheter[8] blir 
viktige lederkompetanser i tillegg 
til økonomi, fag og administra-
sjon i framtiden. Endrede forut-
setninger i sammensetning av 
kompetanse har allerede skjedd 
som følge av økt globalisering, 
mobilitet og teknologi. Det som 
vil gjøre en forskjell, er hvordan 
ledere og medarbeidere gjør nytte 

av forskjelligheten i hverdagens 
problemløsing og beslutnings-
prosesser.

Lederskap (som all annen 
atferd) blir produsert i øyeblikket 
med både umiddelbare og utsatte 
e�ekter – noen tilsiktede, noen 
utilsiktede. Det handler om å 
balansere kontroll mot utprøving, 
reduksjon mot variasjon, e�ektivi-
sering mot innovasjon, gammel 
kunnskap mot nye oppdagelser, 
økonomiske mot menneskelige 
behov, ytre mot indre betingelser.

Nytenkning
Økt variasjon er grunnlaget for 
nytenking, forbedring og forny-
else. Strategier for problemløsing, 
prosjektutvikling eller oppdagel-
ser åpner for ukjente utfall. Para-
doksalt vil nyskaping umiddelbart 
ha en ukjent verdi. Ledelse av 
kompleksitet handler om å utfor-
ske øyeblikkene, manøvrere med 
ulike strategier for problemløsing, 
være vàr på konsekvensene for 
seg selv og andre, for bedriften og 
kundene (eller andre parter som 
bedriften er avhengige av).

Å lede forskjellighet og mang-
fold i en avdeling kan være utfor-
drende, men gi grunnlag for 
konkurransefortrinn og økt lønn-

somhet med rett lederskap.
Med forskjellighet og mangfold 

mener vi spredning og variasjon 
av erfaringer og kompetanser, 
talenter, personlige verdier og 
holdninger og hvordan ulikheter 
kommer til uttrykk i arbeidsvaner 
og personlig stil.

Tina E. S. Eriksen-Deino� 
fasiliterer komplekse 
endringsprosesser i 
organisasjoner og er leder i 
konsulentselskapet HumanE�ect.

➜➜ Les og diskuter på nett: 
ukeavisen.no/95473

FOTNOTER

[1] HTTP://WWW.REGJERINGEN.NO/NB/DEP/FD/DOK/
REGPUBL/STMELD/2012-2013/MELD-ST-14-20122013.
HTML?REGJ_OSS=1&ID=715809

[2] JOHNSON, D. W., & JOHNSON, F. P. (2006). JOINING 
TOGETHER: GROUP THEORY AND GROUP SKILLS. 
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WORLD. BOSTON: IRWIN MCGRAW-HILL.
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Garantert 
    Audi Service

Med Audi Service er ansvaret for dine garantier 100% vårt.
Ved hver Audi Service fornyes din Audi Mobilitetsgaranti – din trygghet på veien.

Kampanjeperiode 1. oktober – 30. november

Kampanjepris på 
skifte av registerreim

Fra 7.990,-*
*Priseksempel: 4-sylindrede motorer på Audi A3.

Ta EU-kontrollen hos oss 
og få Verdikupong på 500,-.

*Kupongen kan brukes i kampanjeperioden 
til retting av eventuelle feil og mangler funnet 
på EU-kontrollen.

Verdikupong

500,-*
30.000 km service med oljeskift              

Fra  3.750,-*
*Priseksempel Audi A1.

Kampanjepris på 
bytte av bremseklosser foran 

1.990,-*
*Gjelder Audi 2005-modeller og eldre med 4-sylindrede motorer. 

Se audi.no/service for mer informasjon. Alle priser er veiledende.

Audi Service
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Direktør

Beitostølen Helsesportenter søker ny direktør.
Direktøren er senterets daglige leder med 
ansvar for drift og videreutvikling av virksom-
heten. Stillingen er direkte underlagt stiftelsens 
styre. 
For fullstendig utlysning, kontaktinformasjon og 
søknad:

www.bhss.no/direktoer
Søknadsfrist 7. november 2014.

www.bhss.no

Beitostølen HelsesportsenterBeitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) ligger ved inngangen 
til Jotunheimen i Øystre Slidre kommune i Valdres. BHSS er 
en frittstående institusjon (stiftelse) i spesialisthelsetjenesten 
med ca 100 ansatte. Vår hovedoppgave er re-/habilitering 
av barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne. Vi 
har i overkant av 20000 brukerdøgn i året. 

BHSS har ambisjoner om å være en ledende institusjon 
nasjonalt og internasjonalt på sitt felt. Derfor har vi de siste 
årene gjennomført omfattende forsknings-, utdannings- og 
kompetanseprogrammer, og det er foretatt betydelige inves-
teringer i bygninger og utstyr. 

VIL DU

VÆRE MED
PÅ

LAGET VÅR
T?

Vi søker Hr-sJeF på rognan

For mer opplysninger
om stillingen og hvordan søke
se nexans.no/jobb.

søknadsfrist 31.10.14

nexans norway as er ledende leverandør av kraft-, tele, instal-
lasjons- og varmekabler, og er blant verdens ledende innen offshore
kontrollkabler og høyspente sjøkabler. selskapet har hovedkontor i oslo,
produksjonsanlegg på rognan, karmøy, Langhus, namsos og Halden.
selskapet har ca 1600 ansatte og er organisert i tre divisjoner: subma-
rine High Voltage, Hybrid Underwater Cables og Market Lines.

Aktuelt, interessant og utfordrende!

Politiets utlendingsenhet søker  

Nye ledere!
Politiets utlendingsenhet (PU) er et særorgan i norsk politi  
og har i dag 590 ansatte. Våre hovedoppgaver er å registrere  
og   
opphold samt drifte politiets utlendingsinternat. 

Utlendingsfeltet er et satsningsområde og PU er en organisasjon  
i vekst. Er du engasjert, motivert og interessert i utlendingsfeltet, 
kan det være deg vi søker! 

Ved PU er det ledig følgende 3 lederstillinger: 
Avdeling for strategi og utvikling
● Stilling som seksjonssjef for Seksjon for analyse og metode

Avdeling for fellesoperative tjenester
● Stilling teamleder/politioverbetjent for Operativ seksjon, Etterretningsteamet   
● Stilling som teamleder/politioverbetjent for Uttransportseksjon, Bort- og utvisningsteamet

For fullstendig utlysning, søknadsskjema og den enkelte stillings søknadsfrist: www.politijobb.no
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1440a stilling PU.pdf   1   23.10.14   09:07
www.�.no

Sikkerhetsleder
Vi søker en sikkerhetsleder med god kunnskap om forebyggende sikkerhet 
og informasjonssikkerhet. 
Sikkerhetslederen leder Sikkerhetsenheten og er ansvarlig for informasjons-
sikkerhet, objektsikkerhet, personellsikkerhet, kryptosikkerhet og sikkerhets-
graderte anska�elser.
Stillingen er tillagt utøvende, koordinerende, rådgivende og kontrollerende opp-
gaver i henhold til gjeldende bestemmelser innen forebyggende sikkerhet, er 
organisatorisk plassert i Stabens ledergruppe og rapporterer til stabssjef.   
Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til stabssjef Jan Erik Torp, 
tlf. 63 80 71 02 / 952 34 670, eller sikkerhetsleder Erik Elvestad tlf. 63 80 71 40 / 
906 94 590.   
Se våre nettsider www.�.no for fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema. 

Søknadsfrist er 2. november 2014.

Rekrutteringsguiden

Best egnet person
tilfører mest.

adeccosearchselect.no

Best egnet person
tilfører mest.

adeccosearchselect.no

Best egnet person
tilfører mest.

adeccosearchselect.no

VI SØKER KONSULENTER
SOM IKKE ER REDD FOR VIRKELIGHETEN

WWW.VALCON.NO

Rekruttere fra Europa?
//  NAV EURES hjelper deg
Mer informasjon på  www.nav.no/eures 

www.nav.no/englisheures

Rekruttere fra Europa?
//  NAV EURES hjelper deg
Mer informasjon på  www.nav.no/eures 

www.nav.no/englisheures

Ønsker du plass  
i  Rekrutterings guiden?
Kontakt Dag Landfald:  
22 310 231  
dag.landfald@ukeavisen.no
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Trenger du  
ny leder?
Prøv en stillingsannonse i  
Ukeavisen Ledelse og på lederjobb.no!

Her �nner du bare annonser for leders tillinger og 
du tre�er de søkerene du trenger.

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

Hva skjer?
 
På neste side �nner du utvalgte kurs, 
konferanser, seminarer og events.

Oversikten er kun for våre annonsører.  

Vil du annonsere og avertere kurset 
ditt i vår kalender, ta kontakt med Dag 
Landfald på telefon 22 310 231  
E-post: dag.landfald@ukeavisen.no

Flere stillinger  �nner du på  
neste side og på  lederjobb.no

Ved Politihøgskolen er det ledig ei nyoppretta fast stilling som seksjonsleiar ved 
Avdeling for etter- og vidareutdanning, Seksjon for leiing og pedagogikk.

Seksjonens arbeidsfelt vil omfatte utdanningar innanfor leiing og organisasjonsutvikling 
for alle tilsette i politiet, og funksjonsspesifikke utdanningar for etterforskings-, innsats-, 
operasjons- og påtaleleiare. Seksjonen har også ansvar for leiarutviklingsprogram i politidistrikta. 
Vidare tilbyr seksjonen pedagogiske utdanningar, rettleiarutdanningar og ei rekkje ulike 
instruktørutdanningar. Forskings- og utviklingsarbeid er ein vesentleg del av seksjonens oppgåver. 

Søknadsfrist 2. november 2014

For fullstendig annonsetekst og for og søkje stillinga, sjå www.phs.no

Seksjonsleiar ved Seksjon  
for leiing og pedagogikk

Volvo Maskin AS er Norges ledende anlegg-
smaskinleverandør, og representerer Volvo, 
Perlini og Lundberg anleggsmaskiner, samt 
utstyr fra flere ledende leverandører. Selskapet 
har 210 ansatte, og omsetningen var i 2013 på 
2,5 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger på 
Mastemyr syd for Oslo. Volvo Maskin Service er 
landets største serviceorganisasjon med over 
450 ansatte og 175 servicebiler. Vi har totalt 21 
serviceverksteder som dekker hele landet.

Vi søker etter HR-Manager
Vi søker etter en HR-Manager med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft samt evne til å 
lede og motivere. Stillingen vil rapportere til administrerende direktør.  

Arbeidsoppgaver:
 ● Implementering av HR-strategi som kan bidra til en optimal organisasjonskultur.
 ● Aktivt støtte og gjennomføre tiltak til forbedring av forretningsdriften.
 ● Arbeid med synliggjøring av verdien av human capital som en av selskapets viktigste verdier.
 ● Overordnet ansvar for lønn.
 ● Ansvar for sentrale aktiviteter, som medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.    
 ● Bistå ledere i vanskelige sykefraværs- og personalsaker, inkl. dialogmøter etc. 
 ● Oppfølging/rapportering av sykefravær og systemeier, samt ansvar for prosessene.
 ● Ansvar for rekruttering samt bistand i rekrutteringsprosesser.
 ● Prosjektleder og deltaker i prosjekter som omhandler ovennevnte arbeidsoppgaver.
 ● Andre HR og HMS-relaterte arbeidsoppgaver etter avtale.

Kvalifikasjoner:
 ● Forstå forretningsdrift
 ● Erfaring med rekruttering.
 ● Erfaring med prosesser i forbindelse med personalsaker.
 ● Relevant erfaring fra selvstendig arbeid innenfor områdene:            
 ● Oppfølging av sykefravær            
 ● God kunnskap om  trygdesystemer og prosedyrer for oppfølging av sykefravær            
 ● Generell god forståelse for oppbygging og bruk av IT-systemer

Vi tilbyr
 ● Utfordrende arbeidsoppgaver i et konkurranseorientert selskap.
 ● Konkurransedyktige betingelser.
 ● Å være en del av en større HR organisasjon
 ● HR-Manager vil også ha en sentral rolle i pågående arbeid med prosessforbedring.
 ● Personalpolitikk både i egen organisasjon og i forhandlernettet.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte Anne-Helen Christiansen, Administrasjons-
sekretær, Volvo Maskin tlf. 958 99 377 eller Tonje Nordermoen, HR Business Partner, Volvo Norge, tlf. 
404 12 647. Se full utlysningstekst på finn.no, FINN-kode: 52633174

Søknad med CV bes sendt innen 15.11.2014 jobb.norge@volvo.com eller via Finn.

Aftenposten tirsdag 14. oktober

3x181 mm (modul 33B)
14.10.AP_VAV_Hvordangjordu

Bestiller:  Eigil NIcolaisen
Bestillingsnr. 801110956 (dette gjelder hele 2014) + ref.nr.
Referanse for fakturering er koststed 13300, Per Kristiansen.

Konsulent: Elisabeth V. / Astrid B.

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

 

Hvordan gjør du andre gode? 
Vann- og avløpsetaten er Norges største vannfaglige miljø.    
Vi sørger for rent vann til byen. Med en raskt voksende hovedstad og store   
og små anlegg som skal bygges, utvides og fornyes, kan vi med rette kalle   
oss en arbeidsplass for framtiden. 

Vann er viktig for å prestere, og gode ledere er viktige for å gjøre andre gode.  
Vi har jobb for deg som har et hjerte for byutvikling og miljø.  

Vår Avdeling plan og prosjekt søker:

Avdelingsdirektør
Seksjonsleder for prosjektgjennomføring
Prosjektleder for prosjektgjennomføring

Informasjon, søkemuligheter og flere ledige stillinger: 
QR-kode t.h. eller www.vav.oslo.kommune.no/jobb 

SØKNADSFRIST: 26. oktober
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Kalender

Når kvalitet gjelder i opplæring, 
rådgiving og prosjektledelse

www.prosjektforum.no
Prosjekt Forum

Hva skjer?
Utvalgte kurs, konferanser,  
seminarer og events

Oktober
 28–30  4mat sertifisering  

4mat – forstå deg selv og din 
organisasjon. Dra nytte av 
forskjellighet Bli sertifisert til 
å bruke 4mat prosessverktøy 
og preferansesystem. 
CoachTeam as – House of 
Leadership. Kurset avholdes i 
våre lokaler i Nydalsvn 38 Oslo 
www.coachteam.no infor@
coachteam.no tlf 40004500

 28–30 Strategisk HR for bedre 
prestasjoner  
Få innsikt i HR-tiltak som 
kan øke produktiviteten 
og lønnsomheten i din 
organisasjon.  
http://www.bi.no/esp

November
 4 – 5 PRESENTASJONSTEKNIKK 

Kursleder er Ragnhild Nilsen, 
CoachTeam as. Kurset avholdes 
i våre lokaler i Nydalsveien 38, 
Olso. www.coachteam.no info@
coachteam.no tlf 40004500

 6 Offshore Forum 2014  
Offshore Forum 2014 offers the 
latest updates within the oil 
and gas industry. Join us on this 
informative, inspirational and 
exciting day at Fornebu.  
http://www.bi.edu/of2014 

 11 Konflikthåndtering 
Sted: Oslo 
Kurset gir en oversikt 
over konflikters årsaker, 
oppbygging og nivåer, og 
belyser utfordringer du vil 
møte på når du navigerer i en 
konfliktsituasjon. 
Mer info:www.hrnorge.no

 11–12 Strategy in Action II - realistisk 
strategisk endring 
Kurs for deg som er opptatt av 
strategiarbeidet i organisasjonen 
- lær hvordan dere får strategier 
til å virke.  
http://www.bi.no/esp

 11–12 Hvordan nå frem med ditt 
budskap?  
Vil du bli en bedre formidler? 
Få inspirasjon og lær deg 
teknikker som forbedrer dine 
kommunikasjonsferdigheter.  
http://www.bi.no/esp

 10 –13 Leder og coachutdanning 
NLP Practitioner, CoachTeam 
as – House of Leadership , 
www.coachteam.no, info@
coachteam.no, tlf 4000 4500 
ted: Nydalsvn 38 Oslo

 2 5 –27 Praktisk prosjektledelse 
Grunnkurs. Kurssted: Sentralt 
i Bodø. Påmeldingsfrist: 
10. november. se www.
prosjektforum.no eller ring 
Vibeke Holmvåg Tuft –  
451 88 429 

Desember
 1– 4 Leder og coachutdanning 

COACHING, FORSTÅELSE 
OG HANDLING. NLP Master 
Practitioner , Modellering og 
«Best Practice». CoachTeam 
as – House of Leadership , 
www.coachteam.no, info@
coachteam.no, tlf 4000 4500 
Sted:Nydalsveien 38 Oslo

 2– 4 Praktisk prosjektledelse 
grunnkurs, se www.
prosjektforum.no eller ring 
Arnstein Moe – 975 43 235 
Kurssted: Bjørvika 
konferansesenter, Oslo. 
Påmeldingsfrist: 20. november

 8 Rekruttering – fra 
bemanningsplan til 
ansettelse 
Sted: Oslo 
Kurset gir deg kunnskap, 
trening, verktøy og 
teknikker til å utføre gode 
rekrutteringsprosesser. 
Mer info:www.hrnorge.no

 8–11 Leder og coachutdanning 
CoachTeam as – House of 
Leadership , www.coachteam.
no info@coachteam.no, tlf 4000 
4500 
Sted: Nydalsveien 38 Oslo

 9 –11 Praktisk prosjektledelse 
grunnkurs, se www.
prosjektforum.no eller ring 
Synnøve Roald – 936 34 790 
Kurssted: Sentralt i Bergen 
Påmeldingsfrist: 27. november

 12 Arbeidsrett og 
rekrutteringsprosessen 
Sted: Oslo 
Kursholder er advokat Thomas 
Svendsen fra Advokatfirma 
Storeng, Beck & Due LundSBDL. 
Mer info:www.hrnorge.no

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode 
helsetjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim.

Ledig stilling som 
sekretariatsleder/seksjonssjef 
for Statens seniorråd
Statens seniorråd 2014-2017 er et regjeringsoppnevnt uavhengig og 
rådgivende organ som skal gi råd til o� entlige myndigheter og instanser 
på nasjonalt nivå om vesentlige forhold som angår seniorbefolkningen.  

Sekretariatet for Statens seniorråd er en egen seksjon, og en egen 
organisatorisk og økonomisk enhet tilknyttet administrativt til 
Avdeling utvikling og koordinering i Divisjon folkehelse. 

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med fung. 
avdelingsdirektør Ellinor Sundseth på telefon 24 16 38 96 eller 
mobil 92 47 23 74.

Les mer om stillingen på helsedirektoratet.no 
(se «Om oss» og «Ledige stillinger») 

Søknadsfrist: 2. november 2014

Arkiver dokumenterer samfunnets beslutninger, handlinger og minner. De er 
en unik og uerstattelig arv som overføres fra generasjon til generasjon. Arkiver 
bidrar til den enkeltes og fellesskapets hukommelse, til å beskytte innbyggernes 
rettigheter og til å fremme demokrati. Arkivverkets oppgave er å sikre, bevare 
og tilgjengeliggjøre arkiver. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, 
Samisk arkiv og Norsk helsearkiv og har 300 medarbeidere. Våre verdier er: 
kompetent, samarbeidsorientert og målrettet.

Vi søker strategisjef  
som kan hjelpe til med å 
videreutvikle Arkivverket

For å styrke vår evne til å møte eksisterende og framtidige utfordringer, 
trenger vi deg som kan lede vårt arbeid med strategisk planlegging og 
realisering av strategi.

Se fullstendig kunngjøring på http://arkivverket.easycruit.com/. 

For mer informasjon kan du kontakte riksarkivar Inga Bolstad tlf 481 26 026 
eller administrasjonsdirektør Kari Metliaas tlf 932 46 713.

Søknadsfrist: 30. oktober 2014
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Pause

Sudoku

Løsning

Ikke fullt så lett

Løsning

Lett

Lunch av Børge Lund Fortsatt sulten? Du �nner mer Lunch på ukeavisenledelse.no

Quiz om ledere,  politikk,  
sport, natur og  samfunn
1.  Joko Widodo er omsider tatt i ed som Indonesias president. Hvilket 

nummer i rekken over Indonesias presidenter er han?
2.  Hva er tittelen på NRK Dramas thriller der Anneke von der Lippe spiller 

lensmann Helen Sikkeland?
3. For hvilket klubblag spiller Martin Ødegaard?
4. Hvilken by tilhører fotballklubben Strømsgodset?
5. Hvem overtok mandag som byrådsleder i Bergen?
6. Hvilken kinofilm er regissør Grethe Bøe-Waal aktuell med nå?
7. Hvem er Norges rikeste?
8. Hvor er Tim Cook konsernsjef?
9. Hvilken hendelse denne måneden forbinder du med Silje Lehne Michalsen?
10. I hvilket selskap var Christophe de Margerie administrerende direktør? Riktige svar �nner du nederst på siden.
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1. Den sjuende
2. «Øyevitne»
3. Strømsgodset
4. Drammen
5.  Martin Smith-Sivert-

sen (H)
6. «Operasjon Arktis»
7. Kjell Inge Røkke
8. Apple
9.   Hun er den ebo-

lasmittede norske 
kvinnen som nå er 
friskmeldt

10. I oljeselskapet Total

Sulten på mer sto� om ledelse og  arbeidsliv?  
Prøv   Ukeavisen Ledelse

Gratis 
i 4 uker
Send SMS LEDELSE  UL til 2030

arbeidsliv? 
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Egenmeldingen

Amund Drønen

6 om deg som 
menneske

5 om 
ledelse

4 om med-
arbeidere

3 om aktuelle 
saker

2 om tiden  
vi lever i

1 om Erna 
Solberg

Er det noe du 
drømmer om å 
gjøre en gang?
Er nok en floskel, men jeg 
har faktisk lyst til å seile 
rundt jorden

Er det en bok du 
har lest eller en 
�lm du har sett som 
har gjort et sterkt 
inntrykk på deg?
Liv og drøm om Carl 
 Joachim Hambro. Gulag 
av Ann Appelbaum. Mest 
politisk litteratur.

Hva gjør du i fritiden?
Leker med barna, familien 
og trener.

Hvor mange timer 
jobber du hver uke?
Mange nok får jeg håpe

Er det noe du 
skulle ønske du 
var �inkere til?
Mye, men jeg forsøker å bli 
bedre på det jeg er god til.

Har du vært aktivt 
med i noen frivillige 
organisasjoner?
Høyre, Europabevegelsen, 
friidrett og lokalpolitikk. 
Ellers passivt støttemedlem 
i flere organisasjoner som 
jeg deler grunnsyn med

Når �kk du din første 
lederoppgave?
Mindre lederoppgaver 
gjennom skolegangen og i 
politikken. Den aller første 
kan jeg ikke huske.

Hva er mest viktig 
for deg som leder?
Være åpen, tilgjengelig og 
lyttende, men samtidig 
tydelig og stå bak beslutnin-
ger som tas.

Er makt et begrep 
du bruker for å 
beskrive ledelse?
Ledelse handler om makt, 
men det er mange måter å 
utøve makt på. Involvering 
og åpenhet lønner seg som 
oftest i lengden.

Bør en leder snakke 
åpent om sine 
svake sider?
I de fleste tilfeller kan det 
være en fordel, men man 
må jo ha en plan for å 
kompensere for det. Enten 
gjennom medarbeidere 
eller å bli bedre. 

Bør en ha den 
samme lederjobben 
i mer enn 10 år?
Generelt sett er det sunt 
med skifte over tid, men det 
finnes mange gode eksem-
pler på ledere som bli bedre 
over tid. 

Tre stikkord som 
kjennetegner en god 
medarbeider?
Kompetent, raus og en viss 
form for humoristisk sans

Er det en fordel at 
�est mulig av de 
ansatte er med i 
en fagforening?
Jeg tror det er en fordel å 
organisere interesser i et 
større fellesskap. 

Bør ansatte få bonus 
hvis sjefene får det?
Jeg tror generelt sett på 
belønning for innsats utover 
det man kan forvente.

Er det opp til de 
ansatte selv å 
passe på at de 
jobber det antallet 
timer de skal?
Om de ansatte måles på 
jobben som skal utføres 
bør antallet timer være 
underordnet. Jeg tror på 
enkeltindividet og 
 personlig ansvar,  
men forstår at det  
ikke passe  
like godt i  
alle situa- 
sjoner.

Bør vi åpne for 
oljeboring i Lofoten 
og Vesterålen?
Ja, men innenfor akseptable 
miljørammer. Jeg er særlig 
opptatt av de marine ressur-
sene som skal leve i samme 
områder.  

Bør vi bruke 
mindre penger på 
landbrukssubsidier?
Ja, jeg tror det er mulig å 
videreutvikle norsk land-
bruksnæring med mindre 
grad av subsidier, men 
det krever også politiske 
grep rundt reguleringen av 
næringen. 

Bør det kuttes i 
pressestøtten?
Ja, den bør omlegges og 
nivået bør  
reduseres.

Er det noe 
utviklingstrekk som 
bekymrer deg?
En skolegang som pirrer nys-
gjerrigheten til den enkelte til 
å skaffe seg en god utdan-
nelse som kan sikre fremtidig 
velferd er avgjørende.

Bør det være 
et mål å få økt 
gjennomsnittlig 
materiell 
levestandard i Norge?
Jeg mener det er et mål å 
sikre at den enkelte kan få 
nå sine egne mål og leve 
et godt liv. Det trenger ikke 
bare være materiell leve-
standard. 

Hva synes du om 
Erna Solberg som 
statsminister?
Siden hun er sjefen til sjefen 
min er jeg nok noe inhabil, 
men jeg synes hun gjør en 
veldig god jobb. En meget 
kunnskapsrik og tilstede 
person, med et godt hjerte 
for andre mennesker.

Alder:   35 
Bosted:   Lier 
Sivilstand:  Gi� 
Stilling:   Statssekretær for �skeriministeren 
Utdannelse:  3 år med havbruksteknologi 
Antall dager trim i uka: 3 

FOTO: PAUL PAIEWONSKY/FKD

21 
spørsmål som  
gjør deg bedre  
kjent med 
norske ledere

 ✔ Vann Vin  
 ✔ Helsestudio Solseng
 Golf Svømme ✔
 Rolling Stones  The Beatles ✔
  Dagbladet VG ✔
 ✔ NRK TV2 
 På �ellet Ved sjøen ✔
  Slalåm Langrenn ✔
 ✔ Bok Avis
 Katt Hund ✔
  Bonde  Journalist
  MP3 Motorsag ✔

Hvis du først  
må velge
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Plan Norge
Siv Meisingseth (54) har takket ja til å bli ny 
kommunikasjonssjef i Plan Norge.

Hun kommer til bistandsorganisasjonen fra 
stillingen som partner i Corporate Communi-
cations og begynner som kommunikasjonssjef 
i Plan Norge 1. november.

Siv Meisingseth har også vært kommunika-
sjonsdirektør i Norges Bank, informasjonssjef 
i SAS/Braathens og journalist og vaktsjef i NRK 
radio.

Broadnet
Simon Justnes er ansatt som salgssjef syste-
mintergrator i Broadnet. Han kommer fra HPs 
tjenestedivisjon, og har ledet Services Sales 
som innebefatter consulting og support sales. 
Han har hatt ansvaret for direkte og indirekte 
salg, hvor HPs tjenester har knyttet seg til 
dataromsprodukter som servere, lagringspro-
dukter og nettverk. Han har vært i HP i 12 år og 
hatt ledelsesansvaret de siste 3 årene. Simon 
ble også kåret til 3. beste leder under 40 år, i 
Årets Unge Leder 2013. Han har en Bachelor i 
økonomi fra BI Oslo.

Business Opera-
tion Manager
Ståle Njå er ansatt i stillingen som Business 
Operation Manager i Salg i Broadnet, hvor han 
primært skal jobbe med kommersielle forbe-
dringsprosjekter.

Ståle har over 13 års erfaring som mana-
gement consultant fra Accenture. Han har 
primært jobbet mot telekombransjen og med 
prosjekter for å forbedre salg-, service- og 
marketingfunksjonene i ulike selskaper. Han er 
utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi og 
Teknologiledelse fra NTNU, og var også innom 
Idrettshøyskolen og Befalsskolen før det.

Salgssjef SMB i 
Broadnet
Harald Baardseth kommer opprinnelig fra 
Broadnet-systemet via selskapene BlueCom/
Catch, blant annet som Produkt- og markeds-
sjef. Han er gründer av Dinabo AS, som nå er en 
del av Broadnet. Han har tatt sivilmarkedsfø-
rerstudiet ved Norges Markedshøyskole/BI.

– Jeg har et stort engasjement for IT og 
telekom, og hvordan vi på en best mulig måte 
skal lykkes kommersielt. Jeg ser frem til en 
spennende tid fremover, sier Harald.

Frontline
Styret i Frontline har ansatt Robert Hvide 
Macleod som ny konsernsjef. Macleod overtar 
i november.

Macleod kommer fra stillingen som 
administrerende direktør og styremedlem i 
Highland Tankers AS, som han var med på å 
grunnlegge så sent som i januar i år.

35-åringen – som er bosatt i Oslo – har norsk 
statsborgerskap og har erfaring fra blant annet 
AP Møller-gruppen, Glencore-ST Shipping, 
Maersk Tankers og Gard Shipping.

Statssekretærer
Regjeringen har lagt deler av statssekretær-
kabalen på nytt: to slutter, tre får nytt departe-
ment, og fire nye kommer til. De to som skal ut 
av regjeringsapparatet, er Ole Berget (Frp) fra 
Finansdepartementet og Maria Hoff Aanes 
(Frp) fra Barne-, likestillings- og inkluderingsde-

partementet.
Sistnevnte blir erstattet 

av næringspolitisk rådgiver 
Kai-Morten Terning (Frp) 
i NHO, mens to «nye» statssekretærer tar over 
etter Berget. Fredrik Färber (Frp) flyttes fra 
Statsministerens kontor, mens Jon Georg Dale 
kommer over fra Samferdselsdepartementet.

På Statsministerens kontor kommer Frps 
Himanshu Gulati inn fra Justisdepartemen-
tet, mens advokat Marit Berger Røsland er et 
nytt navn og ansikt blant statssekretærene.

Gulati erstattes av tidligere Oslo-byråd 
Jøran Kallmyr (Frp), som også er ny i stats-
sekretærsammenheng. Ny er også sentralsty-
remedlem Tom Cato Karlsen (Frp), som skal 
inn i Samferdselsdepartementet.

Endringene ble vedtatt i statsråd fredag. 
Erna Solbergs regjering består av 18 statsråder 
– 11 fra Høyre og 7 fra Frp – og har nå totalt 45 
statssekretærer. 

Miljørådgivere
Styret i Bergfald Miljørådgivere har ansatt 
Hanna E. Marcussen (37) som ny daglig leder. 
Avtroppende daglig leder Gaute Hauglid-
Formo ser frem til å fortsette i Bergfald med 
prosjektutvikling blant annet innen miljøkom-
munikasjon.

Marcussen har de siste seks årene ledet 
Miljøpartiet De Grønne.

Byrådsleder 
Martin Smith-Sivertsen (H) har overtatt som 
byrådsleder i Bergen etter partifelle Ragnhild 
Stolt-Nielsen, som trakk seg i forrige uke.

Stolt-Nielsen trakk seg som byrådsleder 
etter at hun tapte kampen om å bli nominert 
på topp på Bergen Høyres liste for kommune-
valget neste år. 

Jobben som byrådsleder overtas av man-
nen hun tapte for i den interne nominasjons-
kampen.

Regiondirektør  
Christian Chramer fra Tromsø er ansatt som 
ny direktør for NHOs regionkontor for Troms 
og Svalbard. Chramer er i dag kommunika-
sjonsdirektør og regionansvarlig for Asia i 
Norges sjømatråd.

41-åringen har utdannelse fra Krigsskolen, 
Norges Handelshøyskole og Universitetet i 
Tromsø. Han har flere års erfaring fra ulike 
lederstillinger i Norges sjømatråd og var før 
det ansatt i sentrale stillinger i Forsvaret. Nå 
ser Chramer frem til å jobbe for næringslivet 
og Nord-Norge. Han tiltrer stillingen 2. februar 
2015.

Ressurssjef 
NRK har tilsatt Johan Ailo Kalstad (36) som 
avdelingsleder for ny ressursavdeling i NRK 
Sápmi.

Kalstad er opprinnelig fra Kautokeino, men 
har de siste syv årene bodd og arbeidet i Oslo. 
Kalstad har vært konsulent hos kommunika-
sjonsrådgivningsbyrået Geelmuyden-Kiese i to 
år og deretter investorkontakt og seniorrådgi-
ver i Statkraft i fem år.

Kalstad har journalistutdanning (bachelor) 
og han har i tillegg gjennomført siviliøkono-
mistudiet ved Norges Handelshøyskole med 
hovedvekt på økonomiske og administrative 
fag.

Den nye ressursavdelingen er etablert som 
resultat av en omorganisering i NRK Sápmi.
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Bevegelser
Ny jobb og nye utfordringer

               Tips 
oss

Byttet jobb? Andre  
tips? Send en e-post til 
red@ukeavisen.no
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«Gikk en faen i meg.»
Bård Vegard Solhjell 
forklarer hvorfor i 
alle dager han sier 
ja til å fortsette som 
nestleder i SV.

KILDE: DAGSAVISEN

«Her får du sik-
ker jobb de neste 50 årene.»
Redaktør Gunnar Stavrum prøver 
seg profet med lange perspektiver.

KILDE: NETTAVISEN

«Strålende sauekjøtt 
tross  radioaktivitet.»
Hvis man først er så heldig å få 
tak i skikkelig sauekjøtt av beste 
kvalitet, skal en vite at radioakti-
vitet ikke merkes på smaken.

KILDE: NATIONEN

«Vi har styrt et år, og alt 
går  utmerket. Til og med 
været er blitt bedre»
Per Sandberg, nesteleder i Frp, 
mener Frp ikke bare er i ferd med 
å endre samfunnet. Endringene 
som er på gang er fundamentale 
og kan påvises også i naturen.

KILDE: NRK DAGSNYTT

Nyttårsball 
avlyst
Det blir ikke noe nytt-
årsball på stortings-
representantene. 
Interessen var 
laber, for å si det 
mildt. Spørsmålet 
er hva en skal 
gjøre med de 
770.000 kronene 
som er bevilget. 
KrF og SV, de 
største festbrem-
sene på Stortinget, 
er truendes til å gi 
pengene til fattige. 
Det blir over presi-
dentskapets lik. De 
mener folkets utvalgte 
bør feste mer. Det er ikke 
nok med middag på Slottet, 
diverse mottagelser og parti-
fester. Ethvert ting med respekt for 
seg selv må ha sin egen fest. 

Nakenhet  – 
igjen
Det er blitt for mye av det gode, og 
nå er det nakenhet det skal handle 
om. Det nå så mye kroppshysteri 
rundt om at noe må gjøres. Noen 
må ta ansvar. Også på dette områ-
det er det kvinnene som stiller 
seg i front. Artistene Marthe Valle 
og Hanne Sørvåg er blant de som 
mener det er et «sykt kroppsfokus 
i samfunnet». Derfor stiller de opp, 
nesten nakne i Camille, for å si at vi 
alle bare må godta den kroppen vi 
har. Og den kroppen de har, ser ikke 
så verst ut, men hysterisk slanke er 
disse kroppene ikke. 

Beste  
ateist-vits
Didrik Sønderlind, ateist og ansatt i 
Human Etisk Forbund, ledet denne 
uken kåringen av landets beste 
ateistvits i redaksjonslokalene til 
Vårt Land. Vinneren ble følgende: 
Hvorfor kan ikke humanister skaffe 
seg jobb utenfor Ringt 1? … fordi 
mennesket alltid skal være i sen-
trum. På annen plass kom denne: 
«Hvorfor slår ikke Viagra så godt an 
hos ateistene? … de har så lite tro på 
en evig oppstandelse»

Reitan  
klarer seg
Ole Robert Reitan har for første 
gang deltatt på høstmøtet til 
Dagligvarehandel Leverandørenes 
Forening. Der kunne han slikke sine 
sår over at det ikke ble han, men 
Coop, som fikk kloa i ICA. – Jeg er en 
forfengelig 43-åring og det er noe 
helt nytt for meg at alle synes synd 
på meg. Det er det ingen grunn til, 
sa han. Han er vokst opp i en butikk 
på smågodt og varer som er utgått 
på dato, kan han opplyse. Så er 
det noe han har lært, er det å ikke 
synes synd på seg selv.

Det blir ingen dans på 
løvebakken allikevel

Neste uke:  Magasinet Ledelse
Neste uke vil du finne Magasinet Ledelse sammen  
med Ukeavisen Ledelse. Her kan du blant annet lese:

●● 30 sider om månedens hovedtema: Kunnskap

●● NHO-sjef Kristin Skogen Lund scorer skyhøyt som toppleder

●● Mentor-rollen: Både kritisk venn og faglig veileder 

Det handler om spilleregler

infotjenester.no • tlf 07505

Spilleregler gjelder også på jobben. Gjennom kurs og nettbaserte oppslagsverk, håndbøker og 
systemer hjelper vi tusenvis av bedrifter hver dag med å tolke og følge regler rundt personal, 
ledelse, HMS, lønn og regnskap. Når alle kjenner sine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet 
kan man i stedet fokusere på å skape resultater sammen. Det er jo det som er moro. 

Se hva vi kan hjelpe med på www.infotjenester.no.

Ukens 
sitater
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Det blir ingen dans på 
løvebakken allikevel
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Ginny Rometty: 
IBM-sjef i 

 trøbbel

Kristin Skogen 
Lund er Norges 
beste leder, viser 
Ledelses analyse.

TORBJØRN 
RØE ISAKSEN:
Statsråd med 
ambisjoner

MENTOR-
ROLLEN: 

Fra kritisk 
venn til 

faglig 
veileder

TRENDER
i kontor-

landskapet

HELDIG 
LANDSLAG:
 Får tid til å 

trene seg 
gode

Ginny Rometty: 
IBM-sjef i 

Ginny Rometty: 
IBM-sjef i 

Sa opp professorat i protest: – Systemet stenger for nyskaping

TOPPSJEFEN:

FREIDIG.
FRYKTLØS.FØLSOM.

TEMA: 
KUNNSKAP




