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God kaffe gjør noe med oss. Den setter fart på 
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og den gjør oss glade!
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Leder
Ved redaktør Magne Lerø

I sitt stille sinn håpet nok EU-ledelsen 
i Brussel at David Cameron skulle 
tape valget i Storbritannia. Det hadde 

spart dem for mye uro og usikkerhet. For 
Cameron gikk til valg på at det skal holdes 
en folkeavstemning om Storbritannia fort-
satt skal være med i EU innen utgangen av 
2017.

Cameron har vesken full av saker det has-
ter med å komme i gang med. EU er blant 
disse. Han har varslet at han snart vil besøke 
europeiske hovedsteder for å fremlegge 
Storbritannias behov for endringer i EU.

Motstanden mot EU er ikke blitt mindre 
i Det konservative partiet som han tilhører. 
Den er også voksende innen Labour. Det er 
en utbredt oppfatning av det vil bli et �ertall 
i en folkeavstemning for at Storbritannia 
skal melde seg ut av EU dersom ikke David 
Cameron oppnår endringer i medlemsbe-
tingelsene som �ytter makt fra Brussel til 
London.

Angela Merkels ønske
Angela Merkel har tidligere gitt uttrykk 
for at Storbritannia må forbli i EU. Det ble 
tolket slik at hun er rede til å forhandle 
med Cameron. Men EU akter ikke å gi ved 
dørene. Tysklands �nansminister, Wolf-
gang Schaüble, sier det ikke er aktuelt å la 
Cameron forstyrre prosessen med å føre 
videre det forpliktende samarbeidet som 
er på gang mellom euro-landene.

Målet for EU er en politisk union. De har 
alt innført euroen. På sikt må en valuta ha 
en sterk, uavhengig sentralbank som får 

støtte av EUs �nansministre. EU har klart 
å komme seg ut av eurokrisen ved at sjefen 
for den europeiske sentralbanken, Mario 
Draghi, har styrt med hard hånd og blitt 
trodd på at han vil bruke alle virkemidler for 
å ha kontroll med euroen. Tyskland har da 
også måttet bevege seg i den retning Draghi 
har lagt opp til, å stille seg som garantis-
ter bak euroen. Tyskland vil ha en politisk 
union. Kun på den måten mener de euroen 
kan sikres. Unionstanken ligger imidlertid 
på sotteseng. Det er en sterk voksende 
motstand over alt i EU mot unionsplanene. 
Folk i EU vil ikke bli styrt av det parlamen-
tet de velger i Brussel. De vil bli styrt av sin 
nasjonale regjering. Men når statslederne 
i EU samles, klarer de å lirke det til slik at 
man forplikter seg så mye som hensynet til 
euroen krever.

David Cameron må nå velge strategi. 
Vil han framstå som en som krever spesi-
albehandling for Storbritannia eller som 
en reformator for hele EU. Hvis han kjører 
spesialbehandlingslinjen, vil han møte 
motstand og lite forståelse. Hvis han tar mål 
av seg til å framstå som EUs reformator, vil 
han kunne få stor oppslutning. Cameron 
kan altså bidra til å øke motstanden mot 
dagens EU-politikk.

Siste avdrag
Ingen vet hvordan dette kommer til å 
ende. I første omgang gjelder det for EU å 
få løst krisen i Hellas. Hellas klarte i går å 
skrape sammen nok til å betale avdraget på 
lånet som IMF har gitt. Dermed ble krisen 
avverget enda en gang. Nå sier imidlertid 
�nansminister Yanis Varoufakis at kassen 
vil være tom innen to uker. Blir ikke Hel-
las og EU enige, vil Hellas gå konkurs. Skjer 
det, risikerer de å bli kastet ut av euroen. 

Ingen vet hvilke konsekvenser dette vil få 
for euroen og de landene som må ta store 
tap fordi Hellas ikke er i stand til å gjøre opp 
gjelden sin.

Det kommer meldinger fra Tyskland om 
at de er luta lei av å bli gjort til syndebukk 
for alt som er galt i EU. Tyskerne får stadig 
høre at de er de som tvinger igjennom den 
harde kuttpolitikken. Den er det Tyskland 
som har fordel av, mens befolkningen i for 
eksempel Portugal, Spania, Italia og Hel-
las rammes. Regjeringen i Hellas har også 
provosert tyskerne med å hevde at de ennå 
ikke har betalt erstatning for ødeleggelsen 
under Andre verdenskrig.

Hvis det går galt i Hellas og det skapes 
økt usikkerhet om euroens framtid, er det 
ikke utenkelig at Angela Merkel kan komme 
til å styre mot en avvikling av euroen, vel 
og merke dersom dette kan føre til at Stor-
britannia forblir i EU. Slik situasjonen er i 
dag, vil Merkel prioritere euroen og la David 
Cameron gå sin egen vei. Men dette blir 
også et gedigent tap for EU. Det er Storbri-
tannia og Tyskland som er de sterkeste lan-
dene i EU. Frankrike har svekket sin posi-
sjon som følge av at de sliter med å oppnå 
økonomisk vekst og fordi landet preges at 
sterke politiske spenninger.

To store nederlag
EU-ledelsen frykter at de kan stå framfor to 
betydelige nederlag, at Hellas går konkurs 
og at Storbritannia melder seg ut. Det er 
enklest for EU å hindre et nederlag i forhold 
til Hellas. EU bør strekke seg og inngå et 
kompromiss. EU vil dermed vise at de har 
sin evne til kriseløsning intakt. Det burde 
ikke være umulig. Økonomer sier rett ut at 
Hellas aldri vil bli istand til å betale tilbake 
alt de skylder. Det er like godt å innse det jo 
før jo heller. Får Hellas ettergitt en del gjeld, 
vil Syriza-regjeringen kunne si de vant fram, 
men at de må kjøre en noe strammere øko-
nomisk politikk enn de gikk til valg på. Det 
vil et �ertall av velgerne akseptere.

Det blir betydelig vanskeligere å komme 
i mål med David Cameron. Vil EU beholde 
euroen, må de lage et A og et B-medlems-
skap. Hvis Cameron lykkes med å brøyte 
vei for et B-medlemskap, kan det bli såpass 
interessant at det kan være noe for Norge 
å lukte på.

EU under press
EU-vil bli stående igjen som en blek skygge av seg 
selv om de går på to betydelige nederlag: At Hellas 
går konkurs og at Storbritannia melder seg ut.

Av Magne Lerø
ml@ukeavisen.no

går konkurs og at Storbritannia melder seg ut.

Av Magne Lerø

«David Cameron 
må nå velge  strategi. 

Vil han framstå 
som en som krever 
spesial behandling 

for Storbritannia 
eller som en reform-

ator for hele EU.» Hvis ikke David Cameron klarer å overbevise EU om at de må �ytte makt fra Brussel til London, ser det ut til at Storbritannia vil melde seg ut av EU.
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Det �nnes to hovedmodeller for 
hvordan man skal organisere jern-
banen. Enten samler man mest 

mulig under en paraply, som i Tyskland, 
eller så utvikler man en system for konkur-
ranseutsetting, som i Storbritannia. Model-
lene har sine styrker og svakheter.

Da forvaltningsbedriften NSB i 1996 
ble omorganisert, endte vi opp i en mel-
lomposisjon. Vi �kk Jernbanetilsynet, 
Jernbaneverket som skulle stå for bygging 
og drift av skinner og infrastruktur og NSB 
som skulle han ansvar for tog, stasjoner og 
skinner. Forholdene skulle ligge til rette for 
å konkurranseutsette �ere jernbanestrek-
ninger. Det var tidens melodi. New Public 
Management var på alles lepper. Det skulle 
skilles mellom hvem som ga et oppdrag 
og hvem som utførte det. Dette har ikke 
ført til annet enn at Gjøvikbanen er blitt 
konkurranseutsatt – og det anbudet vant 
NSB. Og så har vi fått Flytoget som konkur-
rerer med NSB om å frakte passasjer til og 
fra Gardermoen.

Et hinder for kundene
Regjeringen vil ha det til at organiseringen 
av jernbanen er et hinder for at kundene får 
et godt nok tilbud. Derfor lanserer de nå en 
varslet jernbanereform.

Det blir et nytt direktorat som får det 
overordnede ansvar for å kjøpe tjenester, 
sørge for et enhetlig billettsystem og rute-
planlegging. Et nytt statlig foretak skal ha 
ansvar for utbygging, eiendom, vedlikehold 
og drift. Drift og vedlikehold skal konkurran-
seutsattes og det skal hentes inn privat kapi-
tal (OPS-�nansiering). Mantena som driver 
verkstedsvirksomheten for NSB, skal legges 
rett under Samferdselsdepartementet.

NSB må gi fra seg alle togene og eien-
dommene og kun konsentrere seg om å 
frakte passasjerer. De mest lønnsomme 
strekningene skal konkurranseutsettes. 
NSB må altså vinne anbud, ellers blir de et 
temmelig avmagret selskap.

Listen over land som har dårlige erfa-
ringer med å privatisere det o�entlige tog-
tilbudet, er lang. Regjeringen er overbevist 

om at de har tatt lærdom av det som ikke 
har fungert andre steder. Da de borgerlige 
samferdselspolitikerne sto fram i rushtra-
�kken mandag ettermiddag med samferd-
selsminister Ketil Solvik-Olsen i spissen, 
bedyret de nærmest i kor at dette var «the 
best reform ever».

Det er sjelden et selskap blir årelatet så 
kraftig som NSB blir. De mister til og med 
togene sine og alle eiendelene utenom 
PCer, uniformer og kontorpulter. NSB blir 
redusert til et bemanningsbyrå for jernba-
nepersonell. Neste skritt blir at de orga-
niserer seg som Norwegian, med under-
selskaper for de linjene de vinner anbud 
på. Det blir for stor risiko å ha alle ansatt i 
morselskapet når en risikerer å ikke vinne 
anbud på nytt igjen.

Stategisk kompetanse
I dagens NSB besitter en mye strategisk 
kompetanse. De er tett på kundene, kjenner 
konkurransen på kroppen og man har etter 
hvert utviklet en profesjonell forretnings-
kultur. Dette miljøet beriker og utfordrer 
også den politiske ledelse i departementet 
og Stortinget. Nå blir de satt fullstendig på 
sidelinjen. De som sitter tettest på kunden, 
får nå betydelig mindre inn�ytelse over 
strategi og politikk.

At Frp skulle gå i bresjen for å opprette et 
nytt direktorat, er overraskende. De var i sin 
tid så lei direktoratveldet at de tok til orde 
for å avska�e Politidirektoratet og alt dets 
vesen. Nå vil de altså la byråkrater som ikke 

har kontakt med markedet og som puster 
i et forvaltningsmiljø med kort vei til den 
politiske ledelse, få det strategiske ansvar 
for jernbanen. Strategien skal utformes i et 
direktorat uten et økonomisk resultatansvar.  

Regjeringen forutsetter at alt vil gå på 
skinner, at det er penger nok til utbygging 
og vedlikehold og klare avtaler om hvem 
som har ansvar for hva. Men hvem har 
ansvaret når noe går galt? Er det samferd-
selsministeren, sjefen for NSB, for det nye 
direktoratet, sjefen for det nye jernbanever-
ket, selskapet som har ansvar for bygninger 
og eiendommer eller er det selskapet som 
har fått kontrakt på vedlikehold? Den orga-
niseringen som er valgt, bærer i seg kimen 
til ansvarspulverisering.

For 20 år siden hadde vi departementet 
og NSB. Nå får vi departementet og fem 
andre organisatoriske enheter. Dette vil 
nødvendigvis øke byråkratiet. Tanken er 
at det skal bli et økt tilbud til kundene ved 
å konkurranseutsette �ere jernbanestrek-
ninger.

Konkurranseutsettingen kunne en opp-
nådd på andre måter. Telenor eier telenet-
tene, men de må stille det til disposisjon for 
andre aktører. Post- og teletilsynet påser at 
Telenor priser tjenester og nett riktig. Den 
samme organiseringen hadde vært mulig 
for jernbanen. NSB kunne hatt ansvar for 
både personale, skinner, bygninger og 
annen infrastruktur, men de kunne blitt 
pålagt å konkurranseutsette �ere strek-
ninger. 

NSB på sidespor 
Forestillingen om at det blir et bedre tog-
tilbud for kundene ved å årelate NSB, er 
et ideologisk trosprosjekt.

Se sticos.no eller ring 07356 for mer informasjon.

DET BLIR ENKLERE MED STICOS PERSONAL

Det er krevende med sykdom og fravær. Da er det greit å vite at Sticos Personal er et 

personalsystem som skaper trygghet og gir oversikt over rettigheter og plikter. Både for 

arbeidsgiver og arbeidstaker. Med egne HR- og HMS-verktøy blir det lettere å følge opp 

de lovfestede kravene dere møter. Enkelt. Trygt. E�ektivt.

TRYGGHETSSKAPER

STICOS
PERSONAL
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Aktuelt

Tror på kra�-
investeringer
Dersom Eus energiunion blir en realitet, kan det utløse 
1000 milliarder euro i investeringer i infrastruktur. 
Det tror lederen for en av de største aktørene i det 
europeiske kra�markedet GE, Je� Immelt.

FOTO: ED SCHIPUL

Toppsjefen i General Electric vil at EU skal godkjenne kjøpet av Alstom.

Av Joakim Birkeli Jacobsen
jbj@ukeavisen.no

Eus energiunion tegner å bli en svært viktig 
del av Norges forhold til EU fremover. EUs 
strategi for økt energisikkerhet skal på kort 

sikt gjøre EU bedre rustet mot leveringsforstyr-
relser, og på lang sikt redusere EUs importavhen-
gighet. Målet er styrket forsyningssikkerhet mer 
energi fra bærekraftige kilder og redusere forbru-
ket gjennom energie�ektivisering.

Sist uke gjestet Je� Immelt, toppsjefen for et av 
verdens største selskaper General Electric, Dan-
mark og tenketanken Mandag Morgen for å møte 
den danske energieliten, først og fremst represen-
tert ved styreforman i Dong Energy, Torben �une 
Sørensen, administrerende direktør i Dansk 
Energi, Lars Aagaard, og lederen for klimarådet 
Peter Birch Sørensen, som kanskje er mest kjent 
i Norge for å sitte i produktivitetskommisjonen.

Immelt synes energiunionen er en besnærende 
visjon som har potensiale til å skape millioner av 
jobber, redde klimaet og sikre Europas konkur-
ranseevne. GE anslår at dersom energiunionen 
blir en realitet, skal det skal investeres hele 1000 
milliarder euro i EUs energiinfrastruktur de neste 
20 årene. Det er ventet at investeringene skal gi 
besparelser på mellom 40 og 70 milliarder euro 
per år fra 2030 sammenlignet med i år.

Bakgrunnen for at GE-sjefen tar seg tid til å møte 

en gjeng dansker skyldes et oppkjøp han gjorde 
nylig. I fjor vår og gjennom sommeren kjøpte GE 
store deler av det enorme franske energiselska-
pet Alstom og blir med det en av Europas største 
energiaktører. Oppkjøpet mangler fortsatt grønt 
lys fra EUs konkurransekommissær den mektige 
Margrethe Vestager, som har utsatt avgjørelsen til 
august i år.

General Electric mener at både GE og Alstom 
har spisskompetanse på utbygging av intelligente 
kraftnett som er en viktig forutsetning for at man 
kan sikre et e�ektivt indre marked for energi, skri-
ver Ugebrevet Mandag Morgen.

I dag er EU av en verdens største importører av 
energi. Totalt er det anslått av medlemslandene 
importerer kraft og strøm for 400 milliarder euro 
per år. Samtidig er ikke landenes infrastruktur 
koblet sammen slik at kraftmarkedet fungerer 
optimalt. Det tyske kraftmarkedet i nord er for 
eksempel ikke i stand til koordinere med kraftmar-
kedet i sør. I realiteten er det tyske kraftmarkedet 
splittet opp i 16 delstatsregulerende energimarke-
der. Det betyr at grøfter må graves, høyspentled-
ninger heises og kabler legges før man kan høste 
de lovede gevinstene. I dag er det bare Danmark 
og tre andre EU-land som er i stand til å handle 
med mer enn 30 prosent av landets elproduksjon.

Infrastruktur for gass vil komme til å spille en 
nøkkelrolle i energiunionen, uttalte EUs energi- 
og klimakommissær Miguel Arias Canete nylig 

i Dubling, ifølge PoliticoEU.

Russisk dominas
Et annet mål er å bryte avhengigheten av russisk 
gass. I slutten av april ble Gazprom stevnet av EU 
som anklaget selskapet for å drive en urettferdig 
prispolitikk i �ere EU-land. Prisen på russisk gass 
er forskjellig i mange av landene, og det vil EU ha 
en slutt på.

En måte er å kjøpe gass fra andre. Og i slutten av 
mars holdt en europeisk drøm på å gå i oppfyllelse. 
Etter �ere års forhandlinger bestemte Tyrkia og 
Azerbaijan seg for å starte arbeidet med en trans-
anotolisk rørledning som kan frakte ikke-russisk 
gass til Europa fra det Kaspiske hav.

Problemet er bare at russerne også har kontakt 
med Tyrkia, og har også foreslått en rørledning 
som kan frakte russisk gass til Europa gjennom 
landet. I utgangspunktet er jo det bra. Mer gass 
skulle jo bety lavere pris. Men faktisk vil de to rør-
ledningene innebære mer gass enn Europa kan 
bruke, slik at prisen ville blitt svært lav, og derfor 
kommer Tyrkia antagelig til å måtte velge en av 
de to rørprosjektene. Velger de å samarbeide med 
Russland, fortsetter selvsagt den russiske domi-
nansen over de europeiske kraftmarkedene. Det 
skriver Foreign Policy.

Men Pierre Noel, forsker ved tenketanken 
International Institute for Stategic Studies tror 
geopolitikk er mindre viktig enn regelendringer. 
Hadde det europeiske markedet fungert, hadde 
det allerede vært en pris på gassen i alle landene, 
skriver han i en kronikk i Financial Times.

Han viser til at man i det nordeuropeiske 
kraftmarkedet har lykkes med å få ned prisen på 
russisk gass nettopp fordi regionene er så godt 
koblet sammen. Utviklingen her skjedde i stor 
grad utenfor EUs reglement. Grunnen til at en 
lignende utvikling aldri skjedde i øst- og sentral-
europa er, ifølge ham, at europeiske regler hindrer 
handel med strøm over lange distanser, dårlige 
kår for utbygging av nødvendig infrastruktur og 
manglende �nansiering.

EU-kommisjonen har derfor identi�sert 248 
prosjekter som skal bidra til bedre sammenkobling. 
Verdige prosjekter kan søke om egen �nansering fra 
det såkalte «Connecting Europe Facility» som er på 
5,9 milliarder euro totalt frem mot 2020. I 2015 skal 
det deles ut rundt 650 millioner av potten.

Tidligere EU-klimakommissær Connie Hede-
gaard var også tilstede på møtet hos Mandag 
Morgen. Hun minner om at det gjenstår mange 
politiske slag før man kan innfri de store forvent-
ningene til energiunionen.

Eus energiunion
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KONFERANSESENTER

KONFERANSE & EVENT
RESTURANT & BAR

23 89 72 70 – BRYGGETORGET 3
INFO@FELIXKONFERANSE.NO

FELIX 
 KONFERANSESENTER 

 AKER BRYGGE

Midt på Aker Brygge ligger Felix Konferansesenter, med 5000 m2 konferansefasiliteter, 22 møterom 
og 2 auditorier. Det største med plass til 250 personer. Restaurant med plass til 300, loungebar 
med plass til 200, max kapasitet på tapasbuffet 600. 2000 p-plasser. Trikk, buss, taxi og ferger på stedet. 
Rett utenfor døren har vi kanskje Oslos mest spennende utvalg av restauranter, caféer, barer, butikker, 
NY handlegate, hoteller, marina, museum, teater og en mengde andre tilbud.

Frokostpakke
God norsk frokostbuffet med variert ferskt brød, godt frokostpålegg, 
oppskåret frukt, juice, kaffe i alle varianter og økologisk te ved 
ankomst kl. 07.30-09.30.

Konferanserom med standard teknisk utstyr, penn, papir, trådløs 
internett og isvann.

Hyggelige og hjelpsomme konferanseverter- og vertinner hele 
dagen.

Tilbudet gjelder KUN mandager og fredager 
og alle dager i perioden 15. juni til 15. august.

Konferanse dagpakke
Påsmurte rundstykker, croissant, oppskåret frukt, smoothie, melk, 
kaffe i alle varianter, og kjempeutvalg av økologisk te ved ankomst kl. 
07.30-09.30 eller alternativt velg god norsk frokostbuffet.

Konferanserom med standard teknisk utstyr, penn, papir, trådløs 
internett og isvann. 

Hyggelige og hjelpsomme konferanseverter- og vertinner hele dagen. 
Pausesnacks med frukt, grønnsaker med dipp og kaker bakt av vår 
konditor.

Sannsynligvis byens beste og største lunsjbuffet med lokalprodusert 
og økologisk mat produsert fra grunnen av av våre kokker, 
samt desserter og kaker som er bakt av vår egen konditor. 

Tilbudet gjelder KUN mandager og fredager 
og alle dager i perioden 15. juni til 15. august.

Pris per person 

298,-

Pris per person 

498,-

VI HOLDER ÅPENT 

I HELE SOMMER!

BYENS MEST 

KOSTNADSEFFEKTIVE 

KONFERANSER/MØTER
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Aktuelt

Venstre og KrF fortsatt   
skeptiske til kemnerreform
Vi er fortsatt skeptiske til statliggjøring av kemneren, 
sier �nanspolitisk talsperson i Venstre, Terje Breivik. 
Likevel legger regjeringen frem forslaget. Det åpner 
for forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett.

FOTO: NTB-SCANPIX.

Finansminister Siv 
Jensen legger frem 
revidert nasjonal-
budsjett.

Av Joakim Birkeli Jacobsen
jbj@medierogledelse.no

Regjeringen vil ta fra kommunene ansva-
ret for skatteoppkreving og legge det til 33 
regionale kontorer. Det ble klart samtidig 

som �nansminister Siv Jensen la frem revidert 
nasjonalbudsjett tirsdag. Jensen mener statlig-
gjøring vil styrke kampen mot svart arbeid.

Reformen innebærer e�ektivisering av �ere 
hundre årsverk, og er ventet å gi innsparinger på 
over 300 millioner årlig, allerede fra 2016, ifølge 
regjeringen.

– Styrkingen av kontorer regionalt vil gi gode 
og e�ektive enheter over hele landet. Større og 
bedre fagmiljøer vil styrke kampen mot svart 
økonomi, gi bedre rettssikkerhet og føre til at 
opp gavene løses mer e�ektivt. Det blir enklere 
å ivareta likebehandling av skattyterne og 
bekjempe svart økonomi dersom oppgaven ikke 
følger kommunegrensene, sier �nansminister 
Siv Jensen.

I dag er det 288 kommunale skatteoppkrever-
kontor. Regjeringen ønsker �ere og større regionale 
kontorer enn de 27 Skattedirektoratet opprinnelig 
gikk inn for.

– Vi vil opprettholde en god regional fordeling 
av arbeidsplassene, sier Jensen, som under presse-
konferansen viste til de mange hørings svarene 
som kom inn under høringsrunden i vinter. Blant 
annet mente NAV at forslaget ville være med på 
å øke rettsikkerheten til skatteyterne, og at det for 
NAV sin del ville gi enklere samhandling når en 
bare trengte å forholde seg til en virksomhet.

Duket for hestehandler
Venstre og KrF sa i høst nei til reformen, og KrF 
sier tirsdag at dette blir en viktig sak i forbindelse 
forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Nestleder og �nanspolitisk talsperson i Venstre 
Terje Breivik sier til Dagens Perspektiv at også Venstre 
fortsatt er skeptiske til statliggjøring av kemneren.

Spørsmålet er om KrF og Venstre er villige til å 
bruke kemneren til å forhandle om det reviderte 
statsbudsjettet.

– Vi skal selvsagt lytte til argumentene til 
regjerings partiene, sier Terje Breivik på spørsmål 
om Venstre er villig til å gå inn i forhandlinger.

●● Regjeringen øker oljepengebruken med 5,1 milliarder 
kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Totalt 
brukes 2,6 prosent av kapitalen i oljefondet. Hver niende 
krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå 
fra oljefondet.

●● Den største enkeltbevilgningen går til kommunene.  
1,1 milliarder kroner settes av som svar på en  
inntektssvikt på 1,3 milliarder.

●● Regjeringen setter ikke av penger til nye kvoteflykt- 
ninger i revidert, men øker støtten til Syria og  
nabolandene med 250 millioner kroner. Samtidig  
settes 21 millioner kroner av i økte bidrag for å avhjelpe  
flyktningsituasjonen i Middelhavet.

●● Rundt 255 millioner kroner er avsatt til investeringer og 
utbedringer av i hovedsak flom- og rasutsatte riksveier.

●● 129 millioner kroner er foreslått brukt til arbeid mot ter-
ror og radikalisering. Det meste av pengene går til PST 
og Oslo politidistrikt, mens 12 millioner settes av til tiltak 
mot radikalisering og voldelig islamisme i fengsler og 
kommuner.

●● 106 millioner kroner foreslås avsatt til 64 tiltak mot 
barnefattigdom, 50 millioner går til tilskudd til utleie-
boliger og 25 millioner er satt av til momskompensasjon 
for idrettsanlegg.

●● Den omstridte poseavgiften som ble lagt på is tidligere 
i vår, fjernes. Inntektstapet dekkes delvis inn ved å øke 

elavgiften med 0,5 øre per kilowattime.

●● Regjeringen prioriterer også 11,3 millioner kroner til UDI 
for å øke saksbehandlingskapasiteten i utvisningssaker 
og 3 millioner til forsøksprosjektet med dyrepoliti.

●● Friske midler settes av til HV-øvelser i Forsvaret og kom-
muneproposisjonen inkluderer midler til ferjeavløsning 
samt et nytt system for belønning av kommuner i vekst.

●● Blant andre tiltak er opprettelsen av et veitilsyn, nedleg-
gelse av kommunale kemnerkontorer, skattefradrag for 
uføre, 25 millioner til Framsenteret i Tromsø, 10 milli-
oner til utredning av Campus NTNU samt nybygg ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag og 6,7 millioner til forbedring 
av IKT-systemene i Husbanken.  ©NTB

Revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett
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Ledelse

Det er på tide å stille formaliserte krav til at 
ledere gjennomfører teamsamtaler minst 
to ganger i året, mener organisasjons-
psykolog Reidulv Dyrkorn.

Av Anita Myklemyr
am@ukeavisen.no

–Teamsamtalen bør bli et like viktig ledel-
sesverktøy som individuelle medarbei-
dersamtaler. Mange bedrifter har valgt 

teamorganisering, men har ikke klart å følge opp 
med gode ledelsesverktøy, sier Reidulv Dyrkorn, 
seniorkonsulent ved «Senter for lederveiledning» 
og tidligere avdelingsdirektør ved AFF ved Nor-
ges Handelshøyskole og programdirektør for Sol-
strandprogrammet.

Dyrkorn viser til at mange oppgaver rundt om i 
bedriftene nå er så komplekse og sammensatte at 
enkeltpersoner ikke klarer å fullføre jobben alene. 
De jobber i team.

Den teknologisk utviklingen og globalisering er 
to av driverne bak utviklingen. Virksomhetene er 
i større grad enn før avhengig av ulike typer kom-
petanse for å løse en oppgave. Ifølge Dyrkorn er 
den tiltagende bruken av team som arbeidsform 
et utviklingstrekk som har vært tydelig de siste 20 
årene, og han erfarer at trenden har skutt fart det 
siste tiåret: Stadig �ere organisasjoner velger team-
organisering som arbeidsform.

Ikke som å lede én-til-én
I faglitteraturen skilles det mellom grupper og 
team. Litt forenklet kan man si at team kjenne-
tegnes av medlemmene har felles mål og at de er 
avhengige av å samarbeide med hverandre for nå 
dem. De vil ikke klare det alene. I en gruppe er 
koblingene løsere, og man er ikke like avhen-

Teamsamtalen

– Teamsamtaler 
bør formaliseres 
på lik linje med 
medarbeider-
samtaler
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Teamsamtalen

gige av å samarbeid med andre for å få jobben 
gjort. Dermed kan samhandlingen i en gruppe i 
del tilfeller være begrenset til koordinering.

Dyrkorn har i sine bortimot 40 år som kon-
sulent jobbet mye med team i mellomstore og 
store organisasjoner i o�entlig og privat sektor, 
nasjonalt og internasjonalt. I sin nye bok «Lederen 
og teamet. Gestaltbasert coaching og teamutvik-
ling» viser han til at det er stor forskjell på å utøve 
ledelse én til én og det å lede et team. Arbeidet i et 
team kan påvirkes av komplekse påvirknings- og 
relasjonsforhold, og lederen vil ha behov for å ha 
en forståelse for dynamikk og drivkrefter i teamet. 
Han bør også vite noe om hva som skal til for å 
bygge e�ektive team.

Medarbeidersamtalen dominerer
Ett verktøy for å skape mer velfungerende team, 
er teamsamtalen. Dette er en samtale hvor teamet 
snakker sammen om de resultatene de oppnår, 
eventuelt ikke oppnår, og måten de samarbeider 
på. Hvordan er situasjonen nå? Hvordan presterer 
vi? Hvordan fungerer vi sammen? Hva fungerer 
bra? Hva skal til for at skal til for at vi skal bli bedre? 
Innholdet i samtalen er med andre ord ikke helt 
ulikt innholdet i den tradisjonelle medarbeider-
samtalen. Den store forskjellen er at her skal hele 
teamet delta.

Medarbeidersamtalene gjorde sitt inntog på 
norske arbeidsplasser på åttitallet, og det er siden 
den gang blitt satset tungt opplæring av ledere 
og annen utvikling av verktøyet. Studier fra blant 
annet Bård Kuvaas på Handelshøyskolen BI har 
vist at resultatene av og kvaliteten på det som fore-
går i medarbeidersamtalene er varierende, men 
medarbeidersamtalen er like fullt et av de mest 
brukte verktøyene innenfor ledelse- og personal-

utvikling i norske bedrifter.
Mye har imidlertid skjedd i arbeidslivet de siste 

tiårene, og Reidulv Dyrkorn mener at den indivi-
duelle medarbeidersamtalen nå har en for sterk 
posisjon i norske bedrifter sammenlignet med 
andre verktøy, herunder teamsamtalen.

Formalisering av teamsamtalene
– Veldig mange virksomheter har besluttet at 

medarbeidersamtaler skal gjennomføres to gan-
ger i året, og lederne følges opp på at samtalene 
faktisk gjennomføres. For meg blir dette for lite 
systemorientert. Jeg tenker at hvis det er slik at du 
og jeg må samarbeide for å oppnå resultater, så 
blir det feil at lederen skal ha utviklingssamtaler 
bare med en og en. Det er ikke enkeltpersonene 
som betyr mest for resultatene. Det er teamet, sier 
Reidulv Dyrkorn, som mener at bedriftene bør 
formalisere teamsamtaler på samme måte som 
de formaliserer medarbeidersamtaler. Han mener 
at det bør stilles krav om at ledere gjennomfører 
teamsamtaler, de bør følges opp med hensyn til at 
det blir gjort og det bør rapporteres om resultatet.

– Det kan være mange team på en arbeidsplass. 
Ser du for deg at man skal kreve at det gjennomfø-
res teamsamtaler i samtlige team?

– Nei, men hvis du er leder for et team hvor 
bedriftens resultater i stor grad avhenger av team-
medlemmenes gjensidige avhengighet og koor-
dinering mellom mange personer, vil jeg si det så 
sterkt at det er en unnlatelsessynd å om lederen 
ikke tar initiativ til re�ekterende samtaler i teamet.

– Hvor ofte tenker du at lederne bør gjennomføre 
teamsamtaler?

– Fast en gang i halvåret, og da bør man sette av 
to-tre timer og alle bør være godt forberedt. I noen 
team settes det sporadisk av en ti minutters tid til 

å evaluere felles møte. Det er vel og bra, men kan 
lett bli en over�adisk eksersis som ikke gir varige, 
positive e�ekter.

Varierende behov
I tillegg til faste teamsamtaler et par ganger i året, 
kan det ifølge Dyrkorn oppstå situasjoner som gjør 
at behovet for teamsamtaler melder seg. Noen 
kjører også teamsamtaler løpende gjennom året.

– Læringstrykket øker når de ytre omstendighe-
tene endrer seg. Hvis markedsforhold, teknologi, 
konkurransesituasjon eller lignende endres, må 
man bruke tid på å forstå det som skejr og end-
ringene vil også ha konsekvenser for samspillet i 
teamet. En annen situasjon det er viktig å ta tak i er 
hvis teamet mangler vitalitet. Hvis energinivået er 
lavt og noen få dominerer samtalen, aller verst er 
det når teamlederen selv monopoliserer møtene, 
fungerer ikke teamet optimalt. Møtene oppleves 
som ørkesløse, men ingen snakker om det. I hvert 
fall ikke i møtene.

Ledere trenger opplæring
Reidulv Dyrkorn har som ekstern konsulent ledet 
mange teamsamtaler i ulike virksomheter og han 
jobber også med lengre løp for lederutvikling hos 
kunder. I disse inngår teamsamtalene. Hans inn-
trykk og erfaring er imidlertid at teamsamtaler er 
et verktøy som er lite brukt i norske virksomheter.

– Sammenlignet med de systemene som �n-
nes for medarbeidersamtaler, er teamsamtalen 
dårlig etablert som verktøy. Min opplevelse er at 
virksomheter ikke tenker klart nok på teamutvik-
ling og at de har en tendens til å outsource det til 
konsulenter.

Dyrkorn er selv konsulent, men han sier at han 
er overrasket over at ikke �ere implementerer til-
tak som lederne selv skal og kan gjennomføre.

Oppgave 1
Det er mange måter å forberede en teamsamtale på. En begynnelse kan være å få alle medlemmene 
til vurdere følgende påstander om teamet på en skala fra 1 til 7, og bruke svarene som utgangspunkt 
for samtalen.  

Oppgave 2
Tegn en kurve for faktisk og ønsket verdiskaping og måloppnåelse. La startpunktet være dagens 
situasjon. Tegn så en kurve til det punktet hvor du tenker deg at dere har mulighet til å nå på samme 
tid i 2016. Hva er en mulig utvikling for resultatskaping og utvikling i det teamet du er medlem av?

To mulige oppgaver til teamsamtalen

Vurdér teamet/avdelingen du er medlem av ut fra følgende tre kriterier. Sett en ring 
rundt det tallet som best korresponderer med din oppfatning. Tallet 1 og 7 indikerer 
en henholdsvis lav og høy grad av tilfredshet.

1.  Resultater som tilfredsstiller/overgår hva kunder og interessentene forventer:

  1 2 3 4 5 6 7

2. Kollektiv og individuell læring og utvikling for teamets/avdelingens medlemmer:

  1 2 3 4 5 6 7

3. Kontinuerlig styrking av teamets/avdelingens evne og lyst til å jobbe sammen:

  1 2 3 4 5 6 7

Tegn inn en kurve som antyder hva du anser som mulig utvikling for 
resultatskaping og måloppnåelse i teamet/avdelingen du er medlem av:

Verdi-
skapning 

og mål-
oppnåelse  

i teamet/
avdelin-

gen

2015       2016
Nå-situasjon      Ønsket situasjon 

Verdiskapning i teamet/avdelingen jeg er medlem av

Vurdér teamet/avdelingen du er medlem av ut fra følgende tre kriterier. Sett en ring 
rundt det tallet som best korresponderer med din oppfatning. Tallet 1 og 7 indikerer 
en henholdsvis lav og høy grad av tilfredshet.

1.  Resultater som tilfredsstiller/overgår hva kunder og interessentene forventer:

  1 2 3 4 5 6 7

2. Kollektiv og individuell læring og utvikling for teamets/avdelingens medlemmer:

  1 2 3 4 5 6 7

3. Kontinuerlig styrking av teamets/avdelingens evne og lyst til å jobbe sammen:

  1 2 3 4 5 6 7

Tegn inn en kurve som antyder hva du anser som mulig utvikling for 
resultatskaping og måloppnåelse i teamet/avdelingen du er medlem av:

Verdi-
skapning 

og mål-
oppnåelse  

i teamet/
avdelin-

gen

2015       2016
Nå-situasjon      Ønsket situasjon 

Verdiskapning i teamet/avdelingen jeg er medlem av
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– Jeg tenker mer og mer at teamledere må opp-
læring, trening og erfaring i å selv lede team. Det 
å gjennomføre teamsamtaler og ska�e seg erfa-
ring fra teamledelse bør være en del av de interne 
prosessene for lederutvikling. Det bør ikke være 
slik at man må rope på konsulenten hver gang 
man skal drive med teamutvikling. Når teamet er 
resultatenheten, kan man som leder ikke fortsette 
å lede bare én til én.

Samarbeidsevner og resultater
– Hva er konsekvensen av å droppe teamsamtaler?

– Det kan bli dyrt. Hvis man ikke jobber med 
å utvikle samarbeidet i et team, kan kon�ikter få 
utvikle seg, folk kan bli for opptatt av å tenke på 
egne resultater istedenfor fellesskapet etc. Man 
skal huske at kon�ikter mellom to personer i et 
team ikke bare er et anliggende for de to perso-
nene. Det angår hele teamet.

Man kan nesten ta for gitt at medlemmer i et 
team brenner inne med tanker, følelser, antagelser 
og kanskje også tvil og uro som de ikke gir uttrykk 
for. Slik må det også være, skriver Dyrkorn i boken 
sin. Det vil være både avsporende og kaotisk om 
teamets medlemmer til enhver tid gir spontant 
uttrykk for ethvert inntrykk og innfall. Det er imid-
lertid nyttig å legge til rette for særskilte anlednin-
ger til å si det som ellers ikke sies, mener konsulen-
ten, som viser til at re�eksjonsgraden i et team kan 
ha direkte konsekvenser på tre områder:

●● Resultater som skal tilfredsstille forventnin-
gene til kunder og andre interessenter

●● Kapasiteten og viljen til å jobbe videre 
sammen som team

●● Individuell læring og utvikling

Organisasjonspsykolog 
Reidulv Dyrkorn fra 
Senter for lederveiled-
ning, tidligere avdelings-
direktør ved AFF, mener 
at medarbeidersamtaler 
tillegges for stor vekt i 
forhold til teamsamtaler.
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T På en skala fra 1 til 7
En teamsamtale kan være så mye, og innholdet vil 
farges av situasjon og behov. I enkleste forstand 
kan det være en samtale der teamet begynner å 
snakke om hvordan de leverer på de tre punktene 
ovenfor.

En mulig måte å forberede samtalen på er å be 
medlemmene om å rangere de tre punktene på 
en skala fra 1 til 7. I hvilken grad leverer teamet 
tilfredsstillende resultater? Hvordan står det til 
med evnen og lysten til å jobbe sammen som 
team? I hvilken grad lærer vi og utvikler vi teamet 
og teamets medlemmer? Svarene kan gi lederen 
en pekepinn om hva de bør snakke om i den videre 
samtalen. Hva får teamet til? Hva bør de forsøke 
å forbedre?

Hvordan man kommuniserer, bedriver team-
coaching, forstår gruppedynamikk og griper inn 
når det er behov for det er et eget tema som �ere 
fagfolk har skrevet om, deriblant Dyrkorn. Basisen 
er imidlertid at trygghet, åpenhet og tillit er noe 
som bygges over tid.

Kan bli ubehagelig
Dyrkorn advarer mot å starte en teamsamtale med 
å ta mål seg av å rydde opp i alt vondt som har 
ligget begravet i tre år. Man skal ikke ta for gitt at 
folk faktisk sier hva de mener hvis tilliten og trygg-
heten ikke er til stede. Å skygge helt unna vanske-
lige situasjoner er imidlertid heller ingen løsning. 
Det går an å begynne å jobbe med det, og Dyr-
korns erfaring er at man kan komme et stykke på 
vei selv om teammedlemmene i utgangs punktet 
er lite snakkesalige. Hvis verken Per eller Kari vil 
si noe om samarbeidet dem imellom er dårlig, 
kan lederen være den som setter bjella på katten.

– Lederen kan si at han ikke er så sikker på om 
de samarbeider godt og be dem om å kommentere 

det. Ledere skal ikke være så livredde for å komme 
opp i ubehageligheter. Hvis de alltid unngår ube-
hagelighetene, kan det bli langt mer ubehagelig 
på sikt.

– I hvilke situasjoner har det en tendens til å gå 
galt i teamsamtaler?

– Teamsamtalen er et virkemiddel, men den 
er ikke et virkemiddel for alt. Hvis en person i et 
team overhodet ikke fungerer, kan det være nød-
vendig med en en-til-en samtale. Noen ganger er 
det imidlertid lederen som ikke fungerer. Jeg er 
en relativt dreven konsulent, og har ved enkelte 
anledninger opplevd at en leder som ikke fungerer 
ikke tør å åpne opp. Gruppen lukkes, og prosessen 
havner i et hjørne det er vanskelig å komme ut av. I 
noen tilfeller er det strukturelle løsninger som må 
til, og mennesker må skiftes ut.

Skeptikerne
Man kan tenke seg at noen vil være skeptiske. De 
vil heller jobbe med sak, og ser det som bortkas-
tet tid å skulle snakke om seg selv og teamet. Har 
de vært i arbeidslivet en stund, har de sannsyn-
ligvis også vært utsatt for såpass mange tiltak og 
 programmer at de kan være tilbøyelige til å tenke: 
Å, nei, nå skal vi bruke tid på nok et meningsløst 
tiltak. Reidulv Dyrkorn sier at den typen holdnin-
ger ville bekymret ham hvis det gjaldt en topp-
leder.

– Jeg tenker at hvis man sitter som toppleder 
med ansvar for haugevis med medarbeidere og 
ikke vil åpne opp for en teamsamtale, da er det 
et kjempeparadoks. Da er det begått haugevis av 
unnlatelsessynder i organisasjoner hvor personen 
har jobbet før, og kanskje i nåværende organisa-
sjon også. Jeg tenker også at en slik leder vil få pro-
blemer hvis det oppstår en krisesituasjon. 
Da må du kunne snakke om tingene. 

«Hvis det 
er slik at du 
og jeg må 
samarbeide 
for å oppnå 
resultater, 
så blir det 
feil at lede-
ren skal ha 
utviklings-
samtaler 
bare med en 
og en.»
Reidulv Dyrkorn, 
organisasjons-
psykolog
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«Å kreve at 
ledere skal 
gjennom-
føre team-
samtaler er 
en radikal 
idé.»
Henning Bang, 
organisasjons-
psykolog

Skeptisk til formalisering
Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, applau-
derer tanken om �ere og bedre teamsamtaler, 
men er skeptisk til å skulle formalisere dem.
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Even Bolstad, daglig 
leder i HR Norge. Han 
ønsker ikke at team-
samtalen skal bli noe 
ledere blir pålagt å gjøre.

Han viser til formaliseringen av medarbei-
dersamtaler, som har foregått i stor skala 
i norske virksomheter, ikke nødvendigvis 

har vært noen suksess.
– I mange virksomheter ser det å avholde med-

arbeidersamtaler ut til å ha blitt viktigere enn inn-
holdet i dem, og vi vet at mye av det man håper å 
få ut av medarbeidersamtaler forsvinner fordi de 

samtalene ikke er bygget inn i en helhet. Kvaliteten 
blir ofte for dårlig, sier lederen i HR Norge .

Bolstad tror ikke at formalisering og krav 
om at ledere skal gjennomføre teamsamtaler 
to ganger i året er veien å gå, men applauderer 
tanken om at det bør jobbes mer med å utvikle 
samarbeids evne og kvalitet i team.

– Det å stimulere et team til å analysere team-

Teamsamtalen

må ende ut med noen punkter det skal gjøres noe 
med. Disse må skrives ned og formaliseres.

Lite utbredt
Erfaringen hans er at det er få bedrifter som gjen-
nomfører teamsamtaler, men han tror det vil skje 
i økende grad fordi �ere og �ere bedrifter begyn-
ner å behandle team som resultatproduserende 
enheter.

– Jeg tror bedriftene vil bli mer interessert i å 
re�ektere over hvor godt de verdiskapende team-
ene fungerer. Teamutvikling handler om mer enn 
dra på seiltur sammen. Det er imidlertid langt 
igjen før teamsamtaler blir standard i norske virk-
somheter, sier Henning Bang, som er overbevist 
om at en av grunnene til at virksomheter unnlater 
å ha teamsamtaler er at de ikke ser nytten.

– Problemet er at team kan fungere helt mid-
dels, uten at noen ser noen grunn til å gjøre noe 
med det. Det er viktig å opp bevisstheten rundt det 
forbedringspotensialet som ligger her.

ets egnethet ut fra de oppgavene de skal løse, 
er helt klart noe som gjøres i for liten grad i 
 norske virksomheter. Jeg tror heller ikke at 
lederkvaliteten og -kapasiteten alltid klarer å 
fange opp de utfordringene som ligger her. Vi 
vet fra undersøkelser som European Employee 
Index at det norske ledere scorer aller lavest på, 
er det relasjonelle i lederrollen. Å bevisstgjøre 
og lære opp folk i hvorfor teamene fungerer 
som de gjør samt �nne ut av hvordan de kan 
bli bedre; det er der løftet ligger. Ikke i et pålegg 
om at ledere skal gjennomføre teamsamta-
ler. Løfter man denne kunnskapen kommer 
 antagelig teamsamtalene mye mer naturlig og 
får i tillegg større e�ekt.

Organisasjonspsykolog Henning Bang, 
som har forsket på e�ektivitet i lederteam, 
synes det er en god idé å formalisere 
teamsamtaler i verdiskapende team.

Henning Bang synes formalisering av teamsamtaler er en god idé, men viser til at 
ledere må se den reelle nytten av samtalene for at de skal fungere. Det hjelper lite 
hvis ledere bare gjennom fører samtalene av plikt.

Henning Bang, førsteamanuensis ved 
 Psykologisk Institutt ved Universitetet i 
Oslo og konsulent i eget selskap, har for-

sket på teamprosesser og jobbet mye med team-
utvikling i organisasjoner. I 2012 ga han ut boken 
«E�ektive ledergrupper» i medforfatterskap med 
�omas Nesset Midelfart. Bang liker Dyrkorns 
idé om stille krav om at ledere skal gjennomføre 
teamsamtaler, og følger og støtter Dyrkorns argu-
mentasjon om at teamet er blitt en vel så viktig 
resultatenhet i mange virksomheter som enkelt-
menneskene.

– Tradisjonelt har individet blitt sett på som en 
resultatenhet, men teamet blir i stadig større grad 
viktige resultatenheter og da blir det for  snevert for 
lederen å skulle snakke med et individ. Å kreve at 
ledere skal gjennomføre teamsamtaler er en radi-
kal idé, og jeg synes det er en veldig spennende og 
god idé. Jeg er imidlertid usikker på om jeg ville 
sammenlignet teamsamtalen med medarbeider-
samtalen. Medarbeidersamtalen blir dessverre 
ikke oppfattet som viktig i mange norske virk-
somheter, og tas altfor lett på av mange ledere og 
medarbeidere.

Verdiskapende team
Når Bang jobber med ledergrupper forsøker han 
å få institusjonalisert at teamsamtaler skal gjen-
nomføres en eller to ganger i året. Hensikten er da 
at teamet stopper opp for å re�ektere rundt hva 
som fungerer, hva som kan bli bedre og hvordan 
teamet kan utvikle seg.

Han er positiv til at en virksomhet kan kreve 
av ledere at de skal gjennomføre teamsamtaler i 
de teamene hvor dette er relevant, og at lederne 
skal rapportere resultatene av samtalene. Han 
presiserer at han ikke mener at man innføre krav 
om teamsamtaler i hvert bidige team i hele orga-
nisasjonen.

– Det vesentlige er å få gjennomført teamsam-
taler i de teamene som er sentrale for organisa-
sjonens verdiskaping og resultater, sier Henning 
Bang.

Han ser imidlertid en risiko.
– Risikoen ved å stille krav om at teamsamta-

ler må gjennomføres er at folk ikke helt skjønner 
vitsen og bare gjennomfører samtalen av plikt, 
slik det ofte gjøres ved medarbeidersamtaler. Hvis 
bedrifter skal innføre krav om teamsamtaler, bør 
de også bør trene teamet i hvordan de skal gjen-
nomføre dem. Først da blir teamsamtaler nyttige. 
De blir ikke nyttige av seg selv.

Lederen - en nøkkelperson
Hvis det er en grunnleggende mistillit mellom 
medlemmene og lederen av teamet, er  sjansen 
stor for at de involverte forsøker å unngå viktige 
temaer.

– Jeg tror at lederen er en nøkkelperson. Hvis 
lederen ikke har tro på at det er nyttig, men gjør 
det fordi han må gjøre det og må bli ferdig med 
det, har det ikke særlig stor e�ekt. Skal team-
samtalene gi e�ekt må lederen ha tro på at det er 
viktig og være en garantist for prosessen. Lederen 
må skape trygghet for at det er lov å snakke åpent, 
og gi uttrykk for at det er viktig at de tar opp reelle 
faktorer som påvirker hvor godt teamet fungerer. 
Ellers blir det meningsløst, sier Bang, som under-
streker at man også må sette av tid nok.

Dette er ingen timinutters samtale. Organisa-
sjonspsykologen anslår at man må ha minst to 
timer. Samtalen må også være planlagt og syste-
matisk. Bang mener at ledere som hovedregel bør 
gjennomføre teamsamtalene selv, uten konsulent 
til stede.

– Du må sette opp et tema og gi medlemmene 
noen spørsmål rundt det du ønsker å gå igjennom 
på forhånd. Alle må forberede seg, og samtalen 

– En  spennende idé
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Arbeidsrett

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

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

Gratis 
i 4 uker
Send SMS  
LEDELSE  UL 
til 2030

Spør juristene
Advokat og partner Kari Bergeius Andersen og advokat og 
partner  Arvid R. Ødegård i Advokatfirmaet Storeng, Beck & 
Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Med seg har de 
også Elisabeth Dolva Sandøy. Tjenesten er gratis.  
Adresse: Ukeavisen Ledelse, Mariboesgate 8, 0183 Oslo.  
E-post:  red@ukeavisen.no, arvid.odegard@sbdl. no, 
kari@sbdl.no

Ansettelse
Er det lovlig å vektlegge sykefraværs-
historikk ved ansettelser?

Ferie
Kan jeg velge lønn i stedet for ferie?

Spørsmål: Hei, Jeg er HR-sjef på et lite privat 
sykehjem i en småby. Vi har en rekke midlertidig 
ansatte som stiller relativt likt når vi nå skal vur-
dere kandidater til fast stilling. Jeg lurer derfor på 
om det er lov å vektlegge sykefraværshistorikken 
vi har erfaring med fra kandidatene, når vi nå skal 
vurdere hvem som får stillingen. Vi er svært sår-
bare hva gjelder sykdom og fravær blant ansatte, 
da sykehjemmet vårt ligger slik plassert at det er 
vrient å få tak i vikarer. Dette går ut over pasient-
sikkerheten.

HR-sjef 

Svar: I ditt tilfelle vil jeg svare at ja – du kan vekt-
legge sykefraværshistorikk.

Utgangspunktet er at valg av hvem som skal 
tiltre ligger inn under arbeidsgivers styringsrett. 
Dette tilsier at arbeidsgiver selv kan bestemme 
hvem som ansettes og de kriterier som ligger til 
grunn for utvelgelsen.

Styringsretten er imidlertid også her begrenset 
til oppstilte rammer i lov, avtale og alminnelige 
saklighetsnormer.

Av diskriminerings og tilgjengelighetsloven 
§ 5 fremgår at det ikke er lov å diskriminere på 
grunn av nedsatt funksjonsevne. Det fremgår av 
bestemmelsen at forbudet gjelder diskriminering 
på grunn av «faktisk, antatt, tidligere eller fremti-
dig nedsatt funksjonsevne.» Det fremgår av for-
arbeidene at det med «nedsatt funksjonsevne» 
menes blant annet skade på kroppsdel eller krop-
pens funksjoner. Begrepet omfatter også psykiske 
lidelser som for eksempel depresjon. Utvelgelsen 
av ansatte til fast stilling basert på sykefraværs-
historikk omfattes således av bestemmelsen og 
er som utgangspunkt ulovlig.

Arbeidsgivers vektleggelse av sykefraværs-
historikk kan likevel være lovlig dersom den 
oppfyller vilkårene i diskriminerings og tilgjen-
gelighetsloven § 6. Forskjellsbehandlingen må 
etter denne ha et saklig formål etter bokstav a. 
Dessuten må forskjellsbehandlingen være nød-
vendig for å oppnå formålet etter bokstav b, og 
det må være et rimelig forhold mellom det man 

ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjells-
behandlingen er for den eller de som stilles dår-
ligere jf. bokstav c.

Du oppgir at formålet er pasientsikkerhet som 
følger av at det er vanskelig å ska�e vikarer. Dette 
må være et saklig formål. Det kan også argumen-
teres for at utvelgelsen er nødvendig for å ivareta 
hensynet til stabilitet og påregnelighet. Avgjø-
rende er da om det er et rimelig forhold mellom 
det man ønsker å oppnå og hvor inngripende 
forskjellsbehandlingen er. Dette beror på en kon-
kret skjønnsmessig vurdering. På den ene siden 
vil det nok oppleves inngripende for de som har 
vært sykemeldt med en legitim grunn å skulle bli 
sanksjonert med manglende fast ansettelse på 
bakgrunn av dette. På den andre siden dreier det 
seg om en virksomhet som er svært sårbar rundt 
avganger og sykefravær hvilket støtter at det likevel 
vil kunne være forholdsmessig å vektlegge syke-
fraværshistorikk.

Jeg vil derfor si ut fra det du forteller at det er 
lovlig å vektlegge sykefraværshistorikk.

SBDL v/advokatfullmektig Elisabeth Dolva 
Sandøy 

Spørsmål: Kan jeg motsette meg å avvikle ferien 
i sommer, slik at jeg arbeider og i stedet får lønn 
for dette i tillegg til de opptjente feriepengene?

Lønnsmottager

Svar: I utgangspunktet ikke. Man er pliktig til 
å ta ferie man har opparbeidet og har krav på. 
Og arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at du får 
denne ferien. Samtidig: Hvis de opptjente ferie-
pengene ikke dekker den lønnen du mister pga. 

feriefravær, har du ikke plikt til å avvikle ferien. 
Dette kan for eksempel skyldes kort opptjenings-
tid i det foregående år. Men så lenge du har opp-
tjent ferie penger tilstrekkelig til å dekke lønn du 
har på grunn av feriefraværet, har du plikt til å 
ta ferien. Og arbeidsgiver må sørge for at du tar 
denne. Deler av ferien kan imidlertid overføres 
med inntil 2 uker av ferien til neste ferieår.

SBDL v/Advokat Arvid R. Ødegård

«Arbeidsgivers 
vektleggelse av 
sykefraværs-
historikk kan være 
lovlig dersom den 
oppfyller vilkårene 
i diskriminerings 
og tilgjengelighets-
loven § 6.»
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Lest om ledelse
Journalist Anita Myklemyr følger utenlandske og norske  
nettsider, blogger og papirmedier som skriver om ledelse.

Det er flere fordeler ved å gå en tur når man skal snakke sammen. Man er 
gjerne mer avslappet enn når man sitter på hver sin side av et bord, noe som 
kan gjøre det lettere å snakke om sensitive temaer, og ifølge en studie fra 
Stanford University blir man også mer kreativ når man skal løse problemer.

Nilofer Merchants korte TED-talk om fordelene ved gående møter fra 
2013 er blitt sett over 1,8 millioner ganger, og ifølge bbc.com satte dette fore-
draget igang noe i næringslivet. Flere begynte å bevege seg. Flere begynte å 
teste vandrende møter. Gående møter passer imidlertid ikke i alle situasjo-
ner, og bbc.com har hentet inn noen råd til nybegynnere.

Ha en plan for hvor dere skal gå. Det er mindre stressende og mer pro-
duktivt hvis du vet hvor dere skal gå og har en idé om hvor lang tid det vil ta 
å ruten. Det er ingen god idé å virre rundt og lete etter veien sammen med en 
eller flere møtedeltagere du har invitert med ut på tur. Pass også på å velge 
en rute et sted hvor det er relativt rolig, for eksempel i en park.

Ha bare ett tema på agendaen. Da blir ikke møtet så langt, og folk har 
ikke det samme behovet for å ta notater som hvis det er mye som skal foregå. 
Ett, eller noen få temaer, er det mulig å håndtere, men det vandrende møtet 
er ikke arenaen for møter med ti punkter på programmet. Ett tips kan være 
å gi folk noe skriftlig på forhånd, slik at de ikke blir stresset av å ikke kunne 
skrive ned ting underveis. Folk er for øvrig gjerne mer avslappet når de 
rusler en tur enn når de sitter ved et bord. Gåturen kan dermed være en god 
arena for å snakke om sensitive ting.

Gående møter er best egnet når det er få møtedeltagere. Når man 
skal prøve seg fram med gående møter, kan det være greit å starte med små 
møter hvor man ikke er mer enn to eller tre personer. Er man for mange, kan 
det rett og slett bli vanskelig å høre hva de andre sier mens man går.

Ta et møte mens 
dere går en tur
En gåtur ute i det fri kan være en bedre 
 atmosfære for et møte enn et møterom.

148 000 arbeidsdager gikk tapt 
som følge av 10 arbeidskonflikter 
i 2014. Til sammenligning var det 
11 konflikter med tap av 361 000 
arbeidsdager ved forrige hovedopp-
gjør i 2012, skriver Statistisk sentral-
byrå på sine hjemmesider ssb.no.148 000

Den danske organisasjonen Lederne og analy-
seselskapet YouGov har sluppet tall fra en ny 
undersøkelse der i overkant av 7000 ledere er blitt 
spurt om de er klare for å ta en jobb som alminnelig 
medarbeider hvis de skulle miste sin nåværende 
jobb.

42 prosent svarer «ja, helt sikkert», mens litt flere 
- 44 prosent - drar på det og svarer «ja, kanskje». 14 
prosent svarer et klart «nei».

Men hva skjer når ledere søker medarbei-
derjobber? Vil arbeidsgiverne ha dem? Det er litt 

usikkert, avslører svar fra drøye 4900 ledere i 
undersøkelsen.

På spørsmålet «Kunne du forestille deg at du 
ansetter en tidligere leder i en stilling som almin-
nelig medarbeider?», svarer et mindretall - 37 
prosent - et klart «ja, helt sikkert». 57 prosent svarer 
«ja, kanskje». Flertallet heller med andre ord mot ja, 
men de er ikke helt sikre. 7 prosent svarer nei.

– Fordommer
Ledelsesrådgiver hos Lederne, Michael Uhrenholt, 

Usikre på om de vil ansette tidligere 
ledere som medarbeidere
Når en leder søker en stilling som vanlig 
medarbeider, blir søknaden o�e møtt med 
en viss skepsis, viser dansk undersøkelse.

sier i en kommentar på Ledernes hjemmesider 
at han synes det er ergerlig når lederes ønske om 
å ta et steg nedover på karrierestigen møtes med 
fordommer og blanke avvisninger. Han mener at 
gevinsten ved å ansette en leder som medarbei-
der som regel er stor. Han viser til at mennesker 
med ledererfaring i utgangspunktet har god 
forretningsforståelse og sterk lojalitet overfor 
virksomheten de blir ansatt i. Ledere er dessuten 
selvgående, og har ifølge Uhrenholt ofte evnen 
til å være en god sparringspartner for nærmeste 
leder.

Rådgiveren tror at frykt for å ansette ledere 
som medarbeidere til dels handler om en frykt 
for å ikke kunne motivere og utfordre vedkom-
mende, men også om en frykt for at den jobbsø-
kende lederens egentlige motiv er et ønske om å 
ville stjele jobben til nåværende leder.
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Det skriver Marina Rantanen, karriereblogger 
hos svenske Ingenjörskarriär. Rantanen opplever 
at hun har jobbet for lenge med simulering, så 
begynner hun å savne robottestene. Når hun har 
kjørt robottester for lenge, begynner hun å savne 
kontorarbeidet. Når hun har skrevet for mye, 
savner hun programmering. Deretter begynner 
sirkelen om igjen.

Det er ikke alltid hun selv kan velge hva hun 
skal gjøre, men hun benytter sjansen når hun har 
mulighet. Hun vet at hun for egen del har et gan-
ske stort behov for variasjon for å ikke miste fokus, 
og for henne bidrar dette til balanse i arbeidsh-
verdagen. Hun tror imidlertid at personligheten 
påvirker hvordan man finner balansen på jobben. 
Det som føles balansert for én arbeidstager, er ikke 
nødvendigvis det for en annen.

Balanse i jobben?
For å unngå at man brenner seg 
ut, er det viktig med balanse 
mellom jobben og fritiden, men 
også med en balansert  blanding av 
oppgaver i den jobben man har.

Forfatter og foredragsholder Dan Bobinski 
skriver i et innlegg hos Management Issues 
om to ledertyper han mener å observere: 
Byggere og Klatrere

Byggere er ifølge Bobinski ledere som 
jobber for å bygge opp solide organisasjoner. 
De investerer i menneskene i bedriften, og 
bestreber å bli flinkere i det de gjør. De legger 
sjela si i å levere kvalitet, og sklir heller ikke 
ut i prosjekter som overskygger basisvirk-
somheten i bedriften.

Klatrere tenker annerledes. De ønsker 
også oppnå resultater, men de er mer opptatt 
av å skape resultater for sin egen del enn av 
helhet. De har ofte talent og er opptatt av 
å bygge opp sin egen karriere, men er lite 
opptatt av å bygge opp organisasjonen. De 
vil gjerne være i rampelyset, og tar seg ifølge 
Bobinski ofte dit på bekostning av kolleger. 
Han omtaler dem som egostiske.

Bobinskis erfaring er at hvis du spør 
ledere, så vil de fleste beskrive seg selv som 
byggere, men fortelle at lederne på nivået 
over dem er klatrere. Han oppfordrer ledere 
til å gå i seg selv for å finne ut om de virkelig 
er så gode til å bygge som de selv tror.

2 ledertyper
Bygger du eller 
klatrer du?

Den som har jobbet under intenst press i månedsvis 
for å oppnå noe, kan få seg en følelsesmessig nedtur 
når målet er nådd, adrenalinet faller og det hele er 
over. De hverdagslige jobbrutinene man skal tilbake 
til kan føles uviktige og kjedelige, konstaterer Inc.
com, som siterer konsulent Ron Friedman og et 
innlegg i Harvard Business Review. Friedman gir en 
en del råd i sakens anledning. Dette er kortversjonen 
av tre av dem:

●● Hold orden på prioriteringene dine: Du har 
sannsynligvis en lang liste over ting som ikke 

er blitt gjort da du hadde det som travlest. Ikke 
begynn på toppen av listen. Ta et steg tilbake og 
finn ut hva som haster og hva som ikke haster. 
Lag deg en ny liste hvor du prioriterer det du skal 
gjøre.

●● Lad opp både din mentale og din fysiske 
energi: Gi hodet og kroppen tid til å restituere 
seg etter den intense perioden. Hvis du har 
anledning til å ta fri, kan dette være tiden. Hvis 
ikke, råder Friedman til å holde et tempo på 
jobben som gjør det mulig å bygge opp litt 

Hvordan �nne 
 motivasjon etter 
målgang
Det snakkes mye om store, hårete mål og motiva-
sjon, men hva når målet er nådd? Hva skjer da?

«Svenskene er generelt sett mer vel-
oppdragne. Vi nordmenn har en 
 fascinerende bekjennelses trang – å si 
hva vi mener til andre – uten  bremser.»
Åse Kleveland om toppledererfaring fra Norge og Sverige i A�enposten

energi. Ta det tid til å ta deg en lunsjpause borte 
fra skrivebordet. Ikke sjekk e-post hjemme på 
kveldstid. Friedman anbefaler imidlertid ingen 
å dumpe ned i passivitet i sofaen over tid. Fysisk 
aktivitet, som trening, og sosialt engasjement 
kan være bedre for fysisk restitusjon enn å være 
fullstendig passiv.

●● Finn et nytt mål: Kjeder du deg? Let etter et nytt, 
stort mål. Begynn å utforske nye ideer. Etter en 
stund er du sannsynligvis klar for en ny intens 
periode. 
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Lederspeilet

22 år gammel ble han Norges yngste sjef på to hotell i 
Kristiansand. Torbjørn O�edal hos hotellene Yess! og 
Budget har nådd målene sine. Han er nybakt pappa 
til Teo, daglig leder, deleier og direktør med tyve 
ansatte og like mange millioner i omsetning. Egentlig 
ville han bli styrmann og kaptein på egen skute.

Av Øyvind Risvik
mail@risvikmedia.no

Hele eventyret startet da Torbjørn Oftedal 
ville til sjøs. Han begynte på styrmann-
skolen i Kristiansand og ble tipset om 

en ledig jobb som nattevakt ved Yess!-hotellet i 
Kristiansand. 

– Her kunne jeg bo gratis på hotellet under hele 
utdannelsen, sier han.

I januar for tre år siden, startet Torbjørn 
 Oftedal nattevaktjobben, og seks måneder etter 
var han direktør, som Norges yngste, bare 22 år 
gammel. Mens andre gutter på hans egen alder 
hang i skjørte kantene på mor, leste Donald og 
prøve smakte den første pilsen, ble han satt på 
en av de mest utforende hotelljobbene i Kristian-
sand. Yess!-gründeren Herlof Herlofsen oppda-
get at «guttungen» hadde de verdiene han søkte 
etter.

– Jeg skulle bli styrmann, sier Torbjørn Oftedal, 
– men plutselig var jeg direktør. Kostnadene for en 
såpass ung student som meg, er å �ytte og å bo 
hjemmefra. Jeg syntes det ble litt kjedelig å studere 
uten å gjøre noe annet, derfor tok jeg meg jobb i 
resepsjonen på Yess!, og ble nattevakt. Jeg jobbet 
mye mer enn jeg skulle. Jeg ble så engasjert i det 
å drive et hotell.

Ansvaret bare ballet på seg.

Gikk rett vei
– Jeg kunne ikke si nei takk til utfordringen som 
ble gitt meg, sier Torbjørn Oftedal. – Hotellivet var 
altfor gøy, så jeg kjørte bare på. Jeg hoppet i det 
uten å tenke på hvor hardt arbeid det ville kreve. 
Jeg tok det ansvaret jeg �kk, samtidig �kk jeg fri-
het til å forme stillingen min. Jeg �kk rett og slett 
gjøre hva jeg ville. Det fungerte, alt gikk rett vei, 
det gikk min vei.

– Jeg hadde ingen erfaring, men jeg testet meg 
selv ut og lagde en vei underveis som jeg klarte 
å følge.

Torbjørn har en egen forkjærlighet for å utfor-
dre seg selv. Han så på jobben som sitt livs utfor-
dring. – Hver dag gleder jeg meg til det å ha noe å 
strekke meg etter, sier han, – til å ha et konkret mål 
foran meg. Om det er på sport eller trening, idrett 
eller jobbsammenheng, jeg må mestre, målet er 
utfordringen, det er mitt ankerfeste. Grip sjansen, 
hopp i det, Torbjørn, tenkte jeg. Sier magen min 
at dette er det rette, så er det ingen vei tilbake. Jeg 
forsøker alltid å gjøre det jeg elsker. Det er jo ikke 
så sikkert at sjansen kommer tilbake.

– Jeg har ikke angret et eneste sekund, sier han 
ettertenksomt. – Det har vært mange tø�e perio-
der på alle plan, men når jeg tenker tilbake, har 

det vært et hektisk, men ekte og fantastisk liv. Det 
er den livsstilen jeg er lagd for.

Rettferdig leder
– Foreldrene mine er tradisjonelle og anbefalte 
meg å gå på skole, men de så hvilket driv jeg hadde 
og hvor engasjert jeg var. De skjønte at hotell var 
noe for meg. Jeg �kk deres støtte, og den støtten 
har jeg fremdeles. De var nok skeptiske fordi alt 
gikk så fort, men etter hvert så de en ny sønn som 
hadde det bra. Det var de som gjorde det mulig å 
kjøpe meg inne i selskapet. – Nå har jeg eierandel 
i hotellene, er daglig leder og styremedlem. Kon-
septet på hotellene er like, men Yess! er babyen 
og Budsjett er storebroren som har vært på banen 
i lang tid og som har en svært særegen stil. Det 
er veldig basic, men med et unikt rykte i byen på 
dette med lav pris.

– Jeg liker å ha det enkelt selv, sier Torbjørn 
Oftedal. – Klarer jeg å simpli�sere de «faste ruti-
nene», har jeg bedre tid til å utvikle både meg og 
konseptet, samt bruke tiden hos de viktigste vi har, 
nemlig gjestene våre.

Du ser ikke akkurat slem ut. Er du en snill leder?
Torbjørn Oftedal bekrefter med et smil, men 

plutselig kan øynene bli svarte og intense. – Jeg 
er veldig rettferdig, sier han, – og må alltid �nne 
løsninger. Når de ansatte gjør såkalte «feil», kjefter 
eller pirker jeg ikke, men prøver å �nne roten på 
problemet. Hvorfor ble det gjort som det ble? Det 
nytter ikke å kjefte og kritisere, jeg må heller være 
konstruktiv. Jeg må gå frem på en hyggelig måte. 
Spurte du om jeg er snill? Ja, det tror jeg. Jeg vil 
det beste for alle medarbeiderne mine, jeg vil at 
de også skal bli de beste.

Sammensveiset stil
– Den viktigste jobben jeg gjør, er å ta vare på den 
familien jeg velger. Jeg tilbringer like mye av tiden 
sammen med de ansatte som med Trine og Teo. 
Jeg må ta vare på min egen familie, på samme 
måte som jeg tar vare på de ansatte.

– Om jeg er for ung? Jeg tror ikke det å være 
ung taler mot meg, sier Torbjørn Oftedal, blottet 
for beskjedenhet. – De som har vært her lenger 
enn meg, har sett hvilken innsats jeg legger ned, 
de ser hva slags beslutninger jeg tar. De ser at jeg 
inkluderer alle.

– Selv om jeg skal være en god leder, behøver 
jeg ikke være den beste, fortsetter han. – Det vik-
tigste er å få til de beste medarbeidere. Når jeg 
innrømmer feil, inkluder jeg de andre, og jeg viser 
at jeg også er en som kan ta feil. Vi har gamle og 
unge som jobber mot et felles mål, og det at jeg er 
en av de yngste, taler ikke mot meg. Det er vi som 
jobber her som skaper helhetsinntrykket.

Torbjørn 
 O�edal (25)
Født: Stavanger, flyttet 
til Kristiansand i 2012.
Stilling: Uformelt 
kaller han seg daglig 
leder, men i høytidelige 
sammenhenger er han 
hotelldirektør for hotel-
lene Yess! og Budget 
Hotel i Kirstiansand.
Karriere: Skulle bli 
styrmann, men ble nat-
tevakt og hotelldirektør. 
Etter seks måneder 
var han daglig leder og 
direktør og to og et halvt 
år etter var han deleier.
Antall ansatte: Tyve.
Omsetning: 19,9 milli-
oner i 2013.
Sivilstatus: Samboer 
med Trine Grimstvedt, 
som er assisterende 
leder. Sammen har 
de sønnen Teo på to 
måneder.
Hobby: Alle typer 
sport, golf, fotball og å 
spille Shuffelboard.
Torbjørn om Tor-
bjørn: Jeg er nok det vi 
kan betegne en rolig og 
engasjert person med 
mange baller i luften, 
ikke alt for mange, bare 
mange, nok til å klare å 
sjonglere dem samtidig.

Kaptein 
Torbjørn

– Vi kjører en sammensveiset stil, vi bestemmer i 
lag, fortsetter Torbjørn Oftedal. – Det er viktig at jeg 
ikke kommer fra en skole hvor det står i boka hva jeg 
skal gjøre. Jeg må bygge på mine egne erfaringer.

En raskt trilletur med Teo
– Hvilke slemme sider har du?

– Jeg har hatt vanskelig for å gi slipp. Det går 
ikke på det å ikke stole på folk, men jeg er veldig 
orientert på detaljer. Heldigvis har jeg utviklet meg 
slik at jeg har gitt slipp på pirkingen. Tidligere var 
jeg litt kon�iktsky. Men jeg har lært. Kon�ikt er en 
boble som kan bli stor, og en gang vil den sprekke, 
da er det bedre å ta tak i de små såpeboblene, før 
det store smellet kommer. I tillegg er det som var 
�rkantet før, blitt mildt og rettferdig nå.

– Hva gjør du når tingene blir for kompliserte?
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– Ting kan bli vanskelig og da prøver jeg å gå i 
meg selv, jeg setter meg rett og slett ned og tenker. 
Samtidig er det godt å ha noen å diskutere med, og 
jeg har min kone Trine på lag. Hun kommer med 
sine reaksjoner på det jeg gjør. Flere hoder ten-
ker bedre enn ett. Jeg går ofte til mine nærmeste. 
Sammen �nner vi en vei ut av utfordringene. Jeg 
tar til meg masse av det Trine sier.

– Vi er tydelige på å skille jobb og privat, fort-
setter Torbjørn Oftedal. – Vi er ofte uenige, vi får 
sagt det vi mener, men det går ikke ut over andre.

Torbjørn Oftedal jobber mye med det å være 
foreldre og pappa, barnepass er nesten blitt en sty-
resak. – Jeg tar en rask trilletur på �re minutter ned 
til jobben. Da har jeg pappatid. Og når det er pap-
patid, da er det pappatid. Da skal ingen forstyrre 
meg. Så langt klarer jeg barnepass og jobb samti-

«Jeg kunne 
ikke si nei 
takk til utfor-
dringen som 
ble gitt meg. 
Hotellivet 
var altfor 
gøy.»

dig. Trine er fortsatt assisterende daglig leder, selv 
om hun er mamma. Jeg synes vi er et dyktig par.

Branson og Stordalen
– Hva med forbildene?

– Som leder er jeg inspirert av Sir Richard 
 Branson og hvordan jeg har oppfattet Petter 
Stordalen. Det motet som vises, og den ener-
gien som utstråles smitter over hos både meg og 
deres ansatte. Toppledere med så mye ansvar og 
så mange baller i luften kan likevel skape begeist-
ring. Den �loso�en er inspirerende.

– Hva om ti år?
– Jeg har et mål om at dette konseptet skal være 

godt utbredd i Europa, og at jeg er delaktig i proses-
sen. Oppnår jeg dette målet, hadde det vært stort. 
Jeg vil kaste steinene så langt jeg klarer å kaste dem. 

Nordmenn reiser mest og er krevende. Det er der jeg 
må sette standarden. Det er mange i utlandet som 
er på dette markedet. Uansett hvor fancy de får det, 
det er det personlige og funksjonelle vi skal vinne på.

– Hva sier du til de som spør om meningen med 
livet?

– Jeg vil ta meg friheten til å nyte livet fullt ut, 
jeg vil oppnå det jeg har bestemt meg for. Har jeg 
det ikke greit, må jeg lage det greit. Meningen 
med livet er derfor opp til meg selv. Livet er en 
gave og den gaven må nytes. Det er en dessert jeg 
får servert. I det ubevisste er hodet fullt av masse 
negativitet. Jeg vil heller sette fokus på det posi-
tive. Uansett hvor langt nede jeg skulle være, så er 
det noe positivt der nede. Se på barn som smiler 
i Afrika. De har nok en annen tankegang enn oss, 
men de ser det positive i det bitte lille. 

FOTO: ØYVIND RISVIK
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Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

Veien fra å være detaljorientert sjef til å 
bli en leder er en utfordrende og per-
sonlig utviklingsprosess, hevder forfat-

ter og ledelsesekspert Gina Folk. Hun skriver 
på nettstedet entrepreneur.com at prosessen er 
givende, siden dine ansatte vil begynne å pro-
dusere  langsiktige resultater når du har begynt 
å oppføre deg som en leder, og ikke som sjefen 
med stor S.

Folk får støtte fra lederutvikler og konsulent, 
Jan Wiese. Nøkkelforskjellen mellom den detal-
jorienterte sjefen og lederen med overblikket har 
ofte med angst å gjøre, hevder han.

– Det er personlighetstrekk som er inngrodd i 
slike personer. De klarer ikke å løfte blikket tilstrek-
kelig, og er for detaljorienterte. De har en angst 
for ikke å strekke til, og er redde for å mislykkes, 
sier han.

Trening
Det �nnes imidlertid ledere med talent som ennå 
ikke har funnet fugleperspektivet. Dem er det håp 
for, ifølge Wiese. De bør begynne med språket sitt.

– Har du talent kan du lære deg å fokusere på 
overordnede ting gjennom å bruke språket på 
andre måter enn i dag. Da handler det om å tilegne 
seg et generisk perspektiv, fremfor det detaljorien-
terte, utdyper han.

Ledere kan trenes gjennom eksempler. Kogni-
tiv trening på både overordnede og underordnede 
problemstillinger kan hjelpe dem. Det kan de 
blant annet gjøre i samarbeid med lederutviklere.

Motsatt problemstilling
Wiese forteller at problemstillingen ofte er snudd 
på hodet i o�entlig sektor. Der er det ofte det detalj-
orienterte fokuset til lederen som applauderes.

– I det o�entlige er mange ledere trent opp til 
det motsatte. Kvaliteten på disse ledernes arbeid 
måles gjerne etter hvor mange detaljer de har 

Fra «sjef» 
til «leder»
Angsten for ikke å lykkes preger 
ledere som er for detalj orienterte. 
Slike personlighetstrekk er 
vanskelige å snu, men de som 
klarer det begynner med 
språket, ifølge lederutvikler.

oversikt over. Fagorienterte ledere har det på 
samme måte, hevder han.

Angst
Detaljorienterte ledere har en tendens til å «sjefe». 
Grunnen til dette er at disse lederne har angst for 
å gjøre feil. Derfor eliminerer de �est mulige risi-
kofaktorer, for å ha sitt på det tørre, ifølge Wiese.

– De er også redde for å delegere, og vil ta hånd 
om mest mulig selv. Det er et tydelig tegn på hvor 
lite sikker og trygg man føler seg. De tør rett og slett 
ikke å slippe taket, sier han.

Slike «djevelen ligger i detaljene»-ledere er 
vanskelige å bearbeide. Det handler om å skape 
positive opplevelser for dem, slik at de ser at resul-
tatene og tryggheten kommer med en annen til-
nærming enn de tidligere har forsøkt.

– En fordel med å jobbe med lederteam, er at 
ledere med slike svakheter kan fungere bedre. 
Med erfaring fra samarbeid med andre ledere kan 
de plukke opp viktige ting som kan bidra til at de 

Lederverktøy

«Har du 
talent kan 
du lære deg å 
fokusere på 
overordnede 
ting gjennom 
å bruke språ-
ket på andre 
måter enn i 
dag.»
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ser helhelten, sier Wiese.
Han påpeker at de detaljorienterte lederne lett 

fanges opp i personlighetstester, og at atferden er 
enkel å kartlegge.

– Personlighetstrekk som bekymring og nevro-
tisme er nøkkelord her, sier han.

Han hevder det som oppfattes som kontrollbe-
hov utad, bare er et symptom på angst.

– Når disse lederne snakker med folk, kjenner vi 
igjen trekkene. De fokuserer overdrevent på detal-
jer og mangler det strategiske fokuset., sier han.

Miljøet er viktig
Bevisstgjøring av disse personlighetstrekkene må til 
for at det ikke skal blomstre opp for mange ledere 
i denne kategorien, mener Wiese. Han  hevder 
at trekkene er svakere i enkelte miljøer, mens de 
dominerer andre steder. Det betyr at noen av disse 
lederne kan fungere i andre miljøer enn i dag.

– Miljøene har mye å si. Ledere fungerer ulikt i 
ulike miljøer, sier han. 

Detaljorienterte sjefer 
har en angst for ikke å 
strekke til, og er redde 
for å mislykkes, hevder 
lederutvikler Jan Wiese.
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Slik går du fra å være 
sjef til å bli en leder:
Vær glad i mennesker:
●● Ingen kan lede et team uten å like å jobbe sammen med mennes-

kene i teamet

●● En leder liker å hjelpe folk og å se dem lykkes

Du må rettlede, men ikke kontrollere, dine ansatte:
●● En sjef liker å ha kontroll på alt, og detaljstyrer sine ansatte

●● En leder vet at teamet kan oppnå store ting ved å trekke i riktig ret-
ning og med god støtte. Derfor etablerer de rammer og struktur, slik 
at teamet får muligheten til å nå målene

Vær tilpasningsdyktig:
●● Sjefer er rigide i forhold til hvordan de vil ha ting gjennomført

●● Ledere forstår at de må tilpasse sin personlige stil etter behovene til 
hver enkelt ansatt

●● Ledere forstår og setter pris på individet, og justerer sine forventnin-
ger og sin lederstil deretter

Delegering:
●● Sjefer tror de delegerer, men i realiteten er de ikke beredt til å over-

late nok ansvar

●● Ledere delegerer og overlater reelle oppgaver til å bli løst av de 
ansatte

●● Ledere følger jevnlig opp fremdriften

Gi teamet ros når det lykkes, og aksepter 
din egen rolle når teamet feiler:
●● Sjefer tar gjerne æren for de vellykkede resultatene teamet har 

levert, men de er de første til å gi teamet skylden når målene ikke 
nås

●● Ledere vet at suksessen kommer på grunn av teamets innsats, og 
holder derfor egoene sine i sjakk

●● Ledere fremhever teamet når det lykkes, og aksepterer sitt person-
lige ansvar når teamet feiler

Øv på å ta risiko:
●● Sjefer er redde for risiko fordi de er redde for å feile

●● Ledere både muliggjør og oppmuntrer til å ta risiko, fordi de vet at 
de største suksessene kommer ved å gjøre det

●● Ledere oppmuntrer ansatte til å prøve nye ting for å oppnå bedre 
resultater, og ser på prosessen som læring når man ikke lykkes

Motivasjon:
●● Sjefer bruker frykt som motivasjonvirkemiddel

●● Ledere bruker tid på å finne ut hva som motiverer hver enkelt 
medarbeider

GINA FOLK, FORFATTER OG LEDELSESEKSPERT / ENTREPRENEUR.COM
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RIFLELANDET: NORSK KULTUR ER BYGD RUNDT VÅPEN
   FISK | GENERASJONSANALYSE | JON FOSSE | MOTIVASJON | DIGITAL DEMENS

Blod er 
tykkere 
enn 
vann
Åtte år etter den 
store over-
grepsskandalen 
i Kautokeino, 
snakker for første 
gang en av jentene 
ut. Resten av bygda 
holder tett.

Gruve 
mot rein
Gruveselskapet 
Arctic Gold trodde de 

hadde fått tilgang 
til de verdifulle 
mineralene under 
Finnmark. 

De hadde glemt 
hvem du egentlig 

må spørre for 
å få bruke vidda. 

Rein- 
slakt
Titusenvis av rein 
må slaktes for å få 
ned bestanden. 
Det er ikke alle 
reineiere med på. 
Nå maner de 
til kamp.

Ole Henrik Magga
Han var aktivisten 
som ville forhandle. 
Det gjorde han ikke 
populær blant 
sine egne.

FEIDER I FINNMARKFire historier fra nord  

DOKUMENTAR | EKSISTENS | DILEMMA

Sufisme og pietismeErik Hillestad mener det er store likheter mellom norsk pietisme og persisk sufisme.

Skammens tilbakekomst Før skammet vi oss når vi ble tatt i selvros, nå er det omvendt. Hva har skjedd med oss?
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I løssalg fra  
neste uke!
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Nyskaping

Internasjonal miks 
ga resultater
Catarina Grönlund er �erde generasjons 
orgelbygger, og driver Grönlunds orgelbyggeri 
i Gammelstad utenfor Luleå. Hun betjener 
kunder i hele Norden, og har søkt utenlands for 
å �nne den nødvendige kompetansemiksen.

FOTO: GRÖNLUND ORGELBYGGERI

Grönlund orgelbyggeri leverer sine orgler til kirker, men også til konserthus og andre saler.

Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

–Våre 10 ansatte har sin opprinnelse fra 
�ere ulike land. Vi har folk fra både 
Sverige, Norge, Finland, Iran og Chile, 

forteller hun.
Det var hennes oldefar som grunnla bedriften 

i 1903. Han overlot senere virksomheten til sin 
sønn. Da han døde, bare 46 år gammel, tok Cata-
rina Grönlunds farmor over virksomheten. Deret-

ter ble bedriften ledet av hennes far og onkel, før 
hun selv tok over som daglig leder.

– Rar konstellasjon
Grönlund forteller at hennes virksomhet konstant 
må �nne balansen mellom kunsthåndverksyrket 
og business, der konkurransen og pro�ttjaget 
råder.

– Det er en rar konstellasjon. Vi jobber for å 
bevare vår egenart som håndverkere. Det er vik-
tig å beholde sin egen stil. Samtidig har vi et stort 

trykk på oss, fra konkurrenter som presser på både 
pris og leveringstid, forklarer hun.

For å overleve i bransjen må man drive lønn-
somt. Grönlunds orgelbyggeri har �ere typer 
håndverkere. Disse må samordnes, og arbei-
det deres må koordineres, forteller Catarina 
 Grönlund:

– Det er ingen her som har kompetanse til å 
gjøre alt. De som lager pipene til orglene må 
kunne samarbeide godt med de som utvikler kla-
viaturene. Det er viktig at de ansatte er motiverte til 
å trekke i samme retning. Vi har holdt på så lenge 
at det lett kan utvikle seg faste rutiner. I tillegg sitter 
bedriftskulturen i veggene. Det er positivt, men 
folk ønsker alltid endringer. Vi prøver å endre én 
ting av gangen, dersom det er behov for det. På 
den måten bevarer vi tryggheten uten å være bak-
streverske, utdyper hun.

Kompetanse
Det er vanskelig å få tak i svenske håndverkere. 
Grönlund mener statusen til håndverkerne må 

«Vi jobber 
for å bevare 
vår egenart 
som hånd-
verkere. Det 
er viktig å 
beholde sin 
egen stil.»
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●● Velg medarbeiderne dine med omhu

●● Stol på medarbeiderne dine

●● Skap et sterkt team, basert på tillit
CATARINA GRÖNLUND

Catarina Grönlunds 
Gründertips:

gjenopprettes. Det bør det startes med i skole-
verket.

– De blir ikke verdsatt nok. Mangelen på 
svensk kompetanse er én av grunnene til at 
vi også har sett utenlands når vi har rekrut-
tert nye medarbeidere. Det er spennende å ha 
en stab med folk fra ulike land. Vi lærer mye 
av hverandre. Det viktigste er likevel hva man 
kan bidra med. Generelt sett er det bra med 
ulikhet, sier hun.

Gjøre seg selv over�ødig
Tidligere hadde Grönlund en ledelses�loso� 
som gikk ut på at en leder som klarte å gjøre 
seg selv over�ødig gjorde en god jobb. Med 
årene har hun måttet revurdere dette.

– Etter hvert som jeg ble eldre og �kk mer 
erfaring har jeg skjønt at dette er en sannhet 
med visse modi�kasjoner, smiler hun.

Som leder legger hun �id i å skape et godt 
arbeidsklima.

– Jeg er ikke lederen med stor L, men liker å 
være en del av helheten. Jeg trives med ansva-
ret, sier hun.

Hun påpeker at ingen leder er uerstattelig.
– Det viktigste jeg kan bidra med er å få hju-

lene til å gå rundt. I tillegg har jeg en rolle utad, 
legger hun til.

Leder eller kompis
Catarina Grönlund synes det kan være utfor-
drende å �nne balansegangen mellom å 
være leder og å være arbeidskameraten til de 
ansatte i en liten bedrift.. Det er situasjoner der 
hun må distansere seg og ta på seg sjefbrillene.

– Noen ganger misunner jeg de ansatte, 
som kan fokusere på sine arbeidsoppgaver – 
men noen må jo ta ansvaret for at skuta seiler 
videre, sier hun.

Den mest takknemlige delen av lederjob-
ben har med helheten å gjøre, mener hun. Det 
handler om å kunne være involvert i alle deler 
av produksjonsprosessen, og å ha ansvaret for 
hele kjeden.

– Det er herlig å se at alle delene går i hop. 
Ikke minst å høre at det blir spilt på orglene 
etter at de er ferdig installerte, understreker 
hun.

Orgelbyggeriet bygger bare kirkeorgler, 
men leverer også til konserthus og lignende 
saler.

Konkurranse
Grönlund forteller at orgelbyggeriet har opp 
mot 15 konkurrenter i Sverige. Ettersom 
bedriften også leverer til Norge, møter de også 
tø� konkurranse her. Det er særlig utenlandske 
bedrifter de møter i døra.

– Det er få orgelbyggerier igjen, sammen-
lignet med på 1980-tallet. Etter hvert kom 
de europeiske konkurrentene på markedet. 
Mange av dem tilbyr lavere priser og kor-
tere leveringstid. Det vi vinner på er kvalitet, 
tradisjon og at vi tar høyde for det nordiske 
klimaet. 95 prosent av kostnadene ved et 
orgel har med arbeidskostnader å gjøre. Når 
lavkostland deltar i konkurransen sier det 
seg selv at de kan tilby lavere priser. Dersom 
kunden ønsker et orgel av typen vi bygger – 
med vår stil og vårt kunsthåndverkspreg – er 
det imidlertid oss de kommer til fortsatt, sier 
hun.

En ener på and
Gårdsand er dominerende på and i Norge, og har hatt suksess med 
satsingen på gourmetkylling. Men de tar ikke av for det. – Vi er 
kanskje litt for forsiktige, innrømmer daglig leder Aadne Søyland.

Aadne Søyland 
i andehuset på 
Lerstang gård.

Av Marit Haudahl
mh@handelsbladet.no

Siden starten i 2003 har Gårdsand 
vokst fra syv til 13 produsenter, én 
til 33 ansatte, seks til 76 produkter 

og fra 2,7 til 68 millioner kroner i omset-
ning. I dag slaktes det 8500 dyr per uke i 
lokalene, som er blitt alt for trange. Derfor 
skal Gårdsand bygge ut for andre gang 
siden slakteriet åpnet i 2012.

– Dere er veldig forsiktige. Ser dere for 
smått på det?

– Et betimelig spørsmål. Vi har veldig 
fokus på egenkapital, og å ikke ha for stor 
gjeld. Det er vanskelig å spå om fremti-
den. Som gammel bonde liker jeg å tjene 
pengene først, sier Aadne Søyland, daglig 
leder og en av eierne i Gårdsand.

Ufarliggjør and
Han blir visst aldri helt sikker på om de 
har lykkes. Mye av energien har gått og 
går fortsatt til å sikre markedsadgang og 
sørge for gjenkjøp. Med andre ord: Søy-
land er mye ute i butikk.

– Da vi startet, var vi et u-land på and. Jeg 
står for det vi har produsert, det er jordnært 
og ekte. Mener du det, må du vise det også. 
Når en gammel bonde kan klare å steke et 
andebryst, kan sikkert du også klare det, 
pleier jeg å si. Ufarliggjøring selger. Folk tror 
på det, og så prøver de selv, sier Søyland.

Ved nybrottsarbeid er dessuten timin-
gen veldig viktig. Der har de vært heldige.

– And vil aldri bli et hverdagsprodukt, 
til det er det for dyrt. Det handler mer om 
matopplevelse til helg og fest. Vi har ikke 
nådd toppen. Hver dag blir produktene 
mer anerkjent, og �ere butikker tar det 
inn. Så det kan bli vekst noen år til. 10 til 
15 prosent vekst i året er nok ikke urea-
listisk, tror Aadne Søyland.

Heller trygt enn romantisk
– Aftenposten hadde nylig en artikkel om 
«gårdsmat», som setter fokus på gårdspro-
dusenter som holder til i moderne indus-
trilokaler. Hva er din kommentar til det?

– I starten og før vi �kk eget slakteri, var 
vi mer et primærproduksjonsanlegg. Men 
vi har fortsatt full sporbarhet, og bøndene 
er en del av eierne. Jeg har ikke noe pro-
blem med å forsvare det. Ved å distansere 
videreforedling fra primærproduksjonen, 
unngår man masse problemer i forhold til 
mattrygghet. Det er viktig, sier Søyland. 
Som altså leder en moderne næringsmid-
delbedrift i et nyanlagt industriområde.

Han får mange spørsmål om økologisk 
drift, og her argumenterer han også med 
mattrygghet.

– Vi er veldig nærme økologisk drift, men 
har blant annet valgt å ikke la dyra gå ute på 
grunn av fare for smitte fra villfugl. Det har 
med matsikkerhet å gjøre. Trygt  teller mer 
enn romantikk, sier Aadne Søyland.

Mange nyheter
Gårdsand har som mål å lansere 15 

 nyheter per år. De første nyhetene som 
kommer i år er crispy duck og røkt 
salatkjøtt av kylling. Så jobbes det med 
å videre utvikle vinge-produkter, blant 
annet med marinader til grillsesongen. 
Det kommer også nye pølsevarianter.

– Men hva som kommer nå og hva 
som kommer til høsten er litt vanskelig 
å si. Vi jobber også med nye varianter av 
postei. God gammeldags kyllingpostei 
med lever og kjøtt, uten alt mulig annet. 
Men det er en tung prosess å få nyhetene 
ut i markedet, sier Søyland.

Fra saus til ferdig middag
– Dere lanserte ferdige sauser i fjor høst. 
Det har gått bra. Blir det �ere tilbehørs-
produkter?

– Ja, jeg tror tilbehør er riktig vei å gå. 
Sauselinja går bedre og bedre, og det 
kommer nok nye typer her. Vi har utviklet 
en béarnaise, men den er ikke helt fer-
digstilt. Og litt lenger frem ser vi kanskje 
ferdige middagstallerkener.

– Ferdigmat?
– Vi har investert i en kul pakkemas-

kin der vi kan pakke ferdig bearbeidede 
middags tallerkener i skinpack. Har du 
først crispy duck kan du legge på litt båt-
stekte poteter, rødløkskompott og vår 
populære appelsinsaus. Vips! Det er et 
realistisk mål å komme med ferdige mid-
dager.

– I år?
– Nei, nei, nei! Vi må bygge ut først.
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Samfunn

Av Kim Bredesen
redaksjonen@ukeavisen.no

Fellesgoder. Siden 2008 har �nanskrisen 
rammet befolkninger i både USA og mange 
europeiske land. Men visse lommer av ver-

den har maktet å motvirke konsekvensene av øko-
nomiske nedgangstider. Særlig Norge er et unikt 
tilfelle i et Europa preget av kutt i velferdsbudsjet-
ter med gjentatte overskudd på statsbudsjetter 
og et oljefond som nå teller rundt 7000 milliarder 
kroner.

En slik kontrast dannet utgangspunkt for en 
debattkveld som nylig ble holdt på Litteraturhuset 
i Oslo. Der ble følgende tema drøftet: «Utfordrin-
ger til et rettferdig samfunn: Hvor bærekraftig er 
‘den norske modellen’?»

Hovedgjesten var professor Peter Corning, 
direktør ved Instituttet for studier av komplekse 
systemer i delstaten Washington i USA og forfat-
ter av boken «�e Fair Society» (2012). Corning, 
som til daglig arbeider innen feltet evolusjonær 
biologi, drøfter i boken hvordan mennesker får 
møtt sine grunnleggende behov i ulike samfunn. 
På talerstolen under sitt besøk i Oslo var han veldig 
tydelig på hvilke ideologier og samfunn som tjener 
til skrekk og advarsel:

– USA har gått av sporet når det gjelder sosial 
rettferdighet, sa Corning under debattmøtet. – 
Kapitalisme og sosialisme er utgåtte ideologier, 
slo han fast.

Han mener derfor at vi må �nne tredje vei for 
å bygge et rettferdig samfunn. Slike samfunn må 
ifølge Corning bygge på likhet, rettferdig forde-
ling og gjensidighet. Norge, som ble rangert som 
det beste landet i verden å bo i på FNs Human 
Development Index i 2014, er ifølge Corning det 

fremste eksemplet på et land som best følger de 
kriteriene han har satt opp for et rettferdig sam-
funn. – Hva Norge har oppnådd er et sjeldent, his-
torisk unntak», var Cornings konkusjon.

I sin bok nevner Corning at mennesket har 14 
biologiske grunnbehov. Hvis du mister mulighe-
ten til å få møtt ett av disse behovene, skader du 
ifølge ham et menneskes evne til å bidra til sam-
funnet. For å kunne sikre menneskers grunnbehov 
er det derfor avgjørende at samfunn bygger på en 
«biososial kontrakt», som beskriver konkret hvilke 
verdier og praksiser som muliggjør et bærekraftig 
samfunn. En annen viktig faktor som bestemmer 
utviklingen av et rettferdig samfunn, er dessuten 
ifølge Corning medbestemmelsesrett. For ham 
er det et sentralt punkt at de som er avhengig av 
inntekter fra bestemte ressurser i et land, bør ha 
medbestemmelsesrett i fordeling av slike goder. 
Han vil derfor at samfunn bør støtte en interes-
sentmodell for forvaltning av naturressurser frem-
for en aksjonæreiermodell.

Ideer på vandring
Tradisjon for å la naturressurser komme en større 
befolkning til gode har i Norge røtter tilbake til 
Johan Castberg (1862-1926), som var minister i to 
Venstre-regjeringer. I hans tid i regjering ble kon-
sesjonslover vedtatt i 1909 som medførte at vann-
kraftverk som ikke tilhørte verken stat eller kom-
mune skulle tilbakeføres til staten uten vederlag 
etter en periode på 60 år, kjent under betegnelsen 
hjemfallsretten. Ideene til lovene som inspirerte 
Castberg var forøvrig ikke eksklusivt norske. Han 
ble påvirket av en bevegelse kalt «Georgistene» 
som var virksomme i USA på begynnelsen av det 
20. århundre. Deres fremste ideal var at goder som 
ble frembrakt av naturressurser tilhørte mennes-

Statoil s oljesand fasiliteter i 
Leismer i Canada. på bildet 
brennramme med �ere 
brennere med damp.

Samfunnsansvar

– Norge må  
beskytte  
seg selv
Menneskets biologiske og sosiale behov bør stå 
i sentrum for all samfunnsbygging, hevder den 
amerikanske professoren og forfatteren Peter 
Corning. Han mener Norge er det landet som er 
best i samfunnsbygging, ved å sette behovene 
til egne innbyggere i første rekke. Statseide 
Statoil er ifølge Corning først og fremst forpliktet 
overfor norske skattebetalere når selskapet 
henter ut oljesand i Canada, ikke canadiere.
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keheten og hele samfunn. For Corning har den 
norske modellen, og dens amerikanske idéhisto-
riske forløper, enda dypere historiske røtter. Han 
påpeker at det i USA er mer utbredt å bygge på hva 
som betegnes som Common Law eller Civil Law. 
Slike lover har hentet sitt idégrunnlag fra romersk 
lov – på engelsk kalt «Doctrine on public trust», 
der det forutsettes at staten forvalter naturen på 
vegne av det enkelte individ.

– Ideen om fellesgoder er nært forbundet med 
et syn som har enda dypere røtter i et demokratisk 
samfunn, som er at en regjering har en fundamen-
tal forpliktelse til å sikre felleskapets interesser. 
Romerske rettsprinsipper har ikke blitt anvendt i 
særlig stor grad, men de fremtrer nå som et nytt 
og betydelig juridisk verktøy i rettssaker knyttet til 
klimaendringer og miljøspørsmål, sier Corning til 
Dagens Perspektiv.

Norges ansvar i utlandet
I Norge har også miljøorganisasjoner begynt å gå 
de rettslige grunnvollene som angår miljøvern 
nærmere i sømmene . I 2013 ble investeringer 
Statens Petroleumsfond har gjort i selskaper som 
utvinner olje fra tjæresand i Canada, rettslig vur-
dert i en rapport skrevet av advokat Cathrine Ham-
bro i advokat�rmaet Wahl-Larsen, på oppdrag av 
Norsk Klimastiftelse. Der fremgår det at selv om 
Norges lover ikke bygger på prinsipper som «�e 
Public Trust Doctrine», �nnes det andre rettslige 
grunnsteiner som skal ivareta liknende hensyn. 
Ifølge Klimastiftelsen skal Grunnlovens paragraf 
110 b ivareta miljøhensyn til gode for felleskapet, 
også for kommende generasjoner. Rapporten 
anbefaler at Statens pensjonsfond – Utland skal 
forvaltes slik at fondet ikke bidrar til å �nansiere 
selskaper eller enheter som medvirker til eller selv 
er ansvarlig for alvorlig miljø- og klimaskade.

Foruten Statens pensjonsfond – Utland, har 
også Statoil investert i anlegg som utvinner olje 
fra tjæresand i delstaten Alberta i Canada. Statoil 
produserer rundt 16.000 fat per dag fra oljesand, 
noe som utgjør mindre enn én prosent av selska-
pets totale produksjon. Virksomheten til Statoil 
i Canada er blitt sterkt kritisert av norske miljø-
vernorganisasjoner på grunn av den høye andelen 
utslipp under utvinning av oljen i Canada. Av mil-
jøhensyn har for øvrig Statoil tidligere satt seg et 
mål om å ikke la andelen utslipp per fat overstige 
50 kilo CO2. I 2013 og 2014 ble utslippene redu-
sert til 69 og 67 kilo. Samtidig steg utslippene fra 
anleggene i Canada fra 378 000 tonn CO2 i 2013 til 
394 000 tonn per fat i 2014. Nå har Statoil lagt bort 
planer om å gjennomføre videre kutt. Årsaken er at 
den opprinnelige ambisjon med CO2-utslippp på 
40 prosent var knyttet et tildelt lisensområde som 
talte fem anlegg. Nå har selskapet solgt seg ut av 
halvparten av området de er gitt lisens til. Videre 
drift er utsatt på feltet Corner i tre år. Statoil er 

dermed kun involvert i testanlegget Leismer. Der 
har Statoil ingen ambisjon om å redusere utslipp 
med 40 prosent, da selskapet ikke regner utslipp 
fra bare ett anlegg som betydelig.

Men hvem er det som tjener på Statoils virk-
somhet i Canada, og hvem påvirkes mest ifølge 
Cornings teori? Da Dagens Perspektiv spør Cor-
ning hvem Norge er forpliktet overfor når det gjel-
der en biososial kontrakt i tilfeller der en utvinner 
naturressurser på tvers av landegrenser, ser han et 
klart lojalitetshierarki.

– Det er et veldig komplisert spørsmål. I første 
rekke er det det norske folket som blir påvirket av 
oljeutvinningen fordi det er de som tjener mest på 
pro�tten som skapes av Statoil. Dette er et forhold 
som må komme i første rekke. Jeg tror ikke det er 
rettferdig å be nordmenn ofre sine inntekter til 
fordel for andre, utenfor Norge, da Norge allerede 
er utfordret av konkurrerende krefter i det globale 
markedet. Norge må beskytte seg selv og sin evne 
til møte behovene til egen befolkning, slår Corning 
fast. Men han håper dette kan gjøres uten å gjøre 
skade på andre, og på en måte som også er til gagn 
for befolkningen i Canada. Corning understreker 
at han bygger synet sitt på at en stat ikke har en 
forpliktelse til å formulere en «biososial kontrakt» 
som forplikter utenfor egne grenser.

Bortkastet altruisme
Flere norske miljøorganisasjoner krever at Statoil 
trekker seg ut av investeringer i anlegg og selskaper 
som er involvert i produksjon på oljesandfelt. Dette 
mener Corning er en nyttesløs handling hvis de 
vil oppnå reduksjon i CO2-utslipp på globalt plan.

– La oss si at Statoil stoppet produksjonen i 
Canada fordi det skapte så store CO2-utslipp. For-
blir da oljen nede i bakken? Nei et annet stort sel-
skap som Shell eller Exxon vil komme og utvinne 
den. Jeg synes altruistiske oppofrelser er særlig 
tvilsomt når slike handlinger er bortkastede, sier 
Corning. Å trekke seg ut av oljesandinvesteringer vil 
ifølge ham kunne skade den norske velferdsstaten.

– Det vil innebære å be nordmenn om å ofre 
inntekter for land som er mer enn villig til å jakte 
på dem og konkurrere, og som ikke har de samme 
gjensidige forpliktelsene om rettferdig fordeling, 
sier Corning.

Ingrid Lomelde, leder for klima og energiav-
delingen i WWF-Norge mener Cornings syn på 
Statoils ansvar for virksomheten i Canada er gan-
ske oppsiktsvekkende.

– Tjæresandvirksomheten i Canada har store 
negative konsekvenser for natur- og urfolk lokalt, i 
tillegg til at de store utslippene fra slik produksjon 
ødelegger det felles godet det er for alle canadi-
ere, og alle folkeslag, å ha en levelig klode å bo på. 
Her i Norge tror jeg det ville blitt ramaskrik om et 
utenlandsk selskap kom og sa at deres inntekter 
skulle veie tyngre enn hensynet til vår natur og 

Felles goder som vokser

Utviklingen i matkedsverdien til Statens pesjonsfond siden 1996.(Milliarder kroner)
SPN: Statens Pensjonsfond – Norge 
SPU – Statens Pensjonsfond – Utland

«Ideen om 
fellesgoder 
er nært for-
bundet med 
et syn som 
har enda 
dypere røtter 
i et demo-
kratisk sam-
funn, som er 
at en regje-
ring har en 
fundamental 
forpliktelse 
til å sikre 
felleskapets 
interesser»
Peter Corning, 
professor

Samfunnsansvar
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Professor Peter Corning, 
direktør ved Instituttet 
for studier av komplekse 
systemer i delstaten 
Washington i USA og 
forfatter av boken «The 
Fair Society».
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våre levevilkår, sier Lomelde.
Knut Rostad, mediekontakt for Statoils inter-

nasjonale virksomhet, henviser på sin side til at 
selskapet har til hensikt å involvere seg for å verne 
om både natur og lokalbefolking der de har lisens 
til å operere.

– Vi har en forpliktelse til å opptre i henhold 
til landets lover og regler, og i tråd med våre egne 
standarder og etiske regelverk. Det innebærer 
blant annet at vi har jobbet systematisk for å 
minimere lokale naturinngrep. Da vi gikk inn i 
oljesand begynte vi tidlig med konsultasjoner 
med urbefolkningen i vårt område for å bidra til at 
vårt prosjekt også kom lokalbefolkningen til gode. 
Dette er utgangspunktet for vår verdiskaping fra 
denne delen av virksomheten, forteller Rostad. 
Han ønsker ellers ikke å spekulere i følgene av at 
Statoil eventuelt trakk seg ut av oljesandutvinning.

Statoils etiske standarder
Men når det gjelder forhold i eget land, i USA, hvor 
amerikanske fracking-selskaper utnytter ressurser 
i et land hvor de selv basert, blir bildet straks mye 
klarere for Corning. I hans eget land mener han 
myndighetene har sviktet sine egne innbyggere 
når det gjelder deling av fellesgoder.

– USA går i totalt feil retning. Der forlates slike 
idealer steg for steg. Det er ofte opp til den enkelte 
stat å avgjøre hva som er i deres beste interesse, 
og statene er i praksis fanget av forretningsinteres-
ser. Amerikanske oljeselskaper er blant de mest 
pro�table i hele verden. De står i skarp kontrast 
til Statoil. Amerikanske oljeselskaper er subsidi-
ert av skattebetalerne, fremfor å gi tilbake til dem

Corning mener kritikere av Statoils virksomhet 
burde vektlegge hvordan selskapet møter beho-
vene til samfunnet, fremfor måten det opererer.

– Selskapet gjør dette på en måte som langt 
overgår amerikanske oljeselskaper som betaler 
relativt lite skatt og som får subsidier fra skattebe-
talerne som gir dem en enorm pro�tt. Så på basis 
av dette alene mener jeg Statoil har en høyere etisk 
standard.

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge 
stiller seg skeptisk til Cornings argument om at 
Statoils virksomhet i Canada gir stor avkastning 
til Statens Petroleumsfond.

– Det kommer fra skatteinntekter fra olje- og 
gassutvinning fra norsk sokkel, ikke fra selska-
pets operasjoner i utlandet. Statoil vil høyst 
sannsynlig ikke få pro�tt av å hente i oljesand. 
For det andre ville ikke en slik pro�tt i noen sær-
lig grad gå til Oljefondet. Inntekter fra Canada 
kunne gått inn på et Oljefond som kunne ha 
vært til nytte for befolkningen i Canada. Men vi 
er i en situasjon hvor Canada nesten ikke skat-
telegger de fossile reservene sine, konkluderer 
Gulowsen.

Lomelde ser ingen grunn til å opphøye Statoil 
over andre olje- og gassaktører på det internasjo-
nale markedet. Hun mener Statoil ikke betaler mer 
skatt enn andre selskaper i USA eller noe annet 
sted frivillig, og de tar imot de samme subsidie-
ordningene som tilbys andre selskaper.

– Vi har derfor vanskelig å se at Statoil er et sel-
skap som skiller seg ut fra andre i sine etiske og 
moralske vurderinger på dette området. Der hvor 
Statoil skiller seg positivt ut fra andre selskaper 
er ved at de har en høy intern standard for helse, 
miljø og sikkerhet som er basert på reguleringene 
på norsk sokkel. Dette er områder hvor selskapet 
har bidratt til å heve standarden i positiv forstand 
også internasjonalt, konkluderer Lomelde. 
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Frivillighet

Av Esben Ho�
Esben@medierogledelse.no

Lorentzen er nå professor ved Menighets-
fakultetet, men var i en årrekke forsker på 
frivillighet og ideelle organisasjoner (også 

kalt sivilsamfunnet og den tredje sektor) ved den 
private forsknings-stiftelsen Institutt for sam-
funnsforsking, hvor han var med å opprette Senter 
for forskning på sivilsamfunn & frivillighet.

Etter å ha observert den blå-blå regjeringen 

mener han altså at de er mye mer instrumentelle 
enn det Ap og sosialdemokratiet noen gang var. 
Han utdyper det slik:

– Det er åpenbart at regjeringen ønsker at 
private aktører skal overta mer av ansvaret i for 
eksempel sosialt arbeid og ulike omsorgsfunksjo-
ner, slik at staten kan redusere sitt engasjement 
tilsvarende. Det er en ny måte å tenke på. Jeg tror 
en slik utvikling kan på sikt være en katastrofe for 
det frivillige ubetalte engasjementet. Jeg mener 
at Ap og venstresiden tenkte mye mer komple-

O�entlige tilskudd til frivillige organisasjoner har øket vold-
somt de siste årene, og stat og kommune gir nå nærmere 
40 milliarder kroner i året. Samtidig øker den politiske 
styringsviljen av frivilligheten. – Den blå-blå regjeringen 
er mye mer instrumentell enn Ap noen gang har vært, 
sier frivillighetsforsker og professor, Håkon Lorentzen.

mentært sier han.
Lorentzen anslår at det har vært en �redob-

ling av tilskuddet til organisasjonene i løpet av de 
siste 25 årene og en tredobling de siste 15 årene 
(Lorentzen 2010). Disse midlene ble fordelt gjen-
nom hele 81 tilskuddsordninger administrert fra 
14 departementer.

I sin regjeringsplattform kan ikke regjeringen 
få fullrost frivilligheten nok:

«Frivillighet har en sentral plass i regjeringens 
plattform…regjeringen ønsker en frivillig sektor 
som vokser frem nedenfra og blir friere fra politisk 
styring. Derfor har regjeringen lansert en inten-
sjonserklæring for samspillet mellom regjeringen 
og frivillig sektor», står det.

Pro bon i endring
Tall fra SSB i satelittregnskapet for ideelle og frivil-
lige organisasjoner fra 2012 viser at den frivillige 
arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene 
i Norge tilsvarer 115 000 årsverk – 48 prosent av 
befolkningen (over 16 år) bidrar med frivillig 
arbeid i de frivillige organisasjonene årlig. Dette 
er den høyeste andel som er målt på verdensba-
sis, og vi deler førsteplassen med Sverige. Over 

Den  profesjonelle faren
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det lokale foreningslivet som kan være idrettslag, 
korps eller foreninger på den ene siden, og det han 
kaller for velferds- og omsorgsbedrifter, som Blå 
Kors og Kirkens Bymisjon. Han mener at det her 
gjør seg gjeldende to ulike logikker. I det frivillige 
foreningslivet er det et økende krav til faglighet 
fra «brukerne», for eksempel foreldre i idrettslag. 
For å holde tritt må klubbene ansette folk med 
riktig kompetanse, noe som gjerne øker klubbens 
utgifter, som igjen øker medlemsavgiften. 

– Tidligere ble den frivillige idretten skolert av 
idretten selv og gjorde bruk av det en kan kalle 
profesjonelle amatører. Nå bli det stadig �ere 
ansatte, spesielt i større klubber. Noen klubber er 
�inke til å ska�e egne inntekter, andre er avhen-
gige av økte o�entlige tilskudd for å holde tritt med 
utviklingen, sier han.

Et annet utviklingstrekk er den markante faglig-
gjøringen eller profesjonaliseringen i nonpro�tt, 
frivillige velferdsbedrifter. De leverer tjenester for 
det o�entliges regning og må tilpasse seg myndig-
hetenes krav. Her blir preget av «frivillighet» stadig 
mindre, etter hvert som profesjonenes standarder 
vinner fram.

– Her er det �ere utfordringer og dilemmaer. I 

en profesjonalisert organisasjon mister grasrota 
inn�ytelse og medlemmene har sterkt begrenset 
demokratisk inn�ytelse. Og hvor går etter hvert 
grensen mellom fortjenestebasete velferdstilbud 
og «frivillige» dersom den demokratiske forank-
ringen forvitrer, spør han.

Begrunnet egenart
Slike profesjonelle, fortjenestefrie organisasjoner 
mener han vil måtte begrunne sin egenart tyde-
ligere, dersom de skal opprettholde sine skatte-
messige privilegier som frivillige, og undra seg 
anbudskonkurranser.

– Jeg tenker at den største utfordringen frivillig-
heten sett under ett står overfor, er å rede�nere sin 
egen rolle. Den må tenke grundig gjennom hvor 
langt den er villig til å gå for å overta forpliktelser 
fra det o�entlige, sier han.

Jo bedre og mer profesjonaliserte disse tilbu-
dene blir, desto mer vil de kunne bli oppfattet som 
et tilbud fra det o�entlige.

– Frivilligheten er nettopp det, frivillig. Den 
har i utgangspunktet en helt egen logikk som sty-
res av helt andre insentiver og verdier som 
empati, engasjement, initiativ og pågangs-

halvparten av det frivillige arbeidet legges ned i 
kultur- og fritidsorganisasjoner, inkludert idrett.

Samlet var det i overkant av 83 200 lønnsmot-
takere i sektoren, noe som tilsvarer omtrent 3,5 
prosent av totale årsverk i Norge. Stat og kom-
mune bidro med henholdsvis 26 og 18 prosent 
av driftsinntektene, til sammen nesten 40 milli-
arder kroner i 2012. Husholdningenes bidrag var 
nærmere 35 milliarder kroner, eller omtrent 38 
prosent, mens de resterende 18 prosent kom fra 
næringslivet.

I dag er det anslagsvis 10 millioner medlem-
skap i frivillige organisasjoner i Norge. Nesten 3 
millioner av disse er medlem av en organisasjon 
innenfor kategorien «kultur og fritid». Om lag 80 
prosent av befolkningen er medlem i minst én 
organisasjon, og nesten halvperten av oss de�-
nerer seg som «aktive medlemmer». I Frivillighet 
Norges medlemsundersøkelse fra høsten 2009 
rapporterte over halvparten av organisasjonene 
at de har hatt medlemsvekst i den siste femårs-
perioden.

Krevende fagliggjøring
Lorentzen mener det er viktig å skille mellom 
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Elias heter 
Redningsselskapets 

nyeste rednings-
skøyte. Og som 
de �este større 

frivillige organisa-
sjoner er både 

Elias og Rednings-
selskapet avhengig 

av profesjonelle 
medarbeidere.

– Det er åpenbart at regje-
ringen ønsker at private 
aktører skal overta mer 
av ansvaret i for eksem-
pel sosialt arbeid og ulike 
omsorgsfunksjoner, slik 
at staten kan redu-
sere sitt engasjement 
tilsvarende. Det er en 
ny måte å tenke på. Jeg 
tror en slik utvikling kan 
på sikt være en katas-
trofe for det frivillige 
ubetalte engasjementet, 
sier frivillighetsforsker 
og professor, Håkon 
Lorentzen.
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mot. Da er det viktig å holde på egenarten og sette 
sine grenser. Jeg synes for eksempel at selv om 
idretten generelt er blant de beste på integrering, 
må initiativene komme nedenfra. Dersom Nor-
ges Idrettsforbund påtar seg  rollen som «Statens 
integreringsdirektorat», vil det komme i kon�ikt 
med sin egen grasrot, sier han.

Avgrensningen mellom sivil egenart og stat-
lige interesser var noe Håkon Lorentzens proble-
matiserte i boken Moraldannende kretsløp. Stat, 
samfunn og sivilt engasjement fra 2007, skrevet 
på initiativ fra Civita med prosjektstøtte fra Spa-
rebankstiftelsen DNB.

Å styrke sivilsamfunnets kritiske rolle er for 
Lorentzen noe av det viktigste man kan gjøre for 
morgendagens demokrati. «Med tette bånd til 
staten svekkes organisasjonenes kritiske og kor-
rigerende evne. En liberal politikk vil måtte gjen-
reise sivile deltakelsesformer og organisasjonenes 
rolle som kritiske korrektiver. I en liberal, teoretisk 
tilnærming har det sivile samfunn verdi i seg selv», 
skriver han. Og i et notat til Enger-utvalget skriver 

han at «Nedbrytingen av spesi�kke sivile verdier 
med påfølgende sammensmelting av sivile og 
o�entlige mål gjør det lettere å inkorporere frivil-
lige aktiviteter som del av det o�entlige velferds-
repertoaret».

– Men liberal teori i praksis ser ut til å være noe 
annet. Dagens regjering ser ut til å ville overføre 
deler av dagens velferdsansvar til �lantroper og 
frivillige, sier han. 

En naturlig utvikling
Generalsekretær i paraplyorganisasjonen Frivillig-
het Norge, Birgitte Brekke, er enig i at  frivilligheten 
er blitt kraftig profesjonalisert de senere årene, 
som resten av samfunnet.

– Begrunnelsen for frivilligheten ligger ikke i 
gratis arbeid. Den ligger i at frivilligheten er non-
pro�tbasert, aktiv, verdidrevet og innovativ. Men 
det betyr ikke at samfunnet eller medlemmene 
ikke skal forvente profesjonalitet av organisasjo-
nene, sier hun.

Frivillighet Norge organiserer 294 medlems-

organisasjoner med til sammen litt over 50 000 
lokallag over hele landet. De arbeider blant annet 
med myndighetskontakt, utredningsarbeid, infor-
masjons- og lobbyarbeid.

Hun trekker frem Redningsselskapet som et 
eksempel på en organisasjon med behov for en 
profesjonell spisskompetanse, kombinert med et 
stort tilfang av frivillige.

– Det er utenkelig at de skulle drive uten folk 
med serti�kater og annen kompetanse om sikker-
het på sjøen, som de trenger for å utføre oppdraget 
sitt. Kompetente organisasjoner er også viktige 
innovatører. Se på Blå Kors, som har identi�sert 
nye diagnoser og behandlingsmetoder innen 
rusomsorg og er supplement til det o�entliges 
tilbud. Organisasjonen er også politisk aktiv og 
har tvunget gjennom store endringer i spillpoli-
tikken, sier hun.

Hun ser at kravene til og forventninger om sta-
dig bedre kvalitet nå endrer frivilligheten. Det er 
en utfordring.

– Det er mye mer krevende å drive nå enn før. 

«Dagens 
regjering 
ser ut til å 
ville over-
føre deler 
av dagens 
velferdsan-
svar til �lan-
troper og 
 frivillige»
Håkon Lorentzen, 
frivillighetsfor-
sker og professor

Frivillig innsats: I årevis har Norge vært avhengig av frivillig innsats. Her fra OL i Oslo i 1952.  En frivillig OL- funksjonær i tidtakerbua ved bob-banen.
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Regjeringen fortsetter å sette 
nye rekorder i bruk av olje-
penger. I denne ukens forslag 

til revidert nasjonalbudsjett tas det 
fem milliarder ekstra fra Statens Pen-
sjonsfond Utland (SPU). En stor del av 
pengene går til drift (mer til kommu-
nene, inndekning av frafalt poseavgift) 
– ikke til den typen investeringer som 
Høyre alltid har sagt at oljepengene 
bør brukes til.

I den politiske debatten er det 
mange som vil kritisere Høyre for ikke 
å holde fast ved egen politikk, men det 
er nesten ingen som beskylder partiet 
for å være uansvarlig. Sjeføkonomene 
og de såkalte markedsaktørene mot-
tok forslaget til revidert budsjett med 
skuldertrekk.

Unntaket er Venstre. Partiet står 
nå i praksis alene igjen som forsvarer 
av en politikk der man tvinger statens 
løpende utgifter ned – både for å sikre 
at vi har nok penger til å drifte velferds-
staten tiår frem i tid, og for å frigjøre 
midler til å påskynde overgangen til et 
nytt og mer klimavennlig næringsliv.

Partiet kommer ikke til å få stort 
gjennomslag i de forestående for-
handlingene i Stortinget. Erfaringen i 
budsjettforhandlinger er at man veldig 
sjelden klarer å bli enige om reelle kutt 
i statens utgifter – som oftest ender 
man med �ksfakserier – som høstens 
poseavgift viste seg å være.

Likevel er det interessant at Venstre 
markerer seg som vårt tydeligste høy-
reparti i den økonomiske politikken 
– til høyre for Høyre og Frp.

Samtidig gjør Kristelig Folkeparti 
lite for å kvitte seg med merkelappen 
«utgiftsparti». På partiets landsmøte 
forrige helg ga både den sittende og 
den nyvalgte nestlederen gode illus-
trasjoner på hvordan Krf nå ser på en 
omfattende og stor velferdsstat som en 
forutsetning for at enkeltmenneskene 
kan ta de rette verdivalgene.

Dagrunn Eriksen, som holdt lands-
møtetalen i partileder Knut Arild 
Hareides pappa-fravær, fortalte om sin 
kreftsyke mors sykeleie – om hvordan 
familien kunne være sammen med 
henne i den siste tiden takket være 
gode velferdsordninger. Moren hen-
nes bekymret seg på slutten for at 
familiemedlemmene skulle slite seg 
helt ut på å pleie henne, og da var et 
godt hjelpeapparat og ordningen med 

pleiepenger til uvurderlig hjelp. Fami-
lien opplevde «aktiv livshjelp».

Olaug Bollestad fra Rogaland ble 
valgt til nestleder på landsmøtet. Hun 
er blant dem i stortingsgruppen som 
oppfattes som mest Ap-vennlig, og 
det kunne man forstå når man hørte 
hennes innlegg i den generelle poli-
tiske debatten om abortsaken. Med 
et glødende engasjement fortalte hun 
landsmøtesalen at det ikke er riktig å 
nekte kvinnen abort, dersom det ikke 
er et ordentlig støtteapparat rundt 
henne. Det er avgjørende for Bollestad 
at det er så mange helsesøstre, så godt 
helsepersonell og så gode fødselsord-
ninger at det blir mulig og riktig for 
den enkelte å bære frem barnet.

I de aller tyngste symbolsakene 
skjer det samme som har skjedd i Krfs 
familiepolitikk – man går fra å være 
dypt skeptisk til o�entlige ordninger 
(les: barnehage) til å bli varm tilhen-
ger. Man ser at enkeltmenneskene og 
familiene trenger o�entlig hjelp for å 
være frie og gjøre gode livsvalg.

Denne utviklingen borger for at 
Kristelig Folkeparti på et eller annet 
tidspunkt skifter side i politikken. 
Hver gang partiet støtter, eller er med, 
Høyre i regjering, kommer det skat-
tekutt som i neste omgang begrenser 
satsingen på o�entlig velferdsordnin-
ger. Det liker ikke Krf.

Likevel er det ikke denne regjerin-
gens skattekutt som virker sterkest for 
å drive Krf over mot den andre siden. 
Den viktigste driveren er ikke-mate-
riell. Krfs velgere og tillitsvalgte føler 
ikke at de er en del av Høyres og Frps 
verdifellesskap. Tvert i mot, de får et 
sterkt behov for å vise at de i verdimes-
sig forstand er Frps motsats.

Det spesielle, og forvirrende, med 
Kristelig Folkeparti er at den ude�ner-
bare størrelsen «verdier» av og til over-
styrer det som gjelder for alle andre 
partier – hvordan kan man få mest og 
best gjennomslag for egne standpunk-
ter. De som i disse dager hevder at Krf 
fortsatt er solid plassert i borgerlig leir, 
viser til at partiet har fått – og kommer 
til å få – gjennomslag for mer enn man 
kan vente seg i et Ap-samarbeid. De 
som mener at Krf er på vei over mot 
Ap, peker på at de to partiene nå har 
nærmet seg i verdiståsted.

Men hvor lenge vil Ap kunne fort-
sette å �ørte med Kristelig Folkeparti? 
Den viktigste grunnen til at Jonas Gahr 
Støre i det siste året har virket så for-
lokkende for Krf’ere er at han ikke 
trenger å ta hensyn til SV. Dersom 
Audun Lysbakken lykkes i å få sitt parti 
betraktelig over sperregrensen, vil Ap 

igjen måtte balansere i to retninger. Da 
vil hans parti også fremstå som kultur-
liberalt – noe som er akkurat like lite 
tiltrekkende for Krf som Frps verdisyn.

Konklusjonen er da at enhver vur-
dering av Krfs plassering i det politiske 
landskapet må ta hensyn til de store 
partienes ytterpartier. Om Frp skulle 
bli knust av regjeringssamarbeidet, 
og SV igjen skulle bli en aktuell regje-
ringsdeltager, vil Høyre igjen fremstå 
som Krfs foretrukne samarbeidspart-
ner.

Så vanskelig og så lett er det å si noe 
om hva som vil skje frem mot valget 
i 2017. Et ekstra kompliserende ele-
ment er at Miljøpartiet de Grønne 
(MdG) kan komme over sperregren-
sen i neste stortingsvalg. På partiets 
landsmøte i helgen ble alle forsøk på 
å plassere dem i blokk konsekvent 
avvist. Om MdG skulle komme inn 
på Stortinget med en egen stortings-
gruppe, vil den antagelig stimulere 
dagens sentrumspartier til å rendyrke 
sentrumsidentiteten.

Dette har betydning for Venstre og 
Krf allerede i dag. Selv om de kanskje 
har fjernet seg fra hverandre både i 
standpunkter og i verdier siden valget 
i 2013, tenker de strategisk frem mot 
neste valg. Og da kan MdG være med 
på å gjøre sentrum til en maktfaktor 
i politikken igjen – om bare Venstre 
og Krf klarer å holde seg samlet frem 
til 2017.  
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Politisk analyse

Utydelig politisk 
landskap
Venstre står alene igjen blant puristene som vil bruke mindre 
oljepenger, mens Kristelig Folkeparti blir mer og mer sosial-
demokratisk velferdsstatsparti. Men det betyr ikke nødvendigvis 
at de to sentrumspartiene kommer til å gå hver sin vei.

De som melder seg som frivillige stiller ofte høye 
krav til tilrettelegging og organisering. Samtidig 
pålegger det o�entlige organisasjonene mer byrå-
krati. Begge disse faktorene presser organisasjo-
nene til å øke antall ansatte, sier hun.

Samtidig som båndene til staten er blitt tet-
tere med �ere og økende overføringer, ser hun 
faren for at frivilligheten kan bli mindre innovativ. 
Hun minner om at i et historisk perspektiv har 
frivilligheten drever frem en rekke endringer og 
nyskapninger i samfunnet, som opprettelsen av 
helsestasjoner og barnehager. Poenget er at det 
er staten som legger føringer for tilskuddene til 
frivilligheten. Det kan hemme frivillighetens 
innovative rolle fordi de tvinger organisasjonene 
til kun å svare på statens bestilling. Dermed står 
ikke organisasjonene fritt til å arbeide med de 
utfordringene som de selv ønsker å prioritere og 
mener er viktige.

Også støtten fra næringslivet har endret seg.
– Vi ser at bidragene fra næringslivet er knyttet 

opp til CSR, selskapets Corporate social respon-
sibility og markedsstrategi. Her dreier det seg om 
omdømme og situasjonen selskapet står i, sier 
hun.

Til sammen for den gode vilje
Frivillighetsfamilien utgjør hummer og kanari – 
fra Røde Kors og nevnte Blå Kors, til idrettslag, kul-
tur og andre foreninger. Og Norge er helt avhengig 
av dem for å få landet til å gå rundt. Store populære 
arrangementer som Norway Cup og Øya-festiva-
len eller livsviktige organisasjoner som Kirkens 
bymisjon og Frelsesarmeen kunne ikke eksistert 
uten frivillige. Natteravnene ville ikke hatt voksne 
til å passe på ungdom i nattemørket og det hadde 
ikke minst vært langt færre hender å holde i. Men 
om motivet for å delta historisk har vært uselvisk 
og ukalkulert, gjerne koblet opp mot en moralsk 
og for mange religiøs forpliktelse, er dette også 
nå i endring.

Instrumentelle motiver et blitt viktigere enn 
før, særlig blant unge som er på vei inn i arbeids-
livet. Fremdeles deltar folk først og fremst i frivillig 
arbeid for å gjøre noe konkret for en sak, men �ere 
enn før tenker på å få en attest eller kontakter i 
arbeidslivet, sier Karl Henrik Sivesind, forsker ved 
Institutt for samfunnsforsking.

– Det har også blitt en annen avveining av tid og 
penger. Det ser man blant annet på store, medi-
eeksponerte arrangementer som VM på ski og 
�ere musikkfestivaler, hvor man stiller opp gratis 
i bytte mot billetter, sier han. Sivesind har forsket 
på frivillighet i mange år.

Det er denne noe mer «kalkulerte» innsatsen 
som også har gjort at for eksempel borettslag tidvis 
har opplevd en sviktende dugnadsinnsats. Der-
for er det blitt vanligere at man får tilbud om å 
betale seg ut av dette, men da går man samtidig 
glipp av mulige positive sosiale ringvirkninger av 
dugnaden.

Sivesind sier at de store organisasjonene nå i 
langt større grad konkurrerer om arbeidskraften 
med de store bedriftene og må derfor i noen grad 
tilpasse seg lønnsmessig. Og fortsatt er det sånn 
at ressurspersoner med høy inntekt og utdannelse 
ofte er de første som blir spurt om å gjøre frivillig 
arbeid fordi de har gode forutsetninger for nøkkel-
oppgaver. Rekruttering til frivillig arbeid skjer ofte 
gjennom ens eget nettverk, og da blir det sosiale 
skjevheter i deltakelsen. Når graden av myndig-
hetskontakt har endret seg, må organisasjonene 
i økende grad legge opp ressursene mot medier, 
internett og nettverk. Samtidig ser han at det er 
relevant å stille spørsmål ved om større o�ent-
lige overføringer kan føre til det han kaller for en 
«målforskyvning», men dette er ikke noe enkelt 
regnestykke.

– I å balansere samfunnets forventninger og 
ønsker synes jeg frivilligheten klarer seg overras-
kende bra. Det ligger en helt klar utfordring i å 
motta store summer fra det o�entlige uten å miste 
forståelsen av hva organisasjonen skal stå for. 
Spesielt gjelder dette for paraplyorganisasjoner 
som utfører forvaltningsoppgaver for o�entlige 
myndigheter, som for eksempel å fordele midler 
til andre organisasjoner, sier han.

«Den viktigste 
grunnen til at 
Jonas Gahr Støre 
i det siste året 
har virket så 
forlokkende for 
Krf’ere er at han 
ikke trenger å ta 
 hensyn til SV.»
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Skal den norske modellen 
bevares og videreutvikles 
for fremtidens mer mang-

foldige befolkning, må vi �nne 
tiltak som gir mer individuelt 
tilpassede løsninger. Dette må 
vi klare innenfor rammen av de 
brede, kollektive ordninger som 
preger samfunnet vårt.

Velferdsstaten er i stor grad 
tuftet på verdiene om like mulig-
heter og lik tilgang til viktige vel-
ferdsgoder som helsehjelp og 
utdanning. Det har ført til at vårt 
samfunn er preget av høyt gene-
relt velferdsnivå og små forskjel-
ler mellom folk.

Vår sosiale kapital kjenne-
tegnes av gjensidig tillit, sosialt 
samspill og engasjement for fel-
lesskapets beste. I sum fremmer 
dette samarbeid og oppnåelse av 
viktige felles mål slik dette har 
kommet til uttrykk i den norske 
modellens utvikling og posisjon. 
Et større mangfold i befolknin-
gen og større muligheter for 
individuell valgfrihet, utfoldelse 
og mobilitet gir oss mange nye 
muligheter. Samtidig repre-
senterer dette utfordringer når 
det gjelder å fornye den sosiale 
kapitalen og derved grunnlaget 
for videreutvikling av den norske 
modellen.

Spørsmålet er hvilke konkrete 
konsekvenser økt individualise-
ring har, og hvilke utfordringer 
som oppstår når politikerne 
utstyrer oss som borgere med 
stadig �ere juridiske rettigheter.

Sterkere krav til 
individtilpasning
I arbeidslivet ser vi at der vi før 
hadde helt like ordninger som 
skulle omfatte alle, enten de pas-
set eller ei, etableres det gradvis 
ordninger som gir økt individu-
ell valgfrihet. Pensjonsreformen 
i privat sektor legger for eksem-
pel til rette for at folk i mye større 
grad enn tidligere kan foreta 
egne valg og tilpasninger knyt-
tet til hvor lenge de vil jobbe, og 
hvordan de ønsker at pensjonen 
skal forvaltes.

I sykefraværsarbeidet vet vi 
også at det er individuell tilret-
telegging og oppfølging som vir-
ker best for å få den sykemeldte 
raskest mulig tilbake i jobb. Vi ser 
også en økende tendens til at den 
enkelte ansatte ønsker tilpassede 
løsninger rundt blant annet når 
og hvordan man skal jobbe. 
Ansatte etterspør mer skredder-
sydde arbeidsplaner ut fra sine 
personlige behov og ønsker, og 
to av tre deltidsansatte sier fak-
tisk at de kan tilby mer arbeidstid 
dersom arbeidsplanen er bedre 
lagt opp til å passe deres livsfase.

Denne utviklingen må arbeids-
livet og myndighetene ta på alvor. 
Vi kan ellers risikere at store deler 
av Norges viktigste ressurs, nem-
lig arbeidskraften, blir stående 
ubrukt på grunn av arbeidstids-
bestemmelser som ikke er tilpas-
set dagens samfunn, arbeidsliv og 
familiestruktur. Arbeidstidsutval-
get har derfor nå et stort ansvar for 
å komme med modige og innova-
tive forslag til hvordan vi innenfor 
kollektive, trygge rammer også kan 
�nne rom for individtilpassede 
løsninger.  

Mer valgfrihet på 
fremmarsj
Også i andre deler av samfunns-
livet ser vi at ønsker og behov for 
valgfrihet og skreddersøm vinner 
stadig mer terreng. I kollektivtra-
�kken av�nner ikke passasjerene 
seg lenger med å måtte tilpasse 
seg til hvor trikken går og toget 
stopper. Man forventer et søm-
løst kollektivtilbud som går dit 
man skal, når man vil, og der 
billetten kan kjøpes via mobil i 
det man stiger på.

Da regjeringen lanserte fritt 
behandlingsvalg, var det ikke 
bare for å utnytte kapasiteten 
bedre og gi raskere behandling. 
Det var et mål i seg selv å gi den 
enkelte økt valgfrihet. I primær-
helsetjenestemeldingen som ble 
lagt frem forrige uke, følges dette 
ytterligere opp med at brukerne 
skal få større inn�ytelse over egen 
hverdag, gjennom mer valgfrihet 
og et større mangfold av tilbud.

Flere rettigheter 
setter tillit på prøve
Det er lett å forstå at politikere 

som vil vise handlekraft og for-
sikre oss om at vi skal få igjen tje-
nester for skattepengene, tyr til 
grepet med å utstyre oss borgere 
med stadig �ere juridiske rettig-
heter. Denne utviklingen er ikke 
bare positiv.

Velferdsstaten vår er basert på 
stor grad av gjensidig tillit mel-
lom myndighetene og folket. Vi 
har høy oppslutning om skat-
tesystemet vårt, fordi vi har til-
lit til at myndighetene forvalter 
skatteinntektene slik at vi blant 
annet får gratis helsehjelp og 
gratis skole. Hvis ventetiden til 
poliklinikken skulle bli for lang, 
eller skoleklassene for store, 
kan folket miste tilliten til vel-
ferdsstaten. Vi kan bli i tvil om 
skattesystemet og det o�entlige 
velferdstilbudet er fremtidsrettet, 
eller om vi i stedet skulle beholde 
mer av inntekten vår selv og sikre 
oss gjennom forsikringer eller på 
andre måter.

Helseforetakene har etter 
sykehusreformen i 2002 lyktes i 
betydelig grad med å redusere 
ventelistene til landets sykehus. 
Likevel viser en undersøkelse 
Opinion nylig gjennomførte for 
Spekter, at hele 40 prosent av oss 
er villige til å bruke egne penger 
på å få raskere helsehjelp. Det 
bekrefter at politikerne må sørge 
for at velferdstilbudet er i stadig 
utvikling og tilpasses befolknin-
gens ønsker og behov. Det er 
ingen selvfølge at de som nå sier 
de vil betale mer av egen lomme, 
vil slutte opp om en skatte�nan-
siert velferdsstat i fremtiden. 
Utviklingen av rettighetsoriente-
ring er imidlertid unorsk, og kan 
true den tilliten vi er avhengig 
av mellom folket og myndig-
hetene for at velferdsordnin-
gene skal fungere.

Hvis fastlegen min henviser 
meg til sykehuset, har jeg tillit 
til at sykehuset innkaller meg 
til videre undersøkelse så fort 
det er kapasitet. Jeg har tillit til 
at sykehuset kan vurdere om 
noen trenger raskere behand-
ling enn meg, eller om jeg skal 
prioriteres først. Jeg vet at helse 
er høyt prioritert politisk, og at 
våre folkevalgte jevnlig debat-
terer prioritering av ressursene. 
Så lenge jeg har tillit til at syke-

huset prioriterer i henhold til det 
Stortinget har vedtatt, har jeg for 
egen del ikke behov for et langt 
brev om hvilke rettigheter jeg har 
som pasient og hvilke klagead-
ganger jeg har.

Dersom vi som innbyggere 
mister tiltroen til de som skal 
prioritere og levere velferdstje-
nester, truer det i prinsippet vel-
ferdsstaten. Stadig �ere juridiske 
rettigheter og garantier, krever 
dessuten store administrative 
ressurser, skjemaer og rapporter 
for å dokumentere at alle rettig-
hetene er oppfylt. Jeg er derfor 
skeptisk til at rettighetsoriente-
ringen får utvikle seg så mye at 
det svekker den tilliten som har 
vært mellom velferdsstaten og 
oss borgerne.

Ingen quick �x
For å utvikle og tilpasse den nor-
ske modellen til fremtiden, må vi 
legge til rette for mer individuelle 
løsninger innenfor de brede kol-
lektive ordningene. Det �nnes 
ingen quick �x for dette, men 
debatten er godt egnet for et 
samfunn som også tidli-
gere har klart å endre 
for å bevare. 

Mangfold krever 
mer skreddersøm
Konseptet med «one size �ts all» kan ikke 
bære den norske modellen fremover.

«Det er ingen 
selvfølge at de 
som nå sier 
de vil betale 
mer av egen 
lomme, vil 
slutte opp 
om en skatte-
�nansiert 
velferdsstat i 
fremtiden.» 

Anne-Kari Bratten
Adm. dir. i Spekter

anne-kari.bratten 
@spekter.no 

Anne-Kari Bratten
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Hva kan vi egentlig si om 
ledelse? I Ledermanifest-
serien har jeg sagt mye. 

Noe som kanskje er litt kontro-
versielt. Det får så være. Ledelse 
er alt for viktig og nødvendig til at 
vi i dag ikke skal kunne kalle en 
spade for en spade.

En oppsiktsvekkende påstand 
for mange var at  ledelse langt i 
fra er så utbredt som vi tror. De 
�este av oss er ikke ledere. I alle 
fall ikke en leder med stor L. De 
�este av oss har heller ikke opp-
levd å ha en leder med stor L. Til 
tross for at ledere og ledelse ser 
ut til å være overalt rundt oss- på 
jobben, i avisen, i bokhyllene på 
�yplassen, på tv, på internett og i 
bokbutikkene- er ledere og ledelse 
en mangelvare.

Sannheten er at mange 
«ledere» ikke kvali�serer seg til å 
få lov til å kalle seg ledere. Og de 

har heller ikke bedrevet ledelse. 
De har kommandert, kontrollert 
og administrert gjennom pisk, 
gulrøtter, makt og autoritet for å 
få det som de vil.

Jeg håper jeg innen nå har 
overbevist deg om at ledelse, for 
eksempel har veldig lite å gjøre 
med en streng kommandør med 
stjerner på skuldrene som beor-
drer lydighet, konformitet og 
orden i rekkene. Hverken hans 
posisjon, makt, autoritet eller per-
sonlighet har nødvendigvis noe 
med ledelse å gjøre. God ledelse 
har også mindre å gjøre med store 
statsledere og fyrige replikker som 
går inn i historiebøkene. Ledelse 
har faktisk lite å gjøre med hva vi 
frem til nå har kalt ledelse.

Ledelse er noe som ligger 
alle nærmere enn vi tror  
Selv om ledelse er et sjeldent feno-
men, er den store overraskelsen 
at det samtidig ikke er så umulig 
å praktisere som vi kanskje måtte 
tro. Ledelse er med andre ord mer 
gjennomførbart enn mangelen på 

ledelse i dagens samfunn skulle 
tilsi. 

Ledelse er noe som er veldig 
menneskelig og nært. Det er ikke 
noe som er fjernt, ukjent og frem-
med. Dette er hva vi nå begynner 
å forstå. Selv om det kanskje er 
mer spennende å tenke på ledelse 
i lys av �loso�ske verk, historiske 
 krigere, gamle statsledere og 
transformerende politikere, �n-
nes det mye nærmere eksempler 
for god ledelse.

Ledelse handler ikke om det 
umenneskelige. Heller det mot-
satte. Ledelse- å tilfredsstille 
behov på konstruktive måter 
som gagner helheten- er det 
veldig menneskelige. Som leder-
guru Warren Bennis sier, å bli en 
leder handler om å bli et fullt ut 
integrert og sunt menneske. Det 
handler om å være i kontakt med, 
samt bruke, alle våre menneske-
lige ressurser i møtet med omgi-
velsene rundt oss.

Siden ledelse er menneskelig 
er det noe som har potensial til 
å tilhøre oss alle sammen. God 

ledelse er derfor ikke unaturlig 
for oss slik det hadde vært hvis 
assosiert med for eksempel hær-
førere og kjente og karismatiske 
politikere. Det er ikke noe som er 
ment for et fåtall individer med 
supergener og superpsykologi. Vi 
alle har derfor potensial for mye 
ledelse i oss.

Ledelse er heller begrenset til 
noen få privilegerte roller og posi-
sjoner. Ledelse er noe som egent-
lig kan oppstå hvor som helst. Å 
være en leder er derfor på ingen 
måte knyttet til en stillingsbeskri-
velse eller en lønnsgrad. Det er 
ikke en MBA grad fra et Ivy League 
universitet, eller hvor mye kunn-
skap du har om for eksempel mar-
kedsføring, �nans, logistikk eller 
informasjonsteknologi. Det kan 
oppstå på det laveste nivået hvor 
det ikke eksisterer noen formell 
makt eller autoritet.

Demokratisering av ledelse  
Det er på grunn av at ledelse er 
noe veldig menneskelig, og noe 
som ikke kjenner en formell auto-

risert posisjon, jeg bruker å si at 
totalitetsledelse «demokratiserer» 
ledelse.

I denne demokratiseringen 
av ledelse må vi likevel erkjenne 
en ting: Det sitter ikke like godt 
hos alle at god ledelse har �ere 
likheter med et fullt ut utviklet, 
integrert og bevisst menneske i 
olabukse og stasjonsvogn, enn 
det har med en høy og velpropor-
sjonert mann på en stor hvit hest, 
gull på skuldrene og en glinsende 
sabel hevet til kamp (selv om slag-
marken kanskje er det stedet hvor 
ledelse er absolutt viktigst).

Og jeg innrømmer at «ledelse 
som integrert menneskelighet» 
som konsept hadde solgt veldig 
få bøker i konkurranse med best-
selgerne du �nner i bokhyllene på 
verdens �yplasser, som fremstiller 
lederen som en form for intellek-
tuell toppidrettsutøver, kapitalis-
tisk rockestjerne, strategisk hær-
fører eller noe annet �ott. Det er 
heller ikke tema for et like farge-
sprakende foredrag som du i dag 
kan få levert av en av de mange 

Demokratisering av ledelse
Det er få ledere i verden. Fåtallet av oss har en leder eller 
er en leder. Samtidig kan de �este av oss bli en leder.

Av Magnus  
Norstrøm
kontakt@ 
magnusnorstrom.nomagnusnorstrom.no

Ledermanifestserien

Rekruttering

Det har med utgangs-
punkt i «Kandidat-
opplevelsen 2014» blitt 

rettet vel begrunnet kritikk mot 
rekrutterings bransjens skikk 
og bruk i kommunikasjon med 
kandidater. Manglende fokus på 
omdømmeutvikling og innføring 
av kandidater i organisasjonen 
(«onboarding») har også blitt kri-
tisert. Det har også blitt hevdet at 
DNV GLs serti�seringsordningen 
for rekrutteringspersonell ikke 
fungerer godt nok for å fange opp 
alle utilstrekkeligheter i bransjen.

Forum for Testleverandører 

består av leverandører av test- 
og kartleggingsverktøy til bruk 
innen rekruttering og utvikling 
av mennesker i en arbeidslivs-
sammenheng. Vi har hele tiden 
arbeidet for en kvalitetsutvikling 
av rekrutteringsbransjen, og vårt 
synspunkt er at DNV GL-ord-
ningen har bidratt positivt i så 
måte. Slik vi har erfart dette, har 
ordningen entydig bidratt til økt 
bevissthet rundt hvilke krav som 
bør stilles til produkter og proses-
ser, både hos bransjens utøvere, 
deres kunder og kandidatene.

Kandidatundersøkelsen viser 
at både vi leverandører og andre 
aktører i bransjen fortsatt har et 
stort forbedringspotensial. Vi 
oppfordrer også oppdragsgivere 
som har et overordnet ansvar 

til en bedre og tydeligere opp-
gavefordeling mellom eksterne 
og interne konsulenter og admi-
nistrativt personell involvert i 
rekrutteringsprosessene.

I debatten reises det av Frode 
Dale en motsetning mellom klas-
sisk testpsykologi med sitt fokus 
på prediktiv validitet og en alter-
nativ tradisjon som bygger på en 
forståelse av samhandlingen mel-
lom kandidater og organisasjo-
ner som en sosial konstruksjon. 
Markedsføring, møter og sam-
taler skaper forventninger hos 
partene som ender ut i avklarte 
rolleforventninger og ikke-uttalte 
psykologiske kontrakter mellom 
arbeidstakere og arbeidsgiver. 
Motsetningene i disse tradisjo-
nene fremheves ofte i forlengel-

sen av universitetsdisiplinenes 
kon�iktorienterte diskusjons-
kultur. Som praktikere oppfatter 
ikke vi disse perspektivene som 
motsetninger, men snarere som 
komplementære tradisjoner med 
ulikt fokus. Fra et praktisk syn er 
begge perspektivene nyttige og 
ikke gjensidig utelukkende.

De �este av medlemmene i 
Forum for Testleverandører leve-
rer kartleggingsverktøy som kan 
brukes både i seleksjon og videre 
oppfølging av den nyansatte. I 
noen tilfeller vil det være snakk 
om ulik verktøy, i andre sammen-
henger identisk verktøy med ulikt 
anvendelsesområde. Vår klare 
oppfatning er også, i samsvar 
med Dales kritikk, at det per i dag 
brukes for lite strukturert meto-
dikk i oppfølging og utvikling av 
ansatte etter at ansettelsen er i 
boks. Vi ser klart verdien av en 
setting hvor metodikken vi leve-

rer kan være et sømløst element 
i det sosialkonstruktivistiske per-
spektivet Frode Dale etterlyser.

Som leverandører av test- og 
kartleggingsverktøy er vi opptatte 
av å levere så gode verktøy som 
mulig til våre kunder. Vi gjør også 
mye for å formidle gode holdnin-
ger og god kompetanse til de som 
skal benytte metodikken vår. På 
denne måten bidrar vi til å legge 
grunnlaget for rekrutterings-
prosesser som oppleves som 
gode for kandidaten. Samtidig 
har vi kun begrenset inn�ytelse 
på totaliteten. Vi opplever det 
derfor som positivt at det �nnes 
dedikerte rekrutteringskurs og 
standarder som setter rekrut-
teringsprosessen og –faget i et 
større perspektiv. På samme 
måte er det nyttig og bra med 
undersøkelser som «Kandidat-
opplevelse» som skaper debatter 
som denne. Frode Dale har noen 

Rekrutteringsbransjens skikk  og bruk
Kandidatundersøkelsen viser at både vi leverandører og andre 
aktører i bransjen fortsatt har et stort forbedringspotensial.

Av Forum for 
Testleverandører
rudi.myrvang@cut-e.no
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NPM-reform

En interessant studie av 
New Pubublic Manage-
ment (NPM), som sty-

rings- og forvaltningsmodell, 
er gjort i Storbritannia av pro-
fessorene Christopher Hood og 
Ruth Dixon, begge fra Univer-
sity of Oxford. Nettopp utkom 
deres rapport fra studien (april 
2015) under tittelen «A Govern-
ment that Worked Better and 
Cost Less? Evaluating �ree 
Decades of Reform and Change 
in UK Central Government». I 
Storbritannia har NPM-reform 
og bestiller-utførermodellen 
dominert mer og mer i de tretti 
årene studien dekker. I dag sliter 
landet hardt med sin o�entlige 
økonomi. Konklusjonene i rap-
porten forklarer dette og er klare 
og entydige. Forklaringen er at 
NPM og forvaltningsreformene 
har medført:

1) Betydelig høyere kostnader 
som belaster o�entlige budsjet-
ter.

2) Mer klager fra institusjo-
ner som produserer tjenestene 
og folk �est som ikke får dem på 
en tilfredsstillende måte.

3) Økende mistillit mellom 
sentralforvaltningen, institusjo-
ner og ekstern lokalforvaltning 
rammer e�ektiviteten.

4) Det har vokst fram et så 
omfattende og uoversiktlig kon-
troll- og reguleringsbyråkrati at 
det hemmer utvikling og inno-
vasjon.

Disse �re punktene viser det 
motsatte av hva «jernkvinnen», 
Margret �atcher, en gang lovet 
som konsekvenser av sine NPM-
reformer på 1980-tallet. Likevel 
følger vår blåblå regjering hen-
nes reformprinsipper.

Demokratisk styring av 
o�entlig sektor krever avvik-
ling av NPM og bestiller- 
utførermodellen, viser studien. 
Allerede i 2002 kvittet Skottland 
seg med modellen i helsesek-
toren mot sentralregjeringen 
i London sin vilje. De gikk til-
bake til ramme�nansiering og 
en forvaltningsmodell med 
overordnete politiske mål for 
folkehelse. Argumentet var at 
når de sluttet med konkurran-
seutsetting og privatisering, var 
det ingen grunn til å fortsette 
den kostnadskrevende bestiller-
utførermodellen.

I Norge fortsetter regjeringen 
med reformer og tenkning som 
dyrker NPM.

Det er for eksempel kjent at 
regjeringen foreslår å ta nettopp 
denne bestiller-utførermodel-
len i bruk for organiseringen av 
framtidig norsk jernbane. Et stort 
uavhengig Jernbanedirektorat 
skal stå for bestillerfunksjonen 
i forhold til NSB som utfører, og 
for visse strekninger skal driften 
ut på anbud slik at private aktø-
rer kan komme inn. NSB mister 
dermed sitt nasjonale oppdrag. 
Modellen er hentet fra Sverige 
og Storbritannia. Men i begge 
landene viser evalueringer at 
modellen ikke fungerer etter 
sin hensikt. Koordinerings-
problemer mellom ulike private 
transportører med forsinkelser 
og kaos oppstår, og infrastruktu-
ren lider på grunn av manglende 
vedlikehold. Det rapporteres fra 
Sverige at en feil på jernbane-
nettet som må repareres kan ta 
�ere uker å få utført, fordi opp-
gaven må veien om det svenske 
Jernvegs direktoratet som bestil-
ler. Bestillerfunksjonen betyr 
byråkrati, og beslutninger tar 
sin tid, noe som betyr store trans-
aksjonskostnader som belastes 
budsjetter.

Denne modellen kan vi anta 
også vil komme i kommune-
sektoren. Stortingsmeldingen 
fra Kommunal- og Fornyings-
departementet om en kommu-
nereform forelå nettopp. Det går 
klart fram at antall kommuner i 
Norge skal bli færre og fylkes-
kommunen skal bli over�ødig 
ved overføring av oppgaver til 
kommunene. Dette er blitt pro-
klamert lenge. Det som ikke er 
så klart er hvilke styringsmodell 
de tenker seg. De sier i meldin-
gen: «Blant annet er det behov 
for bedre koordinering og e�ek-
tivisering av det statlige tilsynet 
med kommunene». Det betyr 
mistillit til kommunene, og 
regulering og kontroll må til. Bak 
retorikken om desentralisering 
og sterke kommuner ligger NPM 
og deres bestiller-utførermodell. 
Det betyr at staten skal bestille 
tjenester fra kommunene og de 
siste blir utførere/bedrifter i et 
statlig konsern. Kommune som 
utførere gis mer frihet til å utføre 
oppdraget på sin måte («mer 
makt til kommune» heter det), 
men staten som eier av kommu-
nene kontrollerer og bestemmer 
oppgavene.

Prinsippet om generalist-
kommunen forlates. Store kom-
muner kan få �ere oppgaver 
enn de mindre kommunene. 
Kontrakter inngås og lokal-
politikken rettsliggjøres slik at 
lokaldemokratiet blir satt på 

arms lengde avstand. En annen 
konsekvens er, som i Storbritan-
nia, at det oppstår et kostbart og 
omfattende rapporterings- og 
kontrollsystem som skal doku-
mentere og legalisere resultater. 
Utgangspunktet er mistillit som 
vil bli gjensidig. Kontrakter mel-
lom stat og kommune inngås, 
og bruken av private konsulen-
ter/utfører vil bli omfattende. 
Byråkratiet vokser. Modellen er 
også kjent fra Frankrike siden 
1980-tallet som «Contrat de Plan 
– Etát et Regions» – «Plankontra-
ker mellom stat og regionene». 
Oppdragskontrakter inngås med 
lokalforvaltningen og regionale 
aktører som utførere. 

Norsk lokaldemokrati vil bli 
sterkt svekket, og til dels bli satt 
utenfor av bindende kontrakter 
som stat som bestillermyndig-
het de�nerer. Kan den norske 
regjeringen gjøre dette med 
de omfattende konsekvensene 
reformen innebærer? Regjerin-
gen kan gå inn på en slik kom-
munereform fordi kommunene 
ikke er grunnlovsfestet i Norge. 
Kommunene eies av staten og er 
rettsløse. Bestiller-utførermodel-
len er blitt en «NPM-isme» som 
er blitt absolutt i det nyliberale 
EUs inn�ytelsesområde. Det er 
ideologier som rår. 

Noralv Veggeland er professor 
i o�entlig politikk ved Høyskolen 
i Lillehammer.

Reformkritikk
Bestiller-utførermodellen er blitt en «NPM-isme» 
som er blitt absolutt i det nyliberale EUs inn�y-
telsesområde. Det er ideologier som rår.

Av Noralv   
Veggeland
Noralv.Veggeland 
@hil.no

Rekrutteringsbransjens skikk  og bruk

menneskene som elsker å stå på 
store scener med hva onde tunger 
vil kalle små budskap.

Den manglende maskuline 
fallos energien som både kan kom-
pensere for mindreverdighets-
komplekser og dårlig selvfølelse 
til tross, vi må ikke innbile oss at 
denne formen for lederskap, dvs. 
ekte lederskap, er noe mindre 
krevende enn det gamle machoi-
dealet. Snarere, det kreves mer av 
lederen enn noen gang tidligere. 
Det krever at vi utvikler oss som 
mennesker.

Og dette er ikke bare den for-
melle sjefen sitt ansvar, som i dag 
besitter sanksjonert makt og auto-
ritet. Ledelse er alle sitt ansvar. 
Også de nederst i pyramiden.

Dette er artikkel 12 i Leder-
manifestserien. Les alle på nett: 
www.dagensperspektiv.no/blogs/
magnus-norstrom 

Magnus er en original ten-
ker som holder kurs, foredrag, 
workshops og private konsulta-
sjoner for ledere og organisasjoner.

gode poenger, det samme har 
Andreas Kolstø i DNV GL. Skal vi 
komme videre trengs økt bevisst-
het rundt hva som kjennetegner 
gode rekrutteringsprosesser, fra 
A til Å, både for arbeidsgiver og 
valgte og ikke foretrukne kandi-
dater. I tillegg trengs bredere ori-
enterte evalueringer og forskning 
innenfor rekrutteringsområdet. 
Vi vil gjerne sammen med opp-
dragsgivere delta i slike evalu-
eringer og forsknings prosesser. 

Innlegget er skrevet av Forum 
for Testleverandører ved: Bjørn 
Z. Ekelund, Human Factors AS 
Anders Hectorlinde, Assessio 
Norge AS Finn-Roger Nicolaisen, 
Pro�les International Norway AS 
Kjell-André Ste�ensen, SHL Talent 
Measurement from CEB Karl 
Åge Midbøe, EcoNova AS Rudi 
 Myrvang, cut-e Nordic AS  (leder)

«Skal vi 
komme videre 
trengs økt 
bevissthet 
rundt hva som 
kjennetegner 
gode rekrutte-
ringsprosesser, 
fra A til Å, både 
for arbeids giver 
og valgte og 
ikke foretrukne 
kandidater.»

«Sannheten 
er at mange 
«ledere» ikke 
kvali�serer 
seg til å få lov 
til å kalle seg 
ledere.»

«I Storbri-
tannia har 
NPM-reform 
og bestiller-
utfører-
modellen 
dominert mer 
og mer i de 
tretti årene 
studien  dekker. 
I dag sliter lan-
det hardt med 
sin o�entlige 
 økonomi.» 



Ledelse.as er nå DagensPerspektiv.no

Tilgang for Ukeavisen Ledelses abonnenter

Alle som abonnerer på Ukeavisen Ledelse har fri 
tilgang til alt innhold på de nye nettsidene.

Slik får du tilgang: Klikk på en plussmerket artikkel, 
klikk deretter på Jeg har allerede abonnement … 
og følg anvisningene.

Du trenger mobiltelefonnummeret eller 
e-postadressen som er registrert på abonnementet, 
eller abonnementsnummeret (som du finner på 
fakturaen eller i adressefeltet på en tilsendt avis).

Vi er i stadig endring. Ledelse.as har skiftet navn til Dagens Perspektiv. 
Vi er nå en daglig, digital avis. Mye er nytt, men mye er som før.

Vi skal fortsette å skrive om ledelse, arbeidsliv og samfunnsstyring, 
men utvider med enda noen temakanaler.

Du finner alle utgavene ved å klikke på Dagens Utgave i menyen.

Vi har blitt digital dagsavis!



Ukeavisen Ledelse fredag 15. mai 2015 Nr. 19 35Stillingsannonser 35

Flere stillinger  �nner  
du på  neste side  
og på  lederjobb.no
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UTREDNINGSSJEF
Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon 
for boligeiere, sameier/borettslag og gårdselskaper. HL har hatt en sterk 
vekst og teller i dag ca. 213 000 medlemmer. En av Norges mest spennende 
utredningsstillinger er nå ledig. Vår nåværende utredningssjef går av med 
pensjon. Vi søker hans etterfølger. 

Sentrale arbeidsoppgaver
•	 Bidra til å styrke HLs fag- og utredningsarbeid og politikkutforming.
•	  Delta i arbeidet med synliggjøring av HL, bl.a. ved utarbeidelse av 

høringsuttalelser, pressemeldinger, kronikker, debattinnlegg, samt foredrag
•	 Representere HL eksternt i aktuelle faglige og politiske sammenhenger
•	 Besvare henvendelser fra presse og media
•	  Besvare henvendelser fra medlemmer i økonomiske spørsmål knyttet til 

eiendom

Kvali�kasjoner
•	 Høyere utdanning på master nivå, fortrinnsvis økonom
•	 Erfaring med utredningsarbeid og politikkutforming
•	 Erfaring fra bolig- og eiendomssektoren
•	 Erfaring fra o�entlig sektor, gjerne departement eller direktorat
•	 God skri�lig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte administrerende direktør 
Elisabeth Kristensen, tlf. 91339805 eller generalsekretær Peter Batta, 
tlf.90030048. Se også full utlysningstekst på www.huseierne.no

Skri�lig søknad med CV og referanser sendes innen 1. juni 2015 til 
e.kristensen@huseierne.no

 

Synspunkt

Innovasjon

Regjeringen bevilger mid-
ler både til Leverandø-
rutviklingsprogrammet 

og Di�s arbeid med innovasjon. 
Artikkelen fanger etter min mening 
heller ikke essensen i det som ble 
sagt. Det viktigste budskapet på 
møtet var at det nå trengs en tyde-
ligere lederforankring for å bruke 
o�entlige anska�elser som et stra-
tegisk virkemiddel som kan bidra 
til å fremme innovasjon.

Et annet viktig poeng er at risi-
koavlastningsordninger kan bidra 
til at �ere o�entlige oppdrags-
givere tar sjansen på innovative 
prosesser. Flere andre utfordringer 
ble trukket frem, blant annet som 
Ukeavisen skriver at små grunder-
bedrifter ofte opplever at det stilles 
for strenge krav og at �ere opplever 
at det o�entlige selv ønsker å sitte 
på rettighetene til det som utvikles.

Dessuten var det �ere som 
pekte på fryktkulturen som gjør at 
o�entlige virksomheter ofte velger 
å gjøre anska�elsene på en riktig 
måte heller enn å gjøre de riktige 
anska�elsene. Dette er utfordrin-
ger vi i Di� også jobber med.

Di� er med i Nasjonalt program 
for leverandørutvikling der vi leg-
ger vekt på mulighetene for å ha 
dialog med leverandørmarkedet i 
forkant av en anska�else. Videre 

ønsker vi at o�entlige oppdrags-
givere i større grad skal beskrive 
behovet og ikke løsningen de 
ønsker. Slik kan leverandørene 
utfordres til å komme med gode 
løsninger.

Vi er opptatt av å få frem at 
o�entlige anska�elser handler om 
mer enn regelverk og at forenkling 
bare er én side av saken. O�entlige 
anska�elser er et viktig strategisk 
virkemiddel for å utvikle o�entlig 
sektor og bidra til innovasjon i 
næringslivet. 

Marit Holter-Sørensen er sek-
sjonssjef ved Direktoratet for for-
valtning og IKT, Di�

Feilsitert om 
innovasjon
Ukeavisen Ledelse skriver 8. mai om 
o�entlige anska�elser og oppsum-
merer innspill som ble fremmet under 
Innovasjon Norges drømmelø�møte 
28. mars. Jeg kritiserte ikke regjeringen 
slik det fremgår av artikkelen.

«O�entlige 
anska�elser er 
et viktig strate-
gisk virkemid-
del for å utvikle 
o�entlig sek-
tor og bidra til 
innovasjon i 
næringslivet.»

Av Marit Holter-Sørensen
marit.holter-sorensen@di�.no

Dyktig og inspirerende leder søkes
for videreutvikling av økonomi -og
virksomhetsstyring ved Høgskolen
i Oslo og Akershus
Søknadsfrist 31.05.2015.
Full utlysning www.hioa.no.

Vi leter e�er deg
som vil gjøre en forskjell!

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole
med rundt 17 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA er et attraktivt
studieog arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-,
arbeidsog kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med
en profesjonsrettet profil.
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Senter for 
internasjonalisering  
av utdanning (SIU)  
er eit nasjonalt 
kompetansesenter under 
Kunnskaps-
departementet.  
SIUs visjon er å auke 
kvaliteten i norsk 
utdanning gjennom 
internasjonalisering.  
Vi held til i Bergen 
sentrum.  

senter for 
internasjonalisering 
av utdanning

AVD. FOR UTGREIING OG ANALYSE

SIU har ledig ei fast stilling som 
avdelingsdirektør. Avdelinga har åtte faste 
medarbeidarar og arbeider på strategisk nivå 
innafor internasjonalisering av heile 
utdanningsløpet.

Har du god forståing for politiske prosessar, 
trendar og samfunnsforståing, kan det vere 
deg vi ser etter.

Søknadsfrist: 25. mai

For nærmare informasjon, sjå heile  
utlysningsteksten på

Avdelingsdirektør

siu.no/stilling

Stormen som åpnet 15. november 2014 er ett nasjonalt 
kulturbygg og består av to selvstendige enheter: bibliotek og 
konserthus. Stormen Konserthus er et kommunalt foretak, 
heleid av Bodø kommune og er det største byggeprosjektet 
i Bodø kommunes historie. Byggesummen var 1.181 
mill kr. Konserthuset har �re ulike konsertsaler med 
akustikk i verdensklasse, og er fast arena for Nordnorsk 
Opera og Symfoniorkester. Vi har et bredt spekter av 
kunstneriske aktiviteter året rundt. Vi gjennomfører også 
kurs og konferanser med opp til nesten 1000 deltagere. Vi 
samarbeider nært med byens hoteller og næringsliv for øvrig.

Vår visjon; vi skal innen 2016 være en av Nordens mest levende og stilskapende 
arenaer. Våre kjerneverdier er mangfold, mot og tilgjengelighet.

Stormen konserthus – økonomi- og administrasjonssjef
Ved Stormen Konserthus er det ledig 100 % stilling som økonomi- og 
administrasjonssjef. Det er en fast stilling med snarlig tiltredelse.

Vi søker en dyktig person, som i samarbeid med direktør skal sørge for 
målrettet og e�ektiv dri�, pålitelig økonomisk styring og rapportering – alt 
innenfor gjeldende lover, vedtak, avtaler, prosedyrer og rutiner.

For mer informasjon, kontakt direktør Rolf Cato Raade, rolf-cato@stormen.no,  
tlf 926 22 035, eller se full utlysningstekst på www.bodo.kommune.no

Søknadsfrist: 25. mai 2015

Hva skjer?
Utvalgte kurs, konferanser,  
seminarer og events

Mai
 18–20 Økonomiforståelse for 

ledere 
Sted: Oslo 
For ledere er det viktig å 
forstå og anvende økonomisk 
informasjon for styring 
og utvikling. Programmet 
tar utgangspunkt i de 
ledelsesmessige utfordringer 
knyttet til økonomisk styring. 
www.bi.no/

 18–21 Trinn 1 – Meta-NLP Practitoner 
(vår 2015), Modul 4 
www.coachteam.no/utdanning/
trinn-1/ 
Kursleder er Jeanette Sleveland 
og Lene Fjellheim, CoachTeam 
as.Kurset avholdes i våre 
lokaler i Nydalsveien 38, Oslo. 
www.coachteam.no, www.
coachakademiet.no,  info@
coachteam.no Tlf. 400 04 500

 20 Lederdagen 2015 
På Lederdagen 2015 blir du 
oppdatert på endringene i 
arbeidsmiljøloven, teknologiske 
trender og hvordan legge til rette 
for innovative arbeidsmiljøer. 
Du vil møte noen av 
Skandinavias fremste ledere og 
eksperter.  
http://www.infotjenester.no/
lederdagen/

 20 Compliance for 
verdipapirforetak 
Sted: Larkollen 
Dette todagers programmet går i 
dybden på noen av mest aktuelle 
problemstillingene innen 
fagfeltet. 
www.bi.no/

 20 –21 Kompetansedagene 2015 
Bjørvika konferansesenter, Oslo 
Mer info:www.hrnorge.no

 22 Når medarbeidere har 
rusproblemer 
Å ha medarbeidere med alkohol- 
eller andre rusproblemer kan 
være en stor utfordring. Mer 
info:www.hrnorge.no

 26 –27 FORHANDLINGSTEKNIKK 
Lær om kommunikasjon og 
argumentasjon i forhandlinger 
og tren på teknikker som gir 
bedre gjennomslag. Kursleder 
er Ragnhild Nilsen, CoachTeam 
as. Kurset avholdes i våre 
lokaler i Nydalsveien 38, Oslo. 
www.coachteam.no;  info@
coachteam.no  
Tlf. 400 04 500

Juni
 2 Intro til HR-analyse – Hvor 

starter du? 
Sted: Kristiansand 
Kurset HR-analyse og målbar 
HR har som formål å bidra til 
et mer virksomhetsorientert 
HR-fokus, samt å fremme 
ønskede prestasjoner gjennom 
medarbeidernes kompetanse og 
engasjement. 
www.hrnorge.no

 3 HR Analyser 
Thon Hotel Opera, Oslo 
Mer info:www.hrnorge.no

 3– 5 Strategisk prosjektledelse 
Porteføljeledelse og eierstyring 
av prosjekter 
Sted: Oslo 
www.bi.no/

 8–11 Trinn 4 – Executive Coach 
Modul 4 
www.coachteam.no/utdanning/
trinn-4/ 
Kurset avholdes i våre lokaler i 
Nydalsveien 38, Oslo. Kursleder 
er Lene Fjellheim og Erica 
Grunnevoll, CoachTeam as. 
www.coachteam.no, www.
coachakademiet.no,  info@
coachteam.no Tlf. 400 04 500

 10 –11 Kompetanseledelse 
God og fornuftig organisering 
og ledelse av virksomhetens 
kompetanse er et sentralt 
område for å nå mål og 
realisere strategier. Arbeidet 
med kompetanseledelse 
består av mange delområder, 
fra kompetanseanalyse 
og strategiske planer, via 
gjennomføring av ulike tiltak, til 
evaluering av resultater. 
Mer info:www.hrnorge.no

 18 Arbeidsmiljøloven i fokus 
Endringene som trer i kraft 
allerede før sommeren 2015 
vil påvirke din virksomhet. 
Konferansen gir deg som er 
leder eller arbeider innen HR 
oversikten du trenger for å 
fortsette å sikre godt lederskap 
og HR-arbeid.  
www.infotjenester.no /
aml-konferansen/ 

August
 19 –20 Ny i HR-rollen 

Er du ny i HR-rollen og har behov 
for en innføring i HR-prosessene 
og en oversikt over HR-området? 
Kanskje du er alene som 
HR-medarbeider eller kanskje 
du skal etablere HR-funksjonen 
i din virksomhet? Lurer du på 
hvor du skal starte og hvordan 
du praktisk skal gjennomføre? 
Mer info:www.hrnorge.no

 
Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen  
er et faglig uavhengig 
forvaltningsorgan med 
kompetanse innenfor 
norsk og utenlandsk 
høyere utdanning og 
fagskoleutdanning.

Søknadsfrist 20. mai

Full utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema på www.nokut.no

søker 

SEKSJONSSJEF – evaluering og tilsyn

Vil du være med å lede en virksomhet med høyt faglig 
engasjement, hvor vi jobber for å sikre og utvikle 
kvaliteten på høyere utdanning og fagskoler?  
 
Vi søker etter en seksjonssjef med  
gode evner til ledelse, koordinering,  
samarbeid og relasjonsbygging. 
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Pause

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

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

Gratis 
i 4 uker
Send SMS LEDELSE  UL til 2030

arbeidsliv? 

Sudoku

Løsning

Ikke fullt så lett

Løsning

Lett

LøsningLøsning

Quiz om ledere,  politikk,  
sport, natur og  samfunn
1. Hvilken idrett forbinder du med Dayer Quintana?
2. I hvilket selskap er Marissa Mayer toppsjef?
3. Hvem er er utnevnt til ny konsernsjef i Telenor?
4. Hvem er valgt som ny styreleder ved Handelshøyskolen BI?
5. Hvilket program ble i år ledet av Cecilie Steinmann Ness og Jakob   
 Schøyen Andersen?
6. I hvilket teleselskap er Svein Aaser styreleder?
7. Verket «Les femmes d’Alger» ble solgt av auksjonshuset Christie’s for  
 179,4 millioner dollar mandag lokal tid. Hvem er kunstneren?
8. Når tok Newcastle United Football Club sitt siste trofe?
9. Når ble Telenor etalblert?
10. I hvilket fylke ligger kommunen Vaksdal? Riktige svar �nner du nederst på siden.

8

6

2
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1. Sykling
2. Yahoo
3. Sigve Brekke
4.Knut Haanæs
5. Gullruten
6. I Telenor
7. Pablo Picasso
8. I 1969
9. I 1855
10. I Hordaland
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Egenmeldingen

Margunn Ebbesen

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?
Bruke mye tid på opplevel-
ser ved reiser.

Er det en bok du 
har lest eller en 
�lm du har sett som 
har gjort et sterkt 
inntrykk på deg?
Schindlers liste

Hva gjør du i fritiden?
Går på tur i fjellet, er i lag 
med familie.

Hvor mange timer 
jobber du hver uke?
Alt for mye - blir gjerne opp 
til 50 timer i uken.

Er det noe du 
skulle ønske du 
var �inkere til?
Å si nei.

Har du vært aktivt 
med i noen frivillige 
organisasjoner?
Medlem av Røde kors, ellers 
har jeg alltid vært aktivt 
med i frivillig barne- og 
ungdomsarbeid.

Når �kk du din første 
lederoppgave?
Styremedlem i idrettslag 
allerede som 16-åring.

Hva er mest viktig 
for deg som leder?
Å lytte, ha respekt, ta ansvar, 
trivsel

Er makt et begrep 
du bruker for å 
beskrive ledelse?
Nei, så absolutt ikke.

Bør en leder snakke 
åpent om sine 
svake sider?
Å gi av seg selv er også en 
del av det å være leder.

Bør en ha den 
samme lederjobben 
i mer enn 10 år?
Hvis lederen er dyktig, og 
medarbeiderne er tilfreds 
og bedriften ledes godt - så 
ja, hvorfor ikke.

Tre stikkord som 
kjennetegner en 
god medarbeider?
Kompetanse, åpenhet, 
lærevillig

Er det en fordel at 
�est mulig av de 
ansatte er med i 
en fagforening?
Det må være frivillig

Bør ansatte få bonus 
hvis sjefene får det?
Har ikke noe forhold til 
bonus.

Er det opp til de 
ansatte selv å 
passe på at de 
jobber det antallet 
timer de skal?
At jobben blir gjort er det 
viktigste.

Bør vi åpne for 
oljeboring i Lofoten 
og Vesterålen?
Vi bør åpne opp for ei 
konsekvensutredning av 
Lofoten og Vesterålen.

Bør vi bruke 
mindre penger på 
landbrukssubsidier?
Vi må bruke penger 
riktig, slik at vi sikrer både 
mulighet for vekst og gi et 
bærekraftig landbruk.

Bør det kuttes i 
pressestøtten?
Mediebransjen står overfor 
store endringer, pressestøt-
ten må avspeile dette.

Er det noe 
utviklingstrekk som 
bekymrer deg?
Synes vi er mest opptatt av 
oss selv og ikke helheten i 
samfunnet.

Bør det være 
et mål å få økt 
gjennomsnittlig 
materiell 
levestandard i Norge?
Vi har en god materiell 
levestandard i Norge hvis 
vi sammenligner oss med 
mange andre land.

Hva synes du om 
Erna Solberg som 
statsminister?
Jeg synes hun gjør en god 
jobb. Tar ansvar ved å sette i 
gang store prosesser som er 
nødvendige for Norge.

Alder: 52
Bosted: Brønnøysund
Sivilstand: Kjæreste
Stilling: Stortingsrepresentant for Høyre fra Nordland 
Utdannelse: Bachelor i økonomi og ledelse 
Antall dager trim i uka: Småtrimmer stort sett hver dag

FOTO: TOMAS MOSS, WWW.ICU.NO/HØYRE

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



Bevegelser
Ny jobb og nye utfordringer

 PFU er et klage organ oppnevnt 
av Norsk Presse forbund. Organet, 
som har medlemmer fra press e -

organisasjonene og fra allmennheten, behandler 
klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt 
presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).
Adresse: Rådhusg. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: 22 40 50 40 Faks: 22 40 50 55
E-post: pfu@presse.no

 Støttet av: 
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Konsernsjef i 
Telenor
Sigve Brekke er utnevnt til ny konsernsjef i 
Telenor etter Jon Fredrik Baksaas.

Brekke er i dag konserndirektør og leder 
for Telenors operasjoner i Asia. Han har vært 
i selskapet siden 1999. 55-åringen har tidligere 
vært statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Under Brekkes ledelse har antall abonnen-
ter i Asia steget med over 100 millioner, skriver 
Telenor i en pressemelding. Han tiltrer som 
konsernsjef 17. august. I sin nye jobb får han en 
grunnlønn på 5,9 millioner kroner.

Styreleder ved 
Handelshøyskolen 
BI
Styret ved Handelshøyskolen BI har valgt 
Knut Haanæs som ny styreleder. Haanæs vil 
etterfølge Terje Venold, som går av 31.07.2015, 
etter endt periode. 
Haanæs er i dag Seniorpartner og leder av 
Boston Cosulting Groups Geneve-kontor. Han 
er utnevnt som styreleder for en tre-årsperiode 
fra 1. august 2015 til 31. juli 2018.

PR- og kommuni-
kasjonsdirektør 
Rezidor
Alexandra Lilja Lindvik ny PR- og kommuni-
kasjonsdirektør for Rezidor i Norden.

Lindvik kommer fra det internasjonale 
kommunikasjonsbyrået Burson-Marsteller, 
hvor hun har vært siden 2009. Der har hun 
blant annet jobbet med strategisk kommuni-
kasjon og PR som rådgiver for flere nordiske 
hotellkonsern. Lindvik har omfattende 
erfaring med utvikling og implementering av 

integrerte informasjons- og 
holdningskampanjer. Flere 
av kampanjene Lindvik 
har vært med å utvikle har 
vunnet internasjonale pri-
ser for dokumentert effekt.

Hun har en mastergrad i sosiologi fra Uni-
versitet i Oslo, med fokus på retorikk og medi-
evitenskap, samt en bachelorgrad i medier og 
kommunikasjon fra Høgskolen i Oslo. Lindvik 
blir en del av Rezidors nordiske ledergruppe.

Styreleder MBL
Didrik Munch ble på MBLs årsmøte 6. mai 
gjenvalgt som styreleder.

Reportasje-
redaktør i NTB
Nina Merete Eldor (36) er ansatt som ny 
reportasjeredaktør i NTB. Hun er i dag uten-
riksvaktsjef i samme bedrift. Eldor har vært 
tilknyttet NTB siden 2006 og har vært vaktsjef 
siden 2013.

Konserndirektør 
for utvikling og 
produksjon i USA 
for Statoil
Statoils nåværende finansdirektør Torgrim 
Reitan flytter til USA for å ta over Statoils utvik-
ling og produksjon på amerikansk sokkel.

Reitan tar over etter Bill Maloney som slut-
ter i stillingen etter 3,5 år, opplyser Statoil i en 
pressemelding tirsdag morgen.

– Jeg skal nå bruke litt tid sammen med 
de jeg skal jobbe med når jeg tiltrer 1. august. 
Malouney har gjort en god jobb med å bygge 
ut virksomheten, og jeg gleder meg til å ta over, 
sier Reitan til E24.
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Gratis  
nyhetsbrev
på e-post mandag – lørdag

Gå til www.dagensperspektiv.no/
nyhetsbrev for å melde deg på.

Nyhetsbrevet fra 
DagensPerspektiv.no  
holder deg oppdatert 
på ledelse, arbeidsliv 
og nyhetsbildet generelt.



Siden sist

Returadresse: Medier og Ledelse AS, Mariboesgate 8, 0183 Oslo

www.dagensperspektiv.no

Kvinner som 
er kvinner
Før var det enkelt. Da var en mann 
en mann og en kvinne en kvinne. 
Nå blir det stadig mer komplisert. 
Det er menn som mener det er 
kvinner de egentlig er, i alle fall 
er det det de har lyst til å være, og 
noen prøver å være det selv om de 
ikke er det. Slik er det også en del 
kvinner som har det. Det gjeveste 
her i livet er liksom å være mann. 
Aftenposten gjør sitt ytterste for 
å følge med på utviklingen på 
kjønnsområdet. De kunne her om 
dagen melde at «rundt 30 prosent 
av kvinnene i det nyvalgte Under-
huset i London er kvinner». Noen 
ville ventet det var flere kvinner 
som virkelig regner seg som 100 
prosent. Men en får bare ta til etter-
retning den utvikling som er på 
gang. 30 prosent av de kvinnelige 
politikerne er vitterlig kvinner. Det 
er da noe.

Dyrene i 
 Sverige
Er det noe de ikke har kontroll på 
i Sverige, så er det dyr. Det reker jo 
stadig ulv og bjørn inn over grensen 
til Norge. Det fører til at bøndene 
flere steder holder på å bryte 
sammen. En må huske på at de også 
plages av Sylvi Listhaug for tiden. 

For noen uker siden ble noen 
svenske apekatter nektet innreise til 
Saudia Arabia, forståelig nok. Ingen 
vet hva de kunne ha funnet på.

For noen dager siden kom det 
en flokk kameler, esler og antiloper 
spankulerende mitt i morgenrushet 
vest for Stockholm. Det ble påstått 
at de eksotiske dyrene var rømt 
fra et sirkus ved Färingsö i løpet av 
natten og la ut på vandring langs 
hovedveien. Det spørs om noen 
går på den. Også sirkusene sliter 
med lønnsomheten for tiden – og 
da gjelder det på skaffe seg gratis 
markedsføring. Politiet fikk etter 

hvert tak i personalet ved sirkuset 
og dyrepassere kom og fikk samlet 
dyrene inn igjen.

Den kaotiske 
kirke
NTB melder at «politiet har avhørt 
14 personer i saken om medlems-
juks i den kaotiske kirken i Norge». 
Her kalles tydeligvis en spade 
for en spade. Det er kaos, ikke det 
katolske som preger Den katolske 
kirke for tiden. Da er de like godt å 
bruke den kaotiske kirken. Da vet 
alle hvem man snakker om. Det er 
de som skaffer seg medlemmer via 
telefonkatalogen, melder de inn 
først og spør om det er greit etterpå. 
Denne kirken har nå ved hjelp av 
advokater avvist at de har gjort noe 
ulovlig. Ifølge katolsk kirkerett er 
man katolikk selv om man ikke har 
registrert seg som medlem. Der fikk 
politiet den. Det neste blir at paven 
ringer og spør hva som foregår så 
langt nord i hans rike.
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«Til og med Siv 
 Jensen er 
menneske skapt.» 
Forfatteren Erlend 
Loe maktet for alvor 
å sette en sluttstrek 
for debatten om kli-
maendringene er men-
neskeskapte eller ikke. Kilde: Twitter

«Slik sitter du riktig på do» Det 
er siste nytt fra tysk forskning de er 
snakk om. Det ar ennå en stund før det 
blir et EU-direktiv om hvordan det skal 
gjøres. Kilde: VG

«Jeg har ingen ting imot at «pap-
pakroppen» blir framhevet framfor 
«sixpack-magen.» Helseminister Bent 
Høie varsler at han vil holde litt igjen 
i kampen mot fettet. Kilde: Dagens 
Næringsliv

«Jeg er ganske sikker på at 
program vareoppdateringer 
 forkorter livet mitt mer enn 
 røykingen.» Redaktøren i Bergens 
Tidende, Frank Rossavik, er en hardt 
plaget mann som kjemper med langt 
sterkere kre�er enn tobakken. Kilde: 
Twitter

Neste uke: Solkongen
Terje Osmundsen vil redde klimaet og skape verdier. Som en av topp-
sjefene i solenergiselskapet Scatec Solar prøver han å klare begge deler. 
Det norske solselskapet jobber for sola i flere afrikanske land.
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Ukens 
sitater

Siden sist

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

Gratis 
i 4 uker
Send SMS LEDELSE  UL til 2030


