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Rune SemundsethMed bidrag fra 
Einar Wergeland-Jenssen

Rune Sem
undseth

Einar W
ergeland-Jenssen

sivilmarkedsfører og har startet flere selskaper, bl.a. WebCom AS, lifemastering AS og stiftelsen jazzaid.com. Han har også jobbet i bl.a. Software Innovation, SiO, Ciber og Innovasjon Norge. Semundseth tilbyr tankevekkende og lærerike foredrag og workshops gjennom www.businessmastering.no og bærer tittelen “Tankevekker & Struktør”.

 

Einar Wergeland-Jenssen re
og foredragsholder og kjent for å formidle sine perspektiver på en tydelig og praktisk måte.

Wergeland-Jenssen er organisasjonspsykolog og administrerende direktør i AS3 Norge AS, som er spesialister på å hjelpe organisasjoner til å håndtere og gjennomføre endringsprosesser. Han har betydelig erfaring 

                                handler om å lykkes på tre nivåer:
Plattformen – du må kjenne deg selv og virksomheten du jobber i
Vekstsonen – du videreutvikler degDen gode dialogen – du setter den gode samtalen i system

Det første nivået, plattformen, handler om at du må kjenne og forstå 
deg selv, din egen virksomhet og vite hvorfor vi gjør det vi gjør. Det 
spiller ingen rolle om du er overordnet eller underordnet. Det som 
betyr noe er at du er ordnet, at du er i vater, og at plattformen din er så 
robust at du liker deg selv og liker din virksomhet og at du er klar for 
videre utvikling og vekst. 

Neste steg er å videreutvikle deg i en vekstsone. Dette handler om 
å trimme ferdigheter og ta ansvar for egen kompetanseutvikling. 
Motivasjonen for dette kan være drevet av behag, men det kan også 
være drevet av nødvendighet. Dette betyr at du må takle og like videreutvikling og vite hvorfor du skal ta neste steg.

For å lykkes i denne utviklingsreisen trenger alle god dialog med minst 
en god samtalepartner, en som evner å stille gode spørsmål. Dette kan 
være lederen din, men også gjerne en makker på samme nivå. Det 
viktige er at du tar ansvar for å sette av tid til refleksjon, både i arbeids- 
og privatlivet ditt, og sette den gode samtalen i system. 
Da lykkes du bedre, og da lykkes virksomheten bedre. 

Medarbeiderskap er viktigere enn noen gang før. Som det sies i denne boka: Tillit er ikke noe du har i biter. Fremtiden tilhører organisasjoner som tror på sin egen sjel, og som satser på å utvikle den. Rune og Einar inviterer til en praktisk innfallsvinkel.

Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf, Handelshøyskolen BI
Godt medarbeiderskap er nøkkel til både medarbeiderens tilfredshet og organisasjonens resultater og utvikling. Da er det godt med en refleksjonsrik, tankevekkende og praktisk bok som støtter og utfordrer på reisen 

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea
 Medarbeider- 
koden  
medarbeiderkoden.no/boka

Med bidrag f
Einar Wergel

 
Finnes på Norli, ARK og en rekke e-bok-handlere
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Leder
Ved redaktør Magne Lerø

I noen departementer sitter det en høyt 
gasjert spesialrådgiver i hver eneste 
krok. I Helse- og omsorgsdeparte-

mentet �nnes 13 av dem. Like mange er 
det i Finansdepartementet, mens Uten-
riksdepartementet holder seg med åtte. 
Til sammen er det 77 spesialrådgivere i 
departementene, viste en oversikt NRK 
utarbeidet på forsommeren. Spesialrådgi-
verne har gjerne vært ledere i staten. Etter 
de har gått av på grunn av endt åremål eller 
andre grunner, har de fått fortsette med 
den samme millionlønnen de hadde som 
ledere.

Kommunal – og moderniseringsminis-
ter Jan Tore Sanner (H) varsler opprydning. 
Nå skal staten som hovedregel ikke tilby 
retrettstilling og etterlønn etter at et åremål 
er avsluttet. Normalt kan man regne med 
seks måneders etterlønn. Hvis man tilbys 
en annen jobb, skal man avlønnes ut fra 
erfaring og kompetanse i denne stillingen. 
Det blir ikke lenger slik at en beholder mil-
lionlønnen som sjef etter at en slutter som 
sjef.

Ikke både pose og sekk
Den som mottar etterlønn, skal stå til 
arbeidsgivers disposisjon. Får en ny jobb 
på samme nivå som etterlønnen ligger på, 
kuttes etterlønnen. Ingen skal få både i pose 
og sekk.

Det er en nødvendig opprydning San-
ner tar initiativet til. Det er ingen grunn til 
å la ledere fortsette med sjefslønn til de går 
av med pensjon hvis de ikke jobber som 
sjefer lenger.

Når de ikke lenger tilbys etterlønn ut 
over seks måneder, vil det bidra til at grunn-
lønnen økes. Det har alt skjedd. Sigrunn 
Vågeng får ingen etterlønnsavtale som ny 
sjef for Nav, men lønnen ligger �ere hundre 
tusen over lønnen til de tidligere toppsje-
fene i Nav.

Når staten ikke vil tilby mer enn seks 
måneders etterlønn, vil det kunne føre 
til at en del ikke er interessert i en statlig 
åremålsstilling som toppsjef. Er man over 
femti år, må en regne med at det kan ta 
mer enn seks måneder å ska�e seg en ny 
lederjobb. Det vil hjelpe på dersom en får 
en avtale som sikrer en jobb i staten etter 
en åremålsperiode.

Det skal i høst ansettes 11 nye politimes-
tre. Regjeringen vil at de skal være embets-
menn og ikke ansattes på samme vilkår 
som sykehusdirektører for eksempel. Her 
vil vi kunne se hvordan det nye lederlønns-
systemet skal virke i praksis.

Det går som regel greit når ledere slut-
ter etter endt åremål. Problemet er hva en 
skal gjøre med ledere som ikke fungerer 
godt nok i åremålsperioden. Embetsmenn 

sies i praksis ikke opp. Det må i så fall skje i 
statsråd. Det kan virke som om Sanner ser 
for seg at lønn kan brukes som virkemid-
del både i forhold til gode og dårlige ledere.

«Sanner vil kutte lønnen til dårlige 
ledere», sto det å lese på NRK.no. Det et 
blindspor. Dårlige ledere må slutte. Det hol-
der ikke å frata dem noen titusener i året. 
De blir ikke bedre ledere av det.

– Ledere som oppnår spesielt gode resul-
tater kan få noe mer, mens ledere som ikke 
oppnår gode resultater kan bli holdt igjen, 
eller i verste fall også få noe mindre, sier 
Sanner til NRK. Hvis vi skal tolke Sanner i 
beste mening, ser han for seg at en bonus 
kan bortfalle et år dersom ikke resultatene 
er tilfredsstillende. Det er noe annet enn at 
grunnlønnen blir satt ned.

Konsekvenskultur
Regjeringen ønsker en «sterkere kon-
sekvenskultur». Å ønske det er én ting, å 
lage systemer og ansettelsesavtaler for det 
er noe annet. Regjeringen hadde mulig-
heten til å vise at de mener alvor med en 
konsekvenskultur for politiet. Tidligere 
justisminister Grete Faremo la opp til det 
ved å la Politidirektøren ansette de politi-
mestrene. Da kunne en lettere ha avviklet 
dem som ikke leverer godt nok. Regjeringen 

vil at politimestere skal være embetsmenn. 
Embetsmenn sies ikke opp, de kan knapt 
nok �yttes på.

Embetsmannstenkningen er et frem-
medelement i det resultatfokuset Jan Tore 
Sanner er opptatt av. Forvaltningen jakter 
ikke etter resultater. De forvalter på grunn-
lag av de mål politikerne setter. I sykehu-
sene og noen etater kan en på en helt annen 
måte enn i forvaltningen levere resultater.

Resultater er ikke enkelt i sammenhen-
ger der politikerne i realiteten har ansvaret 
for de mål forvaltningen skal oppnå. Hvilke 
resultater er det en departementsråd eller 
en ekspedisjonssjef skal måles på? Eller 
en politimester? Skal Nav-sjefen måles på 
ventetiden klientene har for å få utbetalt 
støtte de har krav på, hvor mange Nav klarer 
å ska�e arbeid? Eller på hvor mange som 
mottar uføretrygd?

Vi får ikke bedre ledere i staten ved å ha 
et tellekorps som kan identi�sere resulta-
ter og kalkulere bonuspoeng. Gode ledere 
merker man tilstedeværelsen av før man 
har begynt å telle. Sanner må gjerne opp-
fordre til at gode ledere får saftige bonuser, 
men bonuser bør gis mer ut fra skjønn enn 
å beregnes i kompliserte regneark med all 
verdens kriterier.

Mange, for ikke å si de �este, topple-
derne i staten er skrudd sammen slik at de 
gjør en like god jobb med eller uten bonus. 
Disse lederne motiveres av å ha fått et stort 
ansvar på fellesskapets vegne, av å motta 
annerkjennelse for den jobben de gjør og 
av å lykkes sammen med medarbeidere. 
Lønna synes de er grei nok, men de har 
såpass næringsvett at de ikke sier nei takk 
til bonus.

Sanner trenger ikke gjøre store innhogg 
i oljefondet for å få statlige toppledere til å 
tikke og gå. De tikker og går på ansvar, triv-
sel, respekt og annerkjennelse fra politisk 
hold, og vissheten om at de utfører et viktig 
arbeid. De er sin lønn verd – en del av dem 
fortjener til og med en bonus. De Sanner 
helst vil gi mindre lønn, bør han gjøre til 
spesialrådgivere framfor å vifte med en pisk 
han neppe kommer til å få brukt.

Rydder i statlige 
lederlønner
Jan Tore Sanner foretar en nødvendig opprydning i 
statens etterlønnspraksis. Men mer resultatavlønning i den 
politikerstyrte forvaltningen vil han neppe få dreis på.

Av Magne Lerø
ml@ukeavisen.no
Av Magne Lerø

«Sanner må gjerne 
legge opp til sa�ige 

bonuser for gode 
ledere, men det er 
bedre bonuser gis 

ut fra skjønn enn at 
de skal beregnes i 

kompliserte regne-
ark med all verdens 

kriterier.» Jan Tore Sanner ønsker seg en sterkere «konsekvenskultur», men det er uklart hvordan han  
lønnsmessig vil «holde igjen» ledere som ikke leverer gode nok resultater.
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For å videreføre og fornye dagens 
forsvar, trenger vi 180 milliarder 
kroner de kommende tolv årene, 

sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen da 
han la fram sitt fagmilitære råd til forsvars-
minister Ine Marie Søreide Eriksen. Alter-
nativet er å bygge ned forsvarsevnen slik 
at Norge i praksis ikke har forsvar innrettet 
mot moderne krigføring om 20 år.

Beløpet 180 milliarder i et tolv års per-
spektiv er ikke hugget i stein. Det kan koste 
mer eller det kan koste mindre. Forsvarsje-
fens poeng er at politikerne må bestemme 
seg nå. Forsvaret trenger en plan som de 
kan handle ut fra.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen 
mener politikerne i praksis har valgt å bygge 
drastisk ned vår forsvarsevne, men uten å 

velge det bevisst. Det har bare blitt sånn 
fordi bevilgningene til Forsvaret er blitt 
redusert. Samtidig har politikerne vegret 
seg for å kutte der det rammer lokalsam-
funn hardt. Diesen advarer mot å kjøpe 
dyre �y, båter og kjøretøyer hvis man ikke 
vil sørge for bevilgninger som sørger for at 
de kan brukes.

For ti år siden kjøpte Norge fem fregatter 
til over 20 milliarder kroner. I dag ligger tre 
av dem ved kai, kun en av dem er klar til 
operativ tjeneste. Forsvaret har ikke råd til å 
drifte tre av dem. Her må det skjæres igjen-
nom. Enten må Stortinget sørge for bevilg-
ninger som gjør det mulig i det minste å ha 
�re av dem operative. Å ha en i reserve, kan 
forsvares. Alternativet er at forsvaret forsø-
ker å få solgt to av fregattene.

48 jager�y
Stortinget har vedtatt å kjøpe 48 F-35 jager-
�y for 67,9 milliarder kroner. Sverre Diesen 
frykter det samme vil skje som med fregat-
tene. Han sier til Klassekampen at det fort 
vil ende med at 30 av de 48 �yene blir stå-
ende på bakken. Diesen kaller utviklingen 
innen Forsvaret absurd og at det nærmer 
seg idioti å bestille dyre jager�y uten sam-
tidig øke bevilgningene radikalt. Hvis utvik-
lingen fortsetter som nå, mener han vi like 
godt kan droppe å kjøpe nye �y. Det nytter 
ikke å ha moderne �y hvis forsvarsstruktu-
ren i praksis bryter sammen.

Tidligere i år leverte McKinsey en rap-
port til forsvarsminister Ine Marie Søreide 
Eriksen der de konkluderte med at for-
svaret kan e�ektivisere for 4,3 milliarder 
kroner. Da må en legge ned avdelinger i 
distriktene som det ikke lenger er behov 
for og diverse stabsavdelinger kan avvikles. 
Skal man kunne ta ut den e�ekten det her 
er snakk om, må Forsvaret kunne si opp 
o�serer. Det kan de ikke i dag. Alternativet 
til at o�serene får svekket sitt stillingsvern, 
er at de omplasseres til andre stillinger i 
det o�entlige. Vi kan i alle fall ikke opp-
rettholde avdelinger og staber av hensyn 
til de ansatte.

Tø�e valg
Politikerne bør forberede seg på å ta tø�e 
forsvarspolitiske valg denne høsten. Det 
nytter ikke lenger å skyve problemene 

foran seg. Hvis politikerne ikke er villige til 
en radikal økning i bevilgningene til For-
svaret, bør de umiddelbart vedta å kjøpe 
færre F-35 �y.

Det er viktig og nødvendig at Bruun-
Hansen deltar aktivt i diskusjonene om 
hva som skal prioriteres. Politikerne og 
befolkningen bør få vite hvilke forsvars-
aktiviteter han vil kutte dersom politikerne 
ikke vil gi ham mer enn halvparten at det 
han ber om.

SV har alt sagt at de ikke vil være med 
på en såpass stor økning av forsvarsbud-
sjettet som forsvarsministeren ber om. Da 
bør SV få vite ganske presist hva konsekven-
sene blir. Det er politikerne som skal vedta 
rammene, men det bør i større grad enn 
i dag være opp til Forsvaret å avgjøre hva 
pengene skal brukes til. Det betyr at For-
svarsministeren må få lov til å kutte. Det 
betyr å redusere kystvakten fra 15 til 13 
fartøyer, avvikle kystjegerkommandoen i 
Harstad, sjøheimeværnet og kystradartje-
nesten, kutte Heimevernet fra 42 000 til 30 
000 mannskaper, avvikle Setnesmoen, for 
eksempel.

Det vil stå strid om �ere av de kuttene 
Forsvarssjefen foreslår. Her gjelder det at 
politikerne holder tunga rett i munnen og 
ikke motsetter seg kutt av distriktspolitiske 
hensyn. Det overordnede mål må være å 
styrke vår forsvarsevne. Da må vi bruke mil-
liardene på det som teller om vi i framtiden 
skulle bli angrepet.

Forsvarspolitisk 
klarhet og idioti 
Politikerne må ska�e til veie 180 milliar-
der de neste 12 årene slik at vi kan opprett-
holde en rimelig forsvarsevne.

STICOS
PERSONAL

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
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 Overdreven 
klima-
optimisme
Regjeringen er klimaoptimister. Men er det 
egentlig grunn til å være så positive til det 
internasjonale klimatoppmøtet i Paris?

FOTO: FOTO: JOHANNES WORSØE BERG / NTB SCANPIX

New York, USA Fra 
v., Børge Brende, 
Utenriksminister, Erna 
Solberg, Statsminis-
ter, Tine Sundto�, 
Miljøvernminister på 
vei ned 2nd avenue 
til FNs hovedkvarter 
møter norsk presse 
i New York, nær FNs 
hovedkvarter på Man-
hattan før de skal inn 
og høre Pave Frans tale 
i hovedforsamlingen.

Av Joakim Birkeli Jacobsen
Jbj@medierogledelse.no

–V i er kommet et langt skritt videre mot 
en klimaavtale i Paris, sier Tine Sund-
toft til NRK denne uken. Grunnen til 

optimismen er at 130 land nå har levert inn sine 
nasjonale mål for utslippskutt.

Forskningsleder for klimaøkonomienheten i 
Cicero, Ste�en Kallbekken, er også optimistisk 
med tanke på en avtale i Paris, men ikke for kli-
maet.

– Jeg er optimist med tanke på om det blir kli-
maavtale denne gangen. Det klarte man jo ikke 
forrige gang i København, men grunnen til at man 
klarer det nå er at man har senket listen. Det blir 
mindre utslippskutt enn man trenger, sier han.

Cicero har sett på hva som skjer med klimaet 
dersom alle, eller svært mange, av de lovede kli-
matiltakene innføres. På lang sikt ligger det i dag 
an til en gjennomsnittlig temperaturøkning på 
mellom 3 og 4 grader, altså langt høyere enn det 
såkalte to-gradersmålet som vil begrense de mest 
katastrofale følgene av klimaendringer.

– Det er ikke bra, nei, sier Kallbekken.

●● Positiv. Det går mot en klimaavtale i Paris

●● Negativ. Den kommer ikke til å hindre store 
klimaendringer

●● Realistisk. Viktige land som Kina og USA gjør 
nasjonale fremskritt

Bremser
Grunnen til at regjeringens klimaoptimisme med 
god grunn kan jekkes ned noen hakk, er at mange 
land fortsatt ikke ønsker eller evner å føre en sterk 
klimapolitikk. I USA er ønsket økende, men fort-
satt skorter det på evnene. Og det holder at noen 
få land trenerer prosessen.

– Internasjonale forhandlinger krever konsen-
sus. Alle må være enige, og de som ønsker færrest 
kutt, setter tempoet i forhandlingene, sier Kall-
bekken.

Et land som virkelig bremser, er Saudi-Arabia, 
ifølge ham. 

– Samtidig som de uttrykker bekymring for 
klimaendringenes konsekvenser, ønsker de ikke 
å støtte en politikk som senker verdien av oljeek-
sporten deres, sier han.

Nasjonal fremgang
Europa er og har vært en pådriver i klimaforhand-
lingene. Særlig Danmark, Sverige, Storbritannia og 

Tyskland. Men ikke alle europeerne ønsker å se 
en god og bindende avtale i Paris. Kull-avhengige 
Polen er anføreren blant de mer klimaskeptiske 
landene.

Selv om klimaforhandlingene ikke legger seg 
opp i politikken på hjemmebane, man er mer opp-
tatt av å bli enige om og fordele totale utslippskvo-
ter, er det på den nasjonale scenen at det kan være 
grunn til å se lyspunkter.

– Kina viser større vilje enn tidligere. Det er helt 
klart. Jeg tror kinesiske myndigheter har innsett at 
forurensing skaper store problemer og at man er 
nødt til å handle, sier han.

Kina har i �ere år slitt med luftforurensing, 
overfylte veier, tørke og �om, og konsekvensene 
begynner å bli høye og dyre.

– Det er tegn til at Kina tar klimaspørsmålet 
mer seriøst nå enn for bare noen år siden. Det 
foreslåtte kvotesystemet er et eksempel på det. 
Avtalen med USA også. Hvis det gjøres riktig, kan 
det være et tiltak med stor e�ekt, sier Kallbekken.

Men det er et stort hvis. I dag vet ikke kineserne 
engang hvor mye de slipper ut. Og tallene man 
operer med, er både vanskelige å regne ut og legge 
sin lit til. I motsetning til praksis i Europa o�ent-
liggjør kineserne kun hvor mye energi de bruker 
i form av tonn kull for eksempel. Deretter må kli-
maforskere regne dette om til utslippsdata. Det 
innebærer gjerne forutsetninger om kvaliteten på 
kullet og kraftverkenes teknologi.

Mange er skeptiske til hvordan et kvotesystem, 
som er avhengig av sikre datakilder om utslipp og 
høy tilitt til systemet, vil klare seg i Kina. Kvote-
systemet i Europa kan ikke sies å ha vært en stor 
suksess siden opprettelsen. Problemet har vært 
at politikerne hele tiden har falt for fristelsen og 
delt ut så mange kvoter at prisen på CO2, det som 
skulle gjøre det dyrere å forurense, egentlig aldri 
økte. I dag koster det om lag 8 euro å slippe ut et 
tonn CO2 i Europa.

Lyspunkt
Men begravet i kinesiske utslippsdata ligger det 
kanskje likevel et lite klimahåp. I arbeidet med å 
oversette energitall til utslippstall kan forskerne 
faktisk ha tatt for hardt i. Kallebekkens kollega i 
Cicero, Glen Peters, har vært delaktig i å avdekke at 
man kanskje har overvurdert de kinesiske utslip-
pene med så mye som 10 prosent. Fordi Kinas 
utslipp utgjør om lag 30 prosent av den globale 
totalen, betyr det at verdens utslipp kanskje er 3 
prosent lavere. Det høres kanskje ikke så mye ut, 
men det tilsvarer et utslippskutt på størrelse med 
all internasjonal transport.

«Det er ikke 
bra, nei» 
Ste�en 
 Kallbekken, 
Cicero

Klimatoppmøtet i Paris
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 LEAN FORUM NORGES ÅRSKONFERANSE

INNOVASJON OG  
OMSTILLING

For mer info  
og påmelding: 

leanforum 
norge.no

Samarbeidspartnere:

 

“THE HISTORY AND MODELS OF  
LEAN TRANSFORMATION”

Møt Daniel Jones, medforfatter av bøkene  
“Lean Thinking” og “The Machine that Changed  
the World” - som begge var med på å definere  

Lean og dermed initiere en verdensom- 
spennende bevegelse og en  

like aktuell trend.

“THE HISTORY AND MODELS OF “THE HISTORY AND MODELS OF 
LEAN TRANSFORMATION”LEAN TRANSFORMATION”

“THE HISTORY AND MODELS OF “THE HISTORY AND MODELS OF “THE HISTORY AND MODELS OF 

10.–11. 
november 

2015 på Quality  
Hotel Expo 

Fornebu
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Aktuelt

EU strammer grepet  
om «velferdsturistene»
En fersk dom i EU-domstolen åpner opp for en langt 
mer restriktiv praksis i forhold til utbetaling av visse 
sosiale ytelser til EU-borgere. Debatten om «velferds-
turisme» og  «trygdeeksport» har dermed tatt en 
ny vending. Dommen sees på som prinsipiell.

FOTO: FLICR.

Dagens praksis inne-
bærer at personer som 
arbeider i et annet land i 
EØS-området kan sende 
opptjente trygdeytelser 
hjem til landet de kom-
mer fra.

Av Esben Ho�
esben.ho�@ukeavisen-no

Det er ifølge EU/EØS-nytt dommen i den 
såkalte Alimanovic-saken som nå kan 
endre praksis. Alimanovic-saken gjel-

der personer som har fått avslag på å motta tysk 
«grunngaranti», en sosialhjelp som skal sikre hjel-
petrengende arbeidssøkere et slags eksistensmi-
nimum. En tidligere dom har slått fast at Tyskland 
ikke trenger å utbetale denne sosialhjelpen til EU-
borgere som �yttet til landet kun for å motta slike 
ytelser. Alimanovic-saken gjelder EU-borgere som 
har �yttet til Tyskland for å søke jobb, og som har 
hatt arbeid en kort tid.

Denne type ytelser er også blitt kalt for «vel-
ferdsturisme» og «trygdeeksport», som også har 
vært et tema i Norge.

Dagens praksis innebærer at personer som 
arbeider i et annet land i EØS-området kan sende 
opptjente trygdeytelser hjem til landet de kommer 
fra. Det er til dels betydelige forskjeller i nivået på 
velferdsordninger og gjennomsnittlig levestan-
dard innenfor EU/EØS-området.

Et eksempel som har vært trukket frem er hvor-
dan hjemvendte polakker, hvor for eksempel man-
nen fortsatt arbeider i Norge, mottar barnebidrag 

eller andre sosiale ytelser fra Norge i hjemlandet. 
Størrelsen på ytelsene er etter polske forhold for-
midable. Ifølge en rapport fra NAV utgjør kontant-
støtten nærmere 80 prosent av gjennomsnittlig 
årslønn i Polen. Barnetrygd og kontantstøtte kan 
utbetales til et annet EØS-land så lenge én av forel-
drene har arbeidet og oppholdt seg i Norge i minst 
12 måneder. Hvis man arbeider i Norge kan man 
sende hjem barnetrygd og/eller kontantstøtte til 
kone og barn i Polen

Norge har mottatt svært mange arbeidsinnvan-
drere siden EU-utvidelsene i 2004 og 2007.

Usikkert
Men det er svært usikkert hvor stort problemet 
med «velferdsturisme» er. Ifølge et Fafo-notat 
fant en utredning fra EU-kommisjonen i 2013 at 
velferdsturisme ikke var særlig utbredt. De �este 
som drar ut er motivert av høyere lønninger, ikke 
velferdsgoder.

EU-kommisjonen har framholdt at likebehand-
lingsprinsippet er helt grunnleggende for å sikre 
migrantenes rettigheter, men har nå åpnet for en 
diskusjon om velferdsturisme og eksport av vel-
ferdsytelser.

Både barnetrygden og kontantstøtten er tilpas-
set et norsk kostnadsnivå, og gir adskillig bedre 

kjøpekraft i lavkostnadsland. Dette kan gi et insen-
tiv for EØS-borgere med barn i kontantstøttealder 
å reise til Norge for å arbeide.

Det har, ifølge NAV, vært en markant økning 
i andelen kontantstøtteutbetalinger til utlandet 
siden EU-utvidelsen i 2004 til 2014. Frykten er at 
migranter ser en mulighet til å utnytte dette sys-
temet, noe som kan gi større utgifter for Norge. 
Følgende ordninger gjelder:

●● Likebehandling: Alle personer fra EØS-land 
skal behandles likt, og ha samme rettigheter 
og plikter fra første dag de lovlig oppholder 
seg i et annet EØS-land.

●● Sammenlegging: Det vil si at man kan bruke 
rettigheter opparbeidet i et land i et annet 
EØS-land. Norge krever for eksempel mini-
mum tre års opptjening for å få alderspensjon. 
Men, hvis man har jobbet to år i Polen og ett 
år i Norge, har man rett på alderspensjon i 
Norge.

● Proratisering: Det betyr at personer som har 
arbeidet i �ere land får alderpensjon fra alle 
landene der man har opptjent pensjonsret-
tigheter – ut fra den tiden de har jobbet. Til 
sist er prinsippet om eksportabilitet viktig. 
Opparbeidede trygderettigheter skal kunne 
utbetales under opphold i andre EØS-land.

●● Dagpenger: For å motta dagpengeytelser må 
man kunne dokumentere at man har mistet 
jobben i Norge (eller fått redusert arbeidstiden 
med minst 50 prosent). Rettigheten til trygd 
kan være opptjent i et annet EØS-land, men 
man må ha jobbet minst én dag i Norge for å 
få trygd her.

Utredning på gang
Hele denne problemstillingen var noe EU-stats-
råd Vidar Helgesen trakk frem i en redegjørelse 
for Stortinget i mai i år. Regjeringen mener at 
utviklingen de siste årene med økt arbeidsinn-
vandring har ført til vekst i eksporten av norske 
trygdeytelser.

I Stortinget sa Helgesen at Regjeringen i løpet 
av året vil legge frem en stortingsmelding med en 
helhetlig tilnærming til spørsmålet om eksport av 
velferdsytelser, innenfor rammene av den euro-
peiske diskusjonen.

Dette skjer samtidig som Europa og verden 
opplever en �yktningekatastrofe av dimensjoner. 
Siden sommeren har en halv millioner syrere �yk-
tet Syria. Anslaget for totalt antall asylsøkere til 
Norge i løpet av 2015 er på 16.0000.

Diskusjon i �ere europeiske land har ført til 
at EU-kommisjonen nå har åpnet for en dialog 
om eksport av velferdsytelser, men selvsagt uten 
å kompromisse med det viktige prinsippet om 
fri bevegelse. Norge tar del i denne europeiske 
dialogen.

For å hindre utnyttelsen av de lukrative trygde-
ytelsene i særlig de nord-europeiske landene, har 
�ere land gått inn for å tilpasse trygdeutsendelser 
til lønnsnivået i mottakerlandet. Den andre mulige 
løsningen er å omgjøre noen av trygdeordningene, 
særlig kontantstøtten og barnetrygden, til bosteds-
baserte rettigheter. Dette er basert på ideen om at 
det først og fremst er mennesker som bor i Norge 
som burde få nyte norske velferdsgoder.

I dag er trygdeeksport en relativt liten utgifts-
post på statsbudsjettet. Det er også mange som 
peker på at hoveddelen av trygdeeksporten går 
til nordmenn, i all hovedsak norske pensjonister 
i for eksempel Spania.

«Både bar-
netrygden 
og kontant-
støtten er 
tilpasset et 
norsk kost-
nadsnivå, og 
gir adskil-
lig bedre 
kjøpekra� i 
lavkostnads-
land»

Europa
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Les mer på ford.no

Oslo v/Alnabru
Strømsveien 266
tlf. 227 93 600

Åpningstider:
Man–fre  09:00 – 17:00
Tors 09:00 – 19:00
Lør 10:00 – 15:00

Stavanger-Sandnes
Stokkamyrveien 26

Åpningstider:
Man–fre 08:00 – 16:30
Tirs 08:00 – 20:00
Lør 10:00 – 14:00 kvernelandbil.no
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Av Aasa Christine Stolz
red@ukeavisen.no

Allerede klokken halv åtte om morgenen 
banker hun på politimesterens dør. Rig-
mor Isehaug, lederen for vold og sede-

lighetsseksjon ved Bergen sentrum politistasjon, 
har vært grytidlig oppe denne morgenen. Hun 
har ikke for vane å gå direkte til politimesteren i 
enkeltsaker, men denne dagen er hun opprørt og 
ser ingen annen mulighet.

Det gjelder et NRK-intervju fra dagen før. Et 
intervju der visepolitimester Gunnar Fløystad blir 
spurt om det er riktig at etterforskeren som slo 
alarm i Monika-saken ble bedt om å ikke se på 
saken. Han svarer at det ikke er riktig, at en gruppe 
var nedsatt for å vurdere saken på nytt.

Isehaug tenker at det er løgn.
– Du må stoppe disse uttalelsene før det eska-

lerer, sier hun til politimesteren.

8 år gamle Monika er jenta som i november 
2011 blir funnet død i en sokkelleilighet på Sund 
i Hordaland. Det er moren som �nner henne. 
Saken blir henlagt etter at politiet konkluderer 
med at den lille jenta har tatt sitt eget liv. Vel ett år 
senere snubler politietterforsker Robin Schaefer 
over saken. Han oppdager at en mulig barne-
morder går fri. Schaefer slår alarm og lykkes etter 
lang tids kamp å få saken gjenopptatt. Morens 
tidligere samboer pågripes i oktober 2014, mis-
tenkt for drapet. Saken er ennå ikke kommet for 
retten.

Monika-saken skal imidlertid vise seg å bli det 
som utløser �ere varslingssaker internt i politiet 
i Hordaland.

Varslingsrutinene våre er overhodet ikke 
tilpasset organisasjonen vår. Dette er hva HMS-
rådgiver Per Terje Engedal tenker da han i septem-
ber 2013 går gjennom varslingsrutinene ved Hor-
daland Politidistrikt, og også deltar på et seminar 
om varsling. Han ber om et møte med ledelsen; 
politimester Geir Gudmundsen og administra-
sjonssjef Arne Vidar Hansen. Budskapet hans er 
krystallklart: Varslingsrutinene er ikke tilpasset 
politiet og vil ikke kunne fange opp en eventuell 
varslingssak. Noe må gjøres.

Så overtar tausheten. Ingen ting skjer.
Engedal forstår at politidistriktet når som helst 

kan bli stilt overfor en situasjon det ikke vil være i 
stand til å håndtere. Han har sagt fra om at HMS-
arbeidet som daglig håndterer liv og død ligger 
med knekt rygg og at faren for uheldige situasjoner 
er reell. Engedal melder på nytt fra til sine ledere: 
Politimester Geir Gudmundsen, daværende vise-

politimester John Reidar Nilsen og daværende 
administrasjonssjef Arne Vidar Hansen.

31. desember 2013, et annet sted i politidistrik-
tet: Politietterforsker Schaefer gjør funn i Monika-
saken som han mener kan peke mot en gjernings-
mann. Han bestemmer seg for at dette er en sak 
han ikke kan la ligge selv om det ligger utenfor 
hans ansvarsområde. Schaefer blir ilagt munn-
kurv, motarbeidet og til slutt sykemeldt.

Da Monika-saken eksploderte i o�entligheten 
noen måneder senere, var det en varslet katas-
trofe, ifølge Engedal.

Det har nå gått to år siden Engedal tok det før-
ste av mange initiativ til å få manglende systemer, 
revisjoner og rutiner på plass. Flere henvendelser, 
skriftlige varsler og taler i ledelsesmøter senere, 
er ingenting gjort. Han føler seg kneblet, margi-
nalisert og vingeklippet av en ledelse som, ifølge 
Engedal, nekter å ta innover seg det som ikke fun-
gerer. Engedal tenker at Hordaland politidistrikt 
har robbet ett år av hans liv. For bare 12 måneder 
siden var han det han beskriver som en særdeles 
sprek fyr, nå føler han seg på mange måter som en 
slagen mann. Kampen har tæret på kropp og sjel.

Politimester Gudmundsen, tidligere admi-
nistrasjonssjef Hansen, nåværende administra-
sjonssjef Odd Dale, daværende visepolitimester og 
nåværende politimester John Reidar Nilsen samt 
driftsenhetslederne blir gjentatte ganger grundig 
informert om hva Engedal har avdekket, men han 
får inntrykk av å tale for døve ører.

– De forstår ikke eller ville ikke forstå at noe var 
galt. Jeg �kk skylden. Det var jeg som ikke visste 
hva jeg snakket om, jeg var problemet. Men jeg 
gjorde bare jobben min.

Hele sitt yrkesaktive liv har han båret uniform; i 
brannvesenet, helsevesenet, Forsvaret og i politiet, 
men Engedal er en sivil som kanskje ikke kjenner 
politiets uskrevne regler. På underarmen har han 
tatovert sva marga: følg din veg. Den er en påmin-
nelse om ikke å «gå i takt» eller ta letteste utvei når 
det røyner på. En høytstående kilde i politiet sier at 
Engedal blir oppfattet som en som står for noe annet, 
en som ikke er en del av politikulturen. En løs kanon.

Engedal gir seg ikke. Han skriver notater og 
snakker jevnlig i ledermøter om at HMS-arbeidet 
ikke fungerer. Han hevder politiet ikke forholder 
seg til egne lover og regler, som Arbeidsmiljøloven 
og Internkontrollforskriftene. Han får følelsen av 
at lederne mer eller mindre lukker ørene.

Han kjenner at det tærer på kreftene. Han er 
den eneste personen blant 1200 ansatte som 
skal forvalte og passe på at sikkerhet og miljø 

Varsler-
opprøret
Varslere trekker seg fordi de ikke orker mer. 
De som har ansvaret klamrer seg til makten. 
Møt Hordalands skakkjørte politikammer.

Dokumentar:  Politiets varslere

Bakgrunn:
Siden 2013 har fem personer vars-
let om sterkt kritikkverdige forhold 
ved Hordaland politikammer i 
Bergen. En av dem, Robin Schaefer, 
avdekket Monika-skandalen og 
har siden skrevet bok om varslings-
saken. Varslerne har ikke sagt mye 
offentlig. I denne Plot-artikkelen 
snakker tre av dem ut. Etter å ha 
opplevd å bli avvist og motarbeidet 
i flere år, øyner de nå et håp. Jus-
tisdepartementet har tatt initiativ 
til en omfattende gransking av for-
holdene ved politikammeret. Plot 
har også snakket med eksperter 
og andre som kjenner forholdene 
i politiet for å finne ut av hvordan 
det kunne gå så galt som det har 
gjort i Bergen.

Bakgrunn:
Siden 2013 har fem personer vars-
let om sterkt kritikkverdige forhold 
ved Hordaland politikammer i 
Bergen. En av dem, Robin Schaefer, 
avdekket Monika-skandalen og 
har siden skrevet bok om varslings-
saken. Varslerne har ikke sagt mye 
offentlig. I denne Plot-artikkelen 
snakker tre av dem ut. Etter å ha 
opplevd å bli avvist og motarbeidet 
i flere år, øyner de nå et håp. Jus-
tisdepartementet har tatt initiativ 
til en omfattende gransking av for-til en omfattende gransking av for-til en omfattende gransking av for
holdene ved politikammeret. Plot 
har også snakket med eksperter 
og andre som kjenner forholdene 
i politiet for å finne ut av hvordan 
det kunne gå så galt som det har 
gjort i Bergen.
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Geir Gudmundsen (bildet) 
fratrådte sin stilling som 
polti mester i Hordaland 

politi distrikt på midlertidig 
basis i februar. I juni trakk 

han seg.  Men det er �ere 
ledere i politi distriktet som 

får kritikk fra varslere i 
organisa sjonen.

FOTO: MARIT HOMMEDAL /  
NTB SCANPIX
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Dokumentar:  Politiets varslere

blir  ivaretatt. Han opplever ingen vilje til å imple-
mentere HMS-rutinene i driften. I verste fall kan 
liv gå tapt, tenker han. Han kommer til at det er 
faglig uforsvarlig for ham å fortsette og ser ikke 
noen annen utvei enn å si opp sin stilling.

Etter oppsigelsen er det igjen den store still-
heten som rår.

To uker før han skal slutte tar ledelsen kontakt. 
Daværende administrasjonssjef Hansen lover bot 
og bedring. Engedal øyner håp og trekker oppsi-
gelsen. Kona er lettet. Hun likte ikke at han sa opp 
uten å ha en annen jobb å gå til. To barn hjemme 
krever sitt.

– Jeg trakk oppsigelsen, men satt fremdeles 
med følelsen av at min stilling var et slags alibi 
for etaten.

14 . januar 2014 sender han et notat til Arbeids-
miljøutvalget der han er fryktelig konkret: Dette 
gjør vi ikke. Dette fungerer ikke. Her bryter vi 
loven.

Samtidig begynner rykter om Monika-saken å 
svirre i gangene på politihuset i Bergen. Da Enge-
dal får høre om saken til Schaefer, er han ikke i tvil; 
dette er en varslingssak. Han sender �ere e-poster 
til administrasjonssjef Dale og politimester Gud-
mundsen med forslag om hva de kan foreta seg 

for å ivareta Schaefer og for å beskytte organisa-
sjonen.

Igjen øredøvende stillhet.
HMS-rådgiveren føler seg tilsidesatt, utestengt 

fra diskusjoner og dyttet ut på sidelinjen.
Etter to år med press blir det endelig godkjent 

av politimester Gudmundsen at det skal gjen-
nomføres en revisjon av hvordan politidistriktet 
vurderer trusler og gjennomfører risikoanalyser. 
Engedal bruker mye tid sammen med hovedver-
neombud og en representant fra bedriftshelse-
tjenesten de neste månedene. Kvelder og helger 
går med.

Rapporten, som sendes til Arbeidsmiljø-
utvalget (AMU) i november, er knusende. Den 
viser klare mangler når det gjelder risikovurdering 
og identi�kasjon av farer og trusler, noe som betyr 
at ledelsen risikerer å ta beslutninger på sviktende 
grunnlag.

Politimester Gudmundsen reagerer. Sporenstreks 
sender han en e-post til samtlige medlemmer i AMU, 
men utelater Engedal. Gudmundsen stiller spørsmål 
ved Engedals kompetanse og om instruksene for 
revisjon er fulgt. Daværende visepolitimester Nilsen 
kontakter bedriftshelsetjenesten for å spørre om de 
kan stille seg bak kvaliteten på rapporten.

Ifølge en kilde innad i politiet visste alle at HMS-
arbeidet ikke fungerte, og rapporten burde derfor 
ikke kommet som en overraskelse på noen. Enge-
dal, som kort tid etter blir informert av et annet 
AMU-medlem om Gudmundsens e-post, svarer 
resolutt på kritikken og viser til at revisjonsrap-
porten følger spesialinstruksen til punkt og prikke.

– Jeg opplevde at jeg ble trakassert av politimes-
teren, sier Engedal.

Da Gudmundsen får høre om Engedals reak-
sjon, bedyrer han i en e-post at dette ikke var hans 
mening. Engedal forteller at han i et møte i etter-
kant av fremleggelsen får beskjed fra Odd Dale om 
at han er inkompetent.

– Ledelsens behandling av revisjonsrapporten 
har vært absurd, nettopp fordi de gikk løs på meg 
og ikke på de alvorlige manglene og feilene som 
vi avdekket, sier Engedal.

I november 2014 informerer Engedal Gud-
mundsen om at han vil varsle Arbeidstilsynet om 
de kritikkverdige forholdene han er vitne til, og 
som han har informert ledelsen skriftlig om �re 
ganger siden 2012. Engedal mener kunnskapen 
om HMS-arbeid må økes og at det må bli en inte-
grert del av organisasjonskulturen. Varselet ligger 
på Arbeidstilsynets skrivebord 12. desember.

– Monika-saken er en konsekvens av omfat-
tende systemsvikt og kunnskapsmangel blant 
lederne om hvilke regelverk de skal forholde seg 
til, mener Engedal.

I desember blir han sykemeldt. Han tenker på 
saken hver våkne time, det følger ham i drømmene 
de få timene han sover. Han bestemmer seg for å 
undersøke om de også tidligere har hatt proble-
mer knyttet til HMS, og oppdager at de samme 
problemene som han har tatt opp er blitt identi�-
sert i 2004, 2007, 2009 og 2010. Ingenting har blitt 
gjort. Noen eller noe har stoppet det.

På nyåret er han tilbake på jobb og blir kalt inn 
til et møte med administrasjonssjef Dale. Møtet 
ender med et direktiv om at personalsjef Linda 
Birkeland skal overta HMS-ansvaret. Engedal får 
munnkurv. Engedal sier han føler seg urettferdig 
behandlet, og ber om at de vurderer saken på nytt. 
15 minutter senere får han det samme budskapet 
skriftlig.

Han er vingeklippet, degradert og parkert.
Men hos Arbeidstilsynet opplever Engedal å 

bli tatt på alvor. Politidistriktet har fått et omfat-
tende pålegg med frist ut året som følge av Enge-
dals varsel.

– Når du ser den aggressiviteten og energien 
Gudmundsen, Nilsen og Dale har brukt på å kne-
ble meg og for å få meg vekk… det er så omfat-
tende, systematisk, iboende fandenivoldsk. Vi kan 
ikke tillate at en så viktig institusjon er så uten sty-
ring, sier han.

Rigmor Isehaug har tilbragt 37 år av sitt liv i 
politiuniform, men til slutt orket hun ikke lenger 
å forholde seg til politiledelsen i Bergen.

– Jeg ble møtt med en utrolig arroganse og en 
hersketeknikk uten grenser. Jeg ble utestengt og 
jeg �kk ikke vite om hva som skjedde.

Slik oppsummerer Rigmor Isehaug, tidligere 
leder for seksjon for vold og sedelighet, sin siste 
tid i politiet.

«Siste års hendelser (Monika-saken) har gått 
innpå meg personlig. Jeg sliter med å opprettholde 
den motivasjonen min stilling krever. I tillegg kjen-
ner jeg at jeg ikke lenger har den nødvendige til-
lit til ‘systemet’ og enkelte av de personene jeg i 
fremtiden mest sannsynlig vil måtte samarbeide 
med», skriver Isehaug i oppsigelsen sin.

Som nærmeste leder til Schaefer i Monika-
saken var Isehaug dypt involvert i arbeidet med å 
få gjenopptatt saken. I mediene er hun imidlertid 
blitt fremstilt som en av lederne som sviktet når 
det gjaldt.

«Tross alt er både sjefen min (Isehaug) og sta-
sjonssjefen (Olav Valland) to personer jeg har hatt 
et godt forhold til hele veien. Innledningsvis støt-
tet de meg også fullt ut i synet på å få behandlet 
Monika-saken på ny, helt til de mistet evnen og 
viljen til å tenke selv og beordret både seg selv og 

«De forstår 
ikke eller 
ville ikke for-
stå at noe var 
galt. Jeg �kk 
skylden.»
Per Terje Engedal, 
HMS-rådgiver

HMS-ansvarlig Per Terje Engedal har gang på gang varslet om det han mener er kritikkverdige forhold, 
herunder varslingsrutiner som ikke er tilpasset politiet.  FOTO: AASA CHRISTINE STOLTZ  
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meg til å ligge unna saken.» Dette skriver Robin 
Schaefer i sin bok Monika-saken. Min historie – fra 
drapsetterforsker til varsler.

Isehaug selv opplevde at hun �kk munnkurv. 
Hun mener hun ble utsatt for øredøvende taushet, 
direkte løgner og aktiv motarbeidelse. Hun ble, 
som Schaefer, utestengt fra vesentlige arkiver. Alt 
for å få henne til å ikke å bry seg om saker «hun 
ikke hadde noe med». Det ble til slutt for mye, selv 
for en erfaren politietterforsker.

I Fougner-rapporten fra juni i år, der advo-
katselskapet Wiersholm gransket arbeidsgivers 
håndtering av Schaefers engasjement for å få 
gjenopptatt etterforskningen av Monika-saken, 
blir Isehaug omtalt som en «med-varsler». Det er 
hun glad for.

Det har vært stille fra Isehaug siden hun tok 
det som av �ere er blitt oppfattet som et etisk opp-
gjør med etaten. Hun har ikke før fortalt hele sin 
historie.

– Jeg stanget mot en mur. Det var uten side-
stykke, sier hun, men hun er langt fra ferdig med 
Monika-saken selv om hun nå har pensjonert seg.

Første gang Robin Schaefer kom til Isehaug og 
delte sine funn og bekymringer om Monika-saken, 
var nyttårsaften 2013. Det er åpenbart for henne 
at her har det skjedd alvorlige feil. Hun nøler ikke, 
bruker de første dagene i januar på å gå gjennom 
sakspapirene, og misliker hele prosessen. Hun ber 
Schaefer lage et notat som de kan ta videre i linjen.

De to stiller på et møte med påtaleansvarlig 
Sidsel Isachsen samt en etterforskningsleder og 
en jurist fra påtaleseksjonen hvor Schaefer går 
gjennom funnene sine. I etterkant leverer Ise-
haug et grundig referat. Hun har en dårlig følelse. 
Schaefer er litt mer optimistisk. Så venter de. 
Isehaug etterspør en avgjørelse �ere ganger før 
de mottar tilbakemelding fra Isachsen, samme 
person som opprinnelig avgjorde at saken skulle 
henlegges, at det ikke er grunnlag for en ny etter-
forskning.

Schaefer gir seg ikke, og kort tid etter skriver 
han et nytt notat i samarbeid med Isehaug som 

hun sender direkte til politimester Gudmundsen 
etter å ha avklart dette med stasjonssjef Olav Val-
land. Tilbakemeldingen er at saken skal ses på 
av visepolitimester Gunnar Fløystad i samarbeid 
med Isachsen og Valland. Men Isehaug hører 
ingenting.

Både Isehaug og Valland støtter Schaefers poli-
tifaglige grunner for å få gjenopptatt saken.

I mellomtiden blir Schaefer sykemeldt i én 
uke. Isehaug forteller at hun får hun høre fra 
lederen sin at det er uttalt at saken burde få per-
sonellmessige forfølgninger for både Schaefer 
og Isehaug. Hun får høre at Isachsen håper Val-
land «gir dem pisken» for at de trår der de ikke 
har lov til. Bergensavisen (BA) har i en artikkel 
om hendelsen, som også er omtalt i Fougner-
rapporten fra juni 2015, skrevet at Valland hevder 
at han ble bedt om å «parkere» Robin Schaefer 
og bruke «lederpisken». Isachsen og Fløystad er 
ifølge BA helt uenige i Vallands fremstilling av 
hva som ble sagt.

Isehaug tar ikke Isachsen alvorlig. Isachsen har 
ingen formell styringsrett overfor henne, og hun 
bestemmer seg for å skjerme Schaefer som har 
nok påkjenninger

Etter mange år i etaten er Isehaug opptatt av å 
følge reglene, at beskjedene skal gå i linjen. Hun 
er også opptatt av at Schaefer skal få æren for 
sine oppdagelser. Isehaug og Schaefer fortsetter 
å kreve fra påtaleansvarlig Isachsen, visepoliti-
mester Fløystad og politimester Gudmundsen at 
noen ser på saken.

Ingenting skjer.

Schaefer nekter å slippe saken. Han melder 
fra til ledelsen at bistandsadvokaten vil bli varslet 
dersom ingenting skjer. Det tar 39 minutter før 
responsen kommer fra Fløystad om at saken skal 
følges opp, men at den ikke kan få prioritet umid-
delbart da det ikke er tidskritisk.

Isehaug får nå beskjed om å sørge for at Schae-
fer ikke skal opptre aktivt utad i en sak han ikke har 
ansvar for. Hun er opprørt over beskjeden, men 
bringer den videre til Schaefer som beordret. Poli-

timannen har fram til denne dagen følt at Isehaug 
har støttet ham, men dette blir et vendepunkt:

«Jeg kan nesten ikke tro at mine nærmeste 
ledere, som så langt har gitt mine faglige innspill i 
saken full støtte, nå bøyer av for urett og har så lite 
mot at de ikke står sammen med meg om saken 
lenger. Jeg kjenner en gryende følelse av forakt mot 
mitt eget system, hvor misforstått lojalitet ser ut til 
å dominere», skriver Schaefer i boken sin.

Isehaug er frustrert. Hun er under press fra �ere 
kanter, har mange andre alvorlige saker som kre-
ver og fortjener tid og oppmerksomhet. Ressur-
sene er knappe. Noen dager senere får hun en ny 
e-post fra Schaefer, der han sier at han vil kontakte 
bistandsadvokaten selv om han har fått beskjed 
om å holde �ngrene av fatet. Han peker på at han 
har en plikt som politimann til å følge opp så lenge 
ingenting skjer i saken.

Isehaug er enig med Schaefer, men ønsker å 
snakke med Valland før Schaefer gjør alvor av 
dette. Hun er fremdeles opptatt av å følge reglene 
slik at ingen blir skadelidende. Beskjeden hun får 
er at Fløystad og politimester Gudmundsen har 
informert Valland om at en egen gruppe skal se på 
saken førstkommende mandag. Valland snakker 
deretter med politimester Gudmundsen, og kom-
mer til Isehaug med klar beskjed om at Schaefer 
ikke skal foreta seg noe i sakens anledning, ikke 
søke støtte hos andre og bruke hele arbeidstiden 
sin på de sakene han blir tildelt.

Isehaug synes det er svært ubehagelig å bringe 
beskjeden til Schaefer. Samtidig tror hun på ledel-
sen når de sier at mandag skal det skje. Hun vil 
så gjerne fortelle dette til Schaefer, men får ikke 
tillatelse.

Hun sier det ikke til ham, men tenker at han 
bør la Monika-saken ligge litt, konsentrere seg om 
resten av porteføljen sin. Schaefer er kritisk til det 
som skjer. «Det må selvsagt være mot alle skrevne 
og uskrevne regler å be en ansatt tie om et så alvor-
lig forhold», skriver han i boken.

– Jeg oppfattet beskjeden om at Robin måtte 
holde seg vekke, som om den gjaldt meg 
også, sier Isehaug.

Rigmor Isehaug, tidligere leder for vold og sedelighetsseksjonen i Hordaland politidistrikt, sa opp etter 37 år i politiet. Hun orket ikke lenger å forholde seg til ledelsen.  FOTO: AASA CHRISTINE STOLTZ  

«Jeg ble møtt 
med en utro-
lig arroganse 
og en herske-
teknikk uten 
grenser.»
Rigmor Isehaug, 
tidligere seksjons-
leder for vold 
og sedelighet, 
 Hordaland
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Dokumentar:  Politiets varslere

Den omtalte mandagen kommer. Schaefer er 
sykemeldt, og Isehaug hører ingenting fra grup-
pen som skulle se på saken. Torsdag samme uke 
får Isehaug beskjed om at saken skal bli sett på – 
men av de samme som har sett på den tidligere, 
med påtaleansvarlig Isachsen i spissen. Dette er 
noe ganske annet enn det hun �kk forståelse for 
uken før.

Isehaug forsøker å følge med i sakens utvik-
ling i det elektroniske saksbehandlingssystemet til 
politiet, BL. En dag kommer hun ikke inn. Verken 
i BL eller i etterretningsregisteret til saken. Det går 
opp for henne: De har utestengt henne. Lederen 
for vold og sedelighetsavdelingen i Hordaland 
politidistrikt er aktivt blitt utestengt fra en sak i 
et system hun er avhengig av å ha tilgang til for 
å gjøre jobben sin. Hun kan nesten ikke tro det.

Isehaug er henvist til å følge saken i mediene. 
I tiden som går, jobber Schaefer fortsatt med å få 
gjenopptatt saken. Han går til bistandsadvokat 
Stig Nilsen, Kripos og Politiets Fellesforbund med 
lokallagsleder Kjetil Rekdal i spissen.

I april 2014 deltar Schaefer på et møte med 
Isehaug og Valland. Her tar de begge selvkritikk 
og langt på vei unnskylder at Schaefer ble ilagt 
munnkurv.

– Jeg trodde lenge at saken nå ble sett på på 
nytt, sier Isehaug.

Saken begjæres til slutt gjenopptatt av bistands-
advokaten. Isehaug blir glad, og sier til Schaefer at 
dette er en fjær i hatten for ham.

Det har vært mange hendelser i denne saken. 
Isehaug forteller blant annet at det på et møte 
der hun selv, Fløystad, Isachsen, Dale og Valland 
var til stede, ble bestemt at det skulle legges ut en 
melding på intranett om at Monika-saken skulle 
gjenopptas. Samtidig ble det besluttet at det skulle 
legges ut en beklagelse til Schaefer. Da skrivet blir 
lagt ut, er ikke Schaefer nevnt med et ord.

Da Isehaug en måned senere skal forklare seg 
for Spesialenheten, er skrivet fjernet. Hun sier at 
hun på dette tidspunktet imidlertid led av totalt 
forfølgelsesvanvidd og dokumenterte alt. Hun har 
dermed en kopi av skrivet.

Isehaug blir oppgitt. Hun tenker at dette bare 
føyer seg inn i rekken av utrolige hendelser i for-
bindelse med saken. Hun får inntrykk av at Scha-
efer skal få minst mulig ære og støtte.

Noen uker senere, da politiet pågriper Monikas 
tidligere stefar, en 33 år gammel litauer, for dra-
pet på åtteåringen, blir visepolitimester Fløystad 
intervjuet på NRK. Det er i dette intervjuet Fløy-
stad blir spurt om etterforskeren som slo alarm 
ble bedt om å ikke se på saken, og svarer at det 
ikke er sant, at en gruppe var nedsatt for å vurdere 
saken på nytt.

Dette er løgn, tenker Isehaug.
– Schaefer �kk klar beskjed om ikke å se på 

saken, ikke snakke med noen om saken. Hadde 
ikke han stått på, hadde Monika-saken aldri blitt 
tatt opp igjen, sier hun.

Ifølge Fløystad står han for sine uttalelser på 
dette tidspunktet. Han viser til at de baserte seg 
på den informasjonen han hadde på den tiden.

Isehaug er opprørt etter å ha hørt uttalelsen til 
NRK. Det er morgenen etter hun går rett til poli-
timesterens dør, klokken halv åtte om morgenen. 
Hun sier at han må stoppe disse uttalelsene før 
det eskalerer. Hun ønsker at politimesteren selv 
tar ansvar for uttalelser i media, og gjør det klart 
at hun har null tillit til Fløystad.

Senere samme måned våkner Isehaug opp til 
et sjokk som kommer til å prege henne i lang tid: 
På svart bakgrunn, smurt over forsiden av Bergens 
Tidende, er Isehaug avbildet i et edderkoppnett 
sammen med resten av ledelsen hun tar sterk 
avstand fra. Følelsen av å bli assosiert med dem hun 
selv har kritisert uten at hun har mulighet til å ta til 
motmæle, er overveldende. Isehaug oppfatter selv at 
hun har jobbet hardt for å hjelpe Schaefer. Som mel-
lomleder mener hun at hun ikke har hatt makt til å 
gjøre mer, at hun selv har blitt vingeklippet og truet.

– Jeg �kk samme beskjed som Robin: Ikke gjør 
noe, ikke uttal deg. Og så blir jeg plassert midt inne 
i et edderkoppnett, sier Isehaug, tydelige preget. 

Det er vanskelig å snakke om alt som har skjedd. 
Hun kjenner gamle følelser komme til over�aten. 
Er opprørt.

– Dette viser at vi har en fryktkultur. Du er rett 
og slett redd for å stå hele løpet ut.

– Var du redd? 
– Ja, det er klart. Jeg var redd for det samme 

som jeg forsøkte å formidle til Robin: Ikke gjør 
noe som kan gå ut over jobben din. Ikke gjør noe 
de kan hefte ved deg.

Mediekjøret er belastende. Isehaug sliter med 
alt som blir skrevet, og velger å reise til sol og 
varme en uke for å få litt avstand. Arbeidsgiveren 
viser liten støtte. De eneste hun kan prate med 
er sin mann, som også er politimann, og lederen 
sin, Olav Valland.

Februar 2015: Isehaug er invitert i 60-årsdag 
til en av sine beste venninner. Schaefers bok skal 
etter planen publiseres dagen etter, men på grunn 
av lekkasjer dukker den opp en dag tidligere. Ise-
haug er nysgjerrig, og har allerede bestilt ti kopier 
fra bokhandelen til avdelingen. Hun leser. Kjenner 
boken som et slag i ansiktet. Halvveis inn i boken 
må hun ta på seg �nstasen. Festen blir ikke som 
hun hadde sett for seg.

Isehaug får ikke fred, og leser boken igjen og 
igjen. Etter tredje gjennomlesning er den litt let-
tere å fordøye, men den veier tungt. Hun syntes 
boken fremstiller henne som mer medskyldig i 
munnkurven fra ledelsen enn hun selv følte seg. 

Robin oppfattet tydeligvis ting på en litt annen 
måte enn henne, tenker hun. Hun mister natte-
søvn og motivasjon, det dukker opp smerter hun 
ikke har kjent før. Tidligere var Isehaug levende 
opptatt av hva som skjedde rundt henne, opptatt 
av nye ting. Nå er alt et ork.

Et møte mellom Vold og sedelighetsseksjonen, 
visepolitimester Fløystad og stasjonssjef Valland i 
forbindelse med en planlagt omorganisering, blir 
et vendepunkt for Isehaug. Fløystad er prosjekt-
leder. Noen av Isehaugs medarbeidere ønsker å 
spørre Fløystad om hva han foretok seg etter at 
han sa han skulle se på saken i mars. Men Isehaug 
opplever at Fløystad ikke kan svare på noe vedrø-
rende Monika-saken.

Isehaug kommer til at hun ikke lenger kan 
godta måten Fløystad opptrer på. På hjemmebane 
har mannen hennes sett hvordan hun har det. Han 
sier til henne at han ser at dette tynger henne. Han 
mener det blir for mye for henne. Nå bestemmer 
hun seg. Hun kan ikke fortsette.

Oppsigelsen leveres 18. mars. Den innehol-
der krass kritikk av ledelsen. En kritikk som blir 
forsøkt holdt skjult for media. Isehaug innser at 
et oppslag er uunngåelig, så hun går aktivt inn og 
åpner dokumentet for totalt innsyn. Ingen hem-
meligheter.

– Jeg vil ikke være en del av en ledelse jeg ikke 
har tiltro til, sier hun, med klar henvisning til Fløy-
stad og Isachsen.

Politijurist Line Skjengen har varslet om ukultur og destruktiv ledelse ved Hordaland politidistrikt. Hun mener hun er blitt utsatt for 
gjengjeldelse fra ledelsen.  FOTO: AASA CHRISTINE STOLTZ  



13Ukeavisen Ledelse fredag 2. oktober 2015 Nr. 37 Ledelse

– Jeg føler jeg har blitt utsatt for gjengjeldelse. 
Å bli isolert, holdt utenfor, oversett og stengt ute 
fra systemene. Ikke bli spurt om å bidra med spe-
sialistkompetansen min seksjon har i den nye 
etterforskningen i Monika-saken.

I august, etter at intervjuene med Engedal 
og Isehaug ble foretatt, har Justisdepartementet 
bestemt at det skal foretas en granskning av begge 
disse sakene. Advokat�rmaet Wiersholm skal stå 
for granskningen. Jan Fougner skal lede arbeidet. 

Men det slutter ikke her. Det pågår �ere vars-
lingssaker i Hordaland politidistrikt. To politi-
jurister, Line Skjengen og Liv Giertsen, har i 
oktober 2014 levert en varsling på 200 sider der 
de hevder de kan dokumentere at det er en ukul-
tur ved politikammeret og at ledelsen opptrer 
destruktivt.

På en fagdag merker Skjengen seg at én etter 
én politijurist går forbi. Bordet hun sitter ved er 
stort, det er plass til minst ti personer, men hun 
opplever at de ser gjennom henne, over henne, 
forbi henne. De setter seg ved et bord lenger unna. 
Hun tenker at de ikke ønsker å fremstå som støt-
tespillere for det hun har varslet om. De vil ikke 
blandes inn. Etter at Skjengen framsto som varsler, 
har hun imidlertid fått støtte fra kollega Ellen. Hun 
sitter ved bordet ved siden av, og �ytter seg bort til 
Skjengens bord. Hun er lettet. Det er godt å ikke 
bli overlatt til seg selv. Hun er ikke sjokkert. Hun 
er ikke såret. Hun skjønner det er slik systemet 
fungerer, men det betyr ikke at det er riktig.

Hun er 36 år, og fremstår som rakrygget og 
trygg. Med sitt lilla hår, en tø� fremtoning og en 
uredd væremåte blir hun sett på som litt anner-
ledes enn den konvensjonelle politijuristen. Hun 
har fått erfare hvilke konsekvenser det kan få å 
stikke hodet lenger frem enn de andre, og de er 
blitt større enn hun hadde sett for seg. Likevel er 
hun glad hun våget å si fra om det hun mener er 
galt.

Første gang Skjengen oppdager rutiner som ikke 
blir fulgt, er i juli 2011. Hun merker seg også at 
noen praktiske detaljer gjør arbeidet unødvendig 
tidkrevende. Hun sender et forslag til daværende 
leder for retts- og påtale, Gunnar Fløystad, om jus-
teringer som kan gjøre hverdagen lettere. Hun får 
tilbakemelding om at det er gode innspill. Noen 
måneder etter følger hun opp med nye forslag til 
endringer som kan spare tid for en annen gruppe i 
politiet. Hun får beskjed om at slike henvendelser 
skal skje i linjen. Ingenting skjer.

Da de to juristene en stund senere, i 2014, skal 
levere en mer omfattende varsling, blir de rådet 
av Juristforbundet sentralt til å gi konkrete eksem-
pler dersom de skal varsle om arbeidsforholdene. 
De bruker eksempler knyttet til tre ledere, men er 
klare på at de varsler om en hel kultur.

Skjengen og Giertsens varsel er rettet konkret 
mot visepolitimester Gunnar Fløystad, leder for 
Retts- og påtaleseksjonen; politiinspektør Sidsel 
Isachsen og gruppelederen for Bergen Sør, poli-
tiinspektør Per Johan Askvold. Ifølge Giertsen og 
Skjengen foreligger det en rekke brudd på arbeids-
miljølovens bestemmelser om unødig arbeidsbe-
lastning, mangelfull informasjonsutveksling og 
forskjellsbehandling med hensyn til tildeling av 
interne stillinger. De varsler også om nedsettende 
og trakasserende uttalelser og aggressiv adferd 
fra ledelsen. Skjengen opplever ikke at ledelsen 
ønsker å komme til bunns i saken. Hun får inn-
trykk av at hun ses på som et problem de må han-
skes med. Mange av kollegaene på påtale har gitt 
utrykk for at varslerne har skapt et negativt fokus 
på Hordaland politidistrikt.

– Vi har ikke skapt et problem, det er politi-
distriktet som har skapt dette mediefokuset 

selv, ved at de ikke tok tak i ting på en skikkelig 
måte, sier Skjengen.

Hun har nå fått nok av at det ikke gjøres noe 
konstruktivt og langsiktig i forhold til arbeids-
belastningene. Hun har fått nok av å ikke kunne 
planlegge ferie. Hun har fått nok av å måtte avlyse 
planer på grunn av jobben. Hun har fått nok av 
en kultur der de ansatte er redde for å gi utrykk 

for et annet syn enn ledelsen. Tidligere i sommer, 
i juni, begynner hun å søke på nye stillinger. Hun 
vil vekk.

Medvarsleren hennes, Liv Giertsen, har endt 
opp med å bli omplassert og sykemeldt.

Giertsen har levert �ere varsler som omhandler 
ledelsen. Første gang slår hun alarm etter at vise-
politimester Fløystad omtaler varsleren Schaefer i 
det hun oppfatter som negative ordelag på et intert 
morgenmøte i politiet. Dette var etter et oppslag 
i Bergens Tidende med avslørende detaljer om 
hvordan ledelsen hadde forsøkt å kneble ham 
i saken. Hennes andre varsel, som hun leverte 
sammen med Skjengen, dreier seg om manglende 
kon�ikthåndtering fra Per Johan Askvold, lede-
ren ved Bergen Sør, hvor Giertsen er ansatt. Mens 
Giertsen er sykemeldt, blir hele påtalegruppen 
oppløst. Giertsen blir omplassert til en stilling hun 
ikke ønsker. Prosessene blir ledet av Fløystad og 
Isachsen, begge er ledere som Giertsen har varslet 
om.

I februar 2015 fratrådte politimester Geir Gud-
mundsen sin stilling på midlertidig basis. I juni 
trakk han seg. John Reidar Nilsen gikk inn som 
konstituert politimester fra februar. Mens lokal-
lagsleder i Politiets Fellesforbund, Kjetil Rekdal, 
sier at oppløsningen av påtalegruppen blir sett 
på som gjengjeldelse av varslingene, har Nilsen 
overfor VG avvist at dette har noe med den støtten 
som Giertsen har gitt Schaefer å gjøre.

Liv Giertsen søker etter hvert en ny stilling som 
politiadvokat. Det er ni søkere til jobben. Åtte blir 
innstilt. Giertsen mener hun er godt kvali�sert, 
men hun er den eneste som ikke blir innstilt, noe 
som er uvanlig. Politiets Fellesforbund har påkla-
get avgjørelsen.

For få uker siden, i august, ble det klart at Wiers-
holm også skal granske Liv Giertsens sak. 

Giertsen ønsker ikke å stille til intervju siden 
granskningen pågår, men Toril Wik, Giertsens 
advokat, sier følgende i en kommentar til Plot:

«Liv Giertsen har som kjent varslet om blant 
annet ukultur og destruktiv ledelse ved Horda-
land politidistrikt. Hun har deretter blitt utsatt for 
vedvarende og ulovlige gjengjeldelseshandlinger 
fra ledelsen. Gjengjeldelseshandlingene knytter 
seg i hovedsak til at politiledelsen ikke respekterer 

eller overholder varslervernet. Konkret innebærer 
dette at Liv Giertsen er blitt beordret bort fra sin 
arbeidsplass og dermed også fjernet fra sitt fag-
felt og ansvarsområde. Min klient opplever nå å 
bli marginalisert og isolert. I klar tekst innebærer 
dette at Liv Giertsen rammes av den samme ukul-
tur og destruktiv ledelse - som hun varslet om.»  

Påtaleavsnittsleder ved retts- og påtaleenheten 
Per Johan Askvold, Liv Giertsens tidligere leder, 
sier til Plot at det foreligger andre oppfatninger 
om sakens faktagrunnlag enn den versjonen Liv 
Giertsen har lagt frem.

Om oppløsningen av juristgruppen ved Bergen 
Sør, sier Askvold:

– Det er �ere som opplever beslutningen som 
belastende og føler at de på urettferdig vis er ram-
met av den, men likevel har valgt å akseptere den 
uten å kreve synliggjort hva som var problemet.
Visepolitimester Gunnar Fløystad sier det er 
vanskelig, i hans posisjon, å uttale seg når �ere 
av sakene fortsatt er under granskning. Han viser 
imidlertid til en nylig gjennomført medarbeider-
undersøkelse, og sier at bildet som tegnes der ikke 
stemmer med det som skapes i media av politi-
distriktet.

– Undersøkelsen som er gjort blant alle ansatte 
på retts og påtale er svært positiv. Den rimer over-
hodet ikke med det negative bildet av ytringsklima 
som noen ønsker å skape, sier Fløystad.

– Eksisterer det en fryktkultur i politiet?
– I medarbeiderundersøkelsen, der 90 prosent 

av de ansatte på retts og påtale har svart, får vi 
svært gode resultat på spørsmål om åpenhet og 
takhøyde. Hva de ansatte sier om dette, er viktigst 
for meg.

– Flere varslere melder om gjengjeldelser. Hva 
er din kommentar til dette? 

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer om dette nå på 
grunn av pågående etterforskning.

Fløystad har tidligere sagt i media, gjennom sin 
advokat, at han ikke stiller seg bak konklusjonene 
i Fougner-rapporten, at det som står om ham er 
uriktig og at han er kritisk til måten rapporten er 
utarbeidet på.

– Hvordan har denne tiden vært for ledelsen?: 
–  Det har naturligvis vært utfordrende at pro-

sessene har pågått så lenge. Det har vært 
uklarhet knyttet til beslutninger, samt dårlig 

Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, har uttalt at hun er takknemlig for den jobben Robin Schaefer gjorde for å få Monika-saken 
 gjenopptatt. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN / NTB SCANPIX
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informasjon og lite åpenhet rundt hva som egent-
lig granskes. Det å være en del av en sånn prosess 
er lite trivelig, sier Fløystad.

Den øvrige toppledelsen; konstituert politi-
mester John Reidar Nilsen, påtaleansvarlig Sidsel 
Isachsen og tidligere politimester Geir Gudmund-
sen ønsker ikke å uttale seg så lenge det pågår en 
granskning. Heller ikke administrasjonssjef Odd 
Dale eller Arne Vidar Hansen, som nå er politi-
stasjonssjef på Bergen Nord, ønsker å uttale seg.

Påtalejurist i politidistriktet, Harald Bilberg, 
kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av en ukul-
tur i politiet. Han mener omstillingsfasen etaten 
er inne i kan resultere i en maktkamp og forklare 
hvorfor kon�iktene har eskalert.

– Enheter skal slås sammen. Da begynner stol-
leken, og posisjoner skal erverves. En del av det vi 
opplever er en intern maktkamp, sier han.

Bilberg, som har vært i politiet siden 1981, har 
erfaring fra Oslo, Haugaland, Sunnhordland og nå 
Hordaland. Han mener det nå «koker over». Han 
viser til at det i bunnen ligger et system som sliter 
med manglende kapasitet, kompetanse og res-
surser. Det er høyt press på å behandle �est mulig 
saker på kortest mulig tid, til lavest mulig kostnad, 
med best mulig resultat for systemet.

– Når man ser at man ikke klarer å få gjort den 
jobben man har et sterkt ønske om å utføre, begyn-
ner kampen om ressursene og kampen om posisjo-
nene. Da koker det over til slutt. Det kunne like gjerne 
skjedd i Asker og Bærum, Oslo eller andre steder.

– Bør �ere av lederne ta ansvar og gå? 
– Nei. Gudmundsen har gått, uten at jeg helt 

skjønner hvorfor. Det er så langt ikke påvist at 
noen har gjort noe stra�bart. Man kan være uenig 
i deres valg og beslutninger, men det er ingen 
avskjedsgrunn.  

Bilberg er likevel av den oppfatning at ledelsen 
på �ere nivåer har vært for svak. Politidirektoratet 
har vært for passive. Lokal ledelse har tidvis vært 
usynlig. Han mener politimestre generelt er for 
fokusert på budsjetter. Han mener det regjerer en 
ledelsesstil på �ere nivåer som er svak og tidvis 
feig, som tar politisk motiverte avgjørelser.

Om Monika-saken sier Bilberg at det burde 
vært bistandsadvokaten sin jobb å klage henleg-
gelsen inn for statsadvokaten. Han er dermed i 
utgangspunktet enig i kritikken fremsatt av stats-
advokat Harald Grønlien i Rogaland, som kriti-
serte Schaefer for å ha gått utenfor linjen.

– Jeg skjønner Robins frustrasjon og hand-
linger, men de var nok ikke i samsvar med riktig 
stra�eprosessuell fremgangsmåte. En påtaleav-
gjørelse man er uenig i, skal klages inn for høyere 
påtalemyndighet.

Flere erfarne politifolk Plot har vært i kontakt 
med mener imidlertid at det er noe med kulturen 
i politiet, noe som hindrer åpenhet. Mange kaller 
det en fryktkultur. Dette kan være noe av forkla-
ringen på hvorfor varslersakene har fått så store 
dimensjoner.

Tidligere toppleder i politiet, Hanne Kristin 
Rohde har vært en del av politikulturen i 25 år. I 
dag er hun en ettertraktet foredragsholder innen-
for temaet ledelse og kultur, samt krimforfatter. 
Hun har selv opplevd å bli trakassert. Hun følte 
seg mobbet i politiet i årevis, bak lukkede dører. 
Hun holdt munn, stod i det.

– Helt til jeg reiste meg. Jeg ble sterkere. Jeg 
holdt munn i mange år før nok var nok og jeg 
tenkte at dette orker jeg ikke mer, sier hun.

– Min erfaring er at hvis noen utsettes for en 
type urett i et fellesmøte, så har jeg ikke opplevd 
at noen har sagt at sånt går det ikke an å si, det 
blir tatt på kammerset i stillhet. Det koster for mye 
å reagere. Og jeg var ikke noe bedre enn andre. 
Dessverre. Jeg kjenner jo kulturen fra innsiden. 
Det hersker dessverre en opplevd fryktkultur, sier 
hun, og viser til mastergradsavhandlingen «Å sitte 
stille i båten» om fryktkultur i politietaten Avhand-
lingen, som er skrevet av Granås, Otterstad og Lin-
desteg, er ny av året, og den bekrefter Rohdes syn.

I avhandlingen kommer det fram at mange 
politiansatte har valgt å ikke varsle om kritikk-
verdige forhold fordi de frykter negative reaksjo-
ner fra ledelsen. I en undersøkelse InFact gjorde 
for Norsk Redaktørforening i 2014 forteller 72 
prosent av mellomlederne i politiet at de opp-
lever at kravet til lojalitet i politiet står sterkere 
enn ytringsfriheten.

Rohde understreker at hun kun kjenner til sakene 
i Hordaland gjennom media, men at hun er bekym-
ret for den manglende viljen til å ta tak i ledelseskul-
turen. Hennes erfaring er at topplederne i politiet i 
stor grad benekter at det �nnes en fryktkultur, til tross 
for at medarbeidere landet over hevder det motsatte. 
De ser ikke selv at de er i et etisk uføre.

– Flere ledere burde som Rigmor Isehaug tatt et 
etisk oppgjør med egen organisasjon. Hun er for 
øvrig neppe den som burde sagt opp. Det er andre 
som burde trekke seg, mener Rohde.

I politiet har det i mange år vært kultur for at 
man blir leder når man står for tur. Dette mener 
hun er i endring, men det sitter fortsatt ledere som 
er bedre fagpersoner enn ledere, ifølge Rohde. 
Hun trekker et klart skille mellom ledelse og leder-
skap; ledelse er den formelle kompetansen, leder-
skapet er utførelsen og hvor godt egnet man er.

– Lederskapet er sterkt underkommunisert i 
politiet, og dette er nok en av årsakene til at poli-
tikulturen er i et uføre.

14.november 2011: Monikas mor  
finner datteren død. Ni måneder senere blir 
saken henlagt som selvdrap. Påtaleansvar-
lig er Sidsel Isachsen.

April 2012: HMS-rådgiver Per Terje Engedal 
tar initiativ til å melde fra om HMS-rutiner 
som ikke fungerer. I september melder han 
fra om varslingsrutiner som ikke er tilpasset 
politiet.

31. desember 2013: Politietterforsker Robin 
Schaefer varsler sin leder, Rigmor Isehaug, 
om det han mener er etterforskningsfeil i 
Monika-saken. 

15. januar 2014: Ifølge påtaleleder Sidsel 
Isachsen er det ikke grunnlag for ny etter-
forskning av Monika-saken. 

April 2014: Tidligere drapsetterforsker 
Asbjørn Hansen bes om å undersøke saken 
etter initiativ fra Schaefer og bistandsadvo-
kat Stig Nilsen. Hansens rapport påpeker feil 
og mangler i etterforskningen.

Mai 2014: Bistandsadvokat Stig Nilsen 
begjærer Monika-saken gjenopptatt.

September 2014: Politijurist Liv Giertsen 
varsler politimester Geir Gudmundsen om 
at visepolitimester Gunnar Fløystad omtalte 
Schaefer i svært negative ordelag foran en 
forsamling. Fløystad frikjennes senere for 
anklagene. Avgjørelsen er påklaget.

20. oktober 2014: Monika-saken klassifi-
seres som drap. Morens tidligere samboer 
pågripes. Politiet har funnet DNA som kan 
stamme fra ham på Monikas lik.

Oktober 2014: Politijuristene Liv Giertsen 
og Line Skjengen varsler om kritikkverdige 
forhold i ledelsen ved Hordaland politidistrikt.

Desember 2014 / januar 2015: Giertsen 
varsler om gjengjeldelse av ledelsen. Hun 
viser til at ble omplassert under tvang til ny 
jobb mens hun var sykemeldt.

Februar 2015: Spesialenheten for politisa-
ker ilegger politidistriktet som foretak en 
bot på 100 000 kroner for grov uforstand i 
tjenesten. Saken mot påtaleansvarlig Isach-
sen henlegges på grunnlag av «bevisets 
stilling». Isachsen påklager og vil ha henlagt 
saken som «intet straffbart forhold».

Februar: Riksadvokatens rapport: Konklu-
derer med «alvorlig systemsvikt».

Februar: Politimester Gudmundsen fratrer 
midlertidig. I juni trekker han seg som politi-
mester i Hordaland.

April: Rigmor Isehaug, leder for vold og 
sedelighet og Schaefers nærmeste leder, 
sier opp på grunn av Monika-saken.

Juni: Fougner-rapporten slår fast at 
 Hordaland politidistrikt brøt Arbeidsmiljø-
loven i sin behandling av Schaefer. Isehaug 
blir omtalt som «med-varsler».

August: Justisdepartementet har bedt 
Wiersholm granske sakene til tre øvrige 
varslere: Liv Giertsen,  Per Terje Engedal og 
Rigmor Isehaug.

Varslernes lange vei

En av landets fremste politistemmer og leder 
i Politiets Fellesforbund i over 13 år, Arne Johan-
nessen er ikke i tvil om at det eksisterer en luk-
kethetskultur i politiet.

– Jeg har vært skremt og forundret over at når 
det dukker opp ting internt, varsling eller kritikk-
verdige forhold, så er det ofte viktigere å få tatt 
den som reiste kritikken enn å få gjort noe med 
problemet, sier han.

Johannessen husker godt en sak for noen år 
tilbake: en anonym kilde i politiet gikk ut med 
kraftig kritikk av ledelsen. Vedkommendes leder 
hadde kun ett fokus: å �nne den anonyme perso-
nen og ta ham eller henne. Det var lite interesse 
for å �nne ut om det var noe innhold i kritikken 
og forsøke å gjøre forbedringer. Johannessen har 
sett det samme mønsteret gang på gang.

Han lurer på om det er en «yrkesskade»: Det 
ligger i ryggmargen til en politibetjent å lete etter 
syndebukken og stille dem til ansvar. Det er ikke 
et ønske om å undersøke hvorfor eller hvordan 
kon�ikten oppstod. I sine 20 år som topptillitsvalgt 
har han vært borti mange saker som har handlet 
om munnkurv og manglende ytringsfrihet. Han 
viser til at en organisasjon preget av en lukkethets-
kultur vil få problemer når den får en varslingssak 
i fanget.

– Bør man helst sitte stille og følge ordre om man 
ønsker en karriere i politiet? 

– Vi har hatt mange eksempler på folk som har 
blitt stra�et, som har følt på kroppen at de har 
ment og sagt ting som ikke er innenfor. De har 
utfordret toppledelsen.

Johannessen, som selv er fra Hardanger i Hor-
daland, synes det er vanskelig å si om problemene 
er større i Hordaland enn andre steder.  

– Bør �ere enn Gudmundsen tre til side? 
– Når man får en så alvorlig situasjon som i kjøl-

vannet av Monika-saken, er det helt nødvendig å 
se på om det er �ere som må ta ansvar på personlig 
vegne og organisasjonens vegne. Det handler om 
å gjenopprette tillit.

Det er frykten for konsekvenser ved å ytre seg 
som oppleves å være kjernen, og det er lederne 
som står for konsekvenser og sanksjoner: De skal 
anbefale, innstille kandidater til videreutdannelse. 
De er referansepersoner, de er involvert i lønns-
forhandlinger. De kan også sette i gang prosesser 
for intern irettesettelse.

— Når det er ledelsen det varsles om, kan 
det være kjempefarlig å være varsler, sier Birthe 
Eriksen, universitetslektor ved Norges Handels-
høyskole. Hun har nylig levert sin doktorgrad om 
varsling, som blant annet omhandler varslings-

Dokumentar:  Politiets varslere

«Det hersker 
dessverre 
en opplevd 
fryktkultur.»
Hanne Kristin 
Rohde, tidligere  
toppleder i 
 politiet
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Hanne Kristin Rohde, tidligere toppleder i politiet, mener at �ere ledere i politiet burde gjøre som Isehaug og 
ta et etisk oppgjør med egen organisasjon.  FOTO: VEGARD GRØTT / NTB SCANPIX

Ifølge Arne Johannessen, tidligere leder for Politiets fellesforbund, er det ikke tvil om det eksisterer en luk-
kethetskultur i politiet.  FOTO: VEGARD GRØTT / NTB SCANPIX

sakene i Hordaland.
Eriksen mener at hierarki, krav til konformitet, 

homogenitet og uniformering er trekk som i politi-
ets vanlige virke er nødvendig for at organisasjo-
nen skal fungere e�ektivt, men som lett kan «bikke 
over» slik at misforstått lojaliteten går for langt.

Organisasjonspsykolog Nils Sortland, som har 
vært i nær kontakt med varslerne i Hordaland, 
bekrefter det Eriksen sier. Han sier at i tilfeller hvor 
varselet er rettet mot personer høyere i hierarkiet, 
er motreaksjonene ofte sterke og vedvarende.

Politiet har en kommandostruktur: Ordre skal 
følges, ikke betviles. Ifølge Sortland forsterker 
dette mekanismene som gjør at varslerne ender 
opp som problemet. Politiets samfunnsmessige 
rolle gjør også at det er viktig å opprettholde til-
liten. Organisasjonen blir sårbar når informasjon 
som er egnet til å svekke tilliten når ut.

På mikronivå må man forstå varsling som en 
prosess, ifølge Sortland. Der hvor en enkeltstå-
ende varsling fra en arbeidstaker fremkommer 
og vedkommende opplever å ikke bli tatt på alvor, 
utvikler det seg til en prosess der kon�ikteskale-
ring �nner sted parallelt. Dette har skjedd i Hor-
daland.

Ifølge organisasjonspsykologen er det vanlig at 
innholdet i varselet blir avvist, at det blir en disku-
sjon om hvorvidt det er varsling, faglig uenighet 
eller en «personalsak», en diskusjon som ifølge 
Sortland oftest vinnes av dem øverst i hierarkiet.

– Dersom varsleren ikke har trukket seg eller 
blitt passivisert av disse innledende motreaksjo-
nene, er det typiske at søkelyset rettes vekk fra 
innholdet i varselet og over mot personen som 
varslet, sier organisasjonspsykologen.

Som i Hordaland, benyttes det ulike nega-
tive karakteristikker av varsleren, med det sik-
temål å svekke vedkommendes troverdighet og 
omdømme.

— Varsleren opplever å være under et enormt 
press og skal være svært robust for å klare å bli 
stående i dette. Mange bukker under.

Norge har hatt en helhetlig lovregulering av 
varsling i arbeidsmiljøloven siden 2007. Ifølge 
Eriksen forutsetter loven at o�entlige myndighe-
ter skal ivareta en rolle som beskytter av varslerne 
som de ikke er rustet til. På systemnivå er kompe-
tansen til dels umoden og mangelfull, selv om det 
innenfor Justis- og beredskap fra 1. januar i år har 
kommet på plass en intern varslingskanal.

Eriksen hevder at ledere har et stykke igjen før 
de forstår fenomenet varsling og utfordringene 
temaet reiser i skjæringspunktet mellom jus og 
psykologi. Hun mener at dette er en situasjon 
som representerer en alvorlig risiko for at vars-
ler ikke håndteres, samt en risiko for varslernes 
rettsvern.

Eriksen viser til at moderne ledelse innebærer nye 
krav, noe som kan være krevende for organisasjoner 
preget av strenge lojalitskrav om å tilpasse seg.

– Konservative ledere i politiet har ikke fulgt 
med i timen. En leder er en kulturbærer. Hvis man 
har ledere som ikke evner å etablere og forvalte en 
åpen kultur, har man et alvorlig problem, sier hun.

Organisasjonspsykolog Sortland minner 
om at disse handlingene foregår i et system og en 
kultur som har bygget seg opp over lengre tid og 
har blitt institusjonalisert gjennom vanemønstre, 
tradisjoner og oppfatninger av «rett og galt». Ofte 
kan kulturer stritte imot signaler om at endring er 
nødvendig. Likevel mener han ansvaret ligger på 
individnivå. Enkeltpersoner er aktører på «kultu-
rens vegne».

– Det er først og fremst et lederansvar å opp-
dage og korrigere forhold som ikke er i samsvar 
med organisasjonens uttrykte verdier, sier han.

For Eriksen er det ingen tvil: De alvorlige kon-
klusjonene i granskningsrapportene må få konse-
kvenser for toppledelsen. Omfattende grep er en 
forutsetning for å etablere ny tillit og etablere en 
organisasjonskultur som kan håndtere den kom-
mende politireformen. Hun har kritisert den til nå 
oppstykkete behandlingen av saken, som ifølge 
henne har medført en pulverisering av ansvars-
forholdene. Hun berømmer Fougner-rapporten 
fra juni, og mener den viser en solid forståelse 

for varsling som et organisasjonspsykologisk 
 fenomen.

Systemet sviktet helt til topps når det gjaldt. 
Flere kilder peker på at det sitter noe «ekstra tungt» 
i veggene i Bergen. Det er få personer som har 
vært stabile over tid i ledelsen, noe som har gjort 
at det har utviklet seg tette bånd mellom de øver-
ste lederne, hevder enkelte kilder. Politidistriktet 
er stort nok til å rekruttere blant sine egne til nye 
lederposisjoner, og lite nok til å få pusle med sitt 
på egenhånd, sies det.

Men en svak forståelse for varslerproblematikk 
begrenser seg ikke til Hordaland. Eriksen ser tegn 
på at det er utfordringer knyttet til kulturen også 
andre steder i etaten og viser til førstestatsadvo-
kat Harald L. Grønlien, som har uttalt at Schaefer 
opptrådde klanderverdig. Grønliens budskap er 
at politifolk skal forholde seg til saker de selv har 
ansvar for, og til sin egen linje. Politidirektør Odd 
Reidar Humlegård har langt på vei erkjent at pro-
blemene som er beskrevet i Fougner-rapporten 
knytter seg til hele politiet.

Det er bred enighet om at bedre systemer og 

rutiner må på plass. Justisminister Anders Anund-
sen har uttalt at han vil vurdere en ekstern vars-
lingskanal. Leder for Politiets Fellesforbund i 
Hordaland, Kjetil Rekdal, tar til orde for at det må 
på plass en del endringer for at man i fremtiden 
skal kunne håndtere varslingssaker på en tillitsfull 
måte. Men kompetanse er en mangelvare.

– Alle organisasjoner bør ha en uavhengig gruppe 
som saksbehandler varslersaker. Det er problematisk 
når ledelsen frikjenner seg selv, sier Rekdal.

Han foreslår at det opprettes et varslerombud, 
et sted avgjørelser kan påklages. I tillegg mener 
han at det trengs en gjennomgående evaluering 
av hele det nåværende systemet. Han minner om 
at  både Storbritannia og USA har varslerdomstoler, 
og mener man bør vurdere noe lignende i Norge.

Det er sådd tvil om hvorvidt dagens person-
galleri vil være i stand til å gjenopprette den til-
liten som er nødvendig for at politidistriktet skal 
komme på rett kjøl igjen. Varslerne selv sier de 
ikke kan komme seg videre før sakene deres er 
ferdig gransket og avsluttet. Det samme kan nok 
sies om Hordaland politidistrikt.

Rigmor Isehaug er blant dem som venter på det 
endelige oppgjøret. 
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Lest om ledelse

I juli var det ifølge 
 Statistisk sentralbryå 
120 000 mennesker 
som var arbeidsløse. 
Dette utgjorde 4,3 pro-
sent av arbeidsstyrken.

Journalist Anita Myklemyr følger utenlandske og norske  
nettsider, blogger og papirmedier som skriver om ledelse.

I KS’ Arbeidsgivermonitor 2015 oppgir over halv-
parten av kommunene, 55 prosent, at de har store 
utfordringer med å rekruttere sivilingeniører. Dette 
er likevel en nedgang fra i fjor. Da opplyste hele 62 
prosent av kommunene at de hadde store utfordrin-
ger med å få tak i sivilingeniører, skriver KS på sine 
hjemmesider.

Lettere å rekrut-
tere sivil-
ingeniører til 
kommunene

Mens halvparten av de 550 lederne som har del-
tatt i undersøkelsen, 51 prosent, mener at med-
arbeiderundersøkelsen hjelper dem i deres rolle 
som sjef, svarer hele 43 prosent svarer «verken 
eller». 9 prosent svarer «nei, det er hemmende». 

Chef stiller spørsmål ved om det er på tide å 
skrote den tradisjonelle medarbeiderundersø-
kelsen. En av de ekspertene de har intervjuet er 
Peter Svensson, forsker ved Företagsekonomiska 
institutionen ved universitetet i Lund. Han har 
tidligere gjennomført en kritisk studie av med-
arbeiderundersøkelser, og sier til Chef at det i 

disse undersøkelsene skapes en illusjon om at 
organisasjonen lytter til den enkelte medarbei-
der. Han viser imidlertid til at det som skjer, er 
at medarbeidernes stemmer slås sammen til et 
kjempestort tallgrunnlag, som så rulles ut i form 
av tre Powerpoint-punkter. Svensson mener 
at man på veien mister enkeltmenneskenes 
historier.

«Tusen enkelthistorier sammenfattes i et 
punkt som kalles ‘utydelig lederskap’. Hva betyr 
det? Den tolkningen blir det opp til ledergruppen 
å gjøre», sier Svennsson til Chef.

Skeptisk til medarbeider-
undersøkelser
1 av 4 sjefer synes ikke at medarbeider-
undersøkelser gir dem de resultatene 
de ønsker, viser en undersøkelse gjort 
av det svenske magasinet Chef.

120 000

I tre år reiste Ernest J. Wilson, dean ved Annenberg 
School for Communication and Journalism ved 
University of Southern California, og kollegene 
rundt i USA og land i Europa og Østen for å spørre 
ledere hvilke lederegenskaper de mente var de 
viktigste for å lykkes i dagens digitale, globale 
økonomi. Dette viste seg å være de egenskapene 
lederne mente var de viktigste:

●● tilpasningsevne

●● kulturell komptanse (evnen til å tenke, handle og 
bevege seg på tvers av grenser)

●● 360-graders-tenkning (helhetlig forståelse, evne 
til å forstå mønstre i problemer og løsninger på 
problemene)

●● intellektuell nysgjerrighet

●● empati
I et innlegg hos Harvard Business Review skri-

ver Wilson at han var overrasket over at empati 
kom så høyt, men han har senere har presentert 
funnene for andre ledere og han skriver at mange 
av de lederne han møter mener at empati er den 
aller viktigste av de fem egenskapene.

Fagfolkene har forsøkt å finne noen mulige for-
klaringer, og viser til at empati er viktig i toveiskom-
munikasjon med omverdenen. Det er ikke lenger 
slik at informasjon går fra bedriften til kunder og 
andre i samfunnet som har interesse av selskapet, 
kommunikasjonen går begge veier. Det holder 
ikke med gode, teknologiske løsninger. Du må også 
være oppriktig interessert i å forstå folks ønsker og 
valg.

Empati er også viktig internt for å bygge gode 
relasjoner og samarbeid internt i bedriftene. Noe 
som igjen kan slå positivt ut på resultatene. 

Er empati den viktigste 
 egenskapen en leder kan ha?
Forskere fra California fremhever empati 
som en av de fem viktigste lederegenskapene 
i dagens digitale og globale økonomi.

ger med å få tak i sivilingeniører, skriver KS på sine 
hjemmesider.
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«Det å bli en o�entlig person for å drive med �lantropi 
har satt terskelen høyt. Nå forventer folk at alle valgene 
jeg tar i livet mitt må være like gode, og noen ganger kan 
det føles som et overveldende press.»
Blake Mycoskie, gründer av Toms, til magasinet D2. Toms gir bort ett par sko til mennesker i fattige land for 
hvert solgte skopar, samme modell brukes for andre produkter.

Selv den som pleier å stå for ro og harmoni på 
arbeidsplassen kan havne i en situasjon der han 
eller hun bør gi tilbakemeldinger av det vanskelige 
slaget. Er du konfliktsky, utsetter du kanskje den 
typen oppgaver. 

En annen variant er å la være å ta tak i ting; du 
viker unna konfrontasjonen. Det er det første steget 
til forbedring er innrømme overfor deg selv at du er 
konfliktsky, skriver coach og lederutvikler Amy Jen 
Su i et innlegg på nettsidene til Harvard Business 
Review. 

Hun gir i artikkelen blant annet disse tipsene 
til den som gruer seg til å gi vanskelige tilbake-
meldinger:

●● Ikke utsett tilbakemeldingen, det gjør gjerne 
situasjonen verre.

●● Forklar hvorfor tilbakemeldingen er viktig 
For å unngå at kritikken oppleves som for person-
lig, start med å snakke om den konteksten dere 
befinner dere i forretningsmessig. Forklar hvorfor 
den tilbakemeldingen du gir er viktig akkurat nå.

●● Snakk om intensjoner og konsekvenser 
Forsikr den andre personen at du vet at intensjo-
nen antagelig var gode, men at du har noen obser-
vasjoner rundt effektene som du vil dele mem 
ham eller henne. Snakk om hvordan situasjonen 
er nå, og hva som må bli annerledes.

Etter disse punktene er det tid for 
en samtale der også den andre 
personen får komme med sine 
tanker og perspektiver. Pluss 
eventuelle nye mål og 
oppfølginger. 

Tips til den 
 kon�iktskye
Det kan være viktig å gi vanskelige tilbake-
meldinger, selv om du har mest lyst til å la være.

Hvis du har dårlig selvtillit på jobben, er det 
antagelig et naturlig mål å bygge opp den 
tryggheten og selvtilliten du trenger. Det kan ta 
tid, men når det gjelder måten andre mennes-
ker oppfatter deg på, finnes det noen snarveier 
som kan være til hjelp. Her er tre tips om 
kroppsspråk og utstråling fra Inc.com:

●● Søk øyekontakt 
Hvis du unngår blikkontakt med andre, kan 
du oppleves som ufokusert og uoppmerk-
som. Se på den du snakker med, både når 
du selv snakker og når den andre snakker, 
er rådet fra Inc.com. Pass imidlertid på at du 
ikke overdriver; ingen liker følelsen av å bli 
stirret i senk.

●● Hold ryggen rak 
Hold ryggen rak og trekk skuldrene bakover. 
Det gir deg noen fysiske fordeler, som at det 
er lettere å puste godt, men – like viktig – det 
får deg til å føle deg mer selvsikker. Du ser 
også mer selvsikker ut. Hvis du gjør det mot-
satte, kryper sammen med lutede skuldre, 
signaliserer du usikkerhet.

●● Snakk rolig og tydelig 
Å snakke for fort og med for lav stemme er 
ingen god strategi for å signalisere selvtilit. 
Du blir også mer sårbar, i den forstand at du 
i din hektiske talestrøm kan komme til å si 
ting du ikke hadde tenkt å si. Den som snak-
ker rolig og tydelig virker mer selvsikker og 
trygg, og har også tid til å velge bedre ord og 
uttrykk enn den som snakker i altfor høyt 
tempo.

Signaler på 
selvtillit
 Kroppsspråket 
ditt kan få deg til å 
ustråle mer selvtillit 
enn du egentlig har.

Aram Seddigh har i avhandlingen «Office types, 
perfomance and health» samlet inn informasjon 
om produktivitet og helse hos medarbeidere 
som jobber i ulike typer kontorer.

I et av spørsmålene i avhandlingen har 
Armam Seddigh sett nærmere på om person-
lighet har noe å si for hvordan man opplever 
forstyrrelser i kontorlandskap. Han finner at per-
sonlighet vanligvis ikke har noe å si for hvordan 
ansatte opplever forstyrrelsene, men det finnes 

ett unntak: Vennlige mennesker opplever at de 
blir mer distrahert enn andre av å jobbe i åpne 
kontorlandskap.

Seddigh sier i pressemeldingen at en mulig 
 forklaring på at vennlige personer lar seg 
forstyrre mer enn andre kan være at store 
kontorlandskap med mye liv og røre krever at 
man er tydelig i å uttrykke sine egne behov og 
tar hensyn til seg selv.

Vennlige  mennesker 
forstyrres mest i 
 kontorlandskap
Det kommer frem i en avhandling fra Stressforsknings-
institutet ved universitetet i Stockholm.
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Lederspeilet

Keolis, det franske selskapet som dri�er 
Bybanen i Bergen, er lite kjent. Men blir det 
som selskapets norske sjef Gry Miriam Olsen 
vil, blir Keolis snart en stor aktør i Norge.

Av Otto von Münchow
ottovon@online.no

Gry Miriam Olsen leder et av verdens største 
transportselskapers norgeskontor fra Ber-
gen. Hun kjører selv bybanevognene som 

selskapet drifter, og tok på seg regulære skift da 
selskapet startet opp Bybanen i Bergen.

Hun tror på at en sjef blir god ved å kjenne alle 
hjulene, bokstavelig og billedlig talt, i bedriften. 
Hun tror på å omgås sine medarbeidere og gi dem 
tiltro, og sier at hun har tatt med seg det beste fra 
norsk og fransk lederstil.

Da hun ble Keolis’ nye sjef i Norge i 2010 hadde 
hun allerede lang fartstid fra norske ruteselskap 
som Gaia og Tide. Hun kunne logistikk og det 
kompliserte kollektivtransportsystemet i Bergen. 
Den erfaringen kom godt med da hun ble satt 
til å lede det franske transportselskapet Keolis’ 
ekspansjonsplaner mot Norge.

Fransk i Norge
Keolis er verdens fjerde største transportselskap 
med 55 000 ansatte på verdensbasis. Selskapet 
bestemte seg for å satse i Norge da det ble vedtatt 
at Bybanen i Bergen skulle bygges ut. Sammen 
med Fjord 1 gikk Keolis inn i det selskapet som 
da �kk navnet Fjord 1 Partner. Keolis eierandel 
i selskapet var 51 prosent. Målet var å sikre seg 
kontrakten på Bybanen.

– Ønsket fra Keolis var å pare sin omfattende 
kompetanse på o�entlig transport med lokal kom-
petanse fra Norge. Samtidig valgte Keolis å være 
majoritetseier med tanke på senere oppkjøp og for 
å ha kontroll med videre satsing i Norge, forteller 
Gry Miriam Olsen til Ukeavisen Ledelse.

For to år siden gikk Fjord 1 ut av samarbeidet, 
og Keolis overtok hele selskapet. Samtidig ble det 
bestemt at det norske selskapet skulle få samme 
navn som morselskapet.

– En del av jobben ble da å gjøre varemerket 
Keolis kjent i Norge, sier Olsen.

Lærte å kjøre tog
Gry Miriam Olsen ble opprinnelig rekruttert 
inn fra Tide som kvalitetssjef for Fjord 1 Partner. 
Sammen med hele den nye ledergruppen ble hun 
sendt til Le Man i seks uker. I den franske byen 
driver Keolis et ganske likt nettverk som i Bergen, 
og den norske ledergruppen med Olsen i spissen 

�kk der gjennomgå en omfattende skolering. Det 
innebar alt fra å måtte ta vognførerserti�kat til å bli 
satt inn i selskapets strategiske tenkning.

– Mannen min hadde nettopp gått i pappaper-
misjon. Vi bodde på en herregård i Frankrike der 
han gikk og stelte med bleier og ungeskrik, mens 
mamma lærte seg å kjøre tog. Det var veldig spen-
nende.

Da de reiste tilbake til Bergen, måtte Olsen og 
resten av lederteamet bygge opp en ny organisa-
sjon. De første 30 vognførerne som ble rekruttert 
var hun personlig med å lære opp.

– Ballasten vi hadde med fra Frankrike var 
veldig bra å ha da vi skulle starte opp i Bergen. I 
prinsippet bygget vi på konseptet fra Le Man, sier 
Olsen som viser til at Norge er �inke med tog, men 
ikke med lettbane.

Keolis hadde første driftsdag 22. juni 2010, og 
første passasjer var selveste dronningen.

– Det var en svært nervøs vognfører.

Alle skal ha vognførerserti�kat
Slik hun ser det selv, er hennes styrke som direktør 
at hun har vært med på gulvet og at hun har en god 
forståelse av hele organisasjonen. Noe av det hun 
savner mest i dag, er faktisk det å kjøre vognene i 
regulær tra�kk. Men hun har innsett at som leder 
og ettersom organisasjonen vokser, må hun si fra 
seg enkelte oppgaver.

– Det oppstod jo litt morsomme situasjoner 
da jeg kjørte regulære skift til å begynne med. Jeg 
husker at jeg en gang hilste på en tidligere medstu-
dent fra Høgskolen i Bergen. Jeg så at hun tenkte 
«hvordan havnet du her», beretter Gry Miriam 
Olsen og ler hjertelig.

Et viktig prinsipp for henne har vært at alle i 
organisasjonen skal kunne kjøre bybanevognene. 
Alle, inkludert administrasjonen – med unntak 
av en nylig ansatt, har således vognførerserti�kat. 
Ifølge Olsen handler dette om forståelse og nærhet 
til driften. Hvordan kan du ta avgjørelser når du ikke 
vet hvordan det er å kjøre vognene?, påpeker Olsen.

– Vi vet i hvert fall hva de sliter med.
På få år har Keolis i Norge vært igjennom en 

sterk vekst. I dag er det rundt 120 ansatte. Selska-
pet befrakter daglig 35 000 passasjerer og omsetter 
for 105 millioner kroner. Selskapet Gry Miriam 
Olsen leder, har vokst fra en liten til en mellomstor 
bedrift. Er det da mulig å holde på målet om at alle 
skal ha vognføreserti�kat når veksten fortsetter?

Gry Miriam 
Olsen (42)
Stilling: Admini-
strerende direktør, 
Keolis Norge
Familie: Tre barn. 
 Gutter på 16 og 13, og 
jente på 6 år
Bosted: Bergen
Utdanning: Høg skolen 
i Bergen, Bachelor i 
økonomistyring med 
påbygging innen 
logistikk
Karrieglimt: 
W.  Giertsen som 
innkjøper og produkt-
ansvarlig. NUI som 
prosjektøkonom og 
kvalitetsansvarlig. Gaia 
verksted som økonomi- 
og kvalitetsleder. Tide 
Buss som kvalitets-
ansvarlig
Fritid: Liker å løpe, har 
deltatt i Knarvikmilen 
og skal løpe DHL-stafett 
i Danmark. Har nylig 
kjøpt seg hytte, her kan 
hun male – når hun 
engang får tid.

Norsk-fransk 
ledelse av 
Bybanen i 
Bergen

– Fortsatt er vi der. Vi ansatte nettopp en ny 
driftsleder. Forutsetningen var at han måtte ta 
vognførerserti�kat. Hvis han ikke klarte det, ville 
han ikke få jobben.

Bybane over Bryggen?
Bybanen er inne i sitt tredje byggtrinn, som neste 
høst vil ta den ut til Flesland �yplass. Innen den tid 
vil alle vognene være forlenget med 10 meter, i til-
legg til at åtte nye vogner er blitt satt inn. Det inne-
bærer blant annet ny opplæring for alle ansatte, 
inkluderer 30 nyansatte vognførere.

Målet er at Bybanen skal bygges ut mot alle 
større bydeler, men den videre utvidelsen har 
skapt furore i det politiske miljøet i Bergen. Poli-
tikerne kan ikke bli enige med seg selv om den 
videre traseen. Et av stridens epler er Bryggen. Skal 
Bybanen gå over Bryggen, foran den karakteris-
tiske historiske husrekken, eller ikke?

Gry Miriam Olsen har en mening om hvor 
banen skal gå og hvorfor, men ønsker ikke å 
uttrykke den o�entlig. Når det gjelder problemene 
rundt Bryggen, vil hun bare vise til Bordeaux der 
det �nnes et tilsvarende verneverdig sentrum. I 
Bordeaux �kk de lokale myndighetene med seg 
Unesco da avgjørelsene rundt lettbanen skulle tas.
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Gry Miriam 
Olsen er admini-

strerende direktør 
for et lite trans-

portselskap, men 
planen er at Keolis 

skal vokse seg 
storr. Som alle 
andre i Keolis, 

har også Olsen 
tatt vognfører-

serti�kat.

– Det er et vanskelig valg, og jeg kan forstå at 
de kan være i tvil når det gjelder den videre tra-
seen. Men én ting er hva en synes er �nt. Noe helt 
annet er hva som er mulig, kommer det jordnært 
fra Keolis’ sjef i Norge. Hun er nok ikke for ingen-
ting vokst opp med en familiebedrift i Skånevik i 
Sunnhordland.

Tålmodig og krevende
Det lille franske datterselskapet har ambisjoner om 
fortsatt vekst, og om fem år spår Olsen at antallet 
ansatte vil være fordoblet. Men det likevel et stykke 
igjen til datterselskapene i nabolandene. Keolis har 
2000 ansatte i Sverige og 1000 i Danmark.

Men Keolis har store planer for Norge. Når nye 
konsesjoner etter hvert blir lyst ut, står Keolis klare 
til å satse på både buss og bane.

– Vi ser frem til privatiseringene av jernbanen, 
sier Olsen. Selv har hun vært en av høringsinstan-
sene for stortinget og synes det er kjempespen-
nende å være med på den reformen som er på 
vei. Det kan her legges til at Keolis eies av SNCF, 
de franske statsbaner.

Lederstil
Selv vognførerne må være på plass der de skal når 

«Vi ser frem 
til privatiser-
ingene av 
jernbanen.»

de skal, forteller Olsen at hun som sjef prøver hun 
å lede med en viss frihetstoleranse. Hun tror på å 
gi medarbeidere den friheten de trenger for både 
å levere og for å trives. Det handler om å se den 
enkelte, motivere og få dem til å ta ut det poten-
sialet de har.

– Og vi skal ha det gøy. Det er viktig å le, kose 
seg og ha det trivelig på jobben. På den annen 
side har jeg forventninger til at folk leverer. Jeg 
kan vel sies å være tålmodig, men krevende. Folk 
skal utfordre seg selv. Det å ha noe å strekke seg 
etter, det tror jeg er viktig. Selv er jeg tydelig på hva 
jeg forventer. Men hvordan de gjør dette, er ikke 
så viktig for meg.

Gry Miriam Olsen peker på at det for henne er 
forskjell på administrasjon og ledelse. Hun synes 
at det er for mye administrasjon i Norge, og at 
norske ledere tar for stor plass i de ansattes jobb. 
Olsen sier at hun heller vil trekke seg tilbake og 
utfordre medarbeiderne.

Franske erfaringer
Det å jobbe for et fransk moderselskap har sine 
utfordringer. Det er snakk om kulturforskjel-
ler. Som Olsen peker på, er de franske eier kre-
vende på detaljer, kontroll og oversikt. Kravene 

til  rapportering er omfattende, men den norske 
sjefen opplever at hun får like mye igjen i andre 
enden.

– Keolis har mye kompetanse som har vært til 
veldig hjelp for meg. Ikke minst er det en styrke 
for Bybanen at en har en så sterk aktør i ryggen. 
Bybanen trenger ikke bare å lene seg på Jernba-
neverket, men har også Keolis i ryggen med klare 
synspunkter på drift og sikkerhet.

Erfaringen fra Bybanen i Bergen skal nå over-
føres til Århus. Der Keolis Danmark har vunnet 
konkurransen om å drifte en lettbane, mye basert 
på det som det norske søsterselskapet har fått til 
i Bergen. Keolis Norge stille opp med personell 
til å begynne med, og selv sitter Gry Miriam i det 
danske styret. Hun skal lære opp danskene i byba-
nekjøring og -drift.

– Vi har mange vognførere som ser frem til å få 
seg en tur til Danmark, og jeg synes det er �ott at 
de får brukt kompetansen sin.

For Gry Miriam Olsen har det å ha fått være 
med å bygge ut og utvikle Bybanen i Bergen vært 
en personlig tilfredsstillelse. Hun er også tilfreds 
med å vært med på å bygge et nytt, fremtidsrettet 
og annerledes kollektivselskap.

– Det har vært en fantastisk reise. 

FOTO: OTTO VON MÜNCHOW
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Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

Ifølge Wiese er det en sentral lederegenskap 
å sette størst pris på det medarbeiderne pre-
sterer, fremfor å fokusere på seg selv og egne 

prestasjoner.
– Man kan si at dette er kjernen i forskjellen 

mellom en medarbeider og en leder, sier han.
Han utdyper at uselviskheten får konsekvenser 

for hvordan ledere utviser selvtillit.
– Det er viktig at ikke ledere overdriver sin egen 

selvtillits betydning, eller misbruker denne. Posi-
tiv selvtillit for en leder handler om å bruke den til 
å skape gode resultater gjennom andre, påpeker 
han.

Falsk ytre selvtillit
Temaet ledere og selvtillit tas opp for sjelden, 

ifølge Wiese. Han advarer mot at lederes selvtil-
lit går på bekostning av hva medarbeidere kan få 
utrettet.

– Mange ledere har en ytre selvtillit, en autorita-
tiv fremtoning. Som regel dekker den over en høy 
grad av usikkerhet. Det er viktig at ledere synliggjør 
sin egen sårbarhet. Det er først da den ekte selvtil-
liten blir synliggjort. Mange tror at den overdrevne 
selvtilliten er bra, men jeg vil råde disse lederne til 
å være på vakt, sier han.

Bygge selvtillit
Mangler du selvtillit, må du ska�e deg et vurde-
ringsgrunnlag. Det får du bare dersom du våger 
å be om tilbakemeldinger. Du må tørre å stille 
spørsmålene «Er jeg trygg nok?» og «har jeg nok 
autoritet?», forklarer Wiese.

Bruk av personlighetstester en god måte å kart-
legge egne styrker og svakheter på. Det er viktig 

– Ikke over-
driv egen 

selvtillit

Det er viktig at ledere har selvtillit, men den må være 
balansert og rettet mot verdsetting av medarbeidernes 
prestasjoner, hevder ledelsesrådgiver Jan Wiese.

for å kunne kjenne seg selv godt nok til å bygge 
selvtillit.

– Det handler om å få mer kunnskap om seg 
selv og å lære seg å utnytte personlige styrker samt 
å forstå spillet. Har du selvtillit på de riktige områ-
dene avdekkes også hvordan du har utviklet dine 
styrker og svakheter, sier han.

Kommunikasjon
En god del av selvtillitsbygging handler om kom-
munikasjon. Hvis en leder er usikker og har lav 
selvtillit, må hun trene på menneskelig kontakt.

– Medarbeidersamtalen er en viktig arena i så 
måte. Da møter man mennesker ansikt til ansikt, 
noe man må ta tak i for å utvikle selvtilliten. God 
kommunikasjon må til, og man må be om tilbake-
meldinger fra medarbeiderne, sier Wiese.

Det �nnes også teknologiske hjelpemidler som 
kan tas i bruk for å utvikle selvtilliten. Wiese anbe-
faler app-en Strength Finder. Med den kan man 
jobbe med egne personlige styrker.

– Signaturstyrkene dine kan utvikles, og slike 
app-er fungerer som et selvutviklingsverktøy, der 
du har dialoger med deg selv. Verktøy som dette 
er naturligvis bare et supplement til arbeidet du 
ellers må gjøre og den daglige kommunikasjonen, 
presiserer han.

Lederverktøy
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www.fagbokforlaget.no

Grundig og oppdatert om P og R.
Jens Standal Groven,  

i fagbladet Kommunikasjon

Ny 
bok!

Kr 599,–

Peggy Simcic Brønn 
Øystein Bonvik 
Tor Bang 

EN INNFØRING I  
PR
Boken er spekket med 
moderne norske eksempler 
og problemstillinger som 
gjør faget håndgripelig og 
relevant for leseren.

– Ikke over-
driv egen 

selvtillit

Utvikling
Å kunne utvise denne formen for selvtillit krever 
at du har noen egenskaper som gjør at du kan stå 
imot påvirkninger og ha en høy grad av egenkon-
troll.

– Disse lederne er gode til å takle motgang fordi 
de klarer å fokusere på varigheten og utgangen av 
den problematiske situasjonen. De sier til seg selv 
at «dette er mitt problem», eksempli�serer han.

Ved å ta eierskap til problemet klarer de også å 
de�nere omfanget av det. Da fokuserer de heller 
på utveien, fremfor å prøve å fordele skyld.

Autoritet
Mange forbinder selvtillit med autoritet, og én 
måte å bygge selvtillit på er å ska�e seg autoritet. 
Jan Wiese forteller om en Lars von Trier-�lm, der 
direktøren for et selskap later som om det �nnes 
en annen direktør, fordi han har dårlig selvtillit 
selv.

– Han bruker denne fantasi�guren til å ska�e 
seg autoritet. Å bruke «vi» i stedet for «jeg» kan 
være et eksempel på dette som kan være riktig i 
mange sammenhenger når man skal bygge selvtil-
lit., spesielt i en funksjonell lederrolle. Andre gan-
ger må man selvfølgelig ta det konkrete personlige 
ansvaret selv, sier han. 

Ledelsesrådgiver Jan Wiese hevder ledere må bygge 
en selvtillit som er fokusert mot medarbeidernes 
prestasjoner, fremfor på egne vegne.

F
O

T
O

: H
R

 N
O

R
G

E

Slik øker du 
 selvtilliten
Før du får suksess må du opparbeide deg selvtillit nok til å oppnå den:

Ta en ærlig titt i speilet:
●● Ekte selvtillit er basert på virkeligheten. Derfor er det viktig at du gjen-

nomfører en ærlig kartlegging av evnene dine

●● Kartlegg egne styrker og svakheter, og sørg for at svakhetene ikke får 
negative konsekvenser for arbeidet ditt

Si nei:
●● Forskning viser at dersom du har problemer med å si nei, vil du få 

problemer med stress. Øv på å gi tydelige tilbakemeldinger, og unngå 
«jeg tror ikke» eller «kanskje»

Gode samarbeidsforhold:
●● Sørg for å ha gode samarbeidsforhold. Har du for eksempel et 

anstrengt forhold til din overordnede bør du identifisere årsaken til 
dette og søk etter ting du kan gjøre for å forbedre forholdet

Let etter små seire:
●● Ledere med selvtillit liker å utfordre seg selv og å konkurrere, også 

bare om små triumfer. Disse triumfene er viktige å ta til seg, siden de 
trigger motivasjonen din

Finn en mentor:
●● Ingenting bygger mer selvtillit enn gode tilbakemeldinger og opp-

muntringer fra en erfaren person. En mentor kan fungere som et speil 
som gir deg perspektivet du trenger for å tro på deg selv

Sett av tid til trening:
●● Forskning viser at personer som trener to ganger i uken får bedre 

selvtillit sosialt, akademisk og atletisk

●● De fysiske endringene som inntreffer når du kommer i bedre form gir 
deg økt selvtillit

Kle deg for suksess:
●● Klesstilen din har mye å si for hvordan andre oppfatter deg

●● Velg klær som reflekterer deg som person

Vær påståelig, ikke aggressiv:
●● Aggressivitet er ikke selvtillit, det er bøllete oppførsel

●● Øv på å være påståelig og overbevisende. Du vil ikke klare det før du 
mestrer kunsten å holde din usikkerhet i sjakk

TRAVIS BRADBERRY / ENTREPRENEUR.COM

Lederverktøy

«Positiv selvtillit for en 
leder handler om å bruke 
den til å skape gode resulta-
ter gjennom andre»
Jan Wiese
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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 og Marianne Gjerstad. 
Tjenesten er gratis.  Adresse: Ukeavisen Ledelse, Mariboesgate 
8, 0183 Oslo.  E-post:  red@ukeavisen.no, arvid.odegard@
sbdl. no, kari@sbdl.no

Høstferie som «gikk 
i vasken»
Har man rett på ferie i ny jobb 
når man starter 1. oktober?

Endring av arbeidsoppgaver
Journalister protesterer på endring i arbeidsoppgaver.

Samarbeidsproblemer
Kan vi si opp en vanskelig arbeidstager?

Spørsmål: Jeg er en arbeidstager som tiltrådte 
nytt ansettelsesforhold 1. oktober d.å. Jeg hadde 
regnet med å kunne ta høstferie litt senere i måne-
den, alternativt i begynnelsen av november. Ny 
arbeidsgiver sier nei til dette og mener jeg ikke har 
krav på ferie når jeg begynner i ny stilling så sent 
på året. Har han rett?

Ny arbeidstager

Svar: Spørsmålet om retten til feriefritid er regulert 
i ferieloven § 5. Her heter det at «arbeidstager som 
tiltrer senest 30. september i ferieåret, har rett til 
full feriefritid. Arbeidstager som tiltrer etter dette 
tidspunkt har rett til feriefritid på 6 virkedager».

Forutsetningen for å kreve feriefritid etter 
begge alternativene er imidlertid at full ferie 
ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgi-
ver tidligere i ferieåret. Det virker derfor som 
om du kan ha krav på i hvert fall den reduserte 
feriefritiden på 6 virkedager, dvs. 1 uke. Dette 
må imidlertid omfatte både en høstferie og 
eventuelt ferie i forbindelse med julen, hvis du 
planlegger å ha fri noen av virkedagene i romju-
len. Ta spørsmålet opp med arbeidsgiver igjen 
og gå fremfor alt diplomatisk frem. Det er neppe 
noen «høydare» å starte et arbeidsforhold med 
en krangel om dette.

SBDL v/Arvid R. Ødegård

Spørsmål: Jeg er daglig leder for et selskap som 
bl.a. driver et motemagasin. Vi som så mange 
andre er utsatt for hard konkurranse fra bloggere 
og nettutgaver innen samme bransje – og ser der-
for at vi av økonomiske hensyn er nødt å gjøre 
noe med staben. Vi har fremmet forslag om at 
journalistene må dra ut på oppdrag alene i større 
grad, og ta bildene selv uten å ha med seg fotograf. 
Ved presentasjon av dette forslaget har imidlertid 
mange av journalistene protestert. De hevder at 
dette ikke tilligger deres stilling, og at de derfor 
ikke kan pålegges slike oppgaver. Hva gjør vi?

Daglig leder for motemagasin 

Svar: Dette høres ut som en endring i arbeids-
oppgaver arbeidsgiver med rette kan pålegge. 

Arbeidsgivers endringsadgang med hensyn til 
arbeidsoppgaver beror på hvorvidt endringene fal-
ler innenfor styringsrettens. Styringsretten følger av 
ulovfestet rett og innebærer at arbeidsgiver har rett 
til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbei-
det. Begrensninger i styringsretten kan imidlertid 
følge av lovgivning, tari�avtaler, den individuelle 
arbeidsavtalen eller alminnelige saklighetsnormer.

Mitt råd er at dere går gjennom arbeidsavta-
lene, eventuelt tari�avtalene, og ser om det fore-
ligger detaljerte beskrivelser av arbeidsoppgaver 
eller lignende som kan begrense deres adgang til 
å endre arbeidsoppgavene. Hvis dere ikke �nner 
grunnlag for slike begrensninger i disse avtalene – 
vil en endring du beskriver være rettmessig.

SBDL v/Elisabeth Dolva Sandøy 

Spørsmål: Jeg er styreleder i en legepraksis med syv 
leger og tre legesekretærer. Vi er organisert som et AS, 
og legesekretærene er ansatt i AS-et. Vi har hatt en 
personalkon�ikt gående med en av sekretærene i et 
knapt år, og nå synes situasjonen helt fastlåst. Sekre-
tæren viser misnøye når hun må jobbe overtid, og 
hun klager på for stor arbeidsmengde. Hun protes-
terer mot dette ved å gjøre desto mindre når hun er 
på jobb, hvilket går ut over de andre sekretærene. I 
tillegg slurver hun med arbeidsoppgavene, noe som 
går ut over både pasienter og medarbeidere. Dette 
har igjen ført til at de to andre sekretærene klager til 
arbeidsgiver. Vi har forsøkt å ta dette opp med henne 
uten hell – hun viser ingen forståelse for arbeidsgivers 
og medarbeidernes situasjon. Kan vi si henne opp?

Styreleder

Svar: For at dere skal kunne si opp den vanske-
lige arbeidstakeren er spørsmålet om dere kan 

dokumentere at det foreligger saklig grunn for 
oppsigelse. Det er på det rene at samarbeidsvan-
skeligheter i seg selv er saklig oppsigelsesgrunn 
dersom det kan dokumenteres at den ansatte ikke 
har tilstrekkelige evner til samarbeid, og for øvrig 
vanskeliggjør arbeidsmiljøet. Det vanskelige i slike 
saker generelt er imidlertid å oppfylle arbeidsgivers 
bevisbyrde for at slike omstendigheter foreligger. 
Dersom det dreier seg om �ere forhold over et 
helt år og samtlige av kollegene er av den oppfat-
ning at vedkommende er vanskelig – har dere i 
alle fall vitneprov som kan bekrefte situasjonen. 
Gå gjennom skriftlige dokumenter og andre ting 
som kan understøtte en oppsigelsesprosess. Mitt 
råd er deretter å forsøke å ta problemene opp med 
henne nok en gang for å forsøke å løse det. Dersom 
det fremdeles ikke går – vil det være berettiget å gå 
mot en oppsigelsesprosess.

SBDL v/Elisabeth Dolva Sandøy 
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Våre kilder tror ikke bevisene mot Eirik 
Jensen holder. Han er en uforsiktig og uregjerlig spaner som ble malt i stykker av det voksende kontroll- og rapporteringsveldet i politiet. Et saftig oppgjør internt kan være i vente.
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I løssalg nå!
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Samfunn
Valg i Catalonia

Har Norden som 
modell for ny stat
Søndag stemte katalanere i favør for at Catalonia 
skal løsrive seg fra Spania. Partiene som vant valget 
har planlagt å opprette statsstrukturer i løpet av 18 
måneder. For mange i den katalanske selvstendig-
hetsbevegelsen er den nordiske modellen et ideal.

Spenningen i Barcelona 
før valgresultatet ble 
klart sist søndag kveld.

Katalanere ønsker ikke å være 
som Spania, Frankrike eller Italia:

Av Kim Bredesen
redaksjonen@ukeavisen.no
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Ønsker ny samfunnsmodell. 27. september 
stemte katalanere over hvem som skal sitte 
i det regionale parlamentet. Vinnere ble 

en allianse av partiene Junts pel Si («sammen for 
ja») og det venstreorienterte partiet CUP, som nå 
har �ertall i parlamentet med 72 av 135 seter. Junts 
pel Si har gått til valg med plan om å opprette nye 
statsinstitusjoner i løpet av 18 måneder.

Det er imidlertid viktig å ha i mente at de tar 
med seg en splittet nasjon, og at de ikke �kk et helt 
rent �ertall på 50 prosent av stemmene. At parti-
ene som vant valget, �kk �ertall i parlamentet, 
skyldes valgordninger som gir stor uttelling for 
utjevningsmandater i distriktene. Selvstendighets-
partiene vil i løpet av 2016 gå inn i forhandlinger 
med regjeringen i Madrid for å etablere et ram-
meverk for oppbygging av en ny stat.

Ser mot Sveits og Norden
Betydelige verdier står nå på spill for både Spa-
nia og Catalonia. Sistnevnte bidrar med rundt 20 
prosent av bruttonasjonalproduktet til Spania, og 
25 prosent av den spanske eksporten stammer fra 
Catalonia, hvor 6000 multinasjonalselskaper har 
�lialer og fabrikker. Men i likhet med Spania, har 
også Catalonia blitt tynget av store utfordringer 
knyttet til korrupsjon og arbeidsledighet.

En som ønsker mer likhet i katalanske samfun-
net er Santiago Vidal. Han leder en gruppe juris-
ter som har skrevet utkast til en ny grunnlov for 
Catalonia – prosjekt «Hvit Bok» – og ble i februar 
utstengt fra sitt dommerembete fordi Spanias til-
syn for dommere mente hans politiske handlinger 
og ytringer ikke samsvarte med hans forpliktelse 
overfor sitt embete. I april uttalte Vidal til avisen 
El Mundo:

«I Catalonia er det blitt skapt grobunn for ideen 
om at hvis en skal bli kvitt oppsamlende budsjett-
underskudd, byråkrati, kommisjoner eller korrup-
sjon er det best å følge den nordiske modellen».

Ukeavisen Ledelse møter Vidal på hans kontor 
i Barcelona, hvor han arbeider for justisadminis-
trasjonen til de katalanske selvstyremyndighe-
tene. Han kunne bekrefte at �ere av paragrafene 
i grunnloven er skrevet med utgangspunkt i nor-
diske modellen.

– Utkastet består av elementer fra �ere euro-
peiske grunnlover, og særlig den norske, island-
ske, sveitsiske og tyske. Hva jeg liker best ved 
disse grunnlovene, er at de er progressive. Og det 
er spesielt viktig, tatt i betraktning at den spanske 
regjeringen går baklengs når det gjelder individets 
rettigheter. Det er tilfellet når det gjelder ekteskap 
mellom to personer av samme kjønn, og retten til 
å adoptere et barn, selv om du ikke er gift.

Vidal er overbevist om at nordiske samfunnsi-
dealer både for fremtidig lovverk i Catalonia og 
innen o�entlig administrasjon kan lede til store 
endringer.

–  I årlige rapporter om åpenhet i både o�entlig 
forvaltning og privat sektor er de nordiske landene 
blant de ti beste. Jeg ønsker at Catalonia så snart 
som mulig blir blant de ti beste. Noe av det første 
som bør gjøres, er å redusere graden av korrup-
sjon blant o�entlige tjenestemenn. Takket være 
inspirasjonen vi har fått fra nordiske grunnlover, 
vil republikken Catalonia kunne garantere ret-
tighetene til alle borgere, uansett hvilket kjønn 
de har, sier Vidal. Han vil gjerne at en fremtidig 
grunnlov for Catalonia kunne sikre kvinner og 
menn like rettigheter når det gjelder lønn, pen-
sjon og ekteskapsrettigheter.

Ligner Norge og Sverige i 1905
Vidal er ikke alene om å støtte opp om ideen om 
at Catalonia som eventuell selvstendig stat burde 
følge nordiske eller skandinaviske tradisjoner. Det 
samme gjør Jaume Hernández López, førsteama-
nuensis i statsvitenskap ved Pompeu Fabra Uni-
versitetet i Barcelona. Ved et seminar i Uppsala, 
Sverige for et år siden arrangert av organisasjonen 
Diplocat, som har som mål å skape o�entlig debatt 
om katalansk politikk, uttalte Lopez følgende:

«Hvis Catalonia skulle bli uavhengig, burde vi 

har et mål om å etablere et forhold til Spania, som 
er det samme som eksisterer mellom Sverige og 
Norge.»

Vi møter Lopez i lokalene til organisasjonen 
Catdem i Barcelona hvor han er engasjert poli-
tisk. Lopez henviser til historien mellom Norge og 
Sverige, som han mener er påfallende lik det som 
skjer i Catalonia nå. I 1905 tok også Norge farvel 
med Sverige gjennom et parlamentarisk vedtak, 
slik Junts pel si planlegger å gjøre i det regionale 
parlamentet i Catalonia. Og før Norge erklærte 
seg for å være en egen stat, hadde vi siden 1814 
bygget opp under statsinstitusjoner som ga Norge 
en vesentlig grad av selvstyre. Hvis en ser den poli-
tiske situasjonen Catalonia i lys av menneskelige 
bånd, mener Lopez forholdet mellom Catalonia 
og Spania er ganske lik den som var mellom Norge 
og Sverige i 1905.

– Fra der det katalanske folket står, ser vi ikke 
at uavhengighetsspørsmålet skulle innebære et 
brudd i forholdet mellom katalanere og spanjoler, 
hvis en tar i betraktning at halvparten av befolk-
ningen har røtter i Spania. Halvparten av befolk-
ningen har dessuten spansk som sitt morsmål, og 
de �este av oss har besteforeldre, eller en mor eller 
far som kommer fra andre steder i Spania, forteller 
Lopez til Ukeavisen Ledelse.

Lopez mener imidlertid at de nære mellom-
menneskelige forbindelsene ikke tas i betraktning 
av den spanske regjeringen. Men selv om det har 
oppstått en isfront mellom uavhengighetsbevegel-
sen i Catalonia og den spanske regjeringen, mener 
Lopez dette kan endre seg på sikt, og at de to lan-
dene kan etablere et ryddig og fredelig forhold.

– Jeg tror det lar seg gjøre. Men jeg vil inn-
vende at nå er situasjonen preget av en miks av 
ønsketenking og analyse. Vi ønsker at de frem-
tidige relasjonene vil bli på samme måte som i 
Sverige og Norge. Jeg forventer at vi blir nødt til 
å forhandle, fordi dette vil til slutt måtte ende i 
en mulig institusjonell ordning mellom Spania 
og Catalonia fordi vi har felles interesser. Enkelte 
tar opp muligheten om å etablere et felles iberisk 
råd eller noe liknende hvor Portugal, Spania og 
Catalonia kan delta. Hvorfor ikke? Vi burde ikke 
stenge døren til denne muligheten.

Ønsker en velferdsstat
Når det gjelder muligheten for å bygge opp nye 
samfunnsstrukturer i Catalonia etter en uavhen-
gighetserklæring, støtter Lopez opp under Vidals 
beundring for den nordiske modellen. Lopez 
mener det er �ere demogra�ske og sosiale forhold 
som tilsier at Catalonia, som kommende småstat 
med 7,4 millioner innbyggere, burde følge en nor-
disk ledestjerne.

– En av de mest utbredte forestillingene som 
kjennetegner uavhengighetsbevegelsen er at vi 
ikke ønsker å være som Spania, Frankrike 
eller Italia. Et land som vi føler en nærhet 
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●● 27. september ble det avholdt parlaments-
valg i Catalonia

●● Partiene Junts Pel Si («Sammen om ja») 
og det venstreorienterte partiet CUP vant 
valget

●● De har nå et flertall i det regionale parla-
mentet med 72 av 135 seter

●● De to partiene har dog ikke rent flertal i den 
katalanska befolkningen på sin side – valg-
ordningen bidro til det parlamentariske 
flertallet

●● De to partiene har stilt til valg med en plan 
om bygge opp selvstendige statsinstitusjo-
ner i løpet av 18 måneder.

●● I løpet av 2016 vil de forhandle med den 
spanske regjeringen om å etablere en 
katalansk stat.

Catalonia mot egen stat?

«I årlige 
rapporter 
om åpen-
het i både 
o�entlig 
forvaltning 
og privat 
sektor er de 
nordiske lan-
dene blant 
de ti beste. 
Jeg ønsker 
at Catalonia 
så snart som 
mulig blir 
blant de ti 
beste»
Santiago Vidal, 
jurist og grunn-
lovsforfatter

Europa
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til er Sveits, siden vi også ønsker å utvikle direkte 
demokrati, noe som blir gjenspeilet i grunnlovs-
utkastet utformet av Santiago Vidal. De nordiske 
landene er en annen viktig modell for oss.

Lopez understreker at størrelsen og antallet 
innbyggere i Catalonia er ganske likt hva vi �nner 
i nordiske land. For ham virker det lite sannsynlig 
at den liberalistiske samfunnsmodellen fra en stat 
som Storbritannia vil kunne fungere i Catalonia, 
eller forvaltningsmodeller fra et land som Tysk-
land med 80 millioner innbyggere. Lopez påpeker 
at det �nnes en utbredt konsensus i Catalonia om 
å utvikle en velferdsstat, og han mener grunnlaget 
er lagt ved at Catalonia har høye skatteinntekter.

– Folket i Catalonia holder opp nordiske land 
som et speil eller modell fordi de blir fortalt at de 
nordiske landene er velferdsstater. Vi vil ha kapa-
siteten til å beskytte og verne om velferdsstaten 
og forsterke den. Den protestantiske kulturen 
forsvarer individualitet og vektlegger verdien av 
å arbeide. Å skape verdier er også ganske utbredt 
i den katalanske tradisjonen. Det �nnes en felles 
forbindelse mellom nordiske land og Catalonia, 
konkluderer Lopez.

Santiago Vidal leder en gruppe jurister som har skrevet utkast til en ny 
grunnlov for Catalonia,

Jaume Hernández López – katalansk statsviter med politisk 
engasjement for selvstendighet.
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Valg i Catalonia

Flere europeiske parlamentarikere gjestet 
parlamentsvalget i Catalonia 27. septem-
ber. Organisasjonen Diplocat hadde invitert 

parlamentarikere fra hele Europa til den spanske 
regionen for å skape økt bevissthet om politiske 
selvstendighetsprosesser i Europa.

I den besøkende delegasjonen deltok de tre 
nordiske parlamentarikerne: Bodil Valero fra Sve-
rige representerer Miljöpartiet de gröna i Europa-
parlamentet. Simon Elo fra Finland – medlem av 
nasjonalistpartiet Sann�nländerna i den �nske 
riksdagen og Sjúrður Skaale fra det sosialdemo-
kratiske partiet Javnaðar�okkurin (på norsk Lik-
hetspartiet), som er en av to representanter fra 
Færøyene i det danske Folketinget.

Delegatene deltok på møter i hele regionen 
med representanter for den katalanske regjerin-
gen, samt katalanske forskere og talspersoner for 
politiske partier.

Statsløs parlamentariker
Dagens Perspektiv møtte Sjúrður Skaale fra Fær-
øyene i det katalanske parlamentet da stemmene 
ble talt opp mot slutten av kvelden. Som statsviter 
og politiker følger Skaale utviklingen i Catalonia 
svært tett, og han har i løpet av �ere år gjort lik-
nende besøk hos baskere, korsikanere og skotter, 
som også ønsker mer selvstyre. Parlamentsvalget 
i Catalonia mener han kan ha ringvirkninger for 
andre minoriteter i Europa.

– Det er et utrolig spennende valg. Jeg kommer 
jo fra en såkalt statsløs nasjon. Derfor er jeg natur-
ligvis interessert i hvordan stater, med �ere nasjo-
ner innen sine grenser, blir organisert og hvordan 
en får det til fungere. Hvis katalanerne bygger en 
egen stat vil det gi vind i seilene i Skottland, Flan-
dern, Korsika og andre steder, sier Skaale.

Skaale tror stater og regjeringer i hele Europa vil 
tenke seg ekstra grundig om etter det katalanske 
parlamentsvalget.

– At Spania har nektet å gå inn i en dialog om 

�ere rettigheter for katalanere, tror jeg er noe 
mange regjeringer vil ta lærdom av. Her ser de 
hvordan det ikke skal gjøres. Alle stater som har 
�ere nasjoner innenfor sine grenser, er forpliktet 
til at alle nasjoner føler seg godt representert, at de 
føler seg vel tilpass innenfor statens grenser. Det 
er noe mange stater kan lære av det som skjer i 
Catalonia, sier Skaale til Ukeavisen Ledelse.

Alle trenger ikke egen stat
Ifølge Skaale følger alle i selvstendighetsbevegelsen 
på Færøyene nøye med på situasjonen for etniske 
minoriteter i andre stater, siden de be�nner seg i en 
liknende situasjon. Men Færøyene har på mange 

– Nødvendig å gi alle 
nasjonene plass
Valgresultatet i Catalonia vil gi vind i seilene for 
selvstendighetsbevegelser i �ere europeiske land, 
mener representant  for det danske Folketinget.
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Parlamentarisk besøk i Barcelona. Fra venstre: Jill Evans, Mmedlem av Europarlamentet, Storbritannia, Simon Elo fra den �nske 
Riksdagen, Sjúrður Skaale, medlem av det danske Folketinget og og Peter Luykx fra Flandern, medlem av det belgiske parlamentet.

måter kommet mye lenger enn andre etniske mino-
riteter i Europa. De har etablert et eget skatte- og 
�nanssystem, har rett til vedta hvilke lover som skal 
gjelde på eget territorium, har utenrikspolitisk selv-
styre og forhandler om �skeriavtale med EU, Island, 
Norge og Russland på egen kjøl.

– Vi er innenfor den danske stat, med vidt selv-
styre. Vi har handelsavtale med alle landene, vi har 
meget vide rammer for at vi skal kunne forfølge 
våre egne interesser, selv om vi er innenfor den 
danske stats grenser. Når jeg snakker med skotter 
om dette, ser de det som et eksempel man kan 
følge. Og når jeg forklarer det til mine katalanske 
kolleger, ser de på det som en god måte å få ting 
til å fungere på.

Både Junts pel si og de andre politiske partiene 
i Catalonia ønsker å være innenfor EU. Katalaner-
nes søken etter økt selvstyre skiller seg i vesentlig 
grad fra hans eget hjemland når det gjelder for-
holdet til EU, ifølge Skaale.
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Gjenvinning
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Elektronisk 
 søppel er 
gull verdt
Elektronisk avfall i Europa inneholder edle metallene til 
en samlet verdi av 170 milliarder kroner. Kun 35 prosent 
av Europas e-avfall blir resirkulert på en ansvarlig måte. 
Og bare 15 prosent blir gjenvunnet i dag. E-avfallsbransjen 
er blitt en gullgruve for illegal resirkulering.

Av Esben Ho�
esben@medierogledelse.no

Elektronisk søppel er blitt big business. 
E-produkter og e-avfall er elektriske og elek-
troniske produkter, såkalte EE-produkter, 

som er en omfattende og sammensatt produkt-
gruppe. Her �nner man blant annet støvsugere, 
komfyrer, kjøleskap, TV-apparater, PC-er, mobil-
telefoner, lyssto�rør, kabler og ledninger. De �este 
elektriske og elektroniske produkter inneholder 
også helse- og miljøfarlige sto�er i varierende 
mengder.

For med en voldsom økning i salget av spesielt 
mobiltelefoner, PC-er og alle typer nettbrett, øker 
også avhendingen og avfall. Lavere priser på slike 
produkter har de senere årene ført til et rekordhøyt 
forbruk.

Forsvarlig innsamling og behandling av avfallet 
er derfor avgjørende. Ifølge nettsiden miljøstatus.
no, som blant annet er �nansiert av Miljødirekto-
ratet, gjenvinnes over 80 prosent av alt e-avfall i 
Norge, hvor 80 prosent materialgjenvinnes og 13 
prosent energigjenvinnes.

Glinsende metall, svarte penger
Men langt dårligere står det til i EU, som 
bare klarer å ta hånd om 3,5 millioner 
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Ifølge resirkuleringsselskapet Renas, som er en non profit-organisasjon eid av Elektroforenin-
gen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi, går det årlig med 320 tonn gull og 7500 tonn sølv 
i verdens produksjon av mobiltelefoner, PC-er, nettbrett og andre elektroniske produkter. Et tonn 
mobiltelefoner inneholder ca. 150 gram gull, 3 kg sølv og 100 gram kobber, samt sjeldne metaller 
som platinum, ruthenium, indium og vismut. Prisene på disse har steget enormt de senere årene. 
Indium, som blant annet brukes i berøringsskjermer, hadde en prisvekst på 900 prosent i tidsrom-
met 2003–2006.

Fra ett tonn med kretskort er det beregnet at man hente ut omtrent 10 unser gull. En unse gull 
veier 31,10 gram, og koster rundt 1500 dollar, eller med dagens kurs cirka 12.000 norske kroner. For å 
få ut samme mengde gull gjennom tradisjonell gruvedrift må man utvinne 100 tonn malm eller mer. 
Og for  hver unse gull produserer man 30 tonn avfall.

Tørsten etter gull, sølv og platinum er forsåvidt godt kjent, men vel så interessant med hensyn til 
gjenvinning og resirkulering er de sjeldne grunnstoffene som består av 17 kjemisk liknende metal-
liske elementer, som lantanum, cerium, neodymium og europium. Disse mineralene brukes blant 
annet i radarteknologi, magneter, harddisker, bilbatterier og vindturbiner. Kina leverer tett oppun-
der 90 prosent av disse stoffene, noe som er svært sensitivt politisk. Vesten ønsker derfor å bli mer 
uavhengig av Kina.

I 2014 samlet Renas inn over 61 600 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i Norge gjen-
nom sine leveringsavtaler. Derfor er det snakk om store verdier på det som er mulig å gjenvinne og 
resirkulere.

På verdensbasi blir bare 1 av 10 mobiltelefoner gjenvunnet i dag. Hvert år kastes 152 millioner 
mobiltelefoner, 52 millioner datamaskiner og 36 millioner skjermer. Det meste av metallene i kas-
serte mobiltelefoner og lesebrett kan gjenvinnes.

En undersøkelse gjort av TNS Gallup for Nordea viste at 12 prosent av unge i Norge mellom 
18–21 år bytter ut mobilen hvert eneste år. Ifølge Stiftelsen Elektronikkbransjen bytter nordmenn nå 
ut telefonen i snitt etter 2,5 år. I 2014 omsatte elektronikkbransjen for like over 30 milliarder kroner, 
en oppgang på 1,9 prosent i forhold til året før.  

Mesteparten av de verdifulle metallene i en mobiltelefon sitter i kretskortet. For å gjenvinne dem på 
en bærekraftig måte må de pulveriseres, bearbeides og sorteres.  

320 tonn gull og over 7500 tonn sølv

Prototypen av sorteringsmaskinen slik SINTEF har utviklet den, kan revolusjonere sorteringen av verdifullt e-avfall.
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tonn e-avfall. De resterende 6,2 millioner tonn 
blir ifølge rapporten, som er omtalt i nettavisen 
Science Daily, eksportert til tredjeland, hvor 
gjenvinningen skjer utenfor EUs kontroll og ikke 
minst økonomiske sirkulasjon. Og det er enorme 
summer det er snakk om. Ifølge rapporten blir 
4,7 millioner tonn e-avfall antatt ulovlig omsatt 
i Europa, hvor kriminelle er på jakt etter de edle 
metallene som blant annet �nnes i kretskort og 
annet EE-avfall.  Rapporten anslår dette til en verdi 
på mellom 800 og 1,7 milliarder Euro.

I rapporten kommer forskerne med en rekke 
anbefalinger for å slå ned på den ulovlige hande-
len med e-avfall. De foreslår blant annet oppret-
telsen av Europeisk miljø-innsatsgruppe, National 
Environmental Security Task Force (NEST), større 
bevissthet blant EUs medlemsland og forbud mot 
betaling med kontanter for e-avfall.

Norbert Zonneveld, leder av Den Europeiske 
resirkuleringsorganisasjonen for elektroniske pro-
dukter, sier til Science Daily at manglende syste-
mer og kontroll for resirkulering av denne type 
avfall fører til store økonomiske tap for aktørene.

Bruk det man har
Men i takt med økende etterspørsel etter alle typer 
edelmetaller har steget jevnt i løpet av de siste 10 
årene, begynner markedet for gjenvinning nå å 
røre på seg. Selv som kostnadene for utvinning av 
gull er �redoblet i løpet av det siste tiåret, er det 
ingen land som virkelig har hoppet på det �ere 
forskere mener er den nye store trenden innenfor 
gruvedrift og mineralutvinning, «urban mining», 
eller urban gruvedrift. Før nå.

Nylig åpnet USAs første rene «urbane gruve», 
BlueOak i Arkansas, under oppsyn av miljøvern-
forkjemperen og USAs tidligere visepresident Al 
Gore, samt et nennsomt utvalg ledere fra Silicon 
Valley. Hovedinvestoren er det svært velstående 
ventureselskapet Kleiner Perkins Cau�eld & Byers, 
som har en investeringsportefølje med hovedvekt 
på teknologi og nye miljøløsninger – inklusive 
resirkulerings/gjenvinningsløsninger. De har 
foreløpig gått inn med 35 millioner dollar, eller i 
overkant av 200 millioner norske kroner. Gruven 
skal gjenvinne gull, sølv, kobber og palladium fra 
deponier, og i løpet av første driftsår foredle 15 
millioner tonn elektronisk søppel.

Norge har foreløpig ingen slike aktører, og Nor-
ges EE-avfall sendes derfor til Boliden i Sverige 
for gjenvinning. Retursystemet er imidlertid godt 
utviklet. Mens bare 10 prosent av mobiltelefonene 
i Europa gjenvinnes, blir 20 prosent gjenvunnet i 
Norge. Men fortsatt blir altfor mange liggende i 
sku�er og skap.

Professor II ved Institutt for kjemi ved NTNU 
og forsker ved Norges geologiske undersøkelser 
(NGU), Rolf Tore Ottesen, mener at såkalt «urban 
gruvedrift» er et svært miljøvennlig alternativ for å 
ta vare på de sjeldne metallene. Tradisjonell gru-
vedrift gir også store avfallsmengder og et stort 
C02-utslipp. Det å hente ut metaller fra EE-avfall 
mener han er langt mer miljøvennlig.  

– Urban gruvedrift handler ikke bare om å 
utnytte ressursene i avfallet vårt. Det handler også 
om verdien av ressursene vi lever midt oppi, sier 
han.

Professor Ottesen mener at urban gruvedrift 
nå kan være en forretningsmulighet for norske 
smelteverk.

– I den omstillingsprosessen Norge nå er inne 
i, mener jeg dette kan et gyllent øyeblikk for nye 
muligheter. Gjenvinning av edle metaller mener 

«Avfallsbaserte råvarer 
er viktig bidrag til den 
 sirkulære økonomien. I så 
henseende er vi ikke for-
nøyd med gjenvinnings-
graden på elektronikk
Nancy Strand, administrerende 
 direktør i Avfall Norge

Gjenvinning
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Ukene som har gått etter lokal-
valget har bekreftet og forster-
ket utviklingen fra i vinter: 

Kristelig Folkeparti er i ferd med å ori-
entere seg vekk fra Høyre/Frp. Selv om 
lokale ordførerallianser spriker i alle 
retninger, er det mulig å nulle ut alle 
de lokale variasjonene. Da ser man at 
Kristelig Folkeparti er i ferd med å gå 
over til Arbeiderpartiet. Utviklingen 
er spesielt tydelig på Vestlandet, og 
det har rikspolitisk betydning fordi 
Krf’erne i vest tidligere har vært de 
som har ivret mest for å samarbeide 
med Høyre.

Dette betyr at det ikke kommer til å 
bli så spennende å følge Kristelig Fol-
keparti i tiden fremover som mange 
av oss kommentatorer trodde for noen 
måneder siden. Den prosessen om 
fremtidig samarbeid som skal starte 
i Krf i november og som skal avslut-
tes på landsmøtet våren 2017, er på et 
vis allerede fullført. Det �nnes knapt 
én Krf’er som vil argumentere for at 
partiet skal støtte Erna Solberg som 
statsminister i 2017 – i hvert fall ikke 
hvis Fremskrittspartiet fortsetter å ha 
inn�ytelse på Høyres politikk.

Den siste forutsetningen er viktig. 
Det er fortsatt ikke utenkelig at Frem-
skrittspartiet forlater Solberg-regjerin-
gen før valget i 2017, selv om det er lite 
sannsynlig. Det er også en viss mulig-
het for at Fremskrittspartiet splittes, 
og/eller går i oppløsning. I så fall vil 
Kristelig Folkeparti forholde seg til et 
Høyre som i mye større grad enn i dag 
kan orientere seg inn mot sentrum, og 
da vil samarbeidsdiskusjonen endre 
karakter.

Inntil videre må vi imidlertid anta at 
Krf fortsetter å velge bort Høyre og da 
er spørsmålet om partiet automatisk 
vil velge Arbeiderpartiet i stedet. Det 
er slett ikke sikkert. Da partileder Knut 
Arild Hareide snakket til sitt landsstyre 
forrige fredag, snakket han mer enn 
vanlig om den tredje vei i politikken. 
Han roste blant annet Tysklands stats-
minister Angela Merkel og fremhevet 
at det var kristendemokraten i henne 
som nå sto frem i håndteringen av 
�yktningekrisen. Hareide knyttet seg 
selv, og partiet, til en bevegelse som 
verken velger kapitalisme eller sosia-
lisme – i moderne og norsk språkdrakt 
betyr det verken Høyre eller Arbeider-
partiet.

Mange sentrale Krf’ere bekrefter nå 

at de tror Hareide og partiet kommer 
til å satse på tredje-vei strategien frem 
mot valget. Årsaken er at det fortsatt er 
kontroversielt i partiet å forplikte seg 
til å gjøre Arbeiderpartiet til regje-
ringsparti. Jonas Gahr Støre er imø-
tekommende nå som han er fristilt i 
opposisjon og trenger Krf, men det er 
slett ikke alle i Krf som stoler på at den 
varme tonen vil vedvare. Dessuten er 
ikke SV dødt ennå. Dersom partiet 
våkner til liv og blir med Arbeiderpar-
tiet inn i regjeringskontorene, får vi en 
parallell til dagens situasjon: Krf vil sky 
det store regjeringspartiet på grunn av 
dets allierte på ytter�øyen.

Stortingsvalget i 2009 ga tilsyne-
latende et dødsstøt til alle dem som 
ønsket å kjøre en valgkamp der man 
ikke tok stilling til statsministerkan-
didatene. Analysene i ettertid er at 
de rødgrønne �kk fornyet tillit fordi 
Krf/Venstre og Frp utelukket hveran-
dre som samarbeidspartnere, og det 
fremsto derfor som om det var rot på 
borgerlig side. Velgerne visste ikke 
om de ved å stemme på Krf og Ven-
stre valgte Jens Stoltenberg eller Erna 
Solberg som statsminister.

Noe tilsvarende kan skje i 2017. 
Dersom Knut Arild Hareide i valg-
kampen skal snakke om den kristen-
demokratiske tredje vei og ikke sier 
klart og tydelig nei til Jonas Gahr Støre 
eller Erna Solberg som statsminister, 
kommer velgerne til å være i villrede 
om e�ekten av å stemme på Krf. Det 
vil igjen kunne komme masse speku-
lasjoner om hva Krf egentlig vil og om 
mulighetene for at velgerne blir ført 
bak lyset.

Forskjellen denne gangen er at vi 
allerede vet at det vil komme slike 
spekulasjoner. Dersom Miljøpartiet 
de Grønne ikke gjør noe veldig dumt 
i de to kommende årene, vil partiet 
fremstå som et sannsynlig vippeparti 
etter stortingsvalget. Konstitueringen 
av kommunestyrer og fylkesting i de 
siste ukene har vist at MdG vil gjøre 
mye for å fremstå som blokknøytralt. 
Det er utenkelig at Rasmus Hansson 
vil la seg presse til å velge mellom de 
to statsministerkandidatene som han 
oppfatter som grå og like.

Kristelig Folkeparti kan dermed 
legge seg i ly av Miljøpartiet, i til-
legg til å knytte seg til det. Knut Arild 
Hareide er for tiden tydelig på at det 
kan være mulig å dra MdG inn i en 
sentrumsblokk som prioriterer verdier 
og klima-/miljøvern høyere enn i dag.

Dette igjen skaper utfordringer for 
de andre små partiene på Stortinget. 
De klassiske sentrumspartiene Ven-
stre og Senterpartiet må ta stilling til 

om også de skal løse opp sine mer 
eller mindre faste bånd til henholds-
vis Høyre og Arbeiderpartiet. Selv i 
SV kan det oppstå en debatt om hva 
man skal gjøre dersom det etter hvert 
vokser frem noe som kan se ut som en 
sentrumsblokk. Erfaringen med sen-
trum i norsk politikk er at det i mange 
saker inntar standpunkter som ligger 
ganske nært opp til SV sine.

Senterpartiet er det eneste partiet 
ved siden av MdG som mener at det har 
fått positivt svar fra velgerne i årets valg. 
Det er liten tvil om at partiet i de to kom-
mende årene vil kjøre enda hardere enn 
i dag mot sentralisering. Arbeiderparti-
ets historie når det gjelder sentralisering 
og e�ektivisering betraktes av Sp’ere 
som lite tillitvekkende. Det kan hende 
at man i Senterpartiet ender opp med 
å gjøre som MdG’erne gjør i klimapoli-
tikken: Vurderer Erna Solberg og Jonas 
Gahr Støre som veldig like.

I så fall kan Knut Arild Hareide få 
nye argumenter for den tredje vei, og 
han vil garantert minne om at landets 
eneste sentrumsregjering, den første 
Bondevik-regjeringen, har fått gode 
skussmål i ettertid. 

Aslak Bonde
aslakbonde@ 
politiskanalyse.no

Aslak Bonde

politiskanalyse.no

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

Politisk analyse

Krf velger en  
tredje vei
Spørsmålet om Kristelig Folkeparti vil velge Høyre eller Ap 
etter stortingsvalget i 2017 er i ferd med å bli besvart. Krf vil 
ikke binde seg til noen blokk – i hvert fall ikke før valget.

«Dersom Knut 
Arild Hareide i 
valgkampen skal 
snakke om den 
kristendemokra-
tiske tredje vei 
og ikke sier klart 
og tydelig nei til 
Jonas Gahr Støre 
eller Erna Solberg 
som statsminis-
ter, kommer vel-
gerne til å være i 
villrede om e�ek-
ten av å stemme 
på Krf.» 

jeg en slik ny mulighet. Så jeg reiser rundt i Norge 
og forteller om dette, men interessen er, hva skal 
jeg vi, avmålt. De klarer jo dette i Sverige og Bolida 
gjør jo ikke dette bare for være snille mot miljøet. 
Det er jo penger i det, sier han.

Det største gjennombruddet kan muligens 
komme fra SINTEF i Trondheim, som nylig vant 
Elreturs Miljøpris for andre året på rad med pro-
sjektet «Electronic waste recycling through 3D and 
chemical composition identi�cation». Innkapslet 
i bly (på grunn av strålefaren) står prototypen i 
Forskningsparken i Oslo. Ved bruk av røntgentek-
nologi arbeider forskerne å �nne gode prosesser 
for at metaller kan sorteres og prosesseres hver 
for seg for å komme inn i kretsløpet igjen. Tekno-
logien blir spesielt utviklet med tanke på sjeldne 
jordartsmetallene – men også edelmetaller.

I dag behandles avfallet enten manuelt eller 
gjennom med påfølgende mekanisk sortering. 
Dagens løsning er både kostbar og ine�ektiv, og 
store mengder av metallene går til spille og blir 
ikke gjenvunnet. De mest sjeldne jordartene har 
en gjenvinningsgrad på om lag 20 prosent.

Hos det nonpro�t-baserte Elretur AS, et lands-
dekkende returselskap for innsamling, gjenvin-
ning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elek-
tronisk avfall, er optimismen på vegne av den nye 
teknologien nå stor. De håper det etter hvert vil bli 
mulig å industrialisere utsorteringen.

– En av de store utfordringene med å gjenvinne 
sjeldne jordmetaller er å sortere ut produktene 
som inneholder disse metallene. Men uten å 
kjøre denne prosessen opp i stor skala er det lite 
økonomi i denne formen for urban gruvedrift, 
sier markeds og informasjonssjef i Elretur, Guro 
Kjørsvik Husby.

I dag henter Elretur EE-avfall fra ca 2500 hen-
testeder i hele Norge, primært fra forhandlere av 
elektriske og elektroniske produkter og fra kom-
munale og interkommunale avfallsmottak.

Et lukket kretsløp
For interesseorganisasjonen Avfall Norge, en 
landsdekkende bransjeorganisasjon for avfalls- 
og gjenvinningsbransjen med ca. 180 medlemmer 
fra kommuner, interkommunale avfallsselskaper 
og private aktører, er det nå avgjørende at Norge 
kommer på banen.

– Avfallsbaserte råvarer er viktig bidrag til den 
sirkulære økonomien, sier Nancy Strand, admi-
nistrerende direktør i Avfall Norge. – I så hense-
ende er vi ikke fornøyd med gjenvinningsgraden 
på elektronikk. Det er veldig mye som tyder på at 
brukte mobiletelefoner blir liggende hjemme hos 
folk. Men utfordringen er at det må være et visst 
volum for at næringslivet skal se potensialet. Det 
er også et spørsmål om hvilke råvarestrømmer er 
det vi skal blir gode på, sier hun.

Nettopp derfor mener hun uttestingen til SIN-
TEF kan sette fart i den den sirkulære økonomien 
som ny næring i Norge. For Avfall Norge er målet 
å få til et mest mulig lukket kretsløp, hvor metal-
lene og mineralene som en gang ble utvunnet på 
tradisjonelt vis, forblir i kretsløpet.

– Samtidig er vi ydmyke på at dette er et spørs-
mål om teknologi og rasjonell produksjon. Dette 
passer også som hånd i hanske i forhold til det 
grønne skiftet som Norge bør ta så snart som 
mulig. Her er det også muligheter for nye grønne 
arbeidsplasser, sier hun. – Utfordringen er å koble 
på hele verdikjeden, fra avfall, til innsamling, til 
prosessering/foredling og produksjon av nye 
varer. Jeg tror �ere i ferd med å våkne, og vi ser jo 
at EU har stort trykk på dette nå.

De merker nå en økende bevisstgjøring fra 
alle aktørene, hvor også Innovasjon Norge er på 
banen.

– Jeg tror det er perfekt timing for de som er 
kreative nå. Dette er fremtidens vekstbransje, sier 
hun.

Også Guro Kjørsvik Husby hos Elretur tror det 
nå kan komme et skifte.

– Med riktig teknologi, slik SINTEF arbeider 
med nå, og ikke minst riktige prosesser for å få 
ut rene jordmetaller fra EE-avfall, så er dette et 
marked hvor Norge absolutt kan være represen-
tert, sier hun.
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I mange år har vi i Norge hatt 
en lønnsfest med historiske 
dimensjoner. De siste 10 

årene har timelønnskostnadene 
i Norge økt med 56 prosent, den 
høyeste lønnsveksten i OECD 
og mer enn det dobbelte av 
 økningen hos våre handelspart-
nere. Levestandarden har økt 
jevnt og trutt og norsk arbeids-
liv har tilsynelatende klart å 
omstille seg til et stadig høyere 
kostnadsnivå.

Neste år anslår både Nor-
ges Bank og SSB at vi for første 
gang siden 1989 ikke vil ha real-
lønnsvekst i Norge. Men selv om 
lønnsfesten er over, har Norge så 
mange fortrinn som kan hjelpe 
oss gjennom krevende tider at vi 
fortsatt må kunne si at det er kake 
igjen. I motsetning til i en rekke 
andre land, har vi i Norge nem-
lig tradisjon for at myndighetene 
og partene i arbeidslivet løser de 
store utfordringene sammen og 
i konsensus. Det er en styrke vi 
vil komme til trenge i en tid der 
oljeprisen faller, omstilling er 
påkrevet og et grønt skifte skal 
gjennomføres.

Lønnsveksten må ned
Det er �ere årsaker til at det 
nå er helt nødvendig å dempe 
lønnsveksten. Det økende nor-
ske kostnadsnivået har i �ere år 
bekymret arbeidslivets parter, og 
for to år siden ga partene gjen-
nom Holden III-utvalget tydelige 
råd som skulle sikre at lønnsvek-
sten ikke ble høyere enn hva kon-
kurranseutsatte bedrifter kunne 
bære.

Utvalget var også forutseende 
nok til å drøfte konsekvensene 
av et kraftig oljeprisfall, noe som 
skjedde bare et halvt år etter at 
utvalget avga sin rapport.

For lønnsdannelsen var det 
særlig ett råd som var viktig, og 
det var at frontfagsmodellen 
måtte forsterkes og videreføres. 
Modellen innebærer at konkur-
ranseutsatt industri forhandler 
først og setter en norm for de 
andre sektorenes lønnsoppgjør. 
Dette sikrer at lønnsveksten ikke 

blir høyere enn hva norsk øko-
nomi og norske virksomheter 
tåler. Et viktig virkemiddel er en 
tydelig kommunisert ramme fra 
frontfagets parter. Dette har etter 
Holdenutvalget gitt en dempet 
lønnsvekst sammenlignet med 
tidligere år.

For arbeidstakerne er høye 
lønnsoppgjør ikke nødvendigvis 
et gode. Det viktigste vil nemlig 
alltid være å sikre arbeidsplas-
sene. Høye lønnsoppgjør kan 
også bli spist opp av sterk pris-
stigning slik man hadde tidlig på 
80-tallet, med en lønnsvekst på 
12 prosent og en prisvekst på 13 
prosent.

Krevende når 
normen blir fasit
Frontfagets tydelige norm for de 
andre lønnsoppgjørene innebæ-
rer også noen utfordringer. Det 
blir et e�ektivt tak for oppgjø-
rene, men det er svært vanske-
lig å lande oppgjør under denne 
normen, selv i virksomheter som 
de�nitivt hadde trengt det for å 
kunne sikre videre drift. Dette 
gjelder både sentrale og lokale 
oppgjør. Prioritering mellom 
enkeltforbund og ulike arbeids-
takergrupper blir krevende, selv 
om Holdenutvalget pekte på at 
nettopp det er en forutsetning, 
og at manglende prioriteringer 
på sikt kan gi nye lønnsspira-
ler. Resultatet kan bli at det blir 
vanskelig å endre de relative 
lønnsforskjellene mellom grup-
per, noe som også vil kunne for-
sinke et lønnsmessig mer likestilt 
arbeidsliv mellom kvinner og 
menn.

For de �este arbeidstakere vil 
en lav reallønnsvekst i dagens 
situasjon ikke oppleves som 
spesielt krevende, siden rente-
nivået også har falt de senere 
årene og nå er på et rekordlavt 
nivå. Fristelsen til å låne�nansi-
ere en ytterligere velstandsvekst 
kan da bli stor, og både penge-
politikken og �nanspolitikkens 
aktører må ta dette i betraktning 
i sine vurderinger.

Pensjon på agendaen
Selv om alt tegner til et moderat 
lønnsoppgjør neste år, blir det 
neppe et enkelt oppgjør. Det er 
ikke bare den økonomiske ram-

men som er forhandlingstema. 
Pensjonsspørsmålet vil også 
stå sentralt. Partene i frontfa-
get skal før oppgjøret utrede 
spørsmål knyttet til bedrifte-
nes tjenestepensjonsordninger 
med utgangspunkt i innskudd-
spensjonsloven. Allerede i 2008 
avtalte dessuten partene i privat 
sektor en full evaluering av AFP-
ordningen i 2017. Dette kan 
derfor også bli tema i neste års 
oppgjør.

Det gjenstår også mye før 
pensjonsordningen i o�entlig 
sektor fullt ut er tilpasset prin-
sippene i pensjonsreformen. 
Et av hovedelementene i pen-
sjonsreformen er et pensjons-
system som stimulerer til arbeid 
fremfor pensjonering. I privat 
sektor ser vi nå en sterk økning 
av arbeidstakere som velger å 
fortsette å arbeide etter fylte 62 
år. I o�entlig sektor er økningen 
langt mer beskjeden. Årsaken er 
at man i o�entlig sektor har liten 
pensjonsgevinst på å fortsette i 
arbeid etter at man har fått full 
opptjening (30 års tjeneste). I 
privat sektor kan man også ta 
ut pensjon samtidig som man 
arbeider videre. Denne mulig-
heten har man ikke i o�entlig 
sektor.

I den o�entlige tjeneste-
pensjonsordningen er det også 
svært mange stillinger med sær-
aldersgrenser. Det gir ikke bare 
rett til høye pensjonsytelser fra 
en lavere alder enn hva som er 
vanlig ellers i arbeidslivet, men 
også en plikt til å fratre. Også 
systemet med særaldersgrenser 
stimulerer til pensjonering frem-
for arbeid.

En annen stor svakhet ved 
o�entlig tjenestepensjon er 
at den i stor grad låser ansatte 
til å forbli o�entlig ansatte. 
Pensjonssystemene i privat og 
o�entlig sektor er svært ulike og 
også innrettet slik at de direkte 
hindrer mobilitet mellom sek-
torene.

Partene ble enige om å leve-
aldersjustere pensjonene i 2009, 
men samtidig ble alle født før 
1959 unntatt. Det er viktig at 
partene i o�entlig sektor nå 
viser ansvar og reformerer pen-
sjonssystemet slik at det ikke er 
mobilitetshindrende, men sti-

mulerer til arbeid og også blir en 
god pensjonsordning for yngre 
arbeidstakere.

Hva nå?
Så langt har norsk arbeidsliv på 
en god måte klart å omstille til 
en situasjon med lavere olje-
pris. Vi ser ubalanser i arbeids-
markedet i regioner der olje-
virksomheten betyr mye, men 
totalbildet er ikke spesielt uro-
vekkende. Tall fra SSB de siste 
månedene gir imidlertid et bilde 
av en økende ungdomsledig-
het som kan bli utfordrende på 
sikt. Europeiske land med høy 
ledighet har i �ere år slitt med 
spesielt høy ungdomsledighet. 
Det er viktig at vi hindrer en slik 
utvikling i Norge.

Et meningsfylt arbeid er vik-
tig både for den enkelte og sam-
funnet. Med de demogra�ske 
endringene vi ser komme, er vi 
helt avhengig av �est mulig job-
ber mest mulig, lengst mulig og 
med riktigst mulig kompetanse. 
Også i mange innvandrergrup-
per er arbeidsdeltakelsen i dag 
alt for lav, noe som også bremser 
integrering i det norske samfun-
net.

Det er viktig at vi nå tar inn 
over oss at oljeprisen kan forbli 
lav i mange år fremover, og at vi 
sikrer vekstkraft i andre nærin-
ger. Norge er en nasjon med 
økonomiske muskler til å møte 
en slik omstilling. Her må både 
�nans-, penge- og inntektspo-
litikken bidra. Det er også mye 
å hente på produktivitetsfrem-
mende tiltak. Solid treparts-
samarbeid og samhandling 
mellom ledelse og tillitsvalgte 
på den enkelte arbeidsplass 
bidrar til produktivitet. Klarer 
vi å sikre økonomisk verdiskap-
ning og økonomisk vekst, har vi 
også gode forutsetninger for å 
videreutvikle den velferdssta-
ten de �este i Norge setter pris 
på. Selv om lønnsfesten er over, 
er det med andre ord kake nok 
igjen til at vi med kløktige grep 
fortsatt kan være blant verdens 
beste land å leve i. 

Anne-Kari Bratten er adminis-
trerende direktør Arbeidsgiver-
foreningen Spekter.

Festen er over, men 
det er kake igjen

«Selv om 
lønnsfesten 
er over, er det 
kake nok igjen 
til at vi med 
kløktige grep 
fortsatt kan 
være blant 
verdens beste 
land å leve i.» 

Anne-Kari Bratten
Adm. dir. i Spekter

anne-kari.bratten 
@spekter.no 

Anne-Kari Bratten



Akkurat nå risikerer tusenvis av barn og voksne livet i Middelhavet, på flukt fra 
krig og konflikt. Ditt bidrag vil hjelpe flere familier trygt i land! 

Send LIVREDDER til 2377 og gi 200 kroner. 

Med vennlig hilsen Redningsselskapet og mannskapet 
på RS «Peter Henry von Koss» i Middelhavet.

«Når du selv er far, gjør det 
sterkt inntrykk å se barn i så 

kritiske situasjoner»

livredder.rs.no

Skipsfører Lars Solvik
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Når en større krise ram-
mer oss, stiller alle rele-
vante beredskapsaktører 

umiddelbart opp for å redde liv 
og helse og sikre materielle ver-
dier. Hvorfor smitter ikke denne 
dugnadsånden over på vår evne 
til å forberede oss på krisene – før 
de oppstår?

Folk har en helt legitim for-
ventning om at samfunnet 
skal beskytte dem mot de mest 
ekstreme, uventede hendelsene. 
Like fullt hud�ettet Riksrevisjo-
nen denne våren Justis- og bered-
skapsdepartementets arbeid med 
samfunnssikkerhet – samtidig 
som rundt halvparten av nor-
ske kommuner viser seg å ligge 
på etterskudd med lovpålagte 
beredskapsoppgaver.  Jobben er 
ikke gjort, og det ser ut til at frem-
tidige katastrofer vil kunne ramme 
– uten at vi er klare til handling. 
Hvorfor?

Kra�samling etter krise?
Etter en stor krise som for eksem-
pel 22. juli, skulle man tro at 
beredskapen ville bli styrket med 
et nasjonalt ledelses- og koordi-
neringsorgan. Men det har ikke 
skjedd. Tvert imot blir beredska-

pen mer fragmentert og sektorene 
styrkes – på bekostning av helhe-
ten og fellesskapet. Ledere på 
høyere nivå blir mer opptatt av å 
unngå nye feil, enn å omsette fer-
ske erfaringer i bedre lederskap og 
helhetlig organisering for å møte 
nye kriser.

Paradokset er at når det virkelig 
haster med å ta de gode beslut-
ningene, har man pålagt seg selv 
unødig tidkrevende prosedyrer for 
å unngå å ta feil beslutninger. I til-
legg kommer ledelsesprinsipper 
som vektlegger sentralisert styring 
og kontroll mer enn selvstendig 
initiativ hos de operative lederne, 
som igjen kan føre til angst for å 
gjøre feil.

Det heter seg at man vokser 
med oppgaven. Det er et farlig 
prinsipp å bygge på innen bered-
skap. Når krisen rammer, faller du 
tilbake på din egen treningsstan-
dard. Og det du ikke har øvet på 
får du ikke til. Konsekvensene for 
kriseledelsen blir dramatiske.

Langt mellom liv og lære
Få områder har større avstand 
mellom liv og lære enn bered-
skapssektoren. Brannfolkene, 
politi betjentene, ambulansefol-
kene og andre som arbeider i kri-
sehåndteringens første linje har 
stort sett klare mål og prioriterin-
ger – som å redde liv og helse. På 
det politiske nivået, der de viktig-

ste beslutningene om ressursbruk 
på beredskap tas, er bildet ikke 
like klart. Hvorfor ikke?

Jo, fordi det ikke er umiddelbart 
fare for liv og helse og risikobildet 
er uklart. Da vil mange andre dag-
ligdagse hensyn fortone seg både 
viktigere og mer umiddelbare. En 
konsekvens er at ledere på høyt 
nivå i alt for liten grad er aktivt 
til stede ved trening og øvelser. 
Om ikke politisk ledelse deltar på 
denne arenaen, forstår de heller 
ikke den praktiske rekkevidden av 
sine strategiske beslutninger.

Som om ikke dette var nok, er 
det svært vanskelig å måle e�ek-
ten av vellykket beredskap. Som 
fravær av uønskede hendelser…? 
Til daglig fremstår vellykkede sik-
kerhetssystemer som en (unødig) 
kostnad, mens mislykkede syste-
mer skaper syndebukker. Det er 
med andre ord en urias-post å 
være sikkerhetsansvarlig. Ingen 
hylles for å løse et problem som 
aldri �nner sted.

Lange linjer
Et annen utfordring er at den poli-
tiske og strategiske ledelsen bru-
ker for lang tid når overordnede 
beslutninger skal tas om systemer 
og strukturer. Dette fører blant 
annet til at løsninger er foreldet 
før de kommer i drift. Et etterhvert 
klassisk eksempel er Nødnett. Et 
annet eksempel er Politiets etter-

lengtede IKT-satsning kalt «Mer-
verdi», som akkurat er besluttet 
stanset etter at en kvart milliard 
er svidd av.

Konsekvensen av de ulike pro-
blemene vi har nevnt så langt er 
at beslutninger om beredskap blir 
trenert, utsatt, eller gjort til gjen-
stand for hykleri. I det siste tilfel-
let er gjennomgangs-melodien at 
«her skal det satses på beredskap», 
mens midlene i stedet blir brukt 
innen mer «målbare» områder 
hvor de positive e�ektene inntrer 
i god tid før neste valg.

Vi mener det �nnes en god del 
man bør gjøre med denne situa-
sjonen, og foreslår følgende tre 
grep:

1. Slå �ere �uer i ett smekk
Det må etableres insentivsyste-
mer som også virker på kort sikt 
- med klare koblinger mellom inn-
sats og e�ekt. For eksempel bør 
et sikkerhetssystem folk oppfatter 
som tidkrevende og byråkratisk 
også ha mekanismer som «beløn-
ner» de som bruker det lojalt. Oslo 
kommune bruker denne tanke-
gangen i beredskapsøvelser, hvor 
avdelinger tjener «bonuspoeng» 
for gjennomførte øvelser.

Beredskapsløsninger kan også 
få �ere funksjoner. I København 
�nnes det anlegg som drenerer 
bort �omvann ved skybrudd. 
Disse er utformet som innby-
dende parkanlegg for innbyg-
gerne. Men ved ekstreme sky-
brudd forvandles områdene for 
en kort tid til små innsjøer med 

tørre områder imellom. Dette 
skjer uten at området forringes 

eller at innbyggernes dagligliv 
forstyrres vesentlig.

Nasjonal beredskap i krise
Når en større krise rammer oss, stiller alle relevante beredskaps-
aktører umiddelbart opp for å redde liv og helse og sikre 
materielle verdier. Hvorfor smitter ikke denne dugnadsånden 
over på vår evne til å forberede oss på krisene – før de oppstår?

Av Bjørn Tallak Bakken 
og Nils Tore Meland
redaksjonen@ukeavisen.no

Beredskap og ledelse

«Det heter seg 
at man vokser 
med oppgaven. 
Det er et far-
lig prinsipp å 
bygge på innen 
beredskap» 
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Nasjonal beredskap i krise
2. Tren på tvers
Når det gjelder kriser vet vi ikke 
alltid så mye om hvilke situasjoner 
som kommer til å inntre�e – men 
vi vet relativt mye om hvordan 
konsekvensene skal håndteres. Vi 
vet for eksempel at sektorovergri-
pende trening og øving i stor skala 
er avgjørende for å få full e�ekt av 
innsatsen. Ikke minst må våre 
øverste ledere med jevne mel-
lomrom delta der gummien møter 
asfalten. De må gjøres ansvarlige 
i øvelser hvor de virkelig får kjørt 
seg gjennom krevende scenarier, 
med gode og ærlige tilbakemel-
dinger på de beslutninger som er 
tatt.

3. Flere tanker samtidig
Også på beredskapsarenaen er 
det beste det godes �ende, og 
handling teller mer enn store 
planer. Vi trenger �ere praktiske 
prøveordninger satt ut i livet – og 
vi må spille på lag med innovative 
næringskrefter og benytte rimelig 
hyllevareteknologi. For eksempel 
har vi, 46 år etter at folk gikk på 
månen, fremdeles tyfonvarsling 
”lytt på radio” her til lands. Få vet 
hva disse signalene betyr. Samti-
dig har sonevarsling via SMS vært 
en realitet i lang tid, men dette er 
lite brukt.

Vårt råd er: tenk gjerne stort 
og langsiktig, men vi trenger også 
løsninger som virker her og nå – 
og som faktisk brukes med entu-
siasme!

Bjørn Tallak Bakken er før-
steamanuensis ved Høgskolen i 
Hedmark. Nils Tore Meland er 
organisasjonspsykolog og partner 
i LD&D - Leadership Development 
& Decision Making AS. 

Europa

Vi er vant med at det går 
nesten ikke en dag uten 
at vi kan se og lese i 

mediene hvordan internasjonale 
avtaler dikterer hva antatt suve-
rene nasjonale politiske ledere 
kan og ikke kan gjøre for sine 
borgere. Resultatet er at borgerne 
i stadig større grad ikke ser på 
regjeringer som sine represen-
tanter, men som representanter 
for �nansmakt/bankene, inter-
nasjonale avtaler og organisasjo-
ner som EU.

Dette hevdet ganske riktig den 
kjente tyske samfunnsforskeren 
Wolfgang Streeck i den norske 
utgaven av Le Monde Diploma-
tique for en tid tilbake. Det er 
ikke plass for politiske og selv-
stendige nasjonale standpunkt, 
jfr. EØS-avtalens diktering av 
norsk politikk. Politikken svek-
kes og rettsliggjøres er uttrykket 
vi bruker. Med EU i krise er bildet 
i ferd med å endre seg.

Spraker i sine 
sammenføyninger
Med den kritiske asyl- og �ykt-
ningsituasjonen i Europa ser 
vi i dag en endring i retning av 
politisk lederskap og nasjonale 
interessestandpunkt i EU/EØS-
landenes migrasjonspolitikk. 
Medlemslandenes politiske eli-
ter står opp og avviser både den 
forpliktende Schengen-avtalen 
om felles yttergrenser og regis-
trering og Dublin-avtalen om 
første mottakerlandets forplik-
telser og returrett til ved avslag 
om opphold i et annet avtale-
land. Også fri �yt av arbeids-
kraft mellom EU-land fornek-
tes av noen land som følge av 
migrasjonskrisen; det siste en av 
grunnpilarene for EU-samarbei-
det. Samarbeidet og dets avtaler 
dikterer ikke lenger hva politiske 
ledere kan mene. Den mektige 
tyske forbundskansleren sym-
boliserer dette tydelig.   Men 
følgevirkningen av avtalesvek-
kelser er så alvorlig at selve EU 
som organisasjon spraker i sine 
sammenføyninger. Dette fordi 
EU ble opprettet og innrettet 
nettopp på å løse felleseuro-
peiske utfordringer, og følgelig 
nå som forventet myndighet for 
iverksetting av solidarisk migra-
sjonspolitikk overfor medlems-
landene. Dette skjer ikke, noe 

som faktisk kan true EUs eksis-
tens på sikt.

Det som skjer kan forklares 
med hva Laura Boldrini, tals-
kvinne for FNs �yktningeorgan, 
UNHCR, sier: «Vi snakker om 
lovgivning men glemmer å over-
føre denne til et virkelige liv» 
Det er nettopp det som nå skjer 
i europeisk asyl- og �yktningpo-
litikk. Det politiske lederskapet 
forsøker, noen av humanistiske 
grunner, andre ut fra kapasitets-
grunner og andre igjen av grum-
sete etniske/religiøse grunner, 
å ivareta politiske realiteter og 
avviser diktat fra overnasjonale 
avtaler og lovgivning. Tyskland 
ønsker å sanere Dublinavtalen 
og dens reguleringer av huma-
nitære grunner, søreuropeiske 
land avviser den av kapasitets-
grunner, østeuropeiske land 
som Polen ønsker ikke musli-
mer inn på deres nasjonale ter-
ritorium, mens land som Norge 
og Storbritannia motsetter seg 
avvisning, og viser lojalt til at 
en inngått overnasjonal avtale 
er en avtale, og en regulering 
er en regulering. I Storbritan-
nia påpekte regjeringen nylig 
at blant annet Hellas og Italia 
hadde kapasitet nok som første 
registreringsland til å behandle 
og til å motta migranter med 
avslag men ikke returbare til 
hjemland. Dette feilaktige 
standpunktet må ses i lys av bri-
tisk negativitet til innvandring.  

Politikkens hjemkomst
Boldrini sier at internasjonal 
beskyttelse har for politikerne 
vært en «svart boks» uten nøk-
kel; for å åpne den trengs etikk 
og standpunkt fòr integrasjon – 
«Integration is not a joke». Det er 
denne nøkkelen som nå på godt 
og vondt er funnet, men i et EU-
perspektiv ofte med usolidariske 
løsninger som konsekvens.

På vondt ser vi at stenging av 
grenser sprer seg østover og sør-
over og skyver migrantproblemet 
lenger unna Europas sentrum. 
Frankrike ønsker at Tyrkia skal 
holde igjen syriske �yktninger 
på ubestemt tid. EU må samar-
beide med Tyrkia for å forsikre 
at de som er i Tyrkia, kan bli der, 
jobbe der og ha tilgang på alle 
ressurser de trenger til situasjo-
nen i Syria er løst, sier president 
Hollande etter samtaler med ita-
lienske myndigheter.

Ungarn bygger gjerder og 
politibarrierer, og land som Slo-
venia og Kroatia følger etter i et 

forsøk på å stanse strømmen av 
migranter. Innenriksminister 
Ranko Ostojic i Kroatia sier at 
landet har ikke kapasitet til å ta 
imot nye migranter og at landet 
ville stenge grensen også mot 
Serbia dersom det begynner å 
komme �ere enn 8.000 migran-
ter over grensen per dag.

Et møte mellom nettopp jus-
tis- og innenriksministrene i EU 
for kort tid tilbake munnet ut 
i det noen av landene omtalte 
som en «prinsipiell enighet» om 
å fordele 120.000 nye migranter 
og �yktninger. De skulle komme 
i tillegg til de 40.000 som er dek-
ket av en tidligere avtale. Noen 
konkrete tiltak kunne ministrene 
derimot ikke enes om. Mens 
Tyskland ønsker seg en bindende 
fordeling, har blant annet Slova-
kia, Ungarn og Tsjekkia motsatt 
seg dette. Tsjekkias statsminister 
sier klart at landet står fast på sitt 
nei til fordelingskvoter.

– Vi kan ta imot tusenvis av 
�yktninger, men forblir negative 
til EU-kommisjonens forslag om 
bindende kvoter for å fordele 
migranter, uttrykte statsminister 
Bohuslav Sobotka. En av grun-
nene til at vi ikke ønsker kvoter, 
er at vi ikke vil at man ender 
opp med en klassisk rettsliggjort 
byråkratisk løsning og så si at 
‘det er greit nå,’ sa han. Det ble 
et �ertallsvedtak i EU for noen 
dager side om kvotefordeling 
av 120 000 �yktninger ved tvang 
mellom medlemsland. Protester 
uteble ikke. Blant annet protes-
ter Slovakias statsminister Robert 
Fico mot slike kvote�yktninger. 
Sosialdemokraten Fico vurderer 
å stevne EU for den Europeiske 
Menneskerettighetsdomstolen. 
Samtidig krever EU-parlamen-
tets sosialdemokratiske leder at 
Ficos parti utelukkes fra de euro-
peiske sosialdemokratene. Slova-
kia var et av �re land som tirsdag 
stemte nei til EUs �yktningekvo-
ter. – Slovakia er et selvstendig 
land, og dette er majoritetens 
diktatur, uttaler Fico.

Nasjonale politikere gjenvin-
ner makt i europeiske land og lar 
seg ikke diktere av overnasjonale 
avtaler og regelverk. Resultatet 
er politikkens gjenkomst, men 
med usolidariske løsninger og rot 
som konsekvenser for europeisk 
migrasjonspolitikk.

– Derfor vakler EU for tiden 
som internasjonal organisasjon.

Noralv Veggeland er professor ved 
Høyskolen i Lillehammer.

EUs eksistens trues
EU er i krise som følge av bølgen 
av asyl- og �yktninger som 
presser på Europas grenser.

«Nasjonale 
politikere gjen-
vinner makt 
i europeiske 
land og lar seg 
ikke diktere 
av overnasjo-
nale avtaler 
og regelverk. 
Resultatet er 
politikkens 
gjenkomst, 
men med 
usolidariske 
løsninger og 
rot som kon-
sekvenser 
for europeisk 
migrasjons-
politikk.» 

Av Noralv  
Veggeland
redaksjonen@ 
ukeavisen.no
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LEDER FOR HR-SEKSJONEN

Vi søker etter en initiativrik og resultatorientert 
seksjonsleder med god gjennomføringsevne til å lede 
en seksjon med mye fagkompetanse.  

Som seksjonsleder har du hovedansvaret for 
leveransene innenfor seksjonens mange fagområder, 
og skal bidra særskilt til kontinuerlig forbedring 
og langsiktig utvikling innenfor seksjonens 
ansvarsområder og Stortingets administrasjon. 

For stillingen kreves solid og relevant ledererfaring 
med personalansvar innenfor HR. Relevant erfaring 
fra HR-utviklingsarbeid, fortrinnsvis innenfor offentlig 
sektor eller i større virksomheter vil bli vektlagt.

Søknadsfrist 10. oktober 2015

Les mer om stillingen på www.stortinget.no under 
«Stilling ledig».

 Signo er en diakonal 
stiftelse som har syv 
virksomheter i Norge med over 1100 
ansatte. Vi gir tilbud om skole, arbeid, omsorg og 
rådgivningstjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde. 
Hovedkontoret ligger på Nordstrand i Oslo.

I snart 120 år har Signo gitt tilbud om 
utdanning, arbeid og omsorg i et tegn språklig 
miljø. Mål gruppa vår er døve/hørsels-
hemmede og døv  blinde. Vår general sekretær 
slutter og vi søker gode kandidater til 
stillingen. Døve oppfordres til å søke.

Kontakt styreleder Jens Barland (tlf 901 69 
580) eller vår rådgiver Åge Petter Christiansen 
hos Hodejegerne (tlf 900 99 800).  
Søknadsfrist 20. oktober.

Les hele stillingsutlysningen på
www.signo.no eller www.hodejegerne.no

Signo
GeneralsekretærKapitalisme i en ny tid

Ifølge undersøkelsen er tilliten 
til o�entlige myndigheter nå 
så svak at deres politiske man-

dat og mulighet til å gjennomføre 
nødvendige endringer er svekket. 
Derimot er det en sterk tro på at 
næringslivet kan bidra til å løse de 
store samfunns utfordringene vi 
står overfor. Rapporten skisserer 
ikke bare en mulighet, men også 
en klar forventning til bedrif-
tene om å rede�nere sitt syn på 
verdier.   Trenden går i retning 
av en verdiskapingsmodell som 
omfatter samfunnsnytte i tillegg 
til aksjonærverdier. Her er de 33 
000 respondentene på linje med 
den kjente strategi professoren 
Michael Porter, som mener kapi-
talismen som vi kjenner den i dag, 
er under press.

Hverken Porter, eller den 
svenske økonomiprofessoren 
Klas Eklund, mener den vestlige 
kapitalismen er truet som sys-
tem. Deregulerte �nansmarke-
der har riktignok utløst en dyp 
krise – men i global skala er kapi-
talismen som system ikke truet. 
Planøkonomien er død og både 
Kina og Russland har gått over 
til varianter av statskapitalisme. 
Noe reelt alternativ �nnes ikke. 
Men når markedsøkonomien 
har gått av med seieren, må vin-
neren ta ansvar.  Vi må bevege 
oss mot en mer ansvarlig kapi-
talisme som er mer langsiktig, 
miljøvennlig, og inkluderende. 
Fremtidens vinnerbedrifter er 
de som skaper økonomisk pro�tt 
ved samtidig å skape samfunns-
messig verdi.

Privat sektor som pådriver
Ifølge Global Opportunity Report, 
en undersøkelse blant 6 000 
o�entlige og private ledere, er 
vi ved et vendepunkt der privat 
sektor nå er en kritisk pådriver for 
denne utviklingen. Bedriftsledere 
over hele verden har sterk tillit 
til sin egen evne til å omdanne 
bærekraftutfordringer til nye for-
retningsmuligheter, særlig innen 
industri og �nans, og i fremvok-
sende økonomier.

Denne trenden underbyg-
ges av Fortunes Change �e 
World list, som rangerer de 50 

selskapene i verden som har 
kommet lengst med å integrere 
samfunnsutfordringer i sine for-
retningsmodeller. Listen, som 
omfatter bedrifter fra hele verden 
i alle typer bransjer, indikerer at 
det skjer en stille revolusjon i 
næringslivet.

Den sterke interessen for å 
forfølge bærekraftige forretnings-
muligheter i privat sektor, er i 
følge Global Opportunity Report 
ikke like fremtredende i statlig 
sektor, som synes å være mer til-
bakeholdne og ikke ser de samme 
mulighetene. Dette er et tanke-
kors, da myndighetene kan spille 
en viktig rolle ved å fastsette regel-
verk som støtter både bærekraft 
og forretningsprosjekter.

Tillitsøkonomien
For å opprettholde tillit ligger det 
en klar forventning til bedriftene 
om å rede�nere sitt syn på ver-
dier. Vår globale økonomi kom-
binert med digitalt åpenhet, betyr 
at handlingene fra virksomhetens 
side blir reagert på i sanntid. For 
å oppnå virksomhetskritisk tillit 
må perspektivet �yttes fra alene 
til inkluderende, fra mikro til 
makro, fra transaksjonstenkning 
til shared value, fra juridiske krav 
til samfunnets forventninger, fra 
hva til hvordan og hvorfor. Evnen 
til å håndtere kommunikasjonen 
med interessentgrupper og digi-
tale medier, blir også kritiske suk-
sessfaktorer.

Dette paradigmeskiftet har 
store implikasjoner for organise-
ring og ledelse av virksomheter, 
for rekruttering, inkludering og 
mangfold, og for måten vi tilnær-
mer oss risiko. Det fordrer et nytt 
perspektiv på skjæringspunktet 
mellom næringsliv, myndigheter 
og samfunnet – der næringsliv og 
myndigheter må dele visjoner og 
tiltak. Et ambisiøst og krevende 
prosjekt som krever dialog og 
samhandling på tvers av sektorer 
og nasjonale grenser, og arenaer 
som legger til rette for å innovere 
den o�entlige samtalen. 

Merete Lütken og Benja Stig 
Fagerland er henholdsvis styre-
leder og leder i Women Sp3akers. 
Women Sp3akers er en non-pro-
�t Tenketank som jobber for å 
fremme kvinners lederskap, kom-
petanse og stemmer på viktige 
samfunnsarenaer. 

Lisens til å lede
I vårt globale og digitaliserte samfunn er verdien av tillit 
raskt økende. Men tillit kan som kjent ikke kjøpes, den 
må fortjenes.  Ifølge verdens største tillitsundersøkelse, 
Edelmann Trust Barometer, må både myndigheter og 
næringslivet omstille seg for å fortjene denne tilliten.

Av Merete Lütken og 
Benja Stig Fagerland
redaksjonen@ukeavisen.no

«Vi må bevege 
oss mot en mer 
ansvarlig kapi-
talisme som er 
mer langsiktig, 
miljøvennlig, 
og inklude-
rende. Frem-
tidens 
vinner  bedri�er 
er de som 
 skaper øko-
nomisk pro�tt 
ved samtidig 
å skape sam-
funnsmessig 
verdi.»
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Trenger du  
ny leder?
Prøv en stillingsannonse i  
Ukeavisen Ledelse og på leder-
jobb.no!

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

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

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

Oversikten er kun for 
våre annonsører.  

Vil du annonsere og 
avertere kurset ditt i vår 
kalender, ta kontakt med 
Dag Landfald på telefon 
22 310 231  
E-post: dag.landfald@
ukeavisen.no
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 Key Account Manager
Vi søker en framoverlent og erfaren selger som ønsker  
å bidra til å bygge vårt salgsteam videre.

Vi søker en erfaren og sulten selger, som viser engasjement, og har god forståelse 
for salgsrollen, gjerne med erfaring fra salg innen forlags-/ media bransjen. Hos 
oss vil du få muligheten til å være med og utvikle vårt salgsteam i en utfordrende 
arbeidshverdag og innenfor en spennende bransje. Totalt i salgsavdeling er vi i 
dag 12 medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Du vil få ansvaret for salg av annonser til tunge aktører i o�entlig- og privat sektor.
· Salg av våre produkter og oppfølging av eksisterende kundeportefølje
· Nå budsjettene som er satt for stillingen
· Utvikle den eksisterende kundeporteføljen og etablere relasjoner til nye kunder
· Bidra til kunnskapsdeling i salgsteamet

Vi tilbyr:
· God fastlønn og provisjonsordning
· Sentrale lokaler i Oslo sentrum
· En utfordrende arbeidshverdag
· God pensjonsordning
· God forsikring
· Flat struktur der du har mulighet til å forme din egen arbeidshverdag

Ved spørsmål, kontakt markedssjef Lena Vigre på telefon 918 51 811  
Søknad sendes til, lena.vigre@medierogledelse.no, merket KAM.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Medier og Ledelse AS

KOMMUNIKASJONSSJEF
I fast stilling ved hovedkontoret i Namsos

Statskog SF søker etter:

Kun søknad og CV som sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no 
innen 19. oktober 2015 vil bli behandlet.

Se fullsendig utlysningstekst på JobbNorge.

Stavanger kirkelige fellesråd har ansvar for fellesrådets ansatte i menighetene 
og gravlundene i Stavanger. Videre har fellesrådet ansvar for kirkene med 
økonomi og drift, og for drift av byens gravlunder og krematorium.
 

Prosjektleder - 
PROSJEKT KIRKEN I STAVANGER MOT 2020 
Prosjektet har som målsetting å legge til rette for strategiske veivalg 
for kirken i Stavanger. Prosjektets formål er å sette søkelyset på vår 
organisering, arbeidsform og ressursbruk. Arbeidet vil kreve nytenking, 
organiserings- og prosessarbeid og krever høy grad av involvering av 
ansatte og menigheter.

Vi søker en person med mastergrad eller annen relevant utdanning 
innen administrasjon, ledelse eller kirkefag.

For mer informasjon, kontakt kirkeverge Svein Inge Thorstvedt, 
tlf 51 84 04 02 eller personalsjef Unn Rosenberg, tlf 51 84 04 03/ 
918 04 343, eller se full utlysningstekst på www.kirken.stavanger.no.
 
Søknadsfrist: 11. oktober 2015
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Kalender

Hva skjer?
Utvalgte kurs, konferanser,  
seminarer og events

 Oktober
 6 Konflikthåndtering 

Kurset gir en oversikt 
over konflikters årsaker, 
oppbygging og nivåer, og 
belyser utfordringer du vil 
møte på når du navigerer i en 
konfliktsituasjon. Forstå egen 
rolle i en konfliktkompleksitet, 
og få innsikt i de relasjonelle 
nøkkelprosessene i 
konflikthåndtering. 
Mer info:www.hrnorge.no

 6 Omstilling i virksomheter - for 
HR og ledere 
Sted: Oslo 
Forutsetninger endres og da må 
virksomheten tilpasses deretter. 
Hvordan skal du som leder 
håndtere dette? 
Mer info:www.hrnorge.no

 9 –11 4MAT sertifiseringskurs 
4MAT Mastering Training 
Design med profilanalyser. 
Prosessverktøy for ledelse, team- 
og organisasjonsutvikling. Et 
supert HR og ledelses verktøy. 
Kursleder er Erica Grunnevoll, 
CoachTeam as. Kurset avholdes 
i våre lokaler i Nydalsveien 38, 
Olso. www.coachteam.no info@
coachteam.no tlf 40004500

 12–14 Key Elements of shipping 
Singapore. Intensive three-day 
shipping course covering all 
basics in order to understand 
the maritime industry. The 
intention is to provide a 
balance of both theory and 
market practice, which will be 
re-enforced through topical case 
studies.  
www.bi.edu/kesoct2015

 12–14 Executive Short Programmes 
– LEAN for økt lønnsomhet 
Sted: Oslo. En økende andel 
av norske virksomheter 
bruker tanker og metoder 
som inngår i LEAN. Kurset 
egner seg for alle som trenger 
økt kunnskap om LEAN-
filosofien, virksomhetenes 
styringssystemer og 
kostnadsanalyser, primært for 
å oppnå bedre økonomiske 
resultater. www.bi.no/esp

 13 Medarbeidersamtalen 
I økende grad blir 
medarbeidersamtalen 
obligatorisk og rutinemessig 
oppgave for alle ledere.  
Mer info:www.hrnorge.no

 15. Rekrutteringsseminar 2015 
Velkommen til en spennende 
dag der fremragende 
foredragsholdere fra akademia 
og næringsliv deler sin innsikt 
og erfaringer. 
Mer info: www.bi.no/rs2015

 19 –21 Executive Short Programmes 
– Strategy in Action  
Strategisk tenkning og analyse 
Sted: Oslo. Et tre dagers kurs der 
vi setter fokus på grunnleggende 
prinsipper innenfor strategisk 
tenkning og strategiske 
analysemodeller, og hvordan du 
kan ta vellykkede beslutninger 
basert på disse. www.bi.no/esp

 20 Bruk av tester i rekruttering og 
utvikling 
Kurset «Bruk av tester» gir deg 
en oversikt over psykometrisk 
testing og en forståelse 
for fordeler, begrensning 
og anvendelse av tester i 
rekruttering og utvikling av 
medarbeidere. Kurset dekker 
de ulike anvendelsesområder 
for tester, tilgjengelige tester 
og deres anvendelse. I tillegg 
dekkes problemstillinger 
knyttet til testadministrasjon og 
fortolkning. 
Mer info:www.hrnorge.no

 21–22 HR-lederens strategiske 
fokus 
Kurset «HR-lederens strategiske 
fokus» vil gi deg kunnskap om, 
og ferdigheter til å kommunisere 
HR sine intensjoner og vise 
funksjonens kapasiteter 
mht. bidrag til oppnåelse av 
virksomhetsmål. 
Mer info:www.hrnorge.no

 27 Arbeidsrett ved rekruttering 
og ansettelsesprosesser 
HR Norge er i ferd med å 
fornye sitt tilbud av kurs 
innen rekruttering. Et av 
temaene som er mye diskutert 
på våre rekrutteringskurs er 
arbeidsrett. For å adressere 
dette temaet spesifikt i forhold 
til de ulike problemstillinger 
du kan møte gjennom 
rekrutteringsprosessen, kan 
vi nå tilby dette gjennom 
en-dags kurset «Arbeidsrett og 
rekrutteringsprosessen. 
Mer info:www.hrnorge.no

 30 Intervjuteknikk og utvelgelse 
Dette kurset vil i kombinasjon 
med kurset «Rerkuttering» 
gi deg som deltaker en 
tilstrekkelig kompetanse innen 
fagområdet, herunder metode, 
verktøy og generell innføring i 
seleksjonsmetoder. 
Mer info:www.hrnorge.no

November
 10 –11 PRESENTASJONSTEKNIKK 

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

Leder av FoU-enheten i Statped
For å jobbe mer enhetlig med FoU-arbeidet skal det etableres en FoU-enhet 
som skal ha til oppgave å koordinere, fremme og samle forskningsinnsatsen 
på det spesialpedagogiske feltet i Statped. 

Vi søker deg som evner å opptre tydelig, inkluderende og inspirerende 
som leder. Du forstår hva som skaper resultater i en forskningsenhet, og er 
opptatt av samarbeid og det å lykkes sammen med andre.

Kontaktinfo: 
Direktør Tone Mørk tlf 958 32 735 
Avdelingsdirektør Marie Elise Axelsen tlf 951 98 109 
 
 Søknadsfrist: 28. januar 2015                  Les mer: www.statped.no/jobb

Statped er en statlig spesialpedagogisk  
tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.
Samfunnsmandatet til Statped er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte 
opplæringsbehov gis mulighet til  å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

 

Arbeidsoppgaver:
• Organisere og lede FoU-arbeidet i Statped, samt personalansvar
• Posisjonere forskningsarbeid nasjonalt og internasjonalt
• Utstrakt aktivitet og dialog med universitet og høyskoler
• Delta i faglig utvikling av etaten som en del av dent utvidede ledergruppen

Seksjonsleder i avdeling  
sammensatte lærevansker
Statped sørøst - Kristiansand
Avdeling for sammensatte lærevansker (SLV) har som oppgave å gi 
tjenester til barn, unge og voksne med store sammensatte lærevansker 
i nært samarbeid med PPT og fagpersoner i kommunen/ fylkes- 
kommunen. Avdelingen består av tre seksjoner lokalisert henholdsvis 
i Oslo, på Gjøvik og i Kristiansand. Avdelingen har nå ledig en fast 
stilling som seksjonsleder for seksjonen i Kristiansand.
Vi søker en person med Relevant ledererfaring og utdanning på  
master- / hovedfagsnivå, eller tilsvarende.
Søk jobb hos oss!
Søknadsfrist: 12.10.2015
www.statped.no/jobb

Skap utvikling                           Ta ansvar – få ansvar                          Lær av de gode

Foto: Knut Opeide

Foto: Jo Vegard Aardal

Et godt sted 
å jobbe for god samferdsel
SEKSJONSSJEF PÅ HAMAR  
Vegavdeling Hedmark har blant annet ansvar for dri�s- og vedlikeholdstiltakene på 
3744 km fylkesveg og 700 km riksveg. Dri� og vedlikehold utføres av private entre-
prenører blant annet gjennom 7 geografisk inndelte dri�skontrakter. Planlegging, 
oppfølging og kontroll av kontraktene er vårt ansvar. 

Arbeidsoppgavene blir bla å lede seksjonen med ca. 25 medarbeidere med ingeniør-
kompetanse. Som seksjonsleder får du ansvar for et område som har stort eksternt 
fokus. Kommunikasjon med media og vegbrukere er en viktig del av jobben. 
Vi ønsker oss en tydelig leder som har evnen til å lede dyktige fagfolk. Du vil jobbe 
både operativt og strategisk. Vi forventer at du er innovativ og løsningsorientert, og 
bidrar positivt til at vi stadig utvikler faget.

Søknadsfrist: 9. oktober 2015!
Fullstendig utlysning finner du på vegvesen.no og FINN.no!

Kommunalsjef 
for Teknisk og Service
Næringssjef prosjektstilling
Fullstendig utlysningstekst på www.sortland.kommune.no.
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.  
Det betyr at søknader skal sendes via vårt elektroniske søknadssystem.
Søknadsfrist: 11. oktober 2015
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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. Hvem leder tankesmien Civita?
2. Hva er kunstneren Hariton Pushwagners egentlige navn?
3. Hvor mange spillere er det på banen for hvert lag i basketball?
4. Hvem har varslet at han går av som Høyres generalsekretær?
5. Hvilken norsk skuespiller spiller rollen som den tyske astronauten 

Alex Vogel i «The Martian»?
6. Hvilken planet er den fjerde planeten fra solen i vårt solsystem?
7. Hvem er leder i Naturnvernforbundet?
8. Hvem ble kåret til vinnerne av Handelsprisen 2015 under Virkes 

handelskonferanse?
9. Hvilken idrett forbinder du med Erik Tysse?
10. Hva er tittelen på høstens store dramasatsing fra TV 2? Riktige svar �nner du nederst på siden.

9

3

2

F
O

T
O

: 2
: G

U
L

O
ST

E
N

/W
IK

IP
E

D
IA

 / 
 9

: S
T

IA
N

 L
Y

SB
E

R
G

 S
O

L
U

M
 / 

N
T

B
 S

C
A

N
P

IX

1. Kristin Clemet
2. Terje Brofos
3. 5
4.Lars Arne Ryssdal
5. Aksel Hennie
6. Mars
7. Lars Haltbrekken
8. Norrøna
9. Kappgang
10. Okkupert
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Egenmeldingen

Marta Færevaag Hjelle

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?
Møte soloppgangen oppe 
på Kilimanjaro og så nyte en 
velfortjent hvile på Zanzibar 
i fred og ro etterpå.

Er det en bok du 
har lest eller en 
�lm du har sett som 
har gjort et sterkt 
inntrykk på deg?
Assia Djebar, Les Enfants 
du Nouveau Monde som 
kom ut i 1962. Den beskriver 
enkelte kvinneskjebner 
under borgerkrigen i 
 Algerie. Fortsatt ganske 
aktuell, er jeg redd.

Hva gjør du i fritiden?
Prøver å få med meg fore-
stillinger både på National-
theatret, Operaen og de 
andre scenen i byen.

Hvor mange timer 
jobber du hver uke?
Varierer. 45 timer i snitt 
kanskje.

Er det noe du 
skulle ønske du 
var �inkere til?
Av og til skulle jeg ønske 
at jeg kunne tenke meg litt 
mer om før jeg snakker.

Har du vært aktivt 
med i noen frivillige 
organisasjoner?
Jeg har vært aktiv parti-
politisk i Arbeiderpartiet, 
men det har blitt alt for lite 
de siste årene. Er også 
medlem i Røde Kors.

Når �kk du din første 
lederoppgave?
Da jeg ble budsjettsjef på 
Rikshospitalet i 2007.

Hva er mest viktig 
for deg som leder?
Å få til samspillet der delta-
kerne respekterer hveran-
dre og tør by på seg selv 
med alt det innebærer av 
kompetanse og erfaringer.

Er makt et begrep 
du bruker for å 
beskrive ledelse?
Makt følger med posisjon, 
men ledelse handler – for 
meg – om å måtte bruke 
makt i minst mulig grad.

Bør en leder snakke 
åpent om sine 
svake sider?
Ja. Da blir det også lettere å 
finne løsninger som kom-
penserer for dem.

Bør en ha den 
samme lederjobben 
i mer enn 10 år?
Det vil jeg tro avhenger 
av typen lederjobb. Noen 
ganger er kontinuitet viktig. 
Andre ganger kan det være 
behov for spesiell leder-
kompetanse i avgrensede 
intensive perioder. I hvilken 
grad en leder klarer å 
opprettholde energi og 
engasjement, er også 
ulikt fordelt på ulike 
ledere.

Tre stikkord som 
kjennetegner en 
god medarbeider?
Kompetent, saklig, 
 engasjert.

Er det en fordel at 
�est mulig av de 
ansatte er med i 
en fagforening?
Ja.

Bør ansatte få bonus 
hvis sjefene får det?
Ja.

Er det opp til de 
ansatte selv å 
passe på at de 
jobber det antallet 
timer de skal?
Greit med lokal med-
bestemmelse så lenge 
arbeidet gjøres og arbeids-
tiden overholdes over tid. 
Et viktig poeng er imidlertid 
at et arbeidsfellesskap er 
samsnakket om hva spille-
reglene skal være mht 
tidsregistrering.

Bør vi åpne for 
oljeboring i Lofoten 
og Vesterålen?
Nei.

Bør vi bruke 
mindre penger på 
landbrukssubsidier?
Vi trenger bærekraftig og 
naturlig matproduksjon, og 
ivaretakelse av kulturland-
skapet rundt omkring i lan-
det. Viktig at det er attraktivt 
å være bonde i Norge.

Bør det kuttes i 
pressestøtten?
Nei, men mediebildet foran-
drer seg så raskt om dagen 
at det er vanskelig å si hva 
som bør være innretningen. 
Viktigst er det uansett å 
verne om ytrings-
friheten.

Er det noe 
utviklingstrekk som 
bekymrer deg?
Ja, den pågående flyktning-
krisen og de motkrefter den 
setter i spill. Betryggende at 
så vidt mange stiller opp og 
vil hjelpe.

Bør det være 
et mål å få økt 
gjennomsnittlig 
materiell 
levestandard i Norge?
Ja, spesielt hvis økt gjen-
nomsnitt kommer som 
følge av økt utjevning.

Hva synes du om 
Erna Solberg som 
statsminister?
Erna er fin. En del av politik-
ken hennes er jeg derimot 
uenig i.

Alder: 50 år
Bosted: Oslo
Sivilstand: Gi�
Stilling: Direktør på Nationaltheatret
Utdannelse: Siviløkonom
Antall dager trim i uka: 2-3

21 
spørsmål som  
gjør deg bedre  
kjent med 
norske ledere

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

Hvis du først  
må velge
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Ny personal-
direktør
Gisle Norheim (52) ble i statsråd fredag 
utnevnt til ny personaldirektør i staten. Det 
melder regjeringen i en pressemelding.

Norheim kommer fra stillingen som avde-
lingssjef i Nordisk ministerråd i København. 
Mellom 1998 og 2012 hadde han flere ulike 
lederstillinger i Forsvarsdepartementet, blant 
annet ekspedisjonssjef og leder for avdelin-
gen for personell og fellestjenester. Norheim 
er utdannet jurist og har arbeidsrett som 
spesialfag.

Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet har ansvaret for den statlige arbeidsgi-
verpolitikken. Som statens personaldirektør vil 
Norheim lede avdelingen som arbeider med å 
utvikle den statlige personal- og arbeidsgiver-
politikken.

Han tiltrer i stillingen 1. desember.

Til Lindor� Group
Cathrine Klouman er ansatt som Executive 
Vice President i Lindorff Group. Hun får ansvar 
for en kombinert enhet for IT, digitalisering og 
Human Resources, melder Kampanje.

Klouman kommer fra MøllerGruppen og 
en stilling som Chief Information and Digital 
Officer. Hun har hatt ulike lederstillinger i 
Bank-Axept, Gjensidige NOR og DNB de siste 
15 årene, som alle inkluderer endringsledelse, 
leder- og organisasjonsutvikling.

Hun tiltrer i stillingen 1. januar.

Fra Ap til Bama
Pia Gulbrandsen (35) slutter som kommuni-
kasjons- og organisasjonssjef i Arbeiderpartiet 
til fordel for en nyopprettet stilling som direk-
tør for kommunikasjon og samfunnskontakt i 
Bama Gruppen.

Gulbrandsen ble kommunikasjonssjef 
i Arbeiderpartiet i 2009, og fikk i 2013 også 
ansvaret for partiets organisasjonsavdeling.

– Bama er en viktig aktør som har mye 
kunnskap å formidle, og jeg inspireres av visjo-

nen om å gjøre Norge 
ferskere og sunnere. 
BAMA har et stort sam-
funnsansvar og spennende 
tider i vente, sier Gulbrandsen i 
en pressemelding. (Kampanje.com)

Rykker opp
Jane Throndsen (45) får økt ansvar i VG. Fra 
12. oktober får hun redaktøransvaret for VG+ 
og deskene i VG, i tillegg til å være redaktør for 
VGs lørdagsmagasin VG Helg.

Throndsen kom fra konkurrenten Dagbla-
det til VG høsten 2011, der hun hadde tilbrakt 18 
år og var en prisbelønnet medieleder. I 2014 ble 
hun også kåret til Årets kvinnelige medieleder. 
(Journalisten.no)

Blir programleder
Petter Northug starter opp en tv-kanal som 
skal hete Northug TV, melder Kampanje. Kana-
len skal være en nettbasert videoblogg og er et 
samarbeid mellom Northug og Globus Media, 
som også sto bak TV 2-dokusåpen «Sirkus 
Northug».

Northug skal være programleder for sitt 
eget talkshow på kanalen, og har allerede inter-
vjuet blant andre Erna Solberg og Kjetil Rekdal.

– Det er mye man vil formidle. Og jeg tror vi 
har mange spennende tanker å dele med fol-
ket. Da tenker jeg ikke bare på langrennstips og 
teknikkvideoer, men vi ønsker også å komme 
med litt humor. Gi et innblikk i hvordan min 
hverdag er, forteller Northug til VG.

Ski�er redak-
tørstillinger i 
 Haugaland Media
Øystein Merkesvik er ansatt som ansvar-
lig redaktør for det nyetablerte mediehuset 
Haugaland Media, melder TV Haugaland. 
Haugaland Media står bak TV Haugaland, Kar-
møynytt og Haugalandnytt. Merkesvik kom-
mer fra stillingen som redaktør i Karmøynytt. 
Han tiltrer stillingen umiddelbart.
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Åpenhet for 
alle penga
I sommer besøkte kronprinsparet 
noen venner om bord på luksu-
syachten «Mia Elise». Der levde de 
nok i sus og dus, og spiste muligens 
russisk kaviar hver eneste dag. 
Pressen holdt på å gå fra konsep-
tene fordi kronprins Haakon ikke 
vil si hvem de besøkte, eller rettere 
sagt hvem som spanderte turen 
på dem. Mediene forlanger nå at 
Kongehuset skal underlegges loven 
om offentlighet. Som om det hjelper 
hvis poenget er å få vite hvem 
kronprinsparet besøker i ferien 
sin. Martin Kolberg gjør det klart 
at våre kongelige så visst ikke skal 
underlegges noen offentlighetslov. 
Hvis noen hadde foreslått at de skal 
underlegges Kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen, hadde Kolberg 
neppe latt seg be to ganger.

Men nå har det dukket opp en ny 
alvorlig sak om manglende åpenhet. 
Aftenposten kan fortelle at tidligere 

SV-leder og statsråd, Erik Solheim, 
ikke vil svare på om han har forlatt 
SV til fordel for de grønne. Vi har rik-
tignok hemmelige valg her til lands, 
men det kan da umulig gjelde for 
tidligere statsråder. Denne saken bør 
Martin Kolberg sette tennene i.

På jakt etter 
kjøtt
Nå er tiden da det viser seg at 
travle næringslivsledere ikke er så 
travle likevel. De gjør som Doppler, 
pakker med seg det aller nødven-
digste og drar til skogs. Hvor de er 
og hva de holder på med, er det 
ingen som vet.

– Jens Ulltveit-Moe sitter på post 
et eller annet sted i en eller annen 
skog der det ikke er mobildekning 
og jakter på et eller annet dyr, sier 
hans sekretær.

Han har tapt såpass saftig på 
investeringene sine i det siste at han 
trenger å komme ut fra skogen med 
noe kjøtt for vinteren.

Tall som  
teller
Når de offisielle lesertallene for 
aviser og deres nettsteder offent-
liggjøres, gjelder det å grave fram 
noen tall, om mulig, som stiller 
egen publikasjon i et fremragende 
lys og skyver under teppet tall 
som ødelegger bildet. I år kunne 
Dagens Næringsliv fortelle at de 
er den eneste av de store avisene 
som øker på nett. Ikke så voldsomt 
imponerende egentlig når det viser 
seg hvor mye de store avisene øker 
på mobil. Men rett skal være rett, 
mobil er mobil og nett er nett.

Det som ikke nevnes i papiravi-
sen er at lesertallet for den papiravi-
sen de holder i hendene har sunket 
fra 252 000 til 226 000 lesere i løpet 
av året.

Det er så mange røde tall det 
skrives om for tiden, så det er ikke 
mer enn rett og rimelig at man ikke 
overbelaster egne lesere med for 
mange minus-tall.
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«Lasse rundt fru 
Luna» (Vårt Land) 
Agnar Mykle kunne 
forsåvidt gitt sin 
berømte bok «Lasso 
rundt fru Luna» 
dette navnet. Det 
er mye den slags det 
dreier seg om og som ble i meste laget 
for datidens moralpoliti.

«Alle mener jeg bare er god på 
bruk lapskaus på boks.» (Kapital) 
Terje Kristiansen innrømmer at han 
ikke er i første rekke på kokkekun-
stens område.

«De er en gjeng suppehuer.» 
(Dagens Næringsliv) Investor Jan Pet-
ter Sissener har mye å tenke på og står 
over dyptpløyende analyser om Miljø-
partiet De Grønne.

«Jeg elsker heisekraner. Det har 
jeg gjort hele livet. Jeg synes de er 
som store, majestetiske sjiraffer. 
Rette linjer i metall. De har over-
sikt i landskapet.» (A�enposten) 
Skuespiller Marie Blokhus snakker ut 
om sine sterkeste følelser.

Neste uke: Kampen om helse-
Norges digitale grunnmur
Kampen om den digitale grunnmuren i det norske helsevesenet er igang. 
Det får IBM til å sende sine beste folk sammen med nettfenomenet Watson 
for å vise seg frem for helseminister Bente Høie. Den som kontrollerer den 
digitale grunnmuren, har også en fordel når de enorme mengdene med 
fremtidige helsedata skal analyseres.
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