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Fra et likestillingsper-
spektiv har fedrekvoten 
vært en suksesshistorie. 

På et minimum har den ført til 
at de aller fleste fedre i dag tar 
en betydelig andel av fødsels-
permisjonen. Før fedrekvoten 
kom var det kun tre prosent av 
fedre som tok permisjon i det 
hele tatt. I dag tar 90 prosent av 
dem som har rett på kvoten 
minimum fire uker. Og nesten 
alle tar hele kvoten på 12 uker.

Det er også studier som tyder 
på at fedre er mer involvert i 
barnas liv når de blir eldre, og at 
de er mer involvert i husarbeid. 
Men det er lite som tyder på at 
fedrekvoten har ført til at mor 
jobber mer og far mindre. Like-
stillingen ser for det meste ut til 
å ha kommet på hjemmefronten.

Valg tas ikke i et vakuum. Det 
er utallige eksempler fra fors-
kning som viser at individer 
påvirkes av økonomiske incen-
tiver når de tar valg. Det er 
vanskelig å si nei til ett års 
fødselspermisjon når den 
kompenseres 100 prosent og 
alternativet er å betale dyrt for 
barnepass i markedet.

En annen viktig side ved valg 
er at man blir påvirket av 
hvordan de rundt deg velger. 
Det er dokumentert store smit-
teeffekter fra venner, familie og 
kollegaer i opptak av velferds-
ordninger. Staten har dermed 
en viktig rolle i å legge føringer 
for valgene dine.

Å fjerne fedrekvoten betyr 
dermed ikke nødvendigvis å 
åpne opp for mer valgmulig-
heter i familien. Incentivene for 
fedre til å ta permisjon vil bli 
svakere, og dårligere incentiver 
sammen med smitteeffekter 
tyder på at det vil føre til at 
fedre vil ta betydelig mindre 
permisjon.

Jeg ser i en vitenskapelig 
artikkel skrevet sammen med 
Magne Mogstad og Gordon 
Dahl på uttak av pappapermi-
sjon rett etter reformen 1. april 
1993 og videre hvordan pappa-
perm deretter smittet til kolle-
gaer, familie, naboer og venner. 

Rett etter reformen hoppet 
andelen fedre som tar permi-
sjon fra tre prosent til 40 
prosent. Siden det har andelen 
fortsatt å stige.

Den direkte effekten av 
reformen var derfor stor. Fire 
uker med eksklusiv fedrekvote 
og full lønnskompensasjon ga 
sterke nok incentiver til å få 
flere fedre til å ta permisjon. De 
økonomiske incentivene kan 
imidlertid ikke alene forklare 
hvorfor opptaket har fortsatt å 
øke mot dagens 90 prosent.

Mye tyder på at smitteeffekter 
kan forklare store deler av 
økningen i årene etter 
reformen. For å se nærmere på 
disse effektene sammenligner vi 
først fedre som fikk barn i 
dagene før reformen trådte i 
kraft og som dermed ikke hadde 
rett på fire uker pappaperm, 
med fedre som fikk barn i 
dagene etter at reformen trådte 
i kraft og dermed hadde rett på 
fire uker. Siden det er tilfeldig 
om barnet er født i slutten av 
mars eller begynnelsen av april, 

er alt annet enn rettigheten til 
pappaperm den samme. Vi ser 
så på hvordan mannlige 
kolleger til de to gruppene fedre 
tar pappaperm når de på et 
senere tidspunkt får barn. Vi 
finner at fedre som hadde en 
mannlig kollega som fikk barn 
rett etter reformen, tar mer 
pappaperm. Av fedrene som 
hadde en mannlig kollega som 
fikk barn rett før reformen, tok 
67 prosent fødselspermisjon, 
mens 78 prosent tok fødselsper-
misjon blant fedrene som hadde 
en mannlig kollega som fikk 
barn rett etter reformen. 

Hvis vi ser på senere 
reformer, hvor fedrekvoten er 
økt til seks, ti og 12 uker, er det 
mye som tyder på at det også 
her har tatt tid før «alle» fedre 
tar hele kvoten sin. I data fra 
Statistisk sentralbyrå ser vi at 
det året reformene blir innført 
tar noen flere den nye kvoten, 
men det er først flere år etter at 
reformene blir innført at de 
aller fleste tar hele kvoten.

Selv om ingen har sett på 
smitteeffekter i detalj for disse 

reformene, tyder dette 
mønsteret på at de fortsatt er 
viktige. Det er dermed sann-
synlig at smitteeffektene vil 
virke andre veien også hvis 
fedrekvoten blir kuttet.

Smitteeffektene av fedre-
kvoten, spesielt blant 
kolleger, har vært meget 
viktig for å forklare at mange 
flere fedre i Norge i dag tar 
permisjon. Hvis man nå 
fjerner fedrekvoten og noen 
dermed velger å ta mindre 
permisjon, er det mye som 
tyder på andre vil følge etter.

Antagelig vil ikke alt rever-
seres, fordi det er lenge siden 
1993, og samfunnet har endret 
seg mot at fedre vil stå sterkere 
på sin rett til noe permisjon selv 
uten fedrekvoten. Men selv en 
smitteeffekt som fører til at 
halvparten av fedre ikke tar 
permisjon eller betydelig 
mindre permisjon, vil være et 
langt skritt i feil retning. 

 n  Katrine Løken, førsteamanu-
ensis i økonomi ved Universi-
tetet i Bergen
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Vi finner at fedre 
som hadde en 

mannlig kollega som 
fikk barn rett etter re-
formen i 1993, tar mer 
pappaperm

Behold fedrekvoten

Onsdag vedtok Stortinget kutt i fedrekvoten, og regjeringen har varslet nye kutt. 
Forskning tyder på at dette vil føre til at færre fedre tar permisjon og at de vil ta kortere permi-
sjoner. Er det dette regjeringen ønsker?

n PIONER.DaJensStolten-
bergtokpappapermisjoni
1989,vardetnesteningen
somfulgtehanseksempel.I
dagtar90prosentavalle
somharrettpåfedrekvoten
minimumfireuker. Foto: Dag 
Bæverfjord, VG/NTB Scanpix
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K
ommunal- og modernise-

ringsminister Jan Tore 

Sanner prøver å tone ned 

behovet for å tvinge kommu-

nene til å slå seg sammen. Han 

sier at tvang først og fremst er 

aktuelt der én kommune ville 

blokkere en sammenslutning 

som det ellers er enighet om. 

Men er det dette mønsteret vi 

vil se, i «nådetiden» frem til 

våren 2016? 

Er det vanlig at det bare er én 

kommune som er imot 

sammenslutning, mens flere er 

for? 
Vår undersøkelse av rådgi-

vende folkeavstemninger om 

kommunesammenslutninger, 

publisert i Norsk Statsvitenska-

pelig Tidsskrift 1/2006, antyder 

noe annet. 

Vi undersøkte 17 forslag om 

kommunesammenslutning i 

perioden 1990–2004, hvor i alt 

51 kommuner var berørt. Et 

klart mønster var at bare én av 

kommunene fikk ja-flertall i 

disse folkeavstemningene, 

nemlig den med det største tett-

stedet, mens innbyggerne i den 

eller de øvrige kommunene var 

tildels sterkt negative. 

Et godt eksempel er forslaget 

om å slå sammen fire 

kommuner i Valdres i 2004. 

Folkeavstemningen i Nord-

Aurdal ga et komfortabelt fler-

tall på 61,3 prosent i favør av 

sammenslutning, men i Sør-

Aurdal og i Øystre og Vestre 

Slidre var bare fra 14 til 24 

prosent positive. Dette kan sees 

i sammenheng med at Fagernes 

i Nord-Aurdal er det langt 

største tettstedet i området, og 

et betydelig lokalt handelssen-

trum. Det at rådhuset og 

sentrumsfunksjonene nokså 

åpenbart ville blitt liggende i 

Fagernes, forklarer nok mye av 

den negative innstillingen i de 

tre andre kommunene. 

Et lignende eksempel fant vi i 

Sogn og Fjordane i 2003. Et 

forslag om å slå sammen Førde, 

Gaular, Jølster og Naustdal 

oppnådde knapt flertall (50,2 

prosent) i Førde. Her var det 

bare 30,5–41,9 prosent i favør av 

sammenslutning i de øvrige 

kommunene. Førde har et bety-

delig tettsted med over 8500 

innbyggere, like mye som 

innbyggertallet i de tre andre 

kommunene tilsammen. 

Disse avstemningsresultatene 

kom til tross for at de tre små 

kommunene slet med økono-

mien, og var oppført i ROBEK-

registeret, mens situasjonen i 

Førde var mer tilfredsstillende. 

Sentraliseringens pris ble anta-

gelig opplevd som større enn 

utsiktene til en mer robust 

kommuneøkonomi.

Mønsteret med motvilje mot 

sammenslutning fra kommuner 

uten store tettsteder kommer 

klarest frem i forbindelse med 

tvangssammenslutningene på 

begynnelsen av 1990-tallet. 

n  Det ble dessverre ikke avvi-

S
uperkjøling er en mellom-

ting mellom å fryse fisken 

og å kjøle den ned. Super-

kjøling av laks er som et 

kinder egg, fordi:

n  fisken beholder fersk kvalitet 

lenger

n  metoden fører til mindre 

utslipp av CO2

n  det kastes mindre fisk, fordi 

holdbarheten er opptil 30 dager. 

Hver eneste nordmann kaster 

i gjennomsnitt en kilo med mat 

i uka. Det er altfor mye. En del 

mat kastes fordi produktene er 

sesongavhengige. Og folk vil 

gjerne ha fersk mat. Utfor-

dringen for slakteriene er at de 

fyller kjølelageret med fersk 

mat, og så selges plutselig bare 

halvparten av grillmaten, fordi 

det ble pøsregn istedenfor sol. 

Da må mye mat kastes.

Det er her superkjølingen 

kommer inn, fordi den bevarer 

maten som fersk, men med mye 

lengre holdbarhet. Superkjøling 

har vært brukt til svin, lam og 

oksekjøtt i noen år. Nå er det 

laksen sin tur til å bli superkjølt. 

Superkjøling vil si at man 

kjøler laksen ned til cirka minus 

2,5 grader. Det vil si under det 

begynnende frysepunktet. Ved 

minus 2,5 grader er ikke fisken 

helt frossen. Den beholder 

dermed fersk kvalitet, og vil 

ikke bli oppfattet som en tint, 

frossen vare.

En ny doktorgradsavhandling 

fra NTNU dokumenterer for 

første gang hvordan iskrystallene 

dannes i deler av fisken under 

superkjøling, hvordan de endres 

under lagring, samt dokumenta-

sjon for at ikke dette fører til et 

kvalitetstap knyttet til i vanninn-

hold og struktur i fiskemuskel. I 

avhandlingen ble det brukt en 

metode hvor fisken blir raskt 

nedkjølt ved å utsette den for 

kald luft, minus 30 grader, i 

opptil fire minutter. Under den 

kjappe nedkjølingen ble det 

dannet et islag i det ytterste laget 

på fisken. Da fisken ble flyttet til 

kjølelager med minus 2,5 grader, 

flyttet islaget seg innover i fisken.

Avhandlingen fra NTNU viste 

at denne prosessen ikke førte til 

redusert kvalitet. 

Fersk grillmat for nordmenn 

er fint, men superkjølingen har 

langt større ringvirkninger. Den 

marine sektor i Norge står for 

cirka 60–70 prosent av norske 

eksportverdier, og for cirka 

30–40 prosent av verdiska-

pingen. Sjømat og andre marine 

biologiske ressurser må bidra 

sterkere til global matsikkerhet 

og helse. Mat blir i økende grad 

en mangelvare. Analyser av 

sjømatnæringen i Norge viser 

muligheter for en omsetning på 

550 milliarder i 2050. Det vil si 

en seksdobling fra i dag. 

Norge eksporterer nå én 

million tonn med laks i året. 

Laksenæringen har store ambi-

sjoner. Innen de neste 15–20 

årene er målet å eksportere to 

millioner tonn hvert år. I dag 

tar fiskeslakteriene inn 150–300 

tonn med laks hver dag. 

Trenden er at disse fiskeslakte-

riene vil øke kapasiteten opp 

mot 1000 tonn hver dag. Når en 

trailer tar 20 tonn med fisk, blir 

det mange trailerlass med fisk 

som skal kjøles ned. En kjapp 

metode for superkjøling er 

dermed viktig for å kunne ta 

unna så mange tonn som mulig.

Nå er det dokumentert at 

kjapp nedkjøling fungerer bra. 

En viktig grunnstein er dermed 

på plass. 

I dag fraktes fersk laks i 

kasser med cirka 30 prosent is. 

Deretter kjøres den ned til 

Europa eller tar flyet til land 

som Japan. Denne isen kan 

kuttes ut ved bruk av superkjø-

ling av laks, fordi isen da er 

inne i fisken.

Reduksjonen i vekt fører til 

mindre bruk av drivstoff, og 

dermed mindre utslipp av CO2.

Dagligvarebutikkene burde 

ha investert i kjølelager som 

kunne bevart både fisk og kjøtt 

superkjølt med helt stabile 

temperaturer. Det gjøres dess-

verre ikke i dag, fordi kjedene 

prioriterer de enkleste og 

billigste løsningene. Men håpet 

er at det kommer. Da kunne 

enda mindre del av maten ha 

vært kastet. Da kunne butik-

kene annonsert med og brukt 

superkjølt mat som et kvalitets-

stempel.

Superkjølt mat betyr å ta 

samfunnsansvar for et bedre 

miljø og mindre kasting av mat. 

 n  Trygve Magne Eikevik, 

professor ved Institutt for energi 

– og prosessteknikk ved NTNU

B
orger A. Lenth har i et 

innlegg gått i rette med 

oss etter et intervju med 

min datter og meg i DN 15. Mai.  

Jeg kan ikke se at vi på noe 

felt har kritisert offentlige eller 

private norske bistandsorgani-

sasjoner. Dersom det inntrykket 

er skapt av intervjuet, vil jeg 

beklage det. En slik misforstå-

else må kanskje kunne tilskrives 

journalistisk ønske om å sette 

ting på spissen. Jeg har stor 

respekt for det arbeidet som 

gjøres fra Norge, og uttrykker 

det så ofte jeg kan.  

I mitt arbeid internasjonalt 

møter jeg stor respekt for det 

som gjøres fra norsk hold, 

spesielt blant nytenkende 

bistandsorganisasjoner. En 

rekke norske organisasjoner 

fremstår som viktige aktører 

internasjonalt, både i kraft av 

sin størrelse og i kraft av sin 

profesjonalitet.

Jeg er også helt enig med 

Lenth i at finansiell avkast-

ning ikke alltid er det riktige. 

Derfor er mye av det arbeidet 

vi gjør basert på donasjoner. 

Vellykket sosial utvikling 

handler om å sette partneren 

istand til å ta ansvar for sin 

egen fremtid. Virkemidlene vil 

variere avhengig av situa-

sjonen.  

Vellykket impact investing vil 

som regel avhenge av at det i 

tidligere faser har vært gitt 

donasjoner for å bygge opp en 

virksomhet til et finansielt 

bærekraftig nivå. Og store deler 

av bistanden i helse og under-

visning vil kreve donasjoner 

hele veien. 

Filantropi krever aktiviteter 

innen hele det kontinuum som 

strekker seg fra rene gaver til 

finansielle investeringer med 

sosialt formål.

 n  Ingrid Stange, tidligere 

næringslivsleder, arrangerer 

den årlige konferansen Part-

nership for Change (PFC)

Om arbeid  

og investering

M
an skulle kanskje 

forvente at Vincent 

Fleischer i Innovasjon 

Norge var opptatt av hvordan 

Norge skal fornye sitt 

næringsliv, men i sitt in
nlegg i 

DN 20. mai bruker han mye 

energi på å forsøke å dempe 

fremveksten av forskningsba-

sert nytt næringsliv. 

Ifølge Fleischers logikk kan 

man ikke utvikle nytt næringsliv 

uten at dette næringslivet alle-

rede finnes i landet fra før, og 

han anbefaler rektor Ottersen å 

kun forske på områder hvor 

norsk næringsliv står sterkt i 

dag. 
Dette er i sannhet banebry-

tende tanker, men sanne inno-

vatører som Alf Bjørseth og 

Steve Jobs har aldri brydd seg 

om hva som fantes fra før, men 

hva de kunne skape ut ifra egne 

evner og internasjonale nett-

verk. Innovasjon Norge risikerer 

å bli til Lock-in Norge.

På konferansen «Kompetanse 

+ kapital = nytt næringsliv» 

lanserte Abelia og FIN i forrige 

uke en pre-såkornordning 

basert på at det offentlige 

matcher private investeringer i 

innovative selskaper med inter-

nasjonale vekstambisjoner. Det 

vil medføre mindre behov for 

tilskudd fra Innovasjon Norge, 

da det er den private risiko-

viljen og forretningskompe-

tansen som vil avgjøre hvorvidt 

den foreslåtte årlige rammen på 

500 millioner kroner brukes 

opp. 
Innovasjonsselskapene og 

TTOene investerer i økende 

grad i selskaper Innovasjon 

Norge mener utgjør en rest-

faktor, men sannheten er at de 

driver med dristig innovasjon, 

noe Innovasjon Norge synes å 

mene er for risikofylt. Vår tro på 

dette forslaget ble akkurat 

styrket.

 n  Daniel Ras-Vidal, daglig 

leder i Foreningen for Innova-

sjonsselskaper i Norge (FIN), et 

bransjeforum i Abelia

Innovasjon 

Norge surrer
MER MAKT. Jan Erling Klausen (til 

venstre) og Åge Johnsen.
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Superkjøling kan holde laksen fersk i opptil  

en måned. Dermed kan færre fisk havne i søpla, og  

trailerne kan frakte mer fisk, mindre is.

Fersk laks i én måned

I dag fraktes 

fersk laks i  

kasser med cirka 30 

prosent is. Isen kan 

kuttes ut ved super-

kjøling, fordi isen da 

er inne i fisken

BEDRE MILJØ. Superkjølt mat betyr å ta samfunnsansvar for et bedre miljø og mindre kasting av mat, skriver 

artikkelforfatteren. Her fra Nord Senja laks as sitt anlegg på Senja i troms. Foto: Linda Næsfeldt
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Det er fare for at Stortinget må bruke langt mer 

tvang enn det kommunalminister Jan Tore Sanner 

antyder, skriver førsteamanuensis Jan Erling Klausen 

og professor Åge Johnsen. 

INNLEGG

Kommuner

klet folkeavstemninger i Sarps-

borg, Arendal, Hamar og 

Hammerfest, som fikk sentrum 

i de nye storkommunene, men i 

de omkringliggende kommu-

nene var oppslutningen helt 

nede i de ensifrede prosenttal-

lene. 

n  I Ringsaker, Vang og Løten 

var lysten til å slå seg sammen 

med Hamar mikroskopisk – 

bare fra 2,5 til fem prosent 

stemte i favør av sammenslut-

ningen. 

n  I Fredrikstad fikk sammen-

slutningen støtte av 48 prosent, 

men i Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy 

og Borge var oppslutningen 

bare mellom 2,3 og 7,3 prosent. 

n  Heller ikke forslaget om 

sammenslutningen Skånland-

Tjelsund (2003) ble noe av, også 

i tråd med mønsteret i «største 

tettsteds-regelen». 

Det finnes likevel unntak fra 

dette mønsteret. 

n  I både Harstad-Bjarkøy 

(2002), Bodø-Skjerstad (2003) 

og Kristiansund-Frei (2004) var 

det flertall i den lille 

kommunen, faktisk 90 prosent 

ja i lille Bjarkøy med 554 

innbyggere. Kanskje det er 

lettere å innlemme en bitte liten 

kommune i en stor naboby, 

siden denne uansett oppfattes 

som «sentrum» av alle i 

området? 

n  Da kommunene hadde mer 

jevnbyrdig størrelse, var det 

bare avstemningene i Våle-

Ramnes (1999), Ølen-Vindafjord 

(2003) og Aure-Tustna (2003) 

som ga flertall i begge 

kommuner. Her var det likevel 

på hengende håret, fordi fler-

tallet var svært knapt i den ene 

kommunen i alle tre tilfellene. I 

Vindafjord var det bare fire 

stemmers overvekt! 

Fasiten for de 15 årene vi 

studerte var uansett at frivillig-

hetsprinsippet bare ga 14,983 

sammensluttede og 6,889 

innlemmede sjeler, fordelt på 12 

kommuner. En slik uttelling er 

langt unna det Sanner er 

avhengig av.

Vi fant altså ingen tilfeller 

hvor én kommune blokkerte en 

sammenslutning som flere 

kommuner ønsket. 

Der tre eller flere kommuner 

var involvert, var tvert imot alle 

kommunene negative, bortsett 

fra den med det største tett-

stedet. 

Hvis dette mønsteret holder 

seg, er det fare for at Stortinget 

må bruke langt mer makt enn 

det Sanner antyder. Men 2017 er 

som kjent valgår. Hvor villige vil 

representantene være til å terge 

sine egne lokale velgere, det 

samme året som de søker støtte 

for å bli gjenvalgt?

 n  Jan Erling Klausen, førstea-

manuensis, Universitetet i Oslo 

og NIBR, og Åge Johnsen, 

professor, Høgskolen i Oslo og 

Akershus
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n  VALGÅR. Det er fare for at 

Stortinget må bruke langt 

mer makt enn det kommu-

nalministerJan Tore Sanner 

antyder. Men 2017 er som 

kjent valgår. Hvor villige vil 

representantene være til å 

terge sine egne lokale 

velgere da?  

Foto: Per Thrana
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et er dessverre sånn i 

Norge at hver gang 

noen tar initiativet til 

noe så ser man det negative ved 

det, sukker Ingrid Stange.

Datteren Marie Louise Sunde 

(26) var en av deltagerne på nett-

verkstreffet Kontra som DN skrev 

om tidligere i vår. Arrangementet 

involverte 135 unge, ressurssterke 

mennesker og samfunnsutfor-

dringer var tema. Deltagerne var 

håndplukket, og Marte 

Gerhardsen kritiserte arrange-

mentet i etterkant. Hun mente det 

var ugreit om politikk ble skapt i 

lukkede fora. «Vi kan ikke la 

samfunnet styres av arv», sa hun. 

Aktive i nettverk

Sunde og Stange er begge 

samfunnsengasjerte, og prøver 

gjennom nettverkene Part-

nership for Change og Nexus (se 

egen sak) å mane frem engasje-

ment og sosial bevissthet. De 

synes det er synd at Kontra blir 

møtt med kritikk. 

– Kontra er ikke politisk, men 

til for å skape engasjement og 

diskusjon. Det som er blitt 

trukket frem er mistenkeliggjø-

ringen av at man samler noen 

utvalgte mennesker, og da er det 

med en gang noe «hemmelig og 

lukket». Man snakker ikke om 

det når ungdomspolitiske orga-

nisasjoner møtes, selv om det i 

aller høyeste grad er et nettverk. 

Da er det helt greit, og selvføl-

gelig er det greit, men da bør det 

være like greit om noen samler 

venner og bekjente for et slikt 

arrangement, sier Sunde.

Mistenkeliggjøring

– Er det ikke en fare for at det 

blir en lukket elite?

– Med en gang noen eventuelt 

har penger er det en elite. Det 

mener jeg er negativt i vårt medi-

esamfunn. Hvorfor mistenkelig-

gjøre noen med en gang de har 

penger? Dette ville aldri skjedd i 

mange andre land. Jeg synes det 

er synd at Marte Gerhardsen, 

som jeg har stor respekt for, ikke 

kan si at det er fantastisk at unge 

mennesker vil bruke sine 

ressurser på å bli mer samfunns-

engasjert, sier Ingrid Stange.

– Man bør tenke at ressurser 

Kritiserer nettverkskritikk 

ANNE GUNN HALV0RSEN

ÖSLO

n  GI TILBAKE. – Alle som 

har ressurser har et ansvar, 

og det gjelder ikke bare 

kapital. De fleste i Norge er 

privilegerte. Det gir et visst 

ansvar, og man bør bidra 

tilbake i verden, sier Marie 

Louise Sunde, som sammen 

med moren Ingrid Stange 

ønsker å mane til et større 

engasjement.  

Foto: Øyvind Elvsborg

KONTRA

n  Årlig symposium, en partipolitisk 

uavhengig møteplass for debatt og 

diskusjon. 

n  Skal utfordre tradisjonelle tanke

sett og etablerte forestillinger om 

samfunnets struktur, med foredrags

holdere som formidler kunnskap og 

erfaring til kommende generasjoner.

n  Ble avholdt for andre gang 25. – 27. 

april .

NÆRINGSLIV

Mange i min generasjon ser 

at man må tenke annerledes

OSLO: – Det er ganske arrogant 

og si at «jeg tror ikke du klarer 

å ta vare på deg selv, så derfor 

skal du få litt mat og hjelp av og 

til». Det virker passiviserende. 

Alle mennesker vil ta vare på 

seg selv, sier turnuslege og 

doktorgradskandidat Marie 

Louise Sunde (26).

I dag er hun en av støttespil-

lerne når moren Ingrid Stange, 

den tidligere næringslivslederen 

som sluttet i toppjobben for å 

vie seg til filantropien, arran-

gerer Partnership for Change 

(PFC). En årlig konferanse der 

næringslivsledere, sosiale inno-

vatører og andre ildsjeler møtes 

for å finne ut hvordan de kan 

bidra til en bedre verden. Både 

mor og datter er klinkende 

klare på at tradisjonell bistands-

arbeid ikke er løsningen.

– Fordi verden er kommet så 

mye nærmere blir den gamle 

tanken om at vi i Vesten skal 

hjelpe u-landene litt fjern. 

Mange i min generasjon ser at 

man må tenke annerledes, og 

gjøre det på en mer bærekraftig 

måte. Vi kjenner oss ikke igjen i 

den gamle tankegangen om at 

man skal «benåde de fattige 

med penger». Vi har sett at mye 

av det Vesten har gjort feil har 

bidratt til å finansiere kriger og 

opprettholde konflikter, sier 

Sunde.

Det kommer dype nikk fra 

sofaen hvor Ingrid Stange 

griper ordet.

– Folk reiser til Afrika og får 

lyst til å gi barna der fargebly-

anter. Det er veldig hyggelig for 

dem som gir, men det hjelper 

ikke dem som får. Skal vi få til 

forandringer i den tredje verden 

må vi arbeide sammen, sier 

Stange.

Mantraet til mor og datter er 

at man skal bruke lokale krefter, 

stille krav og investere fremfor å 

gi almisser. Mens Stange har 

tatt initiativet til PFC, har 

Sunde dratt i gang den norske 

avdelingen av Nexus, et interna-

sjonalt nettverk for samfunns-

engasjerte unge. Nexus teller 

rundt 2000 medlemmer i 70 

land, og mange av medlemmene 

har bakgrunn fra familiebe-

drifter.

Håpet er å inspirere den neste 

generasjon med bedriftsledere 

til å tenke bærekraftig og ta mer 

sosialt ansvar. 

– Det fremste problemet er 

vel ikke at vestlige bedrifter 

investerer i Asia uten å 

forvente å få noe igjen for det?

– Nei, men det har vært en 

veldig delt tankegang. På den 

ene siden har du de kommersi-

elle investeringene som bare 

handler om å maksimere over-

skudd. Så har du ren bistand 

der man ikke skal ha avkast-

ning. PFC og Nexus handler 

om at vi sette dette sammen-

heng. Alt må gi både sosial og 

økonomisk avkastning, sier 

hun.
I tillegg til å jobbe som 

turnuslege ved Drammen 

sykehus er Sunde også i gang 

med doktorgradsarbeid og skal 

spesialisere seg til å bli kirurg. 

– Hvordan kan du bruke 

kirurgkunnskapene til å bidra 

i en internasjonal sammen-

heng?
– Jeg vil gjerne dra ut, men 

ikke bare for å operere mye og 

dra hjem igjen, selv om det 

hadde vært fint for meg. Jeg vil 

være med på et prosjekt hvor 

jeg kan bidra med kompetanse, 

lokal utdannelse av lokale leger 

og bygger opp sykehus slik at 

noe blir igjen, sier Sunde.

er mye mer enn bare kapital. 

Skal man først mistenkeliggjøre 

folk, må man også mistenkelig-

gjøre når alle ressurssterke 

grupper samles, enten det er 

akademikere eller politikere, 

legger hun til.

Ikke mindre initiativrik

Debatten om Kontra har også 

involvert økonomen Thomas 

Piketty, som med sine ferske bok 

«Kapital i det 21. århundre» 

peker på hvordan de økono-

miske forskjellene øker. Kapital 

som går i arv oppgis som en av 

årsakene, og i DN uttrykte 

Gerhardsen bekymring over at 

mens man i dag ser gründere på 

inntektstoppen vil den i frem-

tiden domineres av arvingene 

deres. Sunde er også datter av 

Ole Jacob Sunde, gründeren av 

Formuesforvaltning.

– Tror du man blir mindre 

initiativrik av å være arving?

– Det har mer med oppdra-

gelse å gjøre, det viktigste for å 

engasjere ungdom er å bli 

oppdratt til å vise interesse og 

være engasjert. Det har mer med 

å gjøre hvem du har som 

foreldre enn hva de har av 

økonomisk bakgrunn, sier 

Sunde, som er turnuslege og i 

gang med en doktorgrad.

anne.gunn.halvorsen@dn.no

Kontrer: Ingrid Stange og datteren Marie 

Louise Sunde reagerer på kritikken av 

nettverkstreffet Kontra. 
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Arvinger vil 

endre Norge

Håndplukker 135  

rike og ressurs-
sterke unge:

UNGE TANKER: Arvingene Mikkel Dobloug 

(til venstre) og Christoffer Braathen arran-

gerer symposiet «Kontra» i helgen.

MILLIARDÆRHJELP: Milliardær Mille Marie 

Treschow stiller gods og hotell til disposi-

sjon for det lukkede arrangementet. SIDE 6-7

Spår kutt 

i lønn og
velferdKari Due-Andresen i Handelsbanken ser utfordringer etter oljeboomen.Side 12-13

Golf fyller 40 år! 

– festdager hos Volkswagen.Golf fyller 40 år!

– festdager hos Volkswagen.

– festdager hos Volkswagen.

– festdager hos Volkswagen.

– festdager hos Volkswagen.

– festdager hos Volkswagen.

– festdager hos Volkswagen.
*

*

– festdager hos Volkswagen.

Norges mest populære bil fyller 40 år! Stikk innom bursdagsfeiringen hos nærmeste Volkswagen-forhandler 

onsdag til lørdag. Du får f eks en Golf til kampanjerenten 1,99% og 4MOTION fi rehjulstrekk for kun kr. 9.900,-.

*Gjeder ikke e-Golf. Eff. Rente 4,39% ved lånebehov kr. 150.000,- o/5år, etabl.-/tinglysningsgebyr kr. 3.990,- og termingebyr kr. 85,-

Total kredittkjøpspris kr. 167.006,-. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente.

DN 25. april.

Kontra er ikke 

politisk, men til 

for å skape engasje-

ment og diskusjon

Marie Louise Sunde, turnus-

lege og aktiv i Kontra

– I denne bransjen må du ha 

volum for å få resultater. Det 

har tatt oss fem år med hardt 

arbeid, sier administrerende 

direktør Thore Berthelsen (49) 

idet han presenterer fjorårs-

regnskapet for Phonero med en 

kraftig vekst i omsetningen til 

318 millioner og et overskudd 

før skatt som økte fra 6,8 milli-

oner i 2012 til vel 35 millioner 

ifjor.
Selskapet, som i hovedsak 

leverer telekomtjeneste til små 

og mellomstore bedrifter, har 

nå 85.000 aktive simkort og 120 

ansatte ved hovedkontoret i 

Kristiansand og avdelingskonto-

rene i Oslo, Stavanger, Bergen 

og Trondheim. I tillegg kommer 

80 ansatte selgere gjennom 

forhandleravtaler.

Sveaas-selskapet Kistefos 

Venture Capital er største 

aksjonær i Phonero med 50 

prosent av aksjene. Resten eies 

av gründere og ansatte. 

Berthelsen, som har en lang 

bakgrunn i telebransjen, blant 

annet fra Ventelo, er nest største 

aksjonær med 11,8 prosent av 

aksjene.

Ifjor kunne aksjonærene dele 

et utbytte på 16,7 millioner 

kroner. I tillegg ble 18 millioner 

kroner i et ekstraordinært 

utbytte omgjort til ansvarlige 

lån.
– Er dere i ferd med å rigge 

selskapet for salg?

– Nei, absolutt ikke. Vi har 

rundt ti prosent av markedet 

nå. Det betyr at vi fortsatt har 

mye å ta av. Dessuten kommer 

vi fremover til å satse også mot 

de større bedriftene. Vi har alle-

rede så langt i år signert avtaler 

med fem kunder med rundt 

1000 abonnenter. Vi tror vi kan 

vokse betydelig de kommende 

årene og levere gode utbytter til 

aksjonærene samtidig. Salg er 

ikke noe tema. Vi er snarere 

interessert i oppkjøp for å vokse 

enda kraftigere. 2014 har startet 

rekordbra, og vi regner med å 

passere 375 millioner kroner i 

omsetning i år, men det er 

begrenset hvor raskt vi klarer å 

vokse kun organisk, sier 

Berthelsen.

harald.berglihn@dn.no

Teleopptur for  

Sveaas-selskap

TELEKOM

Teleselskapet Phonero i 

Kristiansand vokser 

kraftig og mer enn 

fem doblet resultatet før 

skatt ifjor. Nå jakter 

selskapet på oppkjøps

kandidater.

HARALD BERGLIHN

KRISTIAN
SAND

FEMDOBLING. Thore Berthelsen har lang fartstid i telebransjen, blant 

annet fra Ventelo. Nå leder han Phonero til nye høyder.  

Foto: Anders Martinsen

Phonero as

Åresresultat

Millioner kroner 2013 2012 Endring

Driftsinntekter 318,1 268,6 18,4 %

Driftsresultat 36 8,3 333,7 %

Resultat før skatt 35,3 6,8 419,1 %

Tvang 
må til


