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gjennomgående trend. Dersom
de bare er på besøk når de er på
jobb, blir det dårlig kom-
munikasjon med med-
arbeiderne, sier Brox.
Stortingsrepresentant Sivert

Bjørnstad fra Fremskrittspartiet
er også kritisk.
- Det er en grunn til at man

legger statlige selskaper og
direktorat til andre byer enn

Oslo, og bygger
opp et
kompetanse-
miljø. Da er man
avhengig av at
daglig leder er
på plass, og er til
stede også på
andre ting som
foregår rundt
virksomheten.
Da er den fordel

at lederen er bosatt i regionen,
sier Bjørnstad.
Rekrutteringsfirmaet som

skal finne ny direktør for
Arbeidstilsynet er Delphi

«

Ønsker: Hovedstillitsvalgt
Leif Thorbjørnsen (f.v.) i
Nito, varatillitsvalgt Hanne
Kristiansen i Jurist-
forbundet, tillitsvalgt John
Bjarne Lium i Nito og Tove
Brekken i Unio ønsker alle
at den nye direktøren i
Arbeidstilsynet både skal
ha arbeidssted i Trondheim
og bo lokalt.
Foto: RUNE PETTER NESS

- Det signaliserer at man ikke
har talentene som skal til i
Trondheim og at ingen trønder
kan gjøre dette. Det signa-
liserer at plasseringen av
Arbeidstilsynet ikke er reell.
Hvis man fortsatt ønsker å
opprettholde lokaliseringen i
Trondheim, er det alvorlig, sier
Arnulf, som er professor ved
Institutt for ledelse og
organisasjon ved Handelshøy-
skolenBI.
Professoren sier det er viktig

at lederen bor og arbeider hvor
han eller hunhar sin stab.
- Hvis ikke innebærer det

dårligere tilgang på vedkom-
mende. Det er mye informa-
sjon på et arbeidssted som ikke
kommer på møter, men gjen-
nom å være i et felles nettverk.
Hvis lederen ikke er på samme
sted som staben, så er sjefen
som i en satellitt som går rundt
jorda. Vi kjenner fra forsk-
ningen at sosiale fellesskap er
mer enn et telefonnummer.
Det er åpenbart at lederen vil
gå glipp av noe dersom man
ikke er på samme sted, sier
Arnulf.

-Uthuler egnevedtak
Administrerendedirektør Berit
Rian i Næringsforeningen i
Trondheimsregionen sier det
er veldig merkelig at arbeids-
stedet ikke er nevnt i annonsen
for ny sjef i Arbeidstilsynet.
Hun sier det er vanlig at det
primære arbeidsstedet oppgis.
- Tilsynet har sitt hovedkon-

tor i Trondheim, og da er de
veldig rart at de ikke kan pre-
sisere at arbeidsstedet er her.
Politikerne har bestemt seg for

å legge tilsynet til Trondheim,
men det virker ikke som de
syns det er så viktig hvor sjefen
jobber, sier hun.
- Tror du man legger til rette

for enOslo-basert sjef?
-Mankan få en følelse avdet.

Men finner de en person fra
Oslo, så bør
vedkom-
mende få be-
skjed om å
flytte hit. Det
ender med at
staten uthuler
sine egne ved-
tak om å flytte
institusjoner
ut fra hovedsta-

den, sier Rian, og peker på In-
vestinor-saken fra i sommer.
Da ble det kjent at den nyan-

satte toppsjefen Haakon J. Jen-
sen vil fortsette å bo i Asker,
selv om det statlige selskapet
holder til i Trondheim.

Overrekker liste
I morgen arrangerer Nærings-
foreningen sin store kon-
feranse Manifestasjon i Trond-
heim, med næringsminister
Monica Mæland (H) som en av
hovedgjestene.Medbakgrunn i
Investinor-saken vil Mæland få
overrakt en liste med leder-
kandidater fra Trøndelag.
Rian sier at mange på denne

listen også kan fylle rollen som
ny sjef i Arbeidstilsynet.
- Det er helt sikkert. Det er

masse dyktige kandidater, og
det vil ikke være noe problemå
finne en leder herfra, sier hun.
Rian sier at toppledere også

bør spille en rolle i det lokale
samfunnslivet, utover det å
lede sin egen bedrift på best
muligmåte.
- Det er klart at ledere som

ikke har adresse her blir
mindre synlige. Det blir færre
og færre som kan investere tid
og krefter i fellesskapet, sier
hun.

-Signaliserer
atman ikke
har talentene
iTrondheim
-Hvismanønskerå
opprettholde lokaliseringen i
Trondheim, erdet alvorlig, sier
BI-professor JanKetilArnulf,
omatdennyedirektøren i
Arbeidstilsynet ikkemåbo
iTrondheim.

BI-professor Jan Ketil Arnulf sier at det er viktig hvor toppsjefer bor
og jobber. Foto: NICOLAS TOURRENC

Arbeidstilsynet er organisertmed
et direktorat og syv regionermed
tilsynskontor over hele landet.

Har hatt hovedkontor i Trondheim
siden 2006.

Har 630 ansatte.

Hovedoppgaven er å føre tilsyn
med at virksomheter og bedrifter
følger arbeidsmiljøloven, all-
menngjøringsloven, ferieloven og
deler av tobakksskadeloven.

Tilsynet er underlagt Arbeids- og
sosialdepartementet.

Søker etter ny direktør. Dagens
direktør, Ingrid FinboeSvendsen,
slutter i høst for å bli direktør i
ThomasAngells Stiftelser.

Direktøren ansettes på åremål
i 6 år,medmulighet for
forlengelse i 6 år.

Fakta

Arbeidstilsynet

Sivert
Bjørnstad.

Berit Rian

Consulting i Oslo. De ble valgt
etter en forenklet anbudsrunde.
Brox og Bjørnstad er kritiske

til at departementet ikke bruker
rekrutterere i Trondheim.
- Det er en utfordring at de

som jobber i Oslo bare har et
nettverk der, og det gir et
snevrere utgangspunkt for slike
stillinger, sier Brox, og peker på
at Oslo-baserte firma ikke har
samme oversikt over trøndere
som for eksempel bor i
hovedstaden og kan tenke seg å
flytte tilbake til hjemstedet.
- I Investinor-saken var det

også et Oslo-firma som
rekrutterte. Jeg er litt bekymret
for at den typen firma er
navlebeskuende og kjenner folk
stort sett i Oslo-miljøet, sier
Bjørnstad.
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