
På disse to postnummerene i Oslo bor 
like mange av statens mektigste styre-
medlemmer som i hele Trøndelag. Nå 
skal en navneliste gi trøndere flere verv.

I går fortalte Trønder-Avisa hvor-
dan makta i statens 30 største sel-
skaper samles. Men også innad i 
Oslo har makta klumpet seg opp. 
I de to postnummerene på kartet 
over artikkelen bor 9 av de 177 
statlige styremedlemmene. Det er 
like mange som i hele Trøndelag.

Områdene ligger på hver sin 
side av Majorstuen – i Oslo Vest. 
Også andre bydeler på Oslos vest-
kant har en overrepresentasjon.

Oslo Vest
Det planlegger trøndersk 
næringsliv nå å gjøre noe med. I 
regi av Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen settes det 
nå sammen en navneliste som 
skal overrekkes til næringsmi-
nister Monica Mæland (H), når 

hun senere denne uken besøker 
Trondheim. Daglig leder Berit 
Rian hadde i går fått innspill på 
rundt 200 trønderske navn.

– Vi kommer heller ikke til å 
gi oss med dette, og vil gjerne ha 
innspill om vi har med nok navn 
fra Nord-Trøndelag, for eksem-
pel, sier Rian.

Hun er skuffet over hvor dår-
lig den nordlige delen av Norge 
kommer ut i Trønder-Avisas 
gjennomgang av styrene. 

– Det er ikke sånn at all iq-en, 
dyktigheten og erfaring er samlet 
på Østlandet, sier hun.

Bakgrunnen for initativet med 
navnelisten var egentlig Investi-
nor-saken. Tidligere i år ble det 
kjent at den nye Investinor-direk-
tøren Haakon H. Jensen har pla-

ner om å bo i Asker, men pendle 
til Trøndelag.

– Men det er kanskje heller 
ikke så rart, når også styret 
består av folk i Oslo, sier Rian.

Vil ha tiltak
Senterpartiets parlamentariske 
leder Marit Arnstad gikk i går ut 
i Trønder-Avisas nettavis og 
krevde at næringsminister 
Monica Mæland (H) tar grep.

– Statsråden kan innkalle alle 
valgkomiteer og departements-
råder og si klart ifra at hun for-
ventes det gjøres en helt annen 
jobb. 

Det kan også være aktuelt å 
formalisere mer tydelige krav til 
hvor styremedlemmene bor.

– Jeg avskriver heller ikke at 
det kan utformes retningslinjer 
og forskrifter, sier Arnstad.

– Ganske bra
Monica Mæland var ikke tilgjen-
gelig for intervju i går, men via 
kommunikasjonsavdelingen 

sendte hun over kommentarer på 
Arnstads angrep.

– Jeg skjønner at Marit Arn-
stad som er fra Nord-Trøndelag 
ønsker seg flere trøndere i nor-
ske styrer. Men det er faktisk slik 
at fordelingen av eieroppnevnte 
styremedlemmer i de 67 selska-
pene med statlig eierandel, følger 

innbyggertallet i Norge ganske 
bra. Halve Norge bor på Østlan-
det, samtidig som halvparten av 
styremedlemmene bor på Østlan-
det. Ni prosent av Norges befolk-
ning bor i Trøndelag, mens seks 
prosent av styremedlemmene bor 
der, skriver statsråden.

Hun skriver at regjeringen 
jobber hardt for å finne kandida-
ter fra hele landet. 

– En av våre viktigste oppga-
ver er å sikre godt sammensatte 
og kompetente styrer. Det tror 
jeg den tidligere styregrossisten 
Arnstad skjønner. 

Mæland kritiserer samtidig 
kartleggingen.

– Jeg stusser over Trønder-
Avisas merkelige utvalg av sel-
skaper. Det er naturlig å se på 
tallene for alle 67 selskapene, 
ikke et tilfeldig utvalg slik lokala-
visa her har gjort.

Sivert Rossing og 
Lasse Myrholt (grafikk)
sivert.rossing@t-a.no / Tlf. 07412

●● Maktposisjonene. Statens styrer domineres av folk fra Østlandet.

Maktbaser: Postnummeret 0260 (nederst) huser fem av styremedlemmene i statens 30 største selskaper, mens 0371 huser fire. De ni er til sammen like mange som det bor i hele Trøndelag.

Trønderne skal friste staten

Det er ikke sånn at all iq-en, dyktigheten og erfaring er samlet på Østlandet. 
BERIT RIAN I NÆRINGSFORENINGEN I TRONDSHEIMSREGIONEN

Statens styrer
Trønder-Avisa har gjennomgått 
hvor styremedlemmene i statens 
30 største selskaper bor. 

Selskaper med under 50 prosent 
eierskap og helseforetak er ikke 
med i kartleggingen.

Ansattrepresentanter er også 
holdt utenfor.

Fakta
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Tønder-Avisa i går.

Trønder-Avisa har kartlagt 
styrene i alle selskaper hvor 
staten eier halvparten eller 
mer. Gjennomgangen viser at 
makta i selskapene er kraftig 
sentralisert i og rundt hoved-
staden. Ni av styrelederne i 
statens ti største selskaper 
bor i Oslo.

Ser man på de 30 største selska-
pene, er halvparten bosatt i Oslo 
– en kommune med snaut 700.000 
innbyggere. Nesten ingen bor 
utenfor Østlandet. 

Styreleder Hill-Marta Solberg 
i Vinmonopolet er den eneste 
bosatt nord for Lillehammer – en 
del av landet med rundt 1,5 mil-
lioner innbyggere.

Faktisk er flere styreledere fra 
utlandet enn nord for Lilleham-
mer. 

– Helt uakseptabelt
Yngve Brox er fylkesleder i Sør-
Trøndelag Høyre – og sentral 
kommunepolitiker i Trondheim. 
Han blir opprørt av Trønder-
Avisas tall.

– Dette er alarmerende, og 
helt uakseptabelt. Vi må leve 
med at det sitter mye kompetanse 
i Oslo og østlandsområdet, men 
en slik ubalanse er rett og slett 
ikke til å leve med, sier han.

Mange av styremedlemmene 
er oppnevnt av dagens regjering. 
Den kraftige overrepresentasjo-
nen i Oslo skjer tross at regjerin-
gen har ambisjoner om å rekrut-
tere fra hele landet. Bare noen 
måneder etter at regjeringen 
overtok ble ny eierskapspolitikk 
lagt fram. Da var geografisk 
spredning i styrene et sentralt 
mål.

– Dette har nok dessverre 
ingenting med dagens regjering 
å gjøre. Statsapparatet både 
administrativt og politisk har en 
tendens til å sitte på kanten av 
navlen sin og kikke innover, 
mener Brox.

Resultatet er både at kvalite-
ten på styrene blir dårligere, 
mener han.

– De beste fotballagene er dem 
med bredest stall. Du kan si det 
på samme måte her: Har du flere 
å velge mellom, får du også en 
bedre topp, sier Brox.

Noen av de 30 største selska-
pene driver kun sin virksomhet 
på ett sted – som Flytoget og Ope-
raen. Men de fleste har hele lan-
det som arbeidsfelt. Styret i Vin-
monopolet bestemmer for 
eksempel hvor det skal være pol-
utsalg. Styret i Posten anbefalte i 
vår å kutte sju av ti brevsorte-
ringsterminaler, og styret i Stat-
kraft bestemmer hvor selskapet 
skal bygge ut nye kraftverk.

– Innavl
Skjevfordelingen gjelder ikke bare 
blant styrelederne. Inkluderer 
man alle eieroppnevnte styremed-
lemmer i de 30 selskapene, kom-
mer Midt-Norge og Nord-Norge 
litt bedre fra det, men er fortsatt 
kraftig underrepresentert.

Det er ikke bare distriktene i 

Nesten alle styrelederne staten setter til å drifte sine største selskaper bor i eller 
rundt Oslo. Bare én av 30 har adresse no rd for Lillehammer.

nordlige halvdel av landet som er 
forbigått. Også Trondheim kom-
mer forholdsvis dårlig ut – og 
dårligere enn både Bergen og 
Stavanger. 

Kolbjørn Almlid fra Verran 
har vært styreleder i et stort stat-
lig selskap – nemlig Statnett. Det 

var han fra 2011 til 2015 – da han 
ble erstattet med Per Hjort, 
bosatt i Oslo. 

Almlid mener hjemadresse 
kan påvirke hvordan man 
behandler sakene.

– Å være styreleder er ikke 
bare å forstå regnskap og stra-

tegi, det er også å forstå folk og 
hvordan folk tenker ulike steder. 
Et selskap som Statnett bygger i 
blant annet samiske områder, på 
Fosen, på Vestlandet og i utlan-
det, sier han.

– Hvorfor blir det sånn?
– De går litt oppi hverandre, 

kjenner hverandre og er såpass 
nær hverandre. Det kan i første 
omgang virke som en fordel, men 
de får ikke med bredden og 
mangfoldet som etter min 
mening er nødvendig. Det er fare 
for at det blir en slags innavl, sier 
Almlid.

 Opptatt av mangfold: Næringsminister Monica Mæland (H) forsikrer overfor Trønder-Avisa at regjeringen jobber for å hindre skjevfo deling. FOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX
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Nesten alle styrelederne staten setter til å drifte sine største selskaper bor i eller 
rundt Oslo. Bare én av 30 har adresse no rd for Lillehammer.

Disse 30 er styreledere i de største statlig eide selskapene.

Selskap Styreleder Sted                      Verdi 
   (mrd. kr)*

Statoil Øystein Løseth Oslo 1.450

Kommunalbanken Else Bugge Fougner Oslo 452

Telenor Gunn Wærsted Oslo 303

Statkraft Thorhild Widvey Oslo 194

Folketrygdfondet Erik Keiserud Oslo 166

Statnett Per Hjort Oslo 51

Avinor Ola Mørkved Rinnan Hamar 51

Norges statsbaner Dag Mejdell Oslo 44

Posten Norge Idar Kreutzer Oslo 41

Kongsberg Gruppen Finn Marum Jebsen Oslo 36

Norsk Tipping Linda Ann B. Silseth Nesøya 35

Innovasjon Norge Per Otto Dyb Oslo 25

AS Vinmonopolet Hill Marta Solberg Sortland 16,5

Norfund Kristin Clemet Oslo 16

Norsk rikskringkasting Birger Magnus Hosle 9

Argentum Fondsinvest. Jon Hindar Oslo 8,5

Nammo Heikki Ilmari Allonen Helsinki 8,5

Mesta John Nyheim Borgen 6

Siva Kristin Reitan Husebø Hundvåg 3,4

Flytoget Wenche Kjølås Bergen 2,4

Statskog Bo Gunnar Olofsson Östersund 2,3

Investinor Thomas Falck Oslo 2

Store Norske s.k. Annette B. W. M.Justad Oslo 1,9

Gassco Mimi Kristine Berdal Oslo 1,3

AIM Norway Jan Erik Korssjøen Kongsberg 1,3

Norges Sjømatråd Marianne E. Johnsen Jar 1

Baneservice Thor Svegården Lillehammer 1

D. n. opera og ballett Anne Carine Tanum Rømskog 0,9

Nofima Olav Fjell Borgen 0,8

Space Norway Asbjørn Birkeland Stavern 0,7

* Sum av eiendeler og omsetning i 2015

Fakta

Statsmakta
Styrene i de 30 største selskapene har totalt 177 styremedlemmer.

●● 52 er bosatt i Oslo kommune. (postnr 0001-1295)

●● 47 er bosatt på det øvrige Østlandet (postnr 1300 til 3999)

●● 41 er bosatt på sør- og vestlandet (4000 til 6999)

●● 20 er bosatt i landets fem nordligste fylker.

●● 17 er bosatt i utlandet.

Det er selskaper med statlig eierskap over 50 prosent som er med i 
gjennomgangen.

De fire regionale helseforetakene er holdt utenfor, fordi styrene nesten 
bare består av folk fra den samme regionen, ofte politikere.

Ansatterepresentanter er heller ikke inkludert.

Staten eier mer enn halvparten i ytterligere 25 mindre selskaper. 
Mange av disse har en klar lokal forankring, for eksempel Trøndelag 
Teater. 

Inkluderer man styremedlemmene i alle 55 selskapene jevnes forskjel-
lene ut mellom landsdelene.

Fakta
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Styrelederne i de  10 største selskapene

Men alt er ikke Oslos «skyld». 
Det handler også om å vises, 
mener Almlid.

– Jeg mener Trøndelag og 
Nord-Trøndelag bør være flin-
kere til å peke på at de også har 
folk som kan gjøre en jobb. Det 
skulle vært systematisert gjen-

nom næringsorganisasjoner, fyl-
keskommunen og så videre. Vi 
vet staten har blitt flinkere til å 
lete, men det står igjen for mye, 
sier han.

Sivert Rossing
sivert.rossing@t-a.no / Tlf. 07412

En slik  
ubalanse er 

rett og slett ikke til 
å leve med.
HØYRE-TOPP YNGVE BROX

OSLO: Øystein Løseth i Statoil.

OSLO:  Else Bugge Fougner i 
Kommunalbanken.

OSLO: Gunn Wærsted i Telenor.

OSLO: Thorhild Widvey i Stat-
kraft.

OSLO: Erik Keiserud i Folke-
trygdfondet.

OSLO: Per Hjort i Statnett.

HAMAR: Ola Rinnan i Avinor.

OSLO: Dag Mejdell i NSB. 

OSLO: Idar Kreutzer i Posten.

OSLO: Finn Jebsen i Kongsberg.

Tips oss! Trønder-Avisa, Postboks 2590, 7738 Steinkjer
E-post:  redaksjonen@t-a.no • Sentralbord: Tlf. 07412
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