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Det spektakulære musikkteateret Elden spilles for 
fulle tribuner på Røros hver kveld fram til helga. Det 
historiske spillet på Slagghaugene er blitt en stor 
suksess som får nasjonal oppmerksomhet og impo-
nerer de fleste. Elden er god reklame for Røros og 
Fjellregionen.

I år har regissør Leif Stinnerbom tatt Elden til nye 
høyder. Mye av de siste årenes showpreg er borte, 
og det bidrar til at den dramatiske historien fra 1718 
både blir enklere, sterkere og bedre. Historien kom-
mer i år enda bedre til sin rett og kommer tettere 

på publikum. Dette er 
et stykke som fortsatt 
er aktuelt, det griper 
oss og står oss så nært. 
I tillegg ser det ut til 
at skillet mellom ama-
tørskuespillerne og 
de profesjonelle blir 
mindre fra år til år.

Vi får håpe at stiftelsen Det Brinner En Eld i årene 
framover greier å opprettholde og øke interessen for 
Elden. Det bør være muligheter for å øke interessen 
både i vårt eget land, men også i nabolandene, og 
spesielt Sverige. Men det innebærer en økt innsats 
fra organisasjonen som står bak. Her kreves det en 
økt profesjonalisering enn vi har opplevd i år, ikke 
minst overfor pressen. 

Hvordan publikum, bedrifter og reiselivsaktører 
oppfatter rammene rundt er nesten like viktig som 
det som skjer på mellom slagghaugene. Med mer 
profesjonelle rammer mener vi Elden kan vokse seg 
enda større og nå ett større publikum. Noe som vil 
sikre Elden for framtida i konkurranse med mange 
arrangementer i Norge og Sverige.  

Mot nye høyder

Arbeidets Rett arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god 
presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale, 
oppfordres til å kontakte redaksjonsledelsen. 
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Vi får stiftelsen 
greier å opprett-
holde og øke in-
teressen for Elden

Thomas Breen: APs stortingsmann fra Folldal tror natur, gode oppvekstvilkår og lave levekostnader veier opp for lavere lederlønninger.  Foto: Privat

I vår utga organisasjo-
nen Lederne rapporten 
Norsk Ledelsesbaro-
meter. Denne viste at 
Hedmark var fylket med 
nest laveste lederløn-
ninger, og at de minste 
kommunene hadde de 
aller laveste lederløn-
ningene

TYNSET: Dagens Næringsliv 
avslørte denne uka at lederløn-
ningene i åtte store statlige selska-
per som staten har eierinteresser 
i har økt tre ganger så mye som 
gjennomsnittslønnen i Norge 
siden 2009. Dette reflekterer at 
lønnsforskjellene mellom norske 
ledere og vanlige arbeidstakere er 
blitt vesentlig større i Norge.

Som respons på denne utvik-
lingen sa lederen av Stortingets 
næringskomi-
te, Arbeider-
partiets Terje 
Lien Aasland, 
til Avisenes 
N y h e t s b y r å 
(ANB) at le-
derlønnsvek-
sten  i Norge 
nå har gått ut 
over alle proporsjoner. 

– Det virker til å ikke være 
noen grenser for hva disse leder-
ne forsøker å rive til seg. Samtidig 
sier disse lederne til sine ansatte 
at de må vise moderasjon. Folk 
ser at dette er helt urimelig. Ar-
beiderpartiet vil kjempe tydelig 
mot denne utviklingen, stadfestet 
Aasland.

Fjellregionen er unntaket
Rapporten organisasjonen leder-
ne utga i vår tyder imidlertid på 
at Østerdalen er et av de stedene 
i Norge som har minst forskjel-
ler i lønninger mellom ledere og 
andre arbeidstakere. 

I Hedmark ligger gjennom-
snittlig lederlønn 454 700 kroner. 
Dette er 12 prosent mindre enn 

landsgjennomsnittet og nest la-
vest i Norge. Ledelsesbaromete-
ret viser også at lederlønningene 
i små kommuner er vesentlig la-
vere enn snittet.

Advarer mot situasjonen
Forbundslederen i for norske le-
deres interesseorganisasjon, Jan 
Olav Brekke, advarer for lave le-
derlønninger.

-I områder der det er arbeidsgi-
verne som sitter med de sterkeste 
kortene presses ofte lederlønnin-
gene ned, og det kan straffe seg 
i lengden. Da er bedriftene selv 
med på å gjøre området sitt lite 
attraktivt for ny kompetanse, få 
vil etablere seg i områder der man 
tjener mindre for samme arbeid.

Lite bekymret Breen
Folldøl og stortingsrepresentant 
for Arbeiderpartiet, Thomas Bre-
en, mener tvert i mot at Fjellre-
gionen skal være glad for dagens 
situasjon.

- Relativt 
lave lederløn-
ninger og små 
lønnsforskjel-
ler skaper stør-
re lojalitet mel-
lom lederne og 
arbeidsgiverne.  

Breen peker 
på at han opp-

lever mye går bra her.
- Det er en utopi at ledere i 

Fjellregionen kan henge med i 
den sterke lønnsutviklingen. Men 
her har vi mye annet som virker 
tiltrekkende. Flott natur, gode 
oppvekstvilkår og lave levekost-
nader mener jeg gjør Fjellregio-
nen til et spennende sted å jobbe, 
fastslår Breen.

Per MArtIN SANDtrøeN

                                                           

Lav lederlønn bekymrer ikke

- Det er utopi at lede-
re i regionen kan hen-
ge med i den sterke 
lønnsutviklingen. 

Thomas Breen: 

- Fjellregionen har kompetente ledere

LØnn: -Lønningene står i stil med lønnsevnen og lønnsomheten til bedriftene her, slår Nils P. Hagen fast. 

eLDen: Fra årets forestilling av elden på røros. Foto: Nils Kåre Nesvold
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Thomas Breen: APs stortingsmann fra Folldal tror natur, gode oppvekstvilkår og lave levekostnader veier opp for lavere lederlønninger.  Foto: Privat

Lav lederlønn bekymrer ikke

Nåværende og forhenværende 
leder av Næringsforum i Øst-
erdalen er samstemte om at 
lederlønningene i Fjellregio-
nen jevnt over er på et riktig 
nivå i dag.

tynset: Kjetil Leteng, leder 
av Næringsforum i Østerdalen, 
er deler ikke bekymringen til 
Organisasjonen lederne. 

-Jeg er ikke kjent med denne 
rapporten, men funnene du viser 
til er ikke overraskende. Jeg har 
ikke oppfattet at relativt lave le-
derlønninger er et problem her, 
eller at bedriftene i regionen vår 
har hatt problemer med å tiltrek-
ke seg kompetente ledere.  

Det relativt lave lønnsnivået i 
Fjellregionen kan derimot føre 
til andre utfordringer.

-Jeg erfarte selv fra min tid 
som daglig leder at det kunne 
være utfordrende å få tak i nok 

personer med god kompetanse 
og erfaring innen blant annet 
salg og markedsføring. Jeg vet 
også at revisjonsselskapene her 
har hatt utfordringer med å få tak 
i nok statsautoriserte revisorer.  I 
slike tilfeller kan nok lønnsnivået 
være en begrensende faktor, inn-
rømmer Leteng

Hva lønningene reflekterer
Nils P. Hagen, forhenværende 
leder av Næringsforumet og vi-
seadministrerende direktør i Ac-
contour AS, påpeker at lederløn-
ningene i Fjellregionen er på et 
naturlig nivå i dag.

-Lønningene står i stil med 
lønnsevnen og lønnsomheten til 
bedriftene her, slår han fast. 

Hagen synes likevel det er vel 
så interessant å diskutere hva som 
ligger til grunn for lønningene. 

Lønnsnivået vil generelt re-

flektere veksten og lønnsomhe-
ten i bedriftene. Lønnsnivået vil 
også, akkurat slik rapporten viser, 
øke i takt med folketallet i et om-
råde, forteller han.

-Jeg ønsker både lønnsomme 
bedrifter og økt folketall i Fjell-

regionen. Jeg håper derfor på 
økte lederlønninger som et re-
sultat av dette.

Per MArtiN sANdtrØeN

- Fjellregionen har kompetente ledere

 KjeTil leTeng: Lederen for Næringsforum i Østerdalen er ikke bekymret.

1. De er etter min mening høye 
nok i dag.
2. Nei. Jeg vet ikke hva sjefen min 
tjener. 

1. Mitt inntrykk er at toppjobbene 
i Norge er veldig godt betalt, og 
at lønningene er vel høye.
2. Nei. Jeg har ikke spurt hva le-
delsen har i lønn.

1. Jeg mener de er lave. Det skal 
lønne seg med utdanning og 
hardt arbeid.
2. Jeg har lite  ansvar i min jobb, 
og føler ikke det er naturlig å sam-
menlikne.

1. Nivået i dag er greit. Men jeg er 
skeptisk til fallskjermene.
2. Ja. Lønningene bør stå i et visst 
samsvar til hverandre, uten at jeg i 
dag vet eksakt hva ledelsen tjener.

Fire på gata
1. Hva synes du om nivået på le-
derlønninger i Norge i dag?
2. Påvirker din leders lønn dine 
egne lønnsforventninger?

sigrun eide

ChrisTina h. Øien

andrea hansen grØnTvedT

hågen fisKviK


