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Idar Vollvik skal ha fått 
millionar til mobilsatsing 
i Thailand, utan å bruke 
dei der.

Hans K. Mjelva

hans.mjelva@bt.no

Ludo-gründer Idar Vollvik 
skal i mars i år ha fått inn 
22 millionar kroner i ein 
emisjon. Pengane kom frå 
Fredrik Sigurdssøn Astrup, 
og skulle brukast til Ludo 
si mobilsatsing i Thailand, 
skriv Finansavisen. 

Ifølgje avisa har berre 
to millionar til no blitt 
ført vidare til selskapet 
Mojo3G, der Ludo sat med 
ein avtale om å kjøpe seg 
opp til 50 prosent. Det 
thailandske mobilselska-
pet skal ha fått store pro-
blem, fordi dei ikkje har 
fått dei pengane dei var 
lova frå Ludo.

Tysdag skreiv avisa òg 
at tidlegare mjukporno-
redaktør Sten Ture Jensen 
føler seg lurt av Vollvik. 
Han skal ha betalt 500.000 
kroner for Ludo-aksjar 
utan å få aksjane av Voll-
vik. Jensen seier til avisa at 
han no vil ha pengane, og 
ikkje aksjane. 

Vollvik skriv i ein e-post 
til BT at det er mykje feil 
i artiklane, men at han 
ikkje ønskjer å kommen-
tere saka før i dag.

Den nye lederen i Kavli 
Norge må befinne seg på 
kontoret i Bergen tre 
dager i uken.

Ida CHrIstIne Gyldenløve

ida.kristine.gyldenlove@bt.no

Kavli Norge søker ny adminis-
trerende direktør, men vedkom-
mende trenger ikke bosette seg i 
Bergen. Slik skal selskapet sikre 
seg talenter utenfor fjellene.

– Vi ønsker den beste lederen 
vi kan få tak i, og det betyr at 
vedkommende skal ha både rett 
kompetanse, erfaring og motiva-
sjon for å ta jobben. 
For å få tak i det må 
vi lete i hele landet, 
sier selskapets kon-
sernsjef Erik Vol-
den, som selv pend-
ler til og fra Bergen.

Selskapet har 
hovedkontor og administrasjon 
i Bergen. Det er også her produk-
sjonen av ost, kaviar og HaPå 
foregår, mens datterselskapet 
Q-meieriene har produksjon 
i Stavanger og Gausdal. Også 
kundekontakt foregår utenfor 
vestlandshovedstaden. 

– Vi har fire store daglig-

varekunder i dag, og da må man 
ha en tilstedeværelse i Oslo. I 
tillegg skjer en god del arbeid 
bransjemessig og med politiske 
rammebetingelser i Oslo.

Kavli Norge beregner å omsette 
for omtrent 1,4 milliarder kroner 
i 2012, mens tilsvarende tall for 
hele konsernet er 2,5 milliarder.

Bergenser aller best
Konsernsjefen peker også på at 
mange som har innehatt stillin-
gen tidligere, inkludert ham selv, 
har pendlet til og fra Bergen.

– Hvis man ser på hvordan sel-
skapet har utviklet seg de siste 
årene, så har det ikke vært noe 

problem. Vi har 
nesten tredoblet 
omsetningen de 
siste ti årene, for-
teller Volden.

Men han er også 
klar på at det beste 
hadde vært å finne 

kompetansen lokalt.

– Gi ledertrening lokalt
Ole Berrefjord, som gjennom 
flere prosjekter har analysert 
fremtiden til bergensregio-
nen, mener at spesialiseringen 
i arbeidslivet gjør at bedrifter 
må lete i større områder for å 

finne kompetent arbeidskraft.
Arbeidsmarkedet er ikke len-

ger lokalt eller nasjonalt, det 
er globalt, sier Berrefjord. Han 
etterlyser en større utvikling av 
ledere i syvfjellsbyen.

– Bergen har et fortrinn ved 
at det er mange som tar høyere 
utdanning her. Gi dem ledertre-
ning fra starten av, så kan vi få 
en ledertreningsarena i det ber-
genske næringslivet, råder han. 

Ellers i industrien er situasjo-
nen mye av den samme. Orga-

nisasjonen Lederne har 16.000 
medlemmer i tekniske og mer-
kantile yrker. Forbundsleder Jan 
Olav Brekke anslår at omtrent 25 
prosent av medlemmene befinner 
seg i en pendlersituasjon.

– For mange stillinger er situa-
sjon den at man må utenfor 
nærområdet for å sikre seg den 
kompetansen man har behov 
for. Dette gjelder kanskje inge-
niører spesielt, sier Brekke, som 
selv har tilholdssted i Stavanger, 
men pendler til Oslo ukentlig.

Only 6. dec. Save 25% on Bullet. Nå fra 6.374,-
Only 7. dec. Save 25% on C3. Nå fra 4.500,-
Only 8. dec. Save 25% on Vitesse snurrestol. Nå fra 6.374,-
Only 9. dec. Save 25% on Float benk. Nå 3.374,-

SAVE 40%ON
LAMPS, RUGS
AND MEDIA
FURNITURES.

Bergen
Vaskerelven 39
5014 Bergen
Online Store and Outlet, www.bolia.com

GJELDER I PERIODEN 03.12-09.12 2012. KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD.
Det tas forbehold om trykkfeil og prisendringer.
©2012 Bolia International A/S

SEE IT IN YOUR HOME
DOWNLOAD THE
BOLIA IPHONE APP.

Our new iPhone app will give you lots of
inspiration for your home. And it`ll even
help you keep things straight and show
you our sofas in 3D. By analysing the
colour scheme in your home, it will
recommend matching colours to infuse
your future home. It is free, open minded
and thinks your taste in art is fantastic.

THE MOST LIKABLE
THING YOU CAN
DO TODAY.

Like us on Facebook and we will
automatically donate a dollar on your
behalf to the Kilimanjaro project.

THE MOST LIKABLE 
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OPENING
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DAILY
CHRISTMAS
OFFERS
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Pendlende konsernsjef: – For å finne vår nye administrerende direktør må vi lete 
bredt, sier Kavlis konsernsjef, Erik Volden, som selv pendler til og fra Bergen.  
 arkivfoTo: eirik BrekkeVi ønsker 

den beste lederen 
vi kan få tak i

erik volden, konsernsjef i kavli 

etterlyser 
20 mill.


