
4 NYHET H A  F R E DAG  2 5 .  M A I  2 0 1 2

De ivrigste bobleeierne er allerede 
på plass på Skurven, for i helga er 
det klart for det 24. Bug Camp.

Rundt luftavkjølte 120 bobler – fra 
de eldste fra 1953 til 1973-modeller, 
blir utstilt på Skurven denne helga. 
De entusiastiske VW-eierne kom-
mer fra Oslo, Fredrikstad og oppo-
ver mot Molde og fra hele mjøsdis-

triktet. Flere av dem har dukket opp 
på treff  etter treff .

– Men det kommer stadig til nye 
som synes det er tøft med boble, 
forteller arrangementsleder på 
Skurven, Linda R. Rustad.

Ettersom arrangementet har 
vokst i omfang, er Skurven blitt det 
nye tilholdsstedet. Årets Bug Camp 
startet i går kveld med innsjekk, og 

det fortsetter i kveld og lørdag. Søn-
dag fra midt på dagen kan publikum 
få med seg juryens kåring av de tre 
fi neste boblene, og de tre som er i 
best stand etter ulike kriterier. Men 
også publikum skal få kåre sine tre 
favoritter. I tillegg blir det fl ere ar-
tige konkurranser; som slow drive 
der bilene faktisk skal kjøre senest 
mulig...

HELGØYA ■

Klar for ny Bug Camp på Skurven

BUG CAMP: Utstilte biler på Bug Camp i 2009.   

Moelven-sjef Hans Rindal (fylte 50 
år mandag) økte i fj or lønna med 8 
prosent. 
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– Tallene du opererer med er rik-
tige, og lønna mi er god. Men du 
bør se på gjennomsnittlig økning 
siden jeg begynte som konsern-
sjef i 2006. Da vil du se at lønna 
mi i snitt har økt med 5,8 prosent 
i året, sier Rindal.

– Det er også mer enn de fles-
te?

– Det er en god økning og en 
god lønn. Men jeg tror vi har et 
lønnsnivå som er tilpasset de job-
bene vi har.

– Er du redd sjefslønningene vil 
påvirke årets oppgjør?

– Nei. Vi er åpne på våre løn-
ninger. Også internt i bedriften 
tror jeg det er enighet om at lønna 
gjenspeiler den jobben vi gjør. Jeg 
vil ikke spekulere om årets opp-
gjør. Det er andre som forhandler 
og vi har lokale forhandlinger på 
50 ulike steder, sier Rindal.

– Økte ikke SÅ mye
MOELVEN SOM FELLES MULTIPLUM: Eidsiva-sjef Ola Mørkved Rinnan (fra 
med 185.000 kroner. Bildet ble tatt i forbindelse med at daværende Felleskjøpet 

Midt i lønnsoppgjøret 
kan toppsjefene for to 
av Innlandets aller 
største arbeidsgivere 
se tilbake på solid 
lønnsutvikling i fjor. 
Sjefene for Eidsiva og 
Moelven fikk hen-
holdsvis 103.000 og 
185.000 mer fra sel-
skapet enn året før.
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I anledning lønnsoppgjøret, og 
med i utgangspunkt i blant annet 
finansminister Sigbjørn Johnsens 
advarsel mot høye lønninger i 
norsk industri, sjekket HA forhol-
dene i et par av distriktets aller 
største virksomheter.

Moelven Industrier er størst, 
både i antall ansatte og omset-
ning.

Eidsiva Energi er blant de vir-
kelig store, og spesielt interessant 
fordi selskapet er heleid av fyl-
keskommuner og kommuner.

I gjennomsnitt økte Eidsiva 

Energi-sjefene i fjor lønna med 
det samme som mange andre:

Ganske nøyaktig 4 prosent.
Moelven-sjefene hadde noe 

større lønnsvekst (se undersak).

SJEFEN ØKTE NEST MEST
I Eidsiva Energi økte utbetalinge-
ne til toppsjefene i snitt med 
45.000 kroner (se undersak).

Størst økning i konsernledel-
sen, målt i kroner og nest mest i 
prosent, fikk konsernsjef Ola 
Mørkved Rinnan (62).

Målt i prosent fikk han 6 pro-
sent mer utbetalt i fjor enn året 
før. Overfor HA understreker 
Rinnan at hans reelle lønnsøk-
ning i fjor var på 3,8 prosent. Den 
atskillig høyere prosentsatsen 
forklarer han med at oppgjøret 
skjedde midt på sommeren og at 
en del av økningen på 103.000 
kroner var etterbetaling fra 
2010.

I 2009 hadde han en reell 
lønnsøkning på 6,7 prosent. Året 
etter ble det 4 prosent.

FOKUS PÅ MÅTEHOLD
Rinnan beskriver fjorårets lønns-
oppgjør for konsernledelsen som 
«midt på treet»:

– Det er fokus på måtehold. 
Samtidig skal vi sørge for at det er 
konkurransedyktige lønninger til 
våre ansatte. Vi har mange ansat-

LØNNSOPPGJØRET: TOPPSJEFENE FOR TO AV DISTRIKTETS STØRSTE VIRKSOMHETER ØKTE UTBE

Sjefslønn 
økte mer 
enn snittet

te, ikke minst på teknologisiden, 
som det er stor rift om, sier han.

Han forteller at de åtte direktø-
rene hans ligger under snittet for 
tilsvarende stillinger i andre re-
gionale og nasjonale energisel-
skap.

– Vi må kompensere med an-
dre ting enn lønn, og det gjør vi 
ved at vi har mye spennende på 
gang, sier Rinnan.

VIL IKKE SPÅ ÅRETS OPPGJØR
– Hva tenker du om lønnsoppgjø-
rene vi nå er midt oppe i?

– Vi har ennå ikke begynt. Dis-
kusjonene her på huset tyder også 
på at det ligger an til måtehold. 
Det er lav rente i Norge og vi har 
et stabilt arbeidsmarked. Det er 
ingen grunn til en stor økning i 
kjøpekraften hos folk flest. Mode-
rasjonslinjen er fornuftig, sier 
Rinnan og legger til:

– I fjor ble tillegget på rundt fire 
prosent. Det er edruelig. Kanskje 
blir det noe av det samme i år.

Organisasjonen Lederne har  ■
sjekket norske lederlønninger 
og utarbeidet Norsk Ledel-
sesbarometer. Det viser blant 
annet at:

Ledere i Hedmark tjener nest  ■
minst i landet.

I Hedmark ligger lederløn- ■
ninger på i snitt 454.700 kroner, 
dette er 12 prosent mindre enn 
landsgjennomsnittet.

De høyeste lønningene  ■
finner man i og rundt hoved-
staden

KILDE: Lederne/ ■ 2.745 spurte.

Lederne om lederlønn

FAKTA

I fjor ble tillegget på rundt fire 
prosent. Det er  edruelig. Kanskje blir det 
noe av det samme i år.

OLA MØRKVED RINNAN, KONSERNSJEF I EIDSIVA ENERGI AS
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Strålende sommervær i sør 
fører til sterk UV-stråling i pin-
sehelgen. Det er ventet en UV-
indeks på 5 i lavlandet i Sør- 
og Midt-Norge. Og det krever 
beskyttelse, ifølge Statens 
strålevern.

SØR-NORGE ■

I Sør-Norge er det til og med 
lørdag forventet reduksjon i 
ozonverdiene på opptil 15 pro-
sent og det øker UV-strålingen 
tilsvarende. Sola tar mer enn 
det som er normalt for årsti-
den.

Det er grunn til å minne om 
at den kalde våren har gitt oss 
få soltimer og at mange derfor 
fremdeles har en hud som er 
lite solvant. Fortynnet ozonlag 
gjør at sola tar mer enn det 
som er vanlig for årstiden.

– Bruk solkrem med høy 
faktor, minimum faktor 15. 
Husk solbriller og ta pauser fra 
sola, er rådet fra Statens strå-
levern.

UV-strålingen er ekstra 
sterk på sjøen, der den som 
følge av refleksjoner fra bøl-
gene kan bli 25 prosent høyere 
enn den styrken som er meldt 
for innlandet.

UV-intensiteten på sjøen vil 
være aller sterkest ved vær-
forhold med sol og frisk bris. 
Noe å tenke på for båtfolket.

Også i fjellet i Sør-Norge har 
det vært svært sterk sol de sis-
te dagene. 13. mai ble det re-
gistrert rekordhøy UV på Fin-
se – UV-indeks 9, tilsvarende 
intensiteten i middelhavslan-
dene om sommeren.

I Nord-Norge er det ventet 
rufsevær i helgen, men ved 
solgløtt kan det forventes mo-
derat UV-indeks, ifølge Strå-
levernet.

Mer informasjon om UV-
varsel for Norge finner du på 
yr.no, øyeblikksmåling av UV-
nivået på nrpa.no/uvnett, og 
råd om solbeskyttelse på 
kreftforeningen.no. (©NTB) 

På med 
solkrem!

STERK SOL: Aldri så godt at det 
ikke er galt for noe. Meteorolo-
gene lover sterk sol i pinsehel-
gen i sør, men ulempen er at vi 
også får sterk UV-stråliing. 
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En person ble skadd i en MC-ulyk-
ke på Nes onsdag kveld.

Den skadde er en kvinne i 50-åre-
ne bosatt i Oppland. Hun kjørte fra 
Tingnes. Langs Duengerhøgda ved 
Hvams brenneri kjørte hun utfor ve-
gen på høyre side.

TINGNES ■

Skadd i
MC-ulykke Ti airbager ble natt til torsdag stjå-

let ved Møller Bil og Elverum Sport 
Bilsalg.

Dermed ser det ut til at airbagban-
den som har herjet på Lillehammer 
og Gjøvik, har kommet til Hedmark. I 
Elverum knuste gjerningsmennene 
sideruter i bilene og stjal airbager fra 

ratt og hanskerom. Radio- og CD-
spillere ble også stjålet.

Natt til tirsdag slo banden til hos 
Sulland Bil i Lillehammer. Der ble 23 
biler brutt opp og frastjålet airbager. 
Nylig fi kk et fi rma i Gjøvik besøk av 
banden. Her ble fi re biler brutt opp 
og frastjålet airbagene. Ifølge gd.no 
sendte politiet ut etterlysning av en 
WV Carawelle. 

ELVERUM ■

Airbagbande slo til i Elverum

STÅLET: Airbager.

En 27-åring er mistenkt for 
promillekjøring etter at han 
kjørte på en person i Brumund-
dal onsdag kveld.

En 26-åring fi kk skader i rygg og 
bein. 27-åringen har ikke gyldig 
førerkort.

BRUMUNDDAL ■

26-åring 
påkjørt

Konsernledelsen i Eidsiva Energi 
og Moelven Industrier ASA økte 
fi kk i fj or henholdsvis 4 og 6 %.
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Konsernsjef Hans Rindal i Moel-
ven Industrier ASA fikk i fjor ut-
betalt over 400.000 kroner mer 
enn konsernsjef Ola Mørkved 
Rinnan i Eidsiva.

Under posten «Godtgjørelser» 
er gratis firmabil, som det må 

skattes for, den største utgiftspos-
ten. De alle fleste sjefer har om lag 
12.000 kroner i godtgjørelser for 
avishold. mobil og internett.

Moelven-sjef Hans Rindal er 
blant mindretallet som ikke har 
firmabil. Han får imidlertid godt-
gjort en del kjøregodtgjørelse.

I Eidsiva har alle unntatt kon-
sernsjefen resultatlønn. Denne 
varierer lite fra sjef til sjef og fra år 
til år.

I HAs tabell er resultatlønn på 
mellom 70.000 kr i Eidsiva (Tor-
gersen) og 100.000 kr (Kylling-
stad) regnet med i posten lønn.

Sjefs-lønningene

 KILDE: ÅRSBERETNINGENE

venstre) har grunn til å smile etter nok et godt lønnsoppgjør. Moelven-sjef Hans Rindal kan også si seg fornøyd etter at hans godtgjørelse fra Moelven i fjor økte 
Agri-sjef Pål Tajet fikk med seg 44.000 bønder som eiere i Moelven. Alle de tre har/har hatt direktørstillinger i Moelven. ARKIVFOTO: FRANK BRANDSÅS

TALINGENE MER ENN SNITTET I FJOR. BÅDE I KRONER OG PROSENTER.

EIDSIVA-SJEFENE Lønn Godtgj. Sum 2011
Ola Mørkved Rinnan, konsernsjef 1 851 000 144 000 1 995 000
Oddleiv Sæle, Vannkraft  1 331 000 162 000 1 493 000
Maren Kyllingstad, Marked 1 140 000 155 000 1 295 000
Thor Svegården, Vekst 1 138 000 141 000 1 279 000
John Marius Lynne, Bioenergi 1 108 000 167 000 1 275 000
Kristoffer Lund, Anlegg 1 108 000 152 000 1 260 000
Leif Henning Asla, Øko/finans 1 094 000 155 000 1 249 000
Marit Torgersen, Konsernstab  1 103 000   11 000 1 114 000
Morten Aalborg, Nett 1 094 000     3 000 1 097 000

MOELVEN-SJEFENE Lønn Godtgj.  Sum 2011
Hans Rindal, Konsernsjef  2 386 800   77 400 2 464 200
Johan Padel, Timber 1 865 900 192 500 2 058 400
Bjarne Hønningstad, Wood 1 469 300 152 700 1 622 000
Lars Atterfors, Byggsyst. 1 438 500   52 000 1 490 500


