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Helt alene startet Finn-Einar Mæle Finnpersonal & rekruttering i oktober.
Firmaet skaffer økonomiutdannede jobber i næringslivet.
Nå har rekrutteringsbedriften 20-25 ansatte.

Skaffer jobber i fleng
,,
Willy Soltvedt tekst
Fredrik Refvem foto

FORUS: – Det er flust med kon-

sulent/vikarbyråer i Rogaland,
men jeg tror jeg har funnet en nisje som det lokale næringslivet
har behov for. Jeg satser på å
fremskaffe tyngre økonomi- og
regnskapspersonell til olje-, offshoreindustrien og andre bransjer, sier Finn-Einar Mæle.
Mæle er utdannet ved Høgskolen i Lillehammer, økonomisk linje med vekt på ledelse av
mindre bedrifter. Videre har han
arbeidet som budsjettsjef, avdelingssjef i bank og som offiser
i Forsvaret. Etter dette har Mæle jobbet 13 år innen personalog rekrutteringsbransjen. Hvorav cirka sju år som regionsjef i et
vikarbyrå i Stavanger.

Stort nettverk
TROPPET OPP: Flere journalister
og fotografer var til stede da Richard
Ringheim meldte seg for politiet
i Stavanger i går. Ringheim er siktet
for nærmere 100 tilfeller av svindel.
(Foto: Alf Ove Hansen, Scanpix)

– Med min erfaring og mitt
nettverk kan jeg skaffe bedrifter
dyktige fagfolk innen økonomi,
regnskap og merkantile tjenes-

ter. Jeg kan ta hele «pakken» –
det vil si søke etter folk på vegne
av et firma, ta intervjurunder og
referansesjekk for så å komme
opp med den medarbeideren jeg
mener kan gjøre en solid jobb for
bedriften. Jeg har truffet meget
bra hittil, og det kommer selvsagt av kjennskap til bransjen,
og at jeg utelukkende satser på
kvalitet i utvelgelsen. Dessuten
kan jeg gå inn i prosessen hvor
enn bedriften måtte ønske. Med
min bakgrunn får jeg også en del
henvendelser, og i tillegg kjenner jeg så mange i dette markedet at jeg også går ut og tar kontakt selv.
Han skaffer alt fra en ukes- og
månedsengasjementer til faste
jobber.
– Det er ofte slik at de som er
ansatt i konsulentoppdrag etter
en stund får tilbud om fast stilling. Dette er jo en fin måte for
bedrift og konsulent å se om kjemien stemmer. Så begge parter
kan ha nytte av et vikariatoppdrag først, sier han.
Etter at en ansettelse er på

I august og utover
høsten vil det være
behov for personer
med prosjekteringsog ledelseserfaring.

Finn-Einar Mæle
plass, er hans fortjeneste en prosentsats av brutto årslønn eller
en bonus.
– Alt etter det den aktuelle bedriften og jeg blir enige om – etter min mening meget konkurransedyktige honorarer grunnet
lavt kostnadsnivå.
For tiden kan ha skaffe jobber
til personer med bakgrunn som
tyngre seniorøkonomer/konsulenter og cost controllere, prosjektøkonomer - V & M med
SAP-erfaring - engelsk og
spanskspråklige.
– I august og utover høsten vil
det være behov for personer
med prosjekterings- og ledelseserfaring. Arbeidssøkende med
økonomisk/teknisk bakgrunn

kan jeg også skaffe jobb til. Det
samme gjelder regnskapspersonell, autoriserte regnskapsførere, dyktige selgere - plasseringsrådgivere med erfaring fra bank.

Beskjeden start

I starten var det svært få som
visste at han startet med eget
vikarbyrå.
– Jeg begynte i det stille med
meg selv som eneste ansatt.
Deretter har det ballet på seg
med flere og flere ansatte. Målet
mitt er å skape en virksomhet
der jeg bygger sten for sten. Jeg
er kostnadsbevisst, og det er også et konkurransefortrinn. Jeg
har annonser ute på nettet, og
pågangen er stor. Men jeg tenker som sagt langsiktig. Det er
ingen hensikt at virksomheten
vokser for fort. Jeg akter ikke å
være med på det volumjaget
som finnes i andre større bedrifter innen denne sektoren.
– Hva er fordelen ved å være
en liten rekrutteringsbedrift?
– Jeg har en helt annen tilgjengelighet og kan faktisk hive

meg rundt på kort varsel for å
hjelpe en kunde med å skaffe
fagfolk. Kunder og arbeidssøkere kan nå meg på telefon fra
07.00-22.00 på hverdager. Jeg får
da også mange henvendelser
spredd utover dagen.
– Kan dette kombineres med
familieliv?
– Familien er innforstått med
dette, og jeg får også tid til familien. På sikt vil jeg nok jobbe litt
annerledes og få inn flere personer i ledelsen, slik at det ikke blir
et slik kjør som nå, understreker
eneeieren av Finnpersonal.

Fikk blomster

Han har fått gode tilbakemeldinger så langt.
– Jeg har store kunder innen
oljå og har beholdt dem, noe
som skulle tilsi at disse er fornøyde. De jeg har skaffet jobb,
lar også høre fra seg. Forleden
fikk jeg en hyggelig blomsterhilsen fra en kvinne som har fått
et spennende konsulentoppdrag, sier Finn-Einar Mæle.
willy.soltvedt@aftenbladet.no

Bare
nordmenn
lot seg lure
Den 19 år gamle bedragerisiktede
Richard Ringheim, kanskje mest
kjent for å ha utgitt seg for å
være statsminister Bondevik,
meldte seg i går for politiet
i Stavanger.
Randi Mydland

Jeg har bestilt et rom her for 14 dager, sa
den svindelsiktede da han troppet opp på
politistasjonen.
I tre-fire år har tenåringen fra Bergen
drevet som storsvindler over store deler av
landet. I begynnelsen av april i år ringte
han den amerikanske ambassadøren i Norge og utga han seg for å være statsminister
Kjell Magne Bondevik. Ifølge egne påstander skal han ha samtalet i 13 minutter
med ambassadøren, blant annet om krigen
i Irak.
– Jeg sa jeg støttet krigen og ba dem bringe det videre, sa han da.

OSLO: – Det er et paradoks at
det bare er kongehuset selv
som har ytret ønske om en
monarkidebatt i Norge. Noen
drahjelp fra andre miljøer har
de ikke fått, mener statsviter
Carl Erik Grimstad.
I sin nye bok «Den forkledde
republikk – Regimer foran undergangen» etterlyser den tidligere soussjefen ved kongens
hoff en seriøs og prinsipiell debatt om monarkiet. Boka betegner han som en slags idéhistorie om det
konstitusjonelle monarkiet og
som et innlegg i denne debatten.
– Men monarkidebatten må
føres på et helt annet nivå enn
tidligere, mener Grimstad og
viser til at verken pressen,
Stortinget eller de akademiske
miljøene har vært villige til å
ta den på alvor. Å være for republikk i Norge har nærmest
vært ufint å snakke om. (NTB)

Fortsatt spydspiss
mot privatisering

Varetektsfengsel

I september 2001, dagen etter terrorangrepene i USA, fikk han en evakuert en hel
plattform på norsk sokkel etter at han ringte og utga seg for å være Steinar Karlsen.
Ringheims forsvarer, advokat Roar Vegsund regner med avhørene vil bli en fulltidsbeskjeftigelse i et par uker framover.
– Det dreier seg om flere titalls bedrageriforhold, sier Vegsund.
– Spesielt ved saken er mannes alder, 17,
18, 19 år, samt omfanget av tilfellene og
gjennomføringsmåten.
Richard Ringheim meldte seg for politiet
i Stavanger fordi det var i Rogaland han begikk de første ugjerningene, i 1999 og 2000.
Forsvareren mener imidlertid at Ringheim er «medieskapt».
– Hva legger du i det?
– Hadde det ikke vært for den ekstreme
interessen for sakene hans, tror jeg Ringheim ville ha lagt ned virksomheten for lenge siden. Han er ingen durkdreven kriminell. Han har utfordret den norske
naiviteten og nisseluementaliteten. Han
har forsøkt det samme i Sverige og Danmark uten hell, sier forsvareren.
– Tenk en tenåring som fyller bensin,
handler møbler, tv-apparater og annet utstyr. Han utgir seg for å være et eller annet
tilfeldig navn og får varene utlevert uten videre undersøkelser. Tunge næringslivskjeder her i landet har latt seg lure. Det sier litt
når for eksempel El-kjøp kjeden får oppringing fra den russiske føderasjon, avdeling Ågotnes, en liten filleplass utenfor
Bergen, og biter på. Bestillingen lød på 20
dataspill med joysticks levert på en ubemannet kai. Markedsmentalitet på sitt verste, sier Roar Vegsund.
randi.mydland@aftenbladet.no

Vil ha debatt
om monarkiet

OSLO: Stortingsflertallet kommer trolig til å øke bevilgningene til kommunene med 1,5
milliarder kroner neste år i forhold til regjeringens forslag.
I tillegg til nederlag på rammene, vil regjeringen gå på et
nederlag når det gjelder ordningen for tilskudd til brukere
med særlige behov. Stortingsflertallet vil heller ikke fjerne
så mange øremerkede tilskudd
som regjeringen ønsker. Blant
annet vil driftstilskuddet til
barnehagene fortsatt bli øremerket.
Stortinget vil også vedta at
kommunene skal få full kompensasjon når den differensierte arbeidsgiveravgiften faller
bort.
(NTB)

STAVANGER: – God dag. Det er Ringheim.

Plattform evakuert

OSLO: Rundt 67 prosent av alle
barn mellom 1 og 5 år hadde
ved utgangen av 2002 plass i
barnehage.
Det viser tall fra Statistisk
sentralbyrå som ble offentliggjort i går.
I aldersgruppen mellom 3 og
5 år hadde 82 prosent av alle
barn en barnehageplass og for
5-åringene var dekningsgraden
hele 86 prosent. For barn under ett år var det bare 2 prosent som ble plassert i barnehage.
Totalt hadde 198.262 barn
blitt tildelt plass, men bare
132.390 hadde en heldagsplass
som innebærer en avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer
per uke.
Sammenlignet med året før
steg dekningsgraden for heltidsplasser med 7 prosent,
mens bruk av deltidsplasser
sank med 4 prosent.
(NTB)

Nederlag
for regjeringen

tekst

Politiadvokat Olav Veggeberg ved Rogaland politidistrikt sier mannen i går samtykket i varetektfengsling i to uker.
– Avhørene er så vidt begynt. Både etterforskning og nye avhør vil foregå i flere dager framover, sier Veggeberg.
Han opplyser at samtalen med den amerikanske ambassadøren ikke er anmeldt.
For øvrig er Ringheim siktet for en lang rekke bedrageritilfeller, flest i Hordaland, Agder og Trøndelag. Han er også siktet for telefonsjikane i Rogaland.
I desember i fjor skapte Ringheim terrorfrykt i flere byer ved å ringe politikamrene
og utgi seg for å være Steinar Karlsen, sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) i
Hordaland.
Temaet i samtalene var at en mulig terrorhandling skulle finne sted i distriktet.
Flere politikamre, blant dem Stavanger,
rykket ut.

To av tre har
barnehageplass

FORNØYD: Trond Wikstøl, til venstre, har fått seg midlertidig jobb som lønningssjef, og takker Finn-Einar Mæle for innsatsen.

Vikarierer som lønningssjef
FORUS: Trond Wikstøl er ut-

dannet revisor. Via Finnpersonal fikk han seg jobb som midlertidig lønningssjef i ABB
Offshore Systems.
– Jeg begynte i ABB ved nyttårstider. Etter at jeg hadde
søkt en del jobber, tok FinnEinar Mæle kontakt med meg.
Enden på visa ble at jeg fikk
denne jobben. Denne måten å
komme inn i arbeidslivet på, er
jo veldig praktisk. Når du har et
vikariat, får du vist hva du står
for, og da er det lettere å få fast
jobb, sier Wikstøl.

– Hvor lenge har du jobb?
– 30. juni går kontrakten ut,
men jeg har fått muntlig beskjed om at jeg kan få fortsette
til årsskiftet. Jeg trives veldig
godt her. Han jeg vikarierer for,
deltar i et prosjekt i Oslo. Er det
noe jeg lurer på, tar jeg bare
kontakt med ham.
– Hvordan ser du på denne
formen for å skaffe seg arbeid?
– Det er sånn det skjer nå i arbeidslivet. Bedriftsledere vil i
første omgang prøve ut folkene
de skal ansette. Konsulentselskapene hjelper jo også til med

referansesjekk og andre viktige
oppgaver i prosessen med å finne fagfolk til næringslivet, sier
35-åringen.
Aetat drev også vikartjeneste,
Aetat vikar.
– Den ble lagt ned i 2001. Nå er
denne virksomheten innbakt i
Aetat-systemet.
Men vi samarbeider godt med
vikarbyråene. Dersom de har
konkrete behov, stiller vi oss til
rådighet, men vi går ikke aktivt
ut selv i forhold til disse, forteller rådgiver Einar Talgø ved
Aetat i Stavanger.

VIKARBYRÅER
Her Rogalands vikarbyråer som er
registrert i telefonkatalogen gule
sider under vikartjenester.

STAVANGER

ACE Bemanning, Adecco Norge,
Bankpower, Per Birkeland, Bmanning, Competentia, IKM Office Line, IKM Offshore Development,
IPASS Industri og Prosess Assistanse, KAS, Kelly Services, Manpower, Med Power, Medical Services,
NetDesign, Nomerstad Renhold,
Nøkkelpersonell, Proffice, På Tråden Telefon og Sekretærtjeneste,
Rengjøringsvikaren, Rocad, Rogaland Servicepartner, Sandnes Solsenter, Temp-team, Top Service.

SANDNES

ACE Bemanning, Empati Bemanning, Finnpersonal & Rekruttering, Manpower og Vivaldi Personell, Ajilon og Fabi.

HAUGESUND

Adecco Norge, Bankpower og Personalhuset.

KARMØY

Manpower (Avaldsnes).

STRAND

Asap Personal (Jørpeland).

UTSIRA

Utsira Servicesenter.

Endelig avslag for tsjekkiske Zdenka
Viktor Klippen

SAKEN

tekst

Zdenka Pokorna får ikke oppholdstillatelse to måneder før
bryllupet.

KLEPP: – Nå tar jeg ferie i to må-

neder fram til bryllupet, sukker
Asbjørn Nygård fra Orstad i
Klepp. I går fikk han og forloveden Zdenka Pokorna endelig avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på hennes søknad
om forlenget opphold i Norge
fram til bryllupet deres i midten
av august. Da får tsjekkeren automatisk lovlig opphold.
Aftenbladet har tidligere omtalt parets kamp for å få være
sammen i Norge i sommer. Asbjørn Nygård har jobbet intenst
i tre uker, siden samboeren fikk
første avslaget fra UDI. Han føler de har stanget hodet i veggen
hele tiden og at UDI har vist seg
utrolig treg og stivbeint i klagebehandlingen. Dette til tross for
nesten 70 purremailer og en del
telefoner.

Feil sted

I UDI fikk han i går bekreftet
at de kunne fått innvilget famili-

Faksimile av Aftenbladet 22. mai.
egjenforening i påvente av bryllup – dersom bryllupet skulle
stått Norge. Men paret, som ble
kjent i England for to år siden,

ønsker seg et romantisk slottsbryllup i hennes hjemland.
– Ja, det er i regelverket en slik
bestemmelse og praksis har

vært slik i mange år. Situasjonen
til disse to faller mellom to ulike
regelverk. Det tillater oss ikke
andre konklusjoner, kommenterer assisterende direktør i UDI,
Manuela Ramin-Osmundsen.
Hun sier at saken er den første
i sitt slag og at flere politiske
henvendelser om saken gjør at
UDI vurderer å informere Kommunaldepartementet i etterkant.
Direktøren opplyser dessuten
at UDI kunne gitt Zdenka Porkorna opphold dersom paret
hadde vært samboere i mer enn
to år, og kunne dessuten vurdert
forlenget visum dersom hun ikke hadde reist ut av landet.
Zdenka reiste for to uker siden
hjem for å avlegge avsluttende
eksamener på sitt universitet.
Returen var bestilt til den dagen

hun siden fikk utreisefrist fra
Norge, 10. juni.

Vurderer å flytte

Nå innstiller Asbjørn Nygård
seg på å være turist i Tsjekkia i
stedet for å få vise Zdenka hennes nye hjemland i sommer. Han
akter på prinsipielt grunnlag å
anke saken inn for Utlendingsnemnda og klage til Sivilombudsmannen.
Dessuten vil han neste år vurdere seriøst muligheten for å
flytte med sin kone til Tsjekkia,
etter problemene hun har møtt i
hans hjemland.
Det hører også med til den
langdryge historien at paret
som for et halvt år siden kjøpte
seg hus på Orstad, mener at
problemene startet da de ble feilinformert ved Time lensmannskontor om hvorvidt Zdenka
kunne søke fra riket. Denne
udokumenterte opplysningen
har UDI sett helt vekk fra.
viktor.klippen@
aftenbladet.no

OSLO: Norsk Kommuneforbund har vært en spydspiss i
kampen mot privatisering.
Den kampen fortsetter i det
nye forbundet, lovet leder Jan
Davidsen da Kommuneforbundet ble avviklet i går.
I hver sin atskilte del av
storsalen i Folkets Hus holdt
Norsk Kommuneforbund
(NKF) og Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS) ekstraordinære landsmøter. Begge forbundene blir nedlagt, og
tirsdag opprettes det nye, store LO-forbundet som får navnet Fagforbundet.
På forhånd er det ventet
strid om hvem som skal sitte i
toppledelsen. SV-eren Gunhild
Johansen, nåværende nestleder i Kommuneforbundet, ligger trolig an til å bli vraket,
men varsler at hun ikke gir seg
uten kamp.
(NTB)

Misunnelige
på Rogaland

MOLDE: Fylkene nord for Stad
er lei av å bli tilgodesett med
knapper og glansbilder fra olje- og gassvirksomheten utenfor egen stuedør. Av 80.000 sysselsatte i norsk
petroleumsindustri, er 40.000
bosatt i Rogaland.
Når det skapes 10 nye arbeidsplasser i Norskehavet,
havner fem av dem i Rogaland.
De fire fylkesordførerne i
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland ber nå olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF)
sørge for å skaffe fram en skikkelig dokumentasjon på de
samfunnsmessige konsekvensene av petroleumsvirksomheten. Det gjelder både investeringer, leveranser og
sysselsetting. Til tross for at
en firedel av produksjonen av
olje og gass på norsk sokkel allerede skjer i Norskehavet,
havner det meste av arbeidsplasser og andre ringvirkninger i Rogaland, og delvis i Hordaland og på Østlandet.(NTB)

