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PARADOKSAL SUKSESS. Forsker Harald Espeli (fra venstre), forskningsleder Trond Bergh, professor Knut Sogner og administrende direktør Ludvik Sandnes drøfter fortid og fremtid under gårsda

SANDVIKA: Orkla under Heyerdahl og Jebsen var så lønnsomt og veldrevet at en

professor i finans mister nattesøvnen. For hvordan kunne Orkla gjøre det så godt når
eierne hadde så lite å si? Styret har virkelig litt å leve opp til etter å ha sparket Jebsen.

Alt å tape – lite å
rofessor Øyvind Bøhren er
nesten fortvilet. Her underviser han studentene
på Handelshøyskolen BI om
hvor viktig eierstyring er for god
lønnsomhet. Men så analyserer
han Orkla, og finner at et selskap som brøt med alle moderne prinsipper for eierkontroll
knuser de fleste andre norske
selskaper når det gjelder å gi avkastning til sine eiere.
– Det er så man mister nattesøvnen. Er det bare tull det jeg
underviser? Jeg får mine tvil om
det jeg preker om i auditoriene,
sier Bøhren og sikter til industrieventyret Orkla.

P

Tre av Bøhrens kolleger, historikerne Trond Bergh, Harald
Espeli og Knut Sogner, har nylig
gitt ut boken om Orklas historie,
«Brytningstider». Igår hadde
Senter for næringslivshistorie
invitert til seminaret «Mellom
eierstyring og administrasjonsstyring – tilfellet Orkla».
«Orklaparadokset»
Finansprofessoren var bedt om
å snakke om «Orklaparadokset
under Heyerdahl-regimet: Svak
eierstyring og god lønnsomhet».
Tallenes tale er tydelig. Selskapet har hatt en avkastning på

kapitalen som er langt høyere og
mer stabil enn det som er vanlig,
ja, faktisk to til tre ganger så høy
som ellers i Norge. Aksjonærene
i Orkla har dessuten fått klart
bedre verdistigning på sine aksjer enn gjennomsnittet på Oslo
Børs, og det til tross for at risikoen i Orkla-aksjen ikke har vært
høyere enn for markedet som
helhet.
Dette skjedde i et selskap hvor
ledelsens filosofi var som følger:
«Et godt selskap må og bør være
administrasjonsstyrt».
Historiker Trond Bergh dro
frem dette sitatet fra ledelsen i
Orkla for å beskrive hvordan

selskapet ble drevet under Jens
P. Heyerdahl og Finn Jebsen.
Harald Espeli siterte Jebsen,
som understreket at administrasjonen måtte ha «nødvendig
handlingsrom og styringsfart»
for å gjøre en god jobb.
Å selge er lett
Nå er det slutt på både handlingsrom og styringsfart for ledelsen i Orkla. Styret, med hovedeier Stein Erik Hagen som
medlem, har sparket Jebsen og
satt en sluttstrek for Heyerdahl/Jebsen-regimet. Ingen andre enn de aksjonærvalgte styremedlemmene vet helt hvorfor

Jebsen måtte ut. Styreformann
Johan Fr. Odfjell henviste bare
til en «samlet vurdering».
Skal man ut fra BI-seminaret
gjøre en «samlet vurdering» av
det selskapet som Heyerdahl og
Jebsen ledet i tilsammen 26 år så
må denne vurderingen bli særdeles positiv. Ludvik Sandnes,
som både har jobbet i Orkla og
som har meget lang erfaring fra
toppen i norsk næringsliv, var
åpenbart forbauset over at styret
fant å måtte kaste Jebsen. Han
utpekte Jebsen som en nøkkelmann bak suksessen til Orkla.
Sandnes, som har ledet arbeidet med den nye anbefalingen
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Krever Hagens beklagelse
BÅRD BJERKHOLT
og IDA GRIEG RIISNÆS
Oslo
Journalistene i Berlingske er
sterkt opprørte over at Stein
Erik Hagen karakteriserer ansatterepresentanter i Orkla som
illojale. De krever at han trekker
sin uttalelse tilbake.
– Det er greit med litt rå taklinger i kampens hete, men når
kampen er over må vi sørge for
ro og det som er best for selskapet, sa Stein Erik Hagen til DN
onsdag.

Han betegnet da de ansatte
som hadde fremmet mistillitsforslag mot styreleder Johan Fr.
Odfjell som illojale.
– Vi krever at Hagen beklager
sin uttalelse og trekker den tilbake. Hvis Hagen vil Orkla
godt, er det viktig at han setter
seg inn i kulturen. Hagen kan
ikke ha forstått de ansattevalgtes posisjon og viser ingen respekt for den rolle de ansatte
skal spille. Ingen har bruk for
en langvarig konflikt i konsernet. Dessverre bygger uttalelsen fra Hagen opp under

konflikt, sier Uffe Gardel, talsmann for journalistene i Berlingske og varaobservatør for de
ansatte i Orklas styre.
– Slik det ser ut nå er maktkampen i Orkla gjenopplivet,
selv om det sendes ut meldinger
om at strategien er uforandret.
Det ser kaotisk ut, og vi er bekymret. I Berlingske har vi særlig bruk for ro, ikke maktkamp,
sier Gardel.
Han sier at de ansatte i Berlingske er sjokkert over den behandlingen styret har gitt Finn
Jebsen.

Støtt opp om Dag, det fortjener han
OSLO: På et allmøte i Orkla mandag ga Finn Jebsen sterk støtte til
den nye konstituerte konsernsjefen, Dag J. Opedal
(bildet). Det går
frem av en ekstrautgave av internavisen Orkla Bulletin.

Samtidig med at pressemeldingen om Jebsens avgang tikket
inn i redaksjonene tirsdag morgen, møtte den avtroppende konsernsjefen de ansatte ved Orklas
hovedkontor sammen med Halvor Stenstadvold og den påtroppende konsernsjefen.
På møtet ga Jebsen helhjertet
støtte til Opedal, som styret mid-

lertidig har plassert på sjefskontoret i Karenslyst Allé.
– Jeg vil savne Orkla og dere
alle. Støtt opp om Dag, det fortjener han. Og bevar stolthet og
selvtillit – Orkla er noe av det beste vi har i Norge, sa Jebsen.
Ifølge Orkla Bulletin gjorde avskjeden med Jebsen et dypt inntrykk på de ansatte.
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vinne
om eierstyring og selskapsledelse, advarte sterkt mot at Orkla nå stykkes opp og selges ut:
– Det enkleste for en leder er å
selge virksomheter. Det er bare
å invitere inn investeringsbanker og så legge det ut til auksjon.
Store sko å fylle
Styremedlem Svein Jacobsen i
Orkla var tilhører på seminaret,
og var raskt ute med å forsikre
Sandnes om at det ikke var
grunn til å frykte en slik utvikling.
Men både Jacobsen og de andre i styret har påtatt seg en
enorm oppgave. De skal prøve å
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fylle skoene etter to av de lederne som har gitt mest til sine
eiere, men som ville gjøre det på
sin måte og uten for mye eiermessig innblanding.
Orkla er nå et selskap uten en
fast ledelse, med altfor mye kapital og ingen (kjente) klare planer om fremtiden. Eierne som
har skapt denne situasjonen har
alt å tape, og kanskje lite å vinne
i forhold til hva Heyerdahl og
Jebsen har prestert.
Terje Erikstad er journalist i
finansredaksjonen i Dagens
Næringsliv.
terje.erikstad@dn.no
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Steinar Rorgemoen.
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