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Siste: 105,85 (-0,94%)
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Spotpris strøm
Øre pr. KWh

Oljepris siste år

Anker asfaltsaken

Mars 2014

Jan

i fjor

i år

Har til salt
i grøten
- og litt til

● Oslo: Konkurransetilsynet anker dommen mot NCC

I dag 20,56 - samme tid i fjor 36,95

Des

i den såkalte asfaltsaken. Oslo tingrett dømte selskapet for100 millioner kroner mindre enn tilsynets vedtak. Tilsynet ila NCC et gebyr på140 millioner kroner i
fjor for ulovlig samarbeid med Veidekke i perioden
2005 til 2008. I februar ble NCC dømt til å betale et gebyr på 40 millioner kroner. NTB
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Endringer: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil
avbyråkratisere Nav. Foto: HEIKO JUNGE, NTB scanpix

Vil ha et bedre Nav
og færre «navere»
Oslo: Et proffere,
smidigere og raskere Nav
som får flere fra trygd til
arbeid. Det er målet når
regjeringen nå starter en
storstilt gjennomgang av
etaten.

Ambisiøs: Sindre Haaland(24) har store planer om at bedriften hans Dogu AS skal utvide virksomheten fra Verftsgata i Trondheim til kontorer i Oslo, Stavanger og til utlandet.
Minimaskinen Dogu Connect for Live- og Salesscreen (som han på bilder holder i hendene) er et av selskapets egenproduserte IT-produkter. Foto: VEGARD EGGEN

Nytt produkt: Dogu har nylig lansert egenutviklede Sale Screen-tjenester som flere

selskaper skal ha vist interesse for. Driftansvarlig Franske Rémi Allegre er blant Dogus 15
ansatte, som gjerne jobber døgnet rundt for å utvikle nye IT-produkter de kan selge.

Utviklet millionbedrift uten
en investorhjelp
På under tre år har NTNU-studenten
Sindre Haaland (24) bygget opp eget
IT-selskap med15 arbeidsplasser
Helt uten eksterne investorer.
Filosofi har vært at levebrødet
må skapes lenge før
studietiden er over.
– Vi pleier å si at Lånekassen
finansierte oppstarten vår. Jeg
tror mange i dag tenker at man
må bli ferdig med utdannelsen
før man kan begynner. Men da
kommer du i en fase der du skal
begynne å nedbetale studielånet, og da må du jo ha en lønn
å leve av, sier daglig leder i Dogu
AS, Sindre Haaland.
Den 24 år gamle studenten fra
Stavanger har alltid visst at han
vil skape noe eget. Dogu står for

Data og Utvikling, og det
begynte med salg av konsulenttjenester, webdesign til apper og
nettsider for ulike bedrifter. Inntektene de dro inn gikk videre til
å investere i produktutvikling,
som har resultert i minimaskinen Dogu Connect. Den har et
eget operativsystem som er i
stand til å hente hvilken som
helst data og presentere det på
egen skjerm i sanntid. Maskinen
er utviklet for en Livescreen, og
senest nå i mars lanserte de
Salesscreen.
Nå har de kunder fra både

inn- og utland, deriblant Surnadal Sparebank, Naf, 1881, Sonans, og i utlandet er mediebyrået Filip Technology i New York
blant de største kundene.
– Slagordet vårt er at vi er en
gjeng uredde nerder som kombinerer kjærlighet til faget med
sterk forretningsforståelse, sier
Haaland.

Begynte i studietiden
Det som startet med noen
kundemøter i gangene på
Gløshaugen for knappe tre år
siden, har nå utviklet seg til en
mer profesjonalisert virkelighet
i et åpent kontorlandskap med
flatskjermer,
møterom
og
skrivebord. I tredje etasje i
Verftsgata ved Nedre Elvehavn
jobber han hver dag, sammen
med de jevnaldrende kollegene
og medstudentene, med å
videreutvikle drømmen sin om å
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Dogu AS

GIT-selskap, etablert av Sindre
Haaland (24) i august 2011.
G15 ansatte, bestående av
hovedsaklig sivilingeniørstudenter fra NTNU.
GHar kunder over hele landet,
deriblant Surnadal Sparebank, IF
Insurance, Sonans, Naf og 1881.
GStartkapitalen var 130 000 kr
under oppstart, omsetning har
økt fra 250 000 kr i 2012 til 2,6
millioner kr i 2013.

levere de IT-tjenestene markedet etterspør. I motsetning til
gründere som ofte venter med å
starte egen virksomhet til studietiden er ferdig, begynte Sindre
Haaland før han var halvveis i
studiene på sivilingeniørstudiet
i datateknikk.
– Etter to år tenkte jeg at det
ikke var vits i å vente lenger. Da
kjente jeg at tiden var inne. Jeg
hadde laget en prototype til et
dataprogram som kunne kategorisere alle transaksjoner fra
nettbanken, og hadde allerede
sikret meg potensielle oppdragsgivere, forteller Haaland
om salget som begynte i gangene på Gløshaugen.

Vil ha egne produkter
Ettersom han valgte å starte opp
firmaet uten støtte fra eksterne
investorer, har Dogu være helt
avhengige av inntekter på kon-

sulenttjenestene fra starten av.
Det skyldes også at de hele tiden
har hatt mål om å utvikle egne
produkter, som er en dyr ting å
gjøre.
– Vi har bygd stein på stein og
brukt inntektene på å investere i
utstyr og lisenser som skal finansiere produktutviklingen,
ved siden av å levere konsulenttjenesten innen data og utvikling. Vi har hele tiden hatt tett
kontakt med markedet for å
følge med på hva kunden vil ha,
og det er enkle løsninger, sier
Haaland.
De 130 000 kr han hadde som
utgangspunkt i egenkapital var
oppsparte midler fra diverse
jobber, samt lån fra foreldrene.
– Altfor mange gründere i dag
baserer seg på støtteordninger.
Vi har vært ærlige fra dag én om
at vi må ha omsetning for å
kunne vokse. Der har jeg vært en

sterk pådriver, for dette skal
faktisk bli levebrødet vårt en
dag, sier han.

Krever disiplin
Med økt omsetning som i fjor
nådde millionklassen på 2,6,
satser Dogu Hardt på å få minimum åtte millioner kroner i omsetning for 2014. I tillegg til
Trondheims-kontoret, har de en
plan om å starte kontorer i Oslo i
løpet av et års tid, og på sikt utvide virksomheten til utlandet.
De håper å øke antall arbeidsplasser fra 15 til 25 i løpet av året,
og har valgt å holde lave
lønninger for å kompensere
med
flere
arbeidsplasser.
Haaland stiller ikke hvilke som
helst krav til nye arbeidstakere.
– I tillegg til disiplin og kunnskap om datateknikk, har jeg et
krav om at de må være god i en
idrett. Det kan virke litt sært,

men jeg synes det røper mye om
personens mentalitet. Det at
man har en vinnerskalle,
påpeker han.
Og det beste rådet han kan gi
andre ambisiøse studenter som
drømmer om å starte noe eget?
– Ikke vent for lenge! Jeg vil
råde andre til å begynne tidlig
før etableringsfasen, for det er i
tjueårene man har få forpliktelser og mer energi. Etter studiene
kan prioriteringene fort går over
til familieliv og nedbetaling av
lån på studier, bil, bolig og så
videre, sier Sindre Haaland, som
fra våren vil få mer tid å bruke på
livsverket sitt når han fullfører
masterstudiene til normert tid.
MARGRETE LØBBEN HANSSEN
margrete.hanssen@adresseavisen.no
MAREN ELVIG MELSTVEIT 938 77 157
maren.elvig@adresseavisen.no

Allerede i regjeringsplattformen varslet den nye regjeringen at den ønsker en fullstendig gjennomgang av Nav.
Tirsdag kunne arbeids- og
sosialminister Robert Eriksson (Frp) presentere utvalget
som skal gjøre jobben.
Tidligere KS-topp Sigrun
Vågeng skal lede utvalget,
som har fått en omfattende
meny av temaer og problemstillinger fra statsråden.
Eriksson ønsker råd og innspill på alt fra antall Nav-kontorer til hvordan dårlige brukeropplevelser kan reduseres, tidstyver identifiseres
og elimineres og hvordan de
ansattes kompetanse kan
styrkes.
Og alle utvalgets råd skal la
seg gjennomføre uten at det
skal koste mer penger.
– Man forstår ut fra mandatet at det er mye som skal
gjøres. Noen vil kanskje si,
hva er det vi ikke skal se på,
men jeg tror det er en veldig
tydelig retning, som vi raskt
kan konsentrere oss om, uttalte Vågeng under presentasjonen.

Brukerreform
Og Eriksson er klar på i hvilken hovedretning han vil utvalget skal gå: De skal gi ham
råd om hvordan Nav kan bli
mindre byråkratisk og hvordan etaten må jobbe for å få
enda flere fra trygd til arbeid.
– Dette skal være en brukerreform. Vi skal avbyråkratisere, forenkle og løfte brukerperspektivet, lovet Eriksson.
Tidligere denne måneden
møtte han 80 Nav-brukere
som kom med sine innspill

om hvordan etaten kunne
forbedres. Innspillene vil bli
overlevert utvalget på deres
første arbeidsdag neste fredag.

– En utopi
Hovedtillitsvalgt for Unio i
Nav, Perly Paulsen, sier hun
er positivt overrasket over
sammensetningen av utvalget og innholdet i mandatet.
– Vi håper at dette skal bidra til at Nav skal bli bedre og
at de ansatte skal få en lettere
hverdag, sier hun til NTB.
Paulsen er imidlertid kritisk til at det ikke skal følge
noen penger med forslagene.
– Det er en utopi hvis man
tror man kan foreslå tiltak og
omorganiseringer uten at det
følger penger med. Jeg vil advare mot å gå i den samme
fella som man gjorde under
omorganiseringen i 2006, da
vi ble pålagt en storstilt omstilling uten at midlene fulgte
med, sier Paulsen.
Hovedorganisasjonen
Virke er på sin side skuffet
over at arbeidsgivernes rolle
er lite omtalt i mandatet, og
sier de savner deltakelse fra
«den typiske norske virksomheten» i utvalget.
BIRGITTE IVERSEN
NTB
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Nav-utvalget

GLedes av påtroppende direktør
ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Sigrun
Vågeng.
GUtvalgets mandat er å foreta
en fullstendig gjennomgang av
Nav med sikte på å avbyråkratisere etaten og få flere i arbeid.
GUtvalget skal legge fram første
delrapport10. september, andre
delrapport15. desember og sin
endelige rapport innen15. mars
neste år. NTB

