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Svenskene vil ha jobben din
Den skyhøye arbeidsledigheten i Sverige gjør at
mange unge akademikere
flytter til Norge for å finne
seg en jobb.

Svensk næringsliv tror at utflyttingen på sikt vil være skadelig.

En firedel av de svenske ungdommene mellom 15 og 24 år har ikke
jobb, og det er ikke blitt lettere å �å
en fot innenfor på arbeidsmarkedet
under den økonomiske krisen.
Men svensk næringsliv ser det
som alvorlig at ungdom med universitetsutdannelse søker lykken i
nabolandet.

– Det er urovekkende at akademikere og andre ungdommer ser
en mulighet til å forlate Sverige.
Det betyr at viktig kompetanse og
potensial forsvinner ut av landet,
sier statsøkonom Malin Sahlén
hos Svensk Näringsliv.
Det er derimot leder for Akademikerne i Norge uenig i.

– Det er viktig at arbeidsledige
svenske akademikere beholder
tilknytningen til sine fag og til
arbeidslivet, slik at de kan bidra for svensk næringsliv igjen
når konjunkturene bedrer seg
i vårt naboland, sier Knut Aarbakke (bildet) i en kommentar
til NTB.
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Gründere: Mange nye selskaper etablert i Bergen de siste månedene

TERJE ER ELDST I GRÜNDERKLASSEN
Terje Kreybu (70) er
lei av alle kajakkulykkene, og er sikker på at oppfinnelsen hans kan redde
liv.
FANA
John Inge Seljehaug
john.seljehaug@ba.no

Gründerne er på offensiven igjen
i Bergen. 1784 nye bedrifter ble registrert i enhet og foretaksregisteret 1. halvår i 2010 ifølge Brønnøysundregistrene. Mens 164 enheter
ble slettet.

Fått patent

Terje Kreybu registrerte selskapet sitt i slutten av 2009. Tidligere
prøvde han seg i programmet Skaperen på TV2 uten å nå helt opp.

Det var bare starten, nå vil han
redde liv.
– Med denne flottøren er jeg
sikker på at vi kan redde liv. Hvis
kajakken går rundt kan du berge
deg selv med å ta tak i den og
komme deg opp uten problemer,
sier Kreybu.
Han har arbeidet med «quicksafe» i drøye tre år og har nå endelig
�ått patent for å selge den.
– Jeg tar det litt steg for steg,
målet er å be�ynne å selge innenlands før jeg prøver å komme ut
på det internasjonale markedet,
sier Kreybu.

Ingen panikk

– Med denne oppfinnelsen tar det
maksimalt 20 sekunder å komme
seg opp i kajakken igjen uten å �å
panikk. Det er umulig uten dette
hjelpemiddelet, sier Kreybu.
Friskt i minnet sitter kajakkulykker denne sommeren der liv
har gått tapt.
– Jeg ønsker å hindre ulykker.
Alle som har padlet vet hvor ustabil en kajakk er og hvor lett det er

å gå rundt. Denne gjør det trygt,
sier 70-åringen.

Morgendagens helter

– At vi har så mange nyetableringer er veldig viktig. Det er nå vi
skaper morgendagens arbeidsplasser. Det går ikke lang tid før
en stor del av arbeidsstokken
jobber i bedrifter som er startet
for mindre enn fem år siden, sier
Nina Broch Mathisen, direktør for
Innovasjon Norge i Hordaland.
I Hordaland gikk antall konkurser ned med 12,3 prosent det
første halvåret.
– Det kan tyde på at flere tør å
satse nå, og vi håper på at trenden fortsetter. I trange tider er
det ofte mange konkurransemennesker som føler en trang til
å skape nye arbeidsplasser, sier
Mathisen.

Best i klassen

Tallene lyver ikke, det går veldig
bra i bergensregionen.
– I Bergen går det veldig bra,
det er en region med mange

FAKTA
QUICKSAFE

« Quicksafe består av et

flyte-element og en stang du
monterer bak på kajakken.
« Gjør kajakken mer stabil.
« Enklere for funksjonshemmede å padle kajakk.
« Pris: 2600 kroner.

muligheter. Vi er blant de beste
i klassen. Helt på topp sammen
med Oslo og Akershus, sier hun.
Nye bedrifter innenfor IKTsektoren. opplevelsesvirksomheter, spill, mobilteknologi,
handelsvirksomhet og fornybar
energi er de som vokser mest.
– Det er absolutt håp for entusiastiske bergensere som vil
satse, spesielt innenfor disse
områdene. Vi trenger gründere,
sier Mathisen.

– Kreybu inspirerer andre gründere
Terje Kreybu er det eldste medlemmet i Ulstein
gründerforum.

– Oppfinnelsen er fantastisk fordi
den redder liv. Den gjør at du føler
deg trygg. Skulle en være uheldig
å kantre er det raskt og enkelt å
komme seg rundt, sier Tone Ulstein fra Ulstein gründerforum.

– Han inspirerer andre og har
mye erfaring og kunnskap. De
unge gründerne setter seg gjerne
rundt ham og spør om råd, sier
Ulstein.
Kreybu er en av 295 som er
medlem i gründerforumet. Ved
siden av hjelp fra Ulstein har
Kreybu �ått støtte fra Innovasjon
Norge.

– Vi er en døråpner og hjelper
dem å �å realisert drømmenes
sine. Oppfinnelsen til Terje har et
kjempepontsial til å bli solgt stort,
også til utlandet, sier hun.
– Flere av gründerne er ofte
overivrige og vil utvikle ideene
sine raskt, men med Terje er det
motsatt. Vi har måttet pushe på
for han har lagt ned mye arbeid
for å bli ferdig.
Gründere tar ikke et nei for et
nei, og de reiser land og strand
om det er nødvendig.
– Jeg fikk nei av en leverandør.
Men da leide jeg meg en bil og
kjørte ned til Danmark og trappet
opp hjemme hos han. Slik fikk jeg
leverandør, sier Terje Kreybu.

– Et stykke igjen

UREDD: Terje Kreybu får ikke panikk når han går rundt med kajakken.

Næringlivets Hovedorganisasjon
tror ikke den normale investeringsaktiviteten er normal før i
2012.
– I fjor var det veldig lave etableringstall i næringslivet på
grunn av finanskrisen. Men nå er
det i ferd med å vende tilbake til
det normale, sier Einar Jakobsen,
samfunnsøkonom i NHO.

Ifølge Jakobsen er 2012 året da
Norge er tilbake i rute.
– Investeringene har vært veldig
lave, spesielt i fjor. Vi er i ferd med
å vende tilbake til normal investeringsaktivitet, men prognosene
viser at vi først er tilbake i 2012,
sier Jakobsen.

Finanskrisen

Selv gjeldsproblemer i andre
land tror han finanskrisen er over.
– Vi har en sakte opphenting og
tallet på nye etableringer stiger i
forhold til konkurser.
Jakobsen forteller at Norge er
avhengig av gründerne.
– Gründerne er det nye NAV, slik
har det alltid vært. Det er viktig
med en fremtidig verdiskapning
og at mange tør å satse, sier samfunnsøkonomen.
Han forteller at Norge er avhengig av at det stadig kommer nye
gründere.
–I et rikt land er vi avhengig
av at enkeltpersoner lykkes over
tid, det skaper nye arbeidsplasser og smitter over på andre.
Flere tør å satse og komme med
nye ideer.

NY BEDRIFT: 1784 nye bedrifter ble registret i Bergen første halvår i år. Terje

Kreybu registrerte sin bedrift på tampen av fjoråret.
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