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OSLO: Finn Haugan i Sparebank 1 SMN mener sparebankene profitterer på nærhet til
kundene. Som banksjef i 20 år
har han fulgt bransjen utvikling tettere enn de fleste. Han
poengterer at forretningsbankene ble hardest rammet da
bankkrisen toppet seg i 1991.
– Sparebankene er fortsatt
mer eller mindre intakt. Det
har noe med nærhet å gjøre. Å
kjenne kundene sine er ikke
dumt, og det gir gjerne lave
tap for banken, sier Haugan.
Han var viseadministrerende direktør i Fokus Bank
før han ble sjef i Sparebank 1
SMN.
– Hvordan manøvrerer
dere mellom kravet om
økonomiske resultater og
andre interesser?
– Jeg opplever eierne av
sparebankene som vel så
opptatt av banken som kapitalisteierne. Generelt er det
større interesse for bankens ve
og vel i sparebankene. Det
artikuleres mye og man blir
vant til at mange forfekter sine
meninger på generalforsamlingene. Et slikt engasjement
tror jeg er udelt positivt både
for å tjene penger og å utøve
samfunnsansvar på en god
måte.
Trond Mellingsæter i Fokus
Bank støtter Josefsens teori
om at alle bankene er tvunget
til å drive effektivt.
– Det tror jeg er riktig. Jeg
føler at konkurransen er sterk
og likeverdig mellom de ulike
bankene. Produkter og priser
er blitt mer og mer like, sier
banksjefen.

NÆR KUNDEN.
Finn Haugan i
Sparebank 1
SMN.

Kriminalomsorga gjennomfører dei strafferettslege reaksjonane som blir idømte av domstolane. Kriminalomsorga med om lag
3600 tilsette omfattar Kriminalomsorgas sentrale forvaltning ( KSF), 6 regionar, Kriminalomsorgas utdanningssenter (KRUS)
og Kriminalomsorgas IT-teneste ( KITT). Fengsla og friomsorgskontora er administrativt underlagt regionadministrasjonane.
Kvar region vert leia av ein direktør. Justisdepartementet ved Kriminalomsorgsavdelinga har etatsleiaransvaret og rolla som
KSF. Region nord omfattar fylka Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Regionen har totalt
577 tilsette, 24 av desse i regionadministrasjonen i Trondheim. Direktøren har personalansvaret for leiarane av sju fengsel og
fem friomsorgskontor. Driftsbudsjettet for regionen i 2011 er 410 mill kroner.

DIREKTØR – Kriminalomsorga region nord
Utfordrande og spennande leiarstilling innan viktig område i samfunnet
Justisdepartementet søkjer deg som er framtidsretta og inspirerande til å leie kriminalomsorga region nord. For å
lukkast i stillinga må du ha høgare utdanning og røynsle frå offentleg verksemd. Du må ha relevant leiarerfaring, ein
tillitsvekkanda leiarstil og evne til å inspirere og samarbeide.
Direktøren er ansvarleg for Kriminalomsorga si verksemd i heile regionen, rapporterer til ekspedisjonssjefen i
Kriminalomsorgsavdelinga i Justisdepartementet og inngår i etatsleiargruppa.
For meir utfyllande utlysing sjå www.jobb.dep.no/jd ”ledige stillinger”. For nærare informasjon om stillinga, kontakt
ekspedisjonssjef Marianne Vollan, tlf 22 24 55 01, konst. avdelingsdirektør Ellen Lise Baardvik, tlf 22 24 55 19 eller
våre rådgjevarar i Headvisor, Per Inge Hjertaker, tlf 917 29 682 og Marit Døvre tlf. 911 97 760.
Søknaden må sendast elektronisk gjennom Justisdepartementet si jobbportal
www.jobb.dep.no/jd innan 25. august 2011. Vedlegg som ikkje kan sendast elektronisk,
må sendast til Justisdepartementet, Plan og administrasjonsavdelinga, postboks 8005
Dep, 0030 Oslo og merkes ”201104452”. Søknadspapira vert ikkje returnerte.

