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Hå-rådmann Anne Berit Berge Ims vil greia ut Jæren legevakt, som skal 
vera felles for Klepp, Time og Hå. FOTO: ARNT OLAV KLIPPENBERG 

Digitalisering gir 
vekst og håp for 
ledige konsulenter
hhLedigheten blant konsulenter har økt med 342 prosent siden 2014. 

Men hos Miles planlegger daglig leder Thomas Bærheim å ansette  
også i år. 

STAVANGER
Etter noen oljesmurte jubelår 
har tidene blitt tøffere for kon-
sulentbransjen. I januar 2014 
var det registrert 107 helt le-
dige i kategorien meglere og 
konsulenter.  Tre år senere har 
tallet økt med 342 prosent – til 
473 personer. 

Men for Miles i Stavanger 
har pilene pekt oppover, selv 
etter at oljeprisen falt bratt 
nedover. 

Etter at Thomas Bærheim 
tok over som daglig leder ved 
Stavanger-kontoret til konsu-
lentselskapet i 2015, ble un-
derskudd snudd til overskudd 
samme år. 

I 2016 fortsatte veksten, 
med en økning i omsetning fra 
15 til 21 millioner, og et over-
skudd på 10 prosent. 

Nå tror Bærheim på vide-
re vekst framover. Men han 
drømmer ikke om at oljepri-
sen skal nå 110 dollar igjen.

– Vi tror absolutt det er mu-
lig å vokse slik situasjonen er 
nå. For oss handler det om å 
ansette de rette, og vokse jevnt 
og trutt, ikke ansettelser ba-
sert på kortsiktige muligheter. 

 Stavanger bakpå
Bærheim tror noen enkle re-
gler hjelper på veien til suk-
sess: 

Ha kontroll på kostnadene, 
sats mer på salg, omstille seg 
etter hva kundene trenger.

– Vi må være ute hos kunde-
ne og forstå hvilke behov de 
har. Det er grunnleggende for 
at vi kan komme opp med de 
mest effektive løsningene. Når 

våre kunder bruker penger på 
oss, må de se at de får igjen for 
investeringen, sier Bærheim 
til Aftenbladet.

 I en tid hvor det snakkes 
mye om digitalisering, er ikke 
Bærheim i tvil om at behovet 
er stort. 

– Det er fortsatt mye som 
skjer manuelt, så et typisk 
oppdrag handler om å effek-
tivisere manuelle prosesser. I 
for eksempel Oslo og Bergen 
er det et skikkelig kjør på IT-
konsulenter og digitalisering 
innen både industri, bank og 
finans. I Stavanger-regionen 
har vært mer bakpå, men nå 
har oljebransjen fått mer tid 
til å effektivisere. Så nå skjer 
det ting her også, sier Bær-
heim. 

Flere bransjer
Bærheim ser at behovet for ef-
fektivisering går igjen i mange 
ulike bransjer. 

Selv har han ansatte ute hos 
selskap innen telekom, offent-
lige etater og oljeselskap, for 
å nevne noen. Bredden gjør 

selskapet mindre utsatt for 
svingninger, fordi bransjene 
har ulikt aktivitetsnivå.

 Jakter løsninger
– Effektivitet er noe vi må ten-
ke på hele tiden. Jeg tenker 
mye på det for egen del. For 
eksempel står jeg mye i bilkø. 
Istedenfor å kaste bort tiden, 
hører jeg på lydbøker innen 
mange ulike fagsjangre. 

I en ellers travel hverdag er 
det ikke lett å få lest noe sær-
lig, men nå får jeg det, minst 
én time til dagen. Slik må be-
drifter tenke også. Vi må kon-
tinuerlig jakte løsninger som 
kan forbedre oss fem prosent 
og spørre oss om vi bruker res-
sursene riktig.

ERLEND SKARSAUNE
erlend.skarsaune@aftenbladet.no

Miles Stavanger

hhHva: Konsulentselskap, del av 
Miles-konsernet som i tillegg består 
av Miles AS, Miles Oslo AS og Miles 
India. Totalt 140 ansatte. Eies av de 
ansatte.
hhStavanger: Startet i 2011.  

16 ansatte, mot 11 i 2015.  
Omsetning på 21 millioner kroner  
(16 mill. i 2015), resultat før skatt på 
2,1 mill. (1,7 mill. i 2015). 

Jæren  Helse

Nye argument  
for felles legevakt 
HÅ
Administrasjonen i Hå  
ber kommunestyret om 
mandat til å greia ut felles 
legevakt for Jæren.  
Men Klepp og Time er  
på flyttefot, i retning  
Sandnes.

Ut av kommunereforma kom 
det ingen ny storkommune på 
Jæren, men tida for interkom-
munale samarbeid er ikkje for-
bi.

– Jærrådet bad oss rådmenn 
om å sjå framover og sjå på 
moglege samarbeid i tida et-
ter kommunereforma. Nokre 
område vart spelte inn, mellom 
anna legevakt, seier rådman-
nen i Hå, Anne Berit Berge Ims.

Strengare krav
Hå har valt å stå på eigne bein, 
med ambulansesentral og lege-
vakt. Ei ny forskrift som trer i 
kraft mai 2018, gjer jobben tøf-
fare:

– Akuttmedisinforskrifta stil-
ler nye krav til både bemanning 
og kompetanse. Det er grunnen 
til at me ber om mandat til å sjå 
på korleis legevaktoppgåvene 
bør ordnast, seier Berge Ims.

Dei nye krava føreset ein 
auke i vaktbelastning på legane 
i Hå og bruk av fleire vikarlegar. 
Éi frykt er at dyktige legar vil 
rømma til nærliggjande kom-
munar, og yttarlegare auka vi-
karbruken.

– Me har ikkje sett på økono-
mien, når me no ber om man-
dat til å greia ut Jæren legevakt. 
Dette handlar om strategi og 
korleis me best kan organise-
ra legevakta, forklarer rådman-
nen.

Den skisserte modellen har 
eit nedslagsfelt på 60.000 per-
sonar; 80.000 når ein inklu-
derer telefonvakta Hå driftar 
for Dalaneregionen. Det vil gje 
større fagmiljø og breiare erfa-
ringsgrunnlag for dei som ar-
beider i legevakta.

Ser mot Sandnes
Innstillinga skal opp i utval for 
helse- og sosialsaker 9. mars. 
Kva som skjer vidare, kjem an 
på dei folkevalde i Hå, men også 
dei folkevalde i Klepp og Time.

Måndag la rådmennene i dei 
to kommunane fram likelyd-
ande innstillingar. Dei bad om 
mandat til å gå vidare med ein 
intensjonsavtale med Sandnes, 
med sikte på å leggja ned den 
felles legevakta på Kleppetu-
net, og flytta nordover. 

Dagen før Hå behandlar inn-
stillinga, møter skal Klepp og 
Time behandla flyttinga. Utan 
politiske signal frå Hå, inneheld 
ikkje innstillingane eitt ord om 
Jæren legevakt. Men med den 
siste utviklinga, er det liten tvil 
om at utgreiinga blir tema også 
her.

SNORRE STANDISH NORHEIM 
snorre.standish.norheim@aftenbladet.no

”For oss handler det  
om å ansette de rette,  
og vokse jevnt og trutt.”
Daglig leder Thomas Bærheim i MIles

ØKER

NYTT KJØKKEN?
BYTT DØRER OG SKUFFER

Jeg tilbyr dere et gratis hjemme-besøk der jeg
kan gi dere et prisoverslag over hva kjøkkenet vil
koste ferdig montert. Du vil få mulighet til å få et
“her og nå” tilbud på hjemmebesøket.

Ringmeg på tlf. 970 53 159 eller 51 88 23 77
så kan jeg fortelle mer.
Trond Atle Øglænd Ansvarlig selger, HerjedalsKjøkken


