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MEDLEMSMØTE 13. OKTOBER 2020 
 
Møtested: NTNU rom S410 
Til stede: 19 medlemmer 
Kveldens tema: Ledelse og etikk v/Torbjørn Skogsrød.  
Dette er et foredrag i klubbens løpende serie om ledelse.  
 
President Torbjørn Skogsrød ønsket de frammøtte velkommen. Han gav så ordet til Odd Magne 
Lundby, som holdt treminuttersinnlegget. Hans tema var om ting vi kan gjøre under 
koronaepidemien. Han avsluttet innlegget med en limerick. 
 
Deretter overtok presidenten som kveldens foredragsholder. Han innledet med å si at bevisstheten 
om etikk som et element innenfor ledelse er blitt sterkere i dag enn for få år siden. Dette gjelder 
både innenfor den enkelte virksomhet, f.eks. overfor de ansatte, som utad i samfunnet. En 
virksomhet er ikke atskilt fra samfunnet, og har dermed et samfunnsansvar, og hvordan den ivaretar 
dette bestemmer hvilket omdømme den får. Mange bedriftsledere har etter hvert blitt bevisst om 
dette. 
 
Han nevnte så forskjellige filosofer og deres typer av etikk: 
Bentham/John Stuart Mill;. Mange forbinder Mill med ren markedstenkning, men det er en 
ufullstendig oppfatning. Mill står for konsekvensetikk, dvs størst mulig lykke for flest mulig, og det 
innebærer krav om rettferdighet og regler som tøyler ubegrenset makt. 
Immanuel Kant står for pliktetikk. Det problematiske ved dette er at hva som oppfattes som plikt 
varierer fra miljø til miljø. 
Aristoteles bruker begrepet dyd, som han mener inneholder måtehold, dømmekraft, rettferdighet. 
Jürgen Habermas utviklet teorien om kommunikativ rasjonalitet.  Det legger vekt på fornuftig 
argumentasjon og fordeling av makt. 
Jean-Jacques Rousseau har forestillinger om en naturtilstand. Når menneskene danner samfunn, 
innføres en rekke regler som begrenser friheten. Disse er oftest urettferdige. "Mennesket er født 
fritt, men overalt befinner det seg i lenker." Det etiske er å finne tilbake til en orden der frihet 
gjenopprettes. 
Disse tenkerne har preget diskusjonen om etikk i ledelse. 
 
Et etisk forsvarlig lederskap må bygge på verdiene ærlighet, rettferdighet, respekt, fellesskap, og vilje 
til å tjene (serve) andre. 
Begrepet bærekraft er altoverskyggende i dag på grunn av de til overmål dokumenterte 
klimautfordringene vi har. Materiell ulikhet øker. Rikdom hoper seg opp hos en stadig mindre elite. 
En etikkbasert utvikling tilsier at en videre utvikling må være for de fattigste, ikke for de rikeste. 
 
En bedrift må naturligvis drives med overskudd, men må samtidig tjene befolkningen og ta hensyn til 
planetens bærekraft (klima, naturmangfold, råstoff).  
 
Foredragsholderen utfordret forsamlingen, og det ble en diskusjon om sirkulærøkonomi og klima 
versus produksjon, særlig petroleumsenergi.  



På tampen av diskusjonen ble det sagt at denne typen diskusjon er noe nytt i Rotarysammenheng. 
 
 
Etter foredraget orienterte Ola Rongen om kaffepenger. Klubben makter ikke å betale forkaffe. Hver 
enkelt må betale. Kassereren oppretter en Vipps-konto for dette formålet. 
 
Ref: Ola Rongen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 


