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Thomas Moy.  
Foto: Kjetil Grøtte
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SV kan ha mistet flere verv:

Tause om 
VALGTABBE

Å ha en hånd  
på rattet slik Ap 
har hatt i inne-
værende periode, 
gir noe makt, 
men lite heder 
og ære.

MENER:Birkedal tilbake i politikken: 

VARME 
   Bjørn Vidar Lerøen og Trond Birkedal. Foto: Roy Storvik
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Han ble stemplet 
«dum» og ble ned-
erlagsdømt på 
skolen. I går holdt 
Firsprangpris-vinner 
Thomas Moy foredrag 
om sitt nye gründerliv 
for stinn brakke på 
UiS – med en svært 
rørt mor i salen.

– At Thomas holder foredrag 
her i dag, er et stort paradoks. 
Stå-på-viljen hans imponerer 
meg mest. Jeg er så stolt av 
ham, sier mor Camilla Grøt-
tem Moy til Rogalands Avis.

Hun fikk det ikke til å 
stemme at sønnen ikke ble 
ansett som dyslektiker i 

grunnskolen. Beskjeden om 
at sønnen var «dum» og ikke 
kunne bli så intelligent som 
søsteren, var tung å svelge.

– Vi ble sinte og lei oss for all 
motgang han måtte takle, sier 
hun om Thomas.

Rørt av respons
Gründeren var én av fire som i 
fjor ble tildelt Firsprangprisen 
(se faktaboks) for å ha gjort en 
ekstraordinær innsats i privat 
eller offentlig virksomhet, med 
nytenkning, vekst, endring og 
skapervilje som viktige stikk-
ord for prisen.

Moy var en av totalt 24 kandi-
dater (se undersak), og Stavan-
ger-oppf in-
neren gikk 
til topps for å 
ha utviklet 
ideen som 
ble unnfan-
get sittende 
over en haug 
med skolebø-
ker. Han ut-
viklet et 
verktøy som 
skal skjerpe 
folks konsen-
trasjon og fokus, i tillegg til å 
hjelpe dyslektikere og folk med 
lopper i blodet til å lære på en 
ny, bedre og mer effektiv måte.

PROBLEMBARN BLE FORELESER: Tidligere vinner av Firsprangprisen, Thomas Moy, holdt i   går to foredrag ved Universitetet i Stavanger (UiS). Her fortalte han om sin hverdag som gründer og oppfinner, og hvordan det var å få beskjeden fra skolen om at han aldri ville bli 
til noe. I dag livnærer dyslektikeren seg blant annet av å lære andre å lese mer effektivt.

Du kan bli belønnet for 
forslag til vinnere av 
Firsprangprisen.

Firsprangprisen er et samar-
beid mellom Rogalands Avis, 
Næringsforeningen, Spareban-
ken Vest og Innovasjon Norge. 
Første runde ble avviklet i 
2009, og nå inviteres du til å 
foreslå aktuelle kandidater til 
prisen. Slik kan du kvalifisere 
deg til å vinne en Ipad 2 (se fak-
taboks).

Strategi- og kommunika-
sjonsdirektør Harald Minge i 
Næringsforeningen i Stavan-
ger-regionen ønsker å framhe-
ve personer som andre kan bli 

inspirert av og lære av, og som 
bidrar til nytenkning:

– Det foregår mye spennende i 
våre mange medlemsbedrifter, 
og ved å vise fram de smarte 
løsningene og de engasjerte 
ildsjelene, håper vi å inspirere 
andre, sier jurymedlemmet. 

– Det er viktig å stimulere de 
som har utrettet noe helt 
spesielt, i dette tilfellet ved å gi 
dem en hederspris. Innovasjon 
kommer ofte som et initiativ 
fra folk «på gulvet», og Fir-
sprangprisen skal løfte fram 
nettopp disse menneskene, og 
gi dem den oppmerksomheten 
de fortjener, sier Minge.

– 40 års oljehistorie har vist 

Tips oss om kandidater – vinn Ipad 2

Firsprangprisen 
og andre 
utmerkelser 

har motivert meg til å 
presse meg selv for å 
lykkes.

Thomas Moy, dyslektiker som 
hjelper andre å lese bedre og 

mer effektivt

’’

Ny runde med   
Firsprangprisen

Geir Søndeland 
gso@rogalandsavis.no

Tekst:

Gründerens ultimate revansje
Telefon: 51 82 22 22

Næringsliv
TIPS OSS:  redaksjon@rogalandsavis.no

Størst på 
arbeidsplassene

Det brygger opp til storm i LO 
hvis Fellesforbundet får tariffrefor-
men de ber om. Handel og 
Kontor frykter splittelse. 

– Vi må organisere flere, og vi 
må utvikle tariffavtalene. Det er 
vår utfordring for å beholde selve 
den norske modellen, sier 

Fellesforbundets leder Arve 
Bakke. 

Det kan altså bety at alle, inklu-
dert funksjonærene, men ikke den 
øverste ledelsen i bedriften, er 
organisert i ett og samme for-
bund, med én tariffavtale.  
(ANB-NTB)

Fellesforbundet kan splitte LO

Arve Bakke

Løsningen hans bygger på en 
teknikk kalt photoreading, 
som muliggjør lesing av store 
mengder tekst på kort tid. 

En splitter ny produktver-
sjon er nå ferdigutviklet og 
snart klar for lansering. 
Moy kan foreløpig ikke av-
sløre så mye mer enn at «le-
sehjelmen» er redusert til 
en greie så liten at du nesten 
ikke kan se den.

Før produktslippet livnærer 
han seg blant annet på fore-
dragsvirksomhet, som han 
gjennomførte to av på Univer-
sitetet i Stavanger (UiS) i går 
for opptil 400 tilhørere:

– Applausen og responsen jeg 
får her gjør 
meg rørt. Jeg 
klarer ikke å 
beskrive fø-
lelsen dette 
gir meg. Det 
er sterkt, jeg 
må innrøm-
me det, sier 
Moy.

Han er kan-
skje mest 
kjent for å ha 
oppnådd 2. 

plass i semifinalen i TV2-pro-
grammet «Skaperen» i 2009. I 
fjor ble han utnevnt til The 
Outstanding Young Person av 
organisasjonen JCI. Han fikk 
andreplassen i konkurransen 
«Årets sosiale entreprenør» i 
fjor, og altså Firsprangprisen i 
fjor høst.

– Firsprangprisen og andre 
utmerkelser har motivert meg 
til å presse meg selv for å lyk-
kes. Omtalen har også skapt et 
forventningspress og nærmest 
en forpliktelse til å lykkes, sier 
Moy.

Taxisjåførvikariat
Men Stavanger-oppfinneren 
har erfart hvor tøft det kan 
være å starte opp for seg selv. I 
dag bor han i kjelleren hos be-
stemor og spiser ofte hos forel-
drene. Sommeren ble benyttet 
til å kjøre drosje for å få hjule-
ne til å gå rundt.

– Omtrent på denne tiden i 
fjor var det helt grusomt. Jeg 
hadde så vidt penger å leve for. 
Men slik kan det være å satse 
som entreprenør. Alle penger 
som jeg får inn tilbakeføres di-
rekte tilbake til oppfinnelsen, 
sier Moy.

Nå håper han på å få utløst 
midler fra Innovasjon Norge 
for å kunne slippe sitt nyut-
viklede konsentrasjonsverk-
tøy ut i markedet.

– Det har gått fra å være et 
makkverk plassert på hodet 
som ikke var salgbart, til en li-
ten og usynlig greie som du 
kan bruke hvor som helst.

Foto:

Kjetil Grøtte 
kgr@rogalandsavis.no
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i   går to foredrag ved Universitetet i Stavanger (UiS). Her fortalte han om sin hverdag som gründer og oppfinner, og hvordan det var å få beskjeden fra skolen om at han aldri ville bli 

denne regionens evne til å gå 
nye veier og fi nne nye løsnin-
ger. Dette er nærmest en kul-

tur i vår region, som Fir-
sprangprisen skal bidra til å 
stimulere, sier han.

Sparebanken Vest gleder seg til å 
dele ut penger til verdige vinnere.

– Vi ønsker å få fram i lyset talentfulle 
mennesker som bidrar med nyska-
ping i lokalmiljøet. Det kan være per-
soner som med sine kunnskaper bi-
drar til bedre, enklere og mer 
kostnadseffektive måter å løse eller 
skape ting på – det kan være så mangt, 
sier avdelingsbanksjef Gretha Espe-
dal i Sparebanken Vest.

Månedsvinneren stikker av med 
blant annet 25.000 kroner.

– Det er mange skjulte talenter der 
ute som fortjener å bli gjort stas på – 
og det er spennende for oss andre å få 
høre om hva de har klart å skape, sier 
hun. 

– Mange skjulte talenter

VANT I FJOR: Ane Christophersen i Windflip var en av fire vinnere i fjor. 
Her mottar hun pris fra Tom Tvedt.

JURYMEDLEM: Harald Minge representerer også i år Næringsforeningen i juryen 
for Firsprangprisen.

ater – vinn Ipad 2

Ny runde med   
Firsprangprisen

timate revansje
Allerede i oktober vil EU-kommi-
sjonen legge fram et forslag om å 
innføre såkalt land til land-rappor-
tering. Blir forslaget vedtatt, blir 
det vanskeligere for selskaper å 
skjule informasjon om hva de tje-
ner og hvor mye de betaler i skatt.

Kampen mot skatteparadiser og 

bortgjemmingsland er høyt priori-
tert, både i Norge og EU, sier 
statssekretær Roger Schjerva i 
Finansdepartementet:

– Den rødgrønne regjeringen har 
tiltak mot økonomisk kriminalitet 
høyt på listen. Land til land-rap-
portering (LLR) er vurdert som ett 

av flere virkemidler, sier Schjerva 
til NTB.

LLR innebærer et krav om at sel-
skaper må rapportere finansielle 
opplysninger per land de opererer i, 
slik at dette blir offentlig tilgjengelig. 

– Finansdepartementet har sendt 
og mottatt høring om forslaget til 

Finanstilsynet og Skattedirektoratet. 
Samtidig er det nå ganske sikkert at 
EU-kommisjonen i oktober vil legge 
fram et forslag om LLR i EU. Vi vil 
uansett vurdere å innføre et slikt krav 
også i Norge, men blir det felles EU-
regler på dette, oppfatter vi det som 
EØS-relevant, sier Schjerva.

Han er spent på hvordan forslaget 
blir mottatt av EU-landene.
– Det er veldig ulike syn på dette, 
men i bunn og grunn er det ingen 
land som liker skatteunndragelser, 
så det er gode muligheter for 
internasjonalt samarbeid her, sier 
Schjerva. (ANB-NTB)

EU-forslag om land til land-rapportering mot skatteparadis i oktober

Firsprangprisen er et samar-
beid mellom Rogalands Avis, 
Næringsforeningen, 
Sparebanken Vest og 
Innovasjon Norge. 
■ Hvem: Det skal kåres fire 
nye vinnere i år blant totalt 24 
kandidater som presenteres i 
Rogalands Avis i høst. 
Enkeltpersoner som har gjort 
en ekstraordinær innsats i pri-
vat eller offentlig virksomhet, 
kan nomineres. Viktige stikk-
ord er nytenkning, vekst, end-
ring og skapervilje. Målet er å 
trekke fram personer som ten-
ker nytt og gjør en ekstra inn-
sats i privat eller offentlig virk-
somhet. Personen som nomi-
neres må være fra Stavanger-
området og tilhøre en
virksomhet med lokal tilhørig-
het.
■ Nominasjon: Du kan nomi-
nere så mange kandidater du 
bare vil. Du kan nominere en 
kollega, familiemedlem eller 
bekjent. Det er viktig at du 
grunngir hvorfor personen 
nomineres. Kandidater bør 
senest nomineres fram til 11. 
desember 2011. Send dine 
forslag til firsprangprisen@
rogalandsavis.no eller 
Rogalands Avis, PB 233, 4001 
Stavanger.
■ Belønning: Dersom din(e) 
foreslåtte kandidat(er) plukkes 
ut, er du kvalifisert til å bli med 
i trekningen av en Ipad 2. De 
fire vinnerne av 
Firsprangprisen stikker av med 
25.000 kroner i premiepenger 
og et diplom/trykk som til-
leggspremie.
■ Disse vant i fjor: Thomas 
Moy (oppfinnelse innen læring 
og konsentrasjon), Ane 
Christophersen (Windflip), 
Kent Terje Ingebretsen (Ungt 
Entreprenørskap) og Simon G. 
Møller (Core).

Firsprangprisen


