
Juryen lander på å gi prisen for årets ildsjel til Odd Aksland. 

Prisen Årets ildsjel i kollektivtrafikken er ny av året og deles ut til en person som blant annet: 

• Vært engasjert og aktiv og bidratt til samarbeid i bransjen 

• Har gjort en innsats utover det man kan forvente i jobben 

• Har satt spor etter seg i bransjen og har drevet fram nye mobilitetsløsninger 

Som kriteriene viser, er det ikke én spesiell kandidat det lyses ut for – alle som jobber i eller i 

tilknytning til bransjen, kan være en ildsjel som bør hedres – og i år mottok juryen seks nominerte 

kandidater, alle gode representanter for sin organisasjon og for bransjen. 

Noen var meget gode representanter for det samarbeidet og den vilje til kunnskapsdeling næringen 

har vist på områder som digitalisering og utfordringer knyttet til koronapandemien. Andre var 

eksempler på innsats til nytte for næringen, men av personer som har sitt virke primært utenfor 

næringen. Begge deler er eksempler på innsats som fortjener heder og som senere år kan være 

verdige prisvinnere.  

Men i år var det en nestor innen næringen som skilte seg ut som den naturlige prisvinneren.  

Odd Aksland har siden 2010 vært administrerende direktør i Kolumbus, og også vært styreleder i 

Kollektivtrafikkforeningen i åtte år. Gjennom disse rollene har Odd over lengre tid spilt en svært 

viktig rolle i både å utvikle egen bedrift, og å få til et godt samarbeid på tvers i bransjen. 

I begrunnelsen fra de som nominerte Odd, ble det blant annet trukket fram hans evne til å se og 

spille andre gode; kollegene i Kolumbus får rom til å prøve og feile, tenke utenfor boksen, og 

sammen skape innovative løsninger. Eller som han selv med pågangsmot og optimisme i stemmer 

sier: «Me må elta på», «Me må testa og prøva» og «Trur du ikkje det løyse seg?» 

Odd er en leder som både ser sine ansatte og alltid har kunden i fokus, og samtidig alltid får til tett og 

godt samarbeid med både byråkrater og politikere, lokalt næringsliv og eksterne aktører, og ikke 

minst sammen med resten av kollektivbransjen. Slik har Kolumbus under Odds ledelse tatt en viktig 

ledende rolle i bransjen i utvikling av nye løsninger. 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for en vinner av ildsjel-prisen å kun være en fremragende leder for 

egen bedrift. Du må også som Odd ha et engasjement og innsatsvilje for hele næringen. Alltid til 

stede på møter og konferanser. Alltid villig til å dele av egne erfaringer, stå sammen om utvikling av 

gode løsninger, og sikre et godt og tillitsfullt samarbeid med andre. Dette har Odd gjort, særlig 

gjennom sin innsats som styreleder i Kollektivtrafikkforeningen. 

Ved nyttår går Odd av med pensjon. Juryen mener derfor det er naturlig å nå benytte muligheten til å 

takke en som over lang tid har spilt en svært betydningsfull rolle i bransjen, ved å tildele han prisen 

for årets ildsjel. 

 


