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Nyheter

Stavanger
Beslutningen ble tatt av styret 
i Felleskjøpet Agri i går. Selger 
er Cermaq ASA, et delstatlig 
norsk selskap med virksomhet 
innenfor havbruk, hovedsakelig 
oppdrett av laks og ørret. Ifølge 
Wikipedia er selskapet verdens 
tredje største på området.

– Når staten ikke er villig til å 
ta et ansvar som vi mener staten 
har, så mener vi at vi må vise an-
svar og sikre at anlegget er der 
dersom man kommer til at dette 
skal inngår som et beredskaps-
lager, sier styreleder Einar En-
ger i Felleskjøpet.

Stopp for boliger
– Hvor mye har dere betalt?
– 49,5 millioner kroner. Det er 
prisen vi har betalt Cermaq for 
hele siloanlegget, sier Enger.

Ifølge Nationen kjøpte Cermaq 
kornlageret med 10,9 mål tomt 
for 21 millioner kroner i 1995. 
Selger var den daværende eier-
en Statens Kornforretning, som 
skulle deles opp og omdannes til 
et aksjeselskap.

Flere utbyggere har vært in-
teressert i å skaffe seg silotom-
ta for å bygge boliger på områ-
det. Med Felleskjøpets oppkjøp 
blir det neppe noen boliger å se 
på området i overskuelig frem-
tid.

Kornsiloene ble oppført i 
1965. De ble fram til 2006 brukt 
som beredskapslager for korn.

Markering i går
Etter at kornsiloene i helgen 
ble lagt ut på anbud, arranger-
te Senterungdommen i går en 
markering for å vise sin mis-

nøye til salget. Natur og Ung-
dom, Bondelaget og flere poli-
tiske partier holdt appeller.

Leder i Rogaland bonde- og 
småbrukarlag, Nils Melbøe, er 
kritisk til at landbruksminister 
Listhaug vil at Felleskjøpet skal 
ta ansvar for de store kornsilo-
ene.

– Erna Solberg og hennes re-
gjering har hele ansvaret for be-
redskap og matvaresikkerhet 
i vårt land. De må slutte å tulle 
med å skyve ansvaret over på 
andre, sier Melbøe.
Melbøe anfører at verdens korn-
ressurser i dag er på et historisk 
lavmål. Samtidig er norsk korn-
produksjon i sterk tilbakegang.

– Fantastisk, sier Sp
Etter at siloanlegget ble solgt 
i går, er stortingsrepresentant 
Geir Pollestad (Sp) svært til-
freds.

– Det er helt fantastisk at si-
loene ikke blir revet for å bygge 

boliger. Nå må Stortinget raskt 
gjøre vedtak for å få på plass be-
redskapslager. Det er statens 
ansvar og ikke Felleskjøpets å 
sikre beredskapen. Felleskjøpet 
har med dette kjøpet tatt et stør-
re ansvar enn noen kunne for-
vente, sier Pollestad i en kom-
mentar. Felleskjøpet skriver i 
en pressemelding at selskapet 
vil understreke at beredskaps-
lagring er et statlig ansvar, og at 
matberedskap er en viktig del av 
landets samlede beredskap. Det 
økonomiske ansvaret for nasjo-
nal beredskap kan ikke pålegges 
private aktører som konkurrerer 
i et kommersielt marked.

Felleskjøpet skriver videre at 
de fleste politiske partier har 
tatt til orde for å bevare siloen 
for å sikre fremtidig lagrings-
kapasitet, og har bedt regjerin-
gen ta ansvar for dette. Med 
bakgrunn i den brede, politiske 
støtten, forventer Felleskjøpet 
Agri at myndighetene nå sik-

rer et økonomisk fundament for 
beredskapslagring. Ved å kjø-
pe Stavanger Havnesilo, stiller 
Felleskjøpet Agri kapasitet, er-
faring og ressurser tilgjengelig 
for myndighetene, og går gjerne 
i dialog om mulige løsninger for 
fremtidig beredskapslagring.

Ser flere muligheter
– På bakgrunn av den avtalen vi 
nå har med Cermaq om å over-
ta hele eiendommen, opplever 
vi at dette er en fornuftig for-
retningsmessig transaksjon for 
konsernet, sier John Arne Ul-
van, konsernsjef i Felleskjøpet 
Agri i pressemeldingen.

Konsernet legger først og 
fremst vekt på å sikre at anleg-
get bevares med tanke på bered-
skapslagring, men vil også vur-
dere andre muligheter for å utvi-
kle eiendommene.

Toralf Sandø
May-Helen rolfSneS

Bladde opp 50 millioner
hhFelleskjøpet Agri kjøper Stavanger Havnesilo  

i Spilderhaugvigå for nær 50 millioner kroner.

Demonstrantene som aksjoner-
te for bevaring av kornsiloene  
i går, ble bønnhørt få timer 
seinere. I megafonen: Gaute 
Eiterjord fra Natur og Ungdom. 
Foto: Jarle aasland

Felleskjøpet Agri  Kjøper Stavanger Havnesilo
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Moderasjon Bonus

Bonus-nedgang 
for Statoil-ansatte
hhStatoil-ansatte må nøye seg med en bonus  

på 4 prosent .
STAVANGER
Før helgen fikk Statoil-ansatte 
vite via intranettet at 2013-bo-
nusen for ansatte i Statoil ASA 
og datterselskaper var klar. 
Den ekstra påskjønnelsen er 
satt til 4 prosent grunnlønn. 
En nedgang fra 2012 da kon-
sernbonusen var seks prosent. 

Påskjønnelsen utgjør cirka 
20.000 kroner for en ansatt 
med 500.000 kroner i inntekt.

Statoil ikke best
– Bonusen beregnes med ut-
gangspunkt i avkastningen på 
gjennomsnittlig sysselsatt ka-
pital og Statoils samlede av-
kastning til aksjonærene. Den 
måles relativt i forhold til kon-
kurrerende selskaper i vår in-
dustri, og vi nådde ikke helt 
opp. Vi var ikke best i noen av 
disse kategoriene. Derfor blir 
også bonusen noe svakere enn 
i fjor, sier informasjonsdirek-
tør Jannik Lindbæk jr. i Statoil.

Toppledelsen i Statoil og 
medarbeidere som har varia-

bel lønns individuelle bonu-
ser, blir først kjent når Statoil 
årsrapport 2013 publiseres 21. 
mars. 

– De som også har individu-
ell bonusavtale får halvparten 
av konsernbonusen, altså 2 
prosent i år, i tillegg til den in-
dividuelle bonusen som er sett 
i sammenheng med hvordan 
den enkelte leverer, sier Lind-
bæk jr.

– Så i teorien kan en leder 
som gjør det bra på sitt om-
råde få utbetalt en solid bonus 
selv om Statoil som konsern 
har et dårlig år?

– Den enkelte ledere medar-
beider som har individuell bo-
nus kan skape viktige resul-
tater på en god måte, selv om 
selskapet finansielt ikke gjør 
det så godt i et gitt år. Også 
konsernbonusen kan juste-
res i forhold til det finansi-
elle grunnlaget. I år ble kon-
sernbonusen justert noe opp 
som følge av gode resultater 
innenfor operasjonell sikker-

het, leting, produksjon og pro-
sjektgjennomføring, bekrefter 
Lindbæk jr.

Moderat lønnsoppgjør?
Aftenbladet kunne lørdag for-
telle at oljesjefene ifølge SSB 
økte lønningene sine med 21 
prosent i fjor. Solide lederbo-
nuser er hovedforklaringen til 
lønnshoppet, ifølge eksperte-
ne.

Hvorvidt sjefenes lønns-
vekst på 21 prosent og bonus-
nedgangen i Statoil vil ha be-
tydning for årets lønnsopp-
gjør, vil ikke Statoils informa-
sjonsdirektør spekulere i.

– Lønnsoppgjøret overla-
ter vi til partene i arbeidsli-
vet. Men Statoil er opptatt av 
moderasjon. Vi jobber intenst 
med å styrke selskapets kon-
kurransekraft og da er det vik-
tig at dette gjenspeiles i de 
prosessene som har betyd-
ning for konkurransekraften, 
sier Lindbæk jr.

ElisabEth sEglEm

Sjefenes lønnshopp provoserer
STAVANGER
Per Helge Ødegård i Le-
derne fikk e-postkassen 
full av sinte meldinger fra 
rasende oljearbeidere i 
helgen.

– Viljen og forståelsen for at 
selskapene må effektivisere 
blir ikke så bra når medlem-
mene våre oppdager at sjefe-
ne tar ut skyhøye lønninger. 
Da føler vi oss ført bak lyset, 
sier hovedtillitsvalgt i Statoil 
Per Helge Ødegård i Lederne, 
som organiserer ledere og tek-
nisk og merkantilt ansatte.

Han viser at olje-toppsjefe-
ne økte lønningene sine med 
solide 21 prosent i fjor. Fem 

ganger mer enn «folk flest», 
ifølge Aftenbladets artikkel fra 
lørdag. Vi vurderer å kalle inn 
til ekstraordinært forbunds-
styremøte for å legge en annen 
strategi for lønnsoppgjøret. Vi 
har ikke tenkt å følge modera-
sjonslinjen, sier Ødegård.

Forbundsleder Jan Olav 
Brekke i Lederne setter spørs-
målstegn ved dømmekraft-
en til styrene i oljeselskapene 
og deres bransjeorganisasjon 
Norsk olje og gass, etter at Af-
tenbladet skrev om lønnsfes-
ten for ledere i oljå i 2013.

– Dette vil komplisere årets 
hovedoppgjør kraftig. Norsk 
olje og gass har lenge manet til 
moderasjon. De har også hev-

det at alle sokkelansatte har 
millionlønninger. Dermed har 
de bygget en opinion mot våre 
medlemmer basert på forvren-
ging av fakta, sier Brekke.

Norsk olje og gass forventer 
at toppledere viser vei i årets 
lønnsoppgjør.

– Vi må dempe lønns- og 
kostnadsveksten i olje- og 
gassindustrien, det gjelder 
også på ledernivå. Vi forventer 
at topplederne viser vei i årets 
tariffoppgjør, sier Eli Ane Ned-
reskår i Norsk olje og gass.

– Vi forventer at også topp-
lederne nå viser moderasjon, 
sier hun. 

ElisabEth sEglEm
tor gunnar tollaksEn

OSlO

Inflasjonen stabil
Kjerneinflasjonen ble liggen-
de på 2,4 prosent i februar, 
helt i tråd med forventninge-
ne. I januar gjorde kjerneinfla-
sjonstallet KPI-JAE et over-
raskende byks oppover på 
hele fire tideler til 2,4 prosent. 
Statistisk sentralbyrås tall 
for februar var derimot helt i 
samsvar med forventningene i 
markedet, og uendret fra janu-
ar. Norges Bank fastsetter sty-
ringsrenten etter målet om at 
prisveksten over tid skal være 
2,5 prosent. (NTB)

Forsvarer vil ha åpenhet om 
isolasjon for politileder
OSlO
Forsvareren til Eirik Jen-
sen vil kreve åpne dører når 
Spesialenheten for politisa-
ker i dag vil be om fortsatt 
isolasjon for polititoppen.

Rettsmøtet finner sted i Oslo 
tingrett kl. 09, opplyser forsva-
reren hans, advokat Jens-Ove 
Hagen. For to uker siden ble Jen-
sen varetektsfengslet i fire uker 
med brev- og besøksforbud. Iso-
lasjon kan imidlertid bare ileg-
ges i to uker ved førstegangs-
fengsling. I dag vil Spesialenhe-
ten kreve fortsatt isolasjon fram 
til fengslingen går ut 25. mars. 
Til NTB opplyser forsvareren 
at Jensen ikke vil møte i retten 
i dag.

– Han orker ikke belastningen 
med å møte blitsregnet som vil 
komme dersom han stiller. Men 
vi er av den oppfatning at offent-
ligheten bør få adgang til å få 
med seg det som skjer i saken og 
vil be om åpne dører under retts-

møtet, sier forsvarer Hagen.
Forsvareren er sterkt kritisk 

til måten Spesialenheten etter-
forsker Jensen på og hvordan 
de velger å avhøre ham. Hagen 
har gjentatte ganger bedt om at 
klienten hans blir konfrontert 
med de angivelige bevisene som 
knytter ham til hasjligaen som er 
blitt rullet opp i Bærum.

– Han er fortsett helt klar på at 
han er uskyldig i dette. Han for-
står at alvorlige påstander om 
straffbare handlinger må være 
gjenstand for etterforskning, 
men han skjønner ikke hvorfor 
han ikke blir konfrontert med 
disse påstandene under avhør, 
sier Hagen.

Spesialenheten har begjært 
lukkede dører under møtet om 
forlenget isolasjon. På fredag 
skal hovedsiktede i selve hasj-
saken i Bærum, Gjermund Cap-
pelen, og hans 26 år gamle sønn 
framstilles for videre varetekt i 
Asker og Bærum tingrett, skri-
ver Dagbladet. (NTB) 
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BILALARM

BILVARME

DAB I BILEN

Alpine INE-W925R
DAB radio med navigasjonssystem og m/HCE -
170D ryggekamera. En radio med en fantastisk
lydgjengivelse.

Pioneer DEH-X5600BT
Topputstyrt CD-spiller med innebygd Bluetooth
hands free.fungerer med i-phone og i-pod

Pioneer
DEH-X660DAB
Den nye Pioneer gir deg mangfoldet i digital-
radio inn i bilen. DAB radio m/CD spiller AUX
og USB inngang Før 1695,-

DEH-X660DAB

KUN

1395
Alpine CDE 136 BT
CD, radio med DAB, USB og iPod
Alpine CDE 136 BT
CD, radio med DAB, USB og iPod

KUN

2495

35 % rabatt på alle lager-
førte Hertz høyttalere!førte Hertz høyttalere!

35%

Pioneer DEH-X5600BT

CD, radio med DAB, USB og iPod

KUN

1190

Alpine INE-W925R
DAB radio med navigasjonssystem og m/HCE -

KUN

9995

www.gabrielostrat.no

Kom innom oss for en hyggelig bilprat og
prøvekjøring. Bestill Peugeot 308 før
15. april 2014 og få med gratis vinterhjul på kjøpet.

Nye 308 med 150 HK diesel automat fra
kr 325.000 levert Sandnes.
Still inn GPS’en på Bedriftsveien 11, Sandnes.

Nye Peugeot 308 fra kr 250.000,- levert Sandnes
Gabriel Østråt
Peugeot spesialisten på Vibemyr

Årets bil 2014!
Peugeot 308

Service i
særklasse!


