
 lørdag 31. august 2013  ·  stavanger aftenblad6

Nyheter

HAR DU
KLIPPET PLENEN

EN GANG FOR MYE?
VI ER HER.

FRI

Føles familieboligen litt for stor og krevende?
Får vi salget, har vi vår nye familieboligpakke som gir deg

fenomenal annonsering og andre godsaker.
emvest.no / 05560
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– Denne uken rykket du inn hel-
sides annonser i flere aviser og 
fortalte at du vil stemme Frp. 
Hvorfor en såpass uvanlig flag-
ging av partivalg?

– Mange vil vite hva jeg stem-
mer. Da jeg fortalte en av dem 
som spurte at jeg vil stemme 
Frp, svarte vedkommende: At 
du tør! Da tenkte jeg at jeg fikk 
ta utfordringen og bekjentgjøre 
det skikkelig.

– Hvor mye penger brukte du 
på annonsene?

– Teksten skrev jeg selv tid-
lig en morgen. Innrykk kostet 
500.000 kroner: VG er jo dyrt, 
og Aftenposten enda dyrere. 
Men det er omtrent det jeg beta-
ler i skatt hver dag.

– Andre rikinger gir penger di-
rekte til partiene, du vil heller ha 
ut ditt eget budskap?

–  Jeg har vel gitt 10.000 kro-
ner til Bærum Høyre et par gan-
ger, aldri til Frp. Jeg har bare for-
klart hvorfor jeg selv gjør det. I 
sju punkter. – Men det mangler 
vel ett punkt? I en motannonse 
torsdag påpekte fagorganiserte 
at du vil spare 100 millioner hvis 

Frp fjerner formuesskatten. Da 
er annonsekronene raskt tjent 
inn?

– Vel. Næringsvirksomheten i 
Innlands-Norge vil selvfølgelig 
få bedre forhold hvis formues-
skatten blir borte. Når det gjel-
der meg personlig, skal jeg ikke 
legge skjul på at min bedrift med 
5000-6000 ansatte ville spare 
en del penger som kan brukes til 
å bygge videre.

- Du har virkelig fått så den 
røde lua passer?

-  Det har i hvert fall forbauset 
meg at Kjetil Try, en nær venn 
av statsministeren, går til per-

sonangrep og kaller meg egoist. 
Hvis alle som stemmer Frp skal 
skjelles ut av statsministerens 
nærmeste krets, er det mildt 
sagt spesielt.

– Du er jo gårdbruker selv, 
kanskje en av svært få som er 
klar for Frps landbrukspolitikk?

– Jeg ser ikke det som noen ka-
tastrofe. Et gammelt ordtak sier 
at det nytter ikke å jage på en dau 
hest. Det er mange muligheter i 
norsk landbruk, men vi må føl-
ge med i tiden og kan ikke dyrke 
det samme som for 100 år siden.

– Det gjør vel ikke norske bøn-
der?

– Tja. Jeg tror faktisk en bor-
gerlig landbrukspolitikk kan 
være bedre enn dagens massi-
ve subsidier, der postkassen er 
det mest verdifulle elementet i 
gårdsdriften.
– Hva tenker du om at Hellbil-
lies-gitarist Lars Haavard Hau-
gen fra Ål og tidligere kulturmi-
nister Turid Birkeland er blant 
de mange som lover å boikotte 
hotellene dine?

– Hvis grunnen er at jeg skal 
stemme Frp, må de for all del få 

lov. Men hvis folk skal velge ho-
tell ut fra hva eierne stemmer, 
skal det bli moro. Så det tar jeg 
med knusende ro.

– Hvor mange stemmer skaf-
fer du Frp, tror du?

– At jeg stemmer på dem, tror 
jeg ikke gir så mange stemmer. 

Men hvis det virkelig går opp 
for folk at det å fortelle hva man 
stemmer, vil føre til trusler og 
boikott, så tror jeg oppslutnin-
gen vil bli stor.

Hilde lundgaard
hilde.lundgaard@aftenposten.no

Olav Thon

Utskjelt avisannonsør
hhOlav Thon svidde av en halv million for å fortelle at han skal stemme Frp. Kjeften han har fått, tror han vil tjene partiet.

Eiendomskongen Olav Thon brukte helsides annonser på å røpe hvilket 
parti han vil stemme på og fikk massiv kjeft. Truslene om boikott av hotel-
lene hans tar han med knusende ro — og en gapskratt. Foto: Stein J BJørge

Olav Thon (90)

hhAktuell: Norges rikeste mann ryk-
ket denne uken inn helsides annon-
ser i blant andre Aftenbladet, Aften-
posten VG og BT, der han fortalte 
hvorfor han vil stemme Frp. Utspillet 
har ført til massive reaksjoner på so-
siale medier. Småbrukarlaget og en 
rekke enkeltpersoner har truet med 
boikott av Thons hoteller.
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Forrige uke gikk koordine-
rende hovedvernombud Peter 
Alexander Hansen i Statoil ut 
og advarte mot utviklingen på 
norsk sokkel. Høyt aktivitets-
nivå og et stadig press på eta-
blerte ordninger gjør at verne-
tjenesten mottar bekymrings-
meldinger i økende antall.

Et område som bekymrer 
mange, er økt bruk av dag-
pendling mellom plattformer 
med helikopter (skytling). 
Fagforeningen Safe viste til at 
helikoptertransporten er det 
Statoil-ansatte føler seg mest 
utrygge med. 

Så måtte et helikopter med 
oljearbeidere nødlande i sjø-
en ved Shetland fredag kveld. 
Fire personer omkom. 

– Statoil må ta inn over seg 
ulykkene som har vært med 
helikopter og revurdere bru-
ken av skytling. Ansatte er uro-
lige, men selskapet tar ikke ut-
fordringen på alvor, sier Hans 
Fjære Øvrum, tillitsvalgt og 
styremedlem i Lederne.

– Økonomene styrer
Konsernsjef Helge Lund har 
uttalt at Statoil skal bli leden-
de på helse, miljø og sikkerhet 
(HMS), en ambisjon Lederne 
støtter fullt og helt. Men de ser 
ikke at den er forenelig med at 
plattformene fylles med mer 
personell enn de er beregnet 
for.

– Vårt inntrykk er at det er 
økonomene som styrer i Sta-
toil, og at økonomi går på be-
kostning av HMS. Vår beskri-
velse av situasjonen blir i liten 
grad tatt hensyn til, sier Øv-
rum.

Han påpeker at Statoil spa-
rer mange millioner på praksi-
sen, fordi skytling kan bidra til 
at stanser på plattformen blir 
kortere.

– Nye plattformer bygges 
ikke med nok boligkapasitet. 
Økonomene lager rammer 
for prosjektene, og tilstrekke-
lig lugarkapasitet taper. Lenge 
var Statoil restriktiv med skyt-
ling, spesielt etter Norne-ulyk-
ken. Nå ser vi at både det og 
hotbedding (personer på dag- 
og nattskift bruker samme 
seng, red. anm.) brukes ofte. 
Vi har vært krystallklare på at 
vi har passert ei grense, og at 

økonomi går foran HMS, sier 
Øvrum.
Fagforeningen er klar på at 
Statoil nå må vurdere dag-
pendling med helikopter for 
ansatte.

– Vi mener at vi må ha sam-
me bosted og arbeidssted når 
vi er ute. Dette øker sikkerhe-
ten og effektiviteten. Målet må 
være å skape trygghet for ar-
beidstakerne. Vi sier ikke dette 
for unødvendig å skremme og 
skape engstelse, men det er en 
kjensgjerning at vi skytling be-
tyr betydelig økt risiko for olje-
arbeiderne.

– Overdriver dere ikke? Det 
er lenge siden forrige heli-
kopterulykke på norsk sokkel 
og både involverte selskap og 
myndigheter sier det er trygt?

– Vi aksepterer at vi må fly 
helikopter. Men skytling som 
arbeidstransport øker risi-
koen unødvendig og betyr at 
økonomisk hensyn veier mer 
enn opplevd sikkerhet hos ol-
jearbeidere.

Statoil svarer
Informasjonssjef Ørjan He-
radstveit i Statoil bekrefter at 
selskapet nå bruker skytling 
mer enn før, men påpeker at 
det er en begrenset økning 
som skyldes høyere aktivitet 
enn normalt ved noen installa-
sjoner den siste tiden. For Sta-
toil er ikke skytling en optimal 
løsning.

– Vi jobber med å redusere 
bruken av skytling og setter 
inn floteller i større grad enn 
før når vi har stor aktivitet på 
en installasjon, for eksempel i 
forbindelse med en revisjons-
stans. Bruk av lugardeling kan 
også benyttes i samsvar med 

gjeldende regelverk for å kun-
ne redusere skytling ved økt 
behov for innkvartering.

– Er det økonomene som be-
stemmer, ikke sikkerheten?

– Nei. Vår øverste prioritet er 
sikkerhet. All aktivitet vi plan-
legger og gjennomfører vurde-
res alltid i forhold til risiko og 
sikkerhet.

– Bygges plattformer med 
dårligere lugardekning nå enn 
tidligere, slik at det legges opp 
til mer skytling og hotbed-
ding?

– Våre installasjoner har god 
lugardekning ved normal drift, 
men både lugardeling i sam-
svar med gjeldende regelverk 
og bruk av floteller må til når 
vi har perioder med høyere ak-
tivitet enn normalt.

– Har Statoil vurdert mindre 
skytling etter ulykken på Shet-
land?

– Når det skjer ulykker vur-
derer vi alltid behov for tiltak 
og endring av praksis, sier He-
radstveit.

ErlEnd SkarSaunE
erlend.skarsaune@aftenbladet.no

Ulykke  Helikopterbruk

Ansatte vil kutte 
ned på bruken  
av helikopter
hhDødsulykken utenfor Shetland gjør at fagforeningen Lederne igjen  

ber Statoil kutte i helikopterbruken. Frykten er at økonomi går foran  
sikkerhet.  

Helikopterulykke 

Rundt klokken 1920 britisk 
tid fredag 23. august et Super 
Puma-helikopter av typen L2 i 
sjøen ved Shetland. Helikopte-
ret hadde to besetningsmed-
lemmer og 16 passasjerer om 
bord, og det ble brukket i flere 
deler da det traff vannet. 14 per-
soner ble reddet, men fire av de 

Fire personer omkom i helikopterkrasjet forrige uke. Foto: Scanpix


