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Utdanning: BI fikk kjente gjester til sin første karrieredag

FOREDRAGSHOLDERNE: Olav Thon og Sigbjørn Johnsen hilste på hverandre, studentene og bedriftene før foredragene sine på BIs karrieredag.
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bergensskryt på
karrieredagen
Olav Thon og Sigbjørn Johnsen
snakket begge om
omstillinger i næringslivet da de
holdt foredrag på
karrieredagen til BI
Bergen.

– BI har en helt spesiell posisjon
i næringslivet, og for så vidt i mitt
hjerte, sier Olav Thon til BA.
Han ønsker fremdeles å satse
i Bergen, og er ikke så opptatt av
skatten på næringseiendommer i
Bergen som økte i desember 2011.
– Så lenge en blir kvitt noe av
byråkratiet rundt næringslivet betaler jeg gjerne skatt, men en må
alltid passe på at en ikke skatter
bedriftene i hjel, sier Thon.

Skryter av Bergen

MARINEHOLMEN
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– Mitt inntrykk av Bergen er nesten bare positivt, sier Thon, som
blant annet driver flere av de store
sentrene i Bergen, og flere hoteller.
– Det er også spennende å se
at John Fredriksen sier til media

Så lenge en blir kvitt noe av byråkratiet rundt næringslivet betaler jeg gjerne skatt, men en må alltid passe på at en
ikke skatter bedriftene i hjel.
OLAV THON
at han vil satse i Bergen hvis han
returnerer til Norge, sier Thon.

Arbeidskraft som ressurs

Mens Olav Thon fokuserte mye
på at det skal være lett å starte
en bedrift i sitt foredrag, snakket finansminister Sigbjørn
Johnsen om hvordan arbeidskraften er den viktigste formuen i Norge.
– Det å koble naturressurser
med arbeid er noe av det viktigste vi gjør, sier Johnsen, og på-

peker at det er en tid for store
omstillinger i næringslivet.
– Nå bygger de jo kunnskap
gjennom læring her på Marineholmen, mens før bygde en båter,
sier Johnsen, som sier det er givende å møte studenter.
– De er jo de som skal bidra til
min pensjon når jeg blir eldre,
sier Johnsen.

Spennende

Det er første gang det blir arrangert karrieredag ved BI i Bergen,

– Karismatiske

– Det er gøy at så mange studenter
møtte opp for å se de to storkanonene, sier Tønnessen, og viser til
foredragsholderne.
– Vi er veldig glade for at vi fikk
akkurat de to. De er begge karismatiske og flinke på hvert sitt felt,
avslutter han.

Ammoniakklekkasje

- fristelser siden 1908

Bergenshallen og området
rundt ble stengt i går morges på grunn av en gasslekkasje.
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og lederen av næringslivsutvalget
ved skolen, Henrik Tønnessen,
var svært fornøyd med arrangementet.

UTRYKNING: Alle nødetater rykket ut da det ble meldt om gasslekFOTO: MAGNE TURØY
kasje i Bergenshallen i går.

Brannvesenet fikk i 0720-tiden i
går melding om at det lekket ammoniakkgass i Bergenshallen på
Slettebakken.

– Vi sendte inn røykdykkere
som lokaliserte lekkasjen til et
maskinrom, sier vakthavende sjef
i Bergen brannvesen, Frode Bødker, til BA.
Ammoniakk er en giftig og
brennbar gass, men vanskelig å
antenne, ifølge Wikipedia.
Bødker sier det var små mengder som lakk ut i Bergenshallen.
Hallen og et område på oversiden ble stengt av etter lekkasjen.
Området ble åpnet igjen klokken 0844, mens hallen ble holdt
stengt en periode for kontroll.

