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Øyene

Pål klarer ikke å
Heller ikke denne gangen
klarte næringslivsleder og
lokalpolitiker Pål P. Syse å
gjennomføre overgangen
til pensjonsalderen. Første
gang det skar seg var i
2017.
tekst og foto: Sven Otto Rømcke

E

tter et langt liv, først i Veidekke og så i Skanska, hadde han avtale om å gå av
som 62-åring i 2017. Det
gikk ikke så bra. Etter kort
tid kom en bekjent og ville
ha ham inn, først som styreleder, og så
administrerende direktør i eiendomsselskapet Axer.

Forsettet holdt et halvt år
Der ble Syse i fire år og gikk av som pensjonist før jul i fjor. Som vi snart skal se,
hadde han planer nok for pensjonisttilværelsen. Men det skulle ikke være mer
jobb.
Det forsettet holdt et halvt års tid. For
ikke lenge siden kunne de 480 som følger Syse på Facebook, lese at han hadde
fått ny jobb. Igjen. Det viste seg å være et
verv, men ikke et hvilket som helst verv.
Det dreier seg om elektrifiseringen av
norske byggeplasser. Selskapet heter, av
alle ting, Ohmia Constructions og er eid
av Trønderenergi. Som igjen eies av
kommunene i Trøndelag.
Her blir Syse leder for et rådgivende
organ som i tidens ånd kalles advisory
board.

Alltid behov for friske øyne
Ohmia lanserer store batteriløsninger til
bygg og anlegg, for å oppnå regjeringens
mål om utslippsfrie byggeplasser. Kjempebatterier på størrelse med containere
skal gi strøm for lading til alt fra hjullastere til gravemaskiner.
Med et så nytt og spennende produkt,
trenger Trønderenergi og Ohmia kreative hoder. Noen som ikke må tenke på
begrensninger. De hodene skal uhemmet komme med forslag som kan gi bedre tilbud til markedet og fortjeneste til
eierselskapet.
Så er det opp til Ohmia og Trønderenergi om rådene blir fulgt. Noe av poenget med et slikt organ i en kommunalt
eid bedrift, er at det skal komme frem
enda flere erfaringer enn hva politikere
og byråkrater ofte har. Her vil man ha
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BELIGGENHETEN: Pål P. Syse har flott utsikt fra leiligheten på Mølledammen. Der ser han Vrengensundet og opp mot Stokke:
med idérikdom fra næringslivet.
Pål P. Syse tror nok han først og fremst
ble spurt på grunn av sin bakgrunn fra to
av gigantene innen byggenæringen.
Men han ser ikke bort fra at mangeårig
erfaring som politiker kan ha spilt en
rolle også.
Tenkningen rundt advisory boards
stemmer godt med Syses tenkning.
Både bedrifter og bedriftsstyrer bør ha
friske øyne utenfra for å lykkes. Og i forsøket på å bli pensjonist, er ikke Pål P.
Syse fremmed for tilsvarende verv i andre bedrifter.

Skal kjøre i 58 i 60-sonen
Men hva så med de prosjektene han
skulle ta fatt på som pensjonist?
– Som vanlig arbeidende person, har
du alltid noe du må. Som pensjonist vil
jeg ha det roligere og gjøre ting jeg har
lyst til. Det er oppgavene i politikken,
Hvasser menighetsråd og litt næringsvirksomhet, sier deltidspensjonisten og
slenger på en liten sak som det å skaffe
flygel til Tjøme kirke. Det trengs 350.000
kroner, og når er det bare åtti tusen som
mangler.
– Du har sikkert fått med deg at jeg har
kjøpt et av Forsvarets fem hus på Mågerø. Vi er tre venner som har kjøpt
hvert vårt hus som vi skal utvikle. Jeg er
allerede i kontakt med en husleverandør. Det synes som om alle de fem kjøperne på Mågerø har et ønske om å rive
og bygge nytt på sikt.

– Hvordan skal boplikten opprettholdes her?
–Dette er fem eksisterende boliger
som alle har hatt boplikt og vært bebodd
av folkeregistrerte personer tidligere. Så
boplikten fortsetter, det opplyste også
selger om. Hvorvidt vi greier å flytte inn
innen ett år, som er fristen, avhenger av
tiden behandlingen tar i kommunen.
Det er nok litt forskjellige ønsker, én vet
jeg flytter inn slik det er, for senere å
bygge nytt, mens jeg vurderer å leie bort
slik det er til fastboende, i påvente av
saksbehandling og byggeprosess.
– Er huset et investeringsobjekt?
– I utgangspunktet ikke, men hva jeg
gjør når huset står ferdig, vet jeg ikke
ennå. Det er et flott sted å bo, men det er
det sannelig her også. Jeg har bodd mange steder på Tjøme, og jeg liker å oppleve forskjellige sider av øyene. Dessuten
liker jeg å ha prosjekter. Men jeg har
vært i kontakt med alle kjøperne og ingen har kjøpt dette på spekk for å selge
videre, sier han og legger til at han trives
svært godt på nordenden av Tjøme.
Nå bor han i komplekset som heter
Randineborg. Entreprenøren har startet
en veldig forsiktig dialog med kommunen om huset på Mågerø. For én ting er
sikkert: – Det jeg gjør, skal være helt
innenfor lover og regler. Jeg skal kjøre i
58 i 60-sonen.

PC-er til barn i Phnom Penh
Det smaker også av næringsliv når Syse

sammen med Ragnar Berntsen og noen
andre venner har etablert selskapet Travel4friends. Altså reiser for vennegrupper.
– Ragnar Berntsen er en barndomsvenn som lager reiser til Asia og sørlige
del av Afrika for vennegrupper. Jeg skal
være en form for assistent der.
Travel4friends førte ham på en vennetur til Phnom Penh i Kambodsja. Der
tok en rickshawfører dem til et litt uvanlig reisemål. De havnet på et barnehjem
for barn som foreldrene har etterlatt på
gaten, Centre for Childrens Happiness.
Det vant tjømlingens hjerte. Han har
samlet inn penger.
Og når Syse står på plenen til Kilen
Galleri og selger brukt og antikt, går inntektene av Syses salg til barnehjemmet i
Phnom Penh. Han bruker nok mer enn
pengene fra bruktsalget. Nylig var han i
Phnom Penh med PC-er til barna.

Kirken vekker nysgjerrighet
Pål P. Syse er ikke bare aktiv. Han tar store sprang. Utbyggeren og industrilederen er engasjert medlem av Hvasser menighetsråd.
– Jeg synes det er et godt fellesskap å
være en del av. Det er mye interessant å
engasjere seg i innenfor teologien. Og
det er mange spennende prester å lytte
til. Det er et uendelig hav av kunnskap
og visdom å ta av. Det er ikke som å ta tre
vekttall i bedriftsøkonomi.
På Hvasser har det vært store og små
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«Som vanlig arbeidende person,
har du alltid noe du må. Som
pensjonist, vil jeg ha det roligere
og gjøre ting jeg har lyst til»

PÅ UTKIKK ETTER GODE HØSTOPPLEVELSER?

Friluftslivets uke og Kulturminnedagene
4. - 12. SEPTEMBER 2021

Velkommen til åpning av Friluftslivets uke og
Kulturminnedagene 2021! Her vil lag og
foreninger fra hele kommunen vise fram bredden i
naturopplevelser og kulturarv som finnes på øyene.
ting å ta fatt i for en som liker
prosjekter.
– Vi har pusset opp kirken utvendig og holder på å renovere et
gammelt orgel fra 1910. Målet er
at det skal kunne brukes til konserter. Vi har ellers nytt, flott orgel i Hvasser kirke, sier Syse, som
også ledet den orgelkomiteen.

Arbeider for boplikt
Det er nok som politiker Syse er
mest kjent på øyene. Men det er
kanskje ikke så rart, for han
brenner for øyene og sto første
gang på Tjømelista i 1991. Der
samarbeidet han mye med Arbeiderpartiet, som etter hvert
ble hans parti.
Øyenes utsendte antyder at
Syse ikke stemmer helt med
bilde av et Ap-medlem. Stillingene han har hatt, antall boliger, en kabriolet sommerbil og
en glad livsstil.
Intervjuobjektet
skjønner
spørsmålet, men hevder at ingen sier noe om det.
– Jeg oppfattes som en troende Ap-mann og har en viktig
oppgave i politikken.
– Hva er den oppgaven?
– Det er å ta var på lokalmiljøene, håndheve boplikt og innføre
boplikt. Det er både for å få gode
lokalmiljøer der folk bor, og få

skatt fra dem som folkeregistrerer seg før 1. november. Når det
gjelder Ap sentralt og stortingsvalg, er det fordelingspolitikken
som trigger meg mest.
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12:00 + 14:15
Wilhelmsenhallen

Utfordringer
Syse snakker engasjert om skoler og barnehager som ikke må
stenges eller flyttes, og han ville
definitivt gjort seg på en margarinkasse på et utendørs valgmøte. Før vi forlater ham, kommer vi ikke utenom kommunesammenslutningen, som han
var sterk forkjemper for. Hvordan synes han det gikk?
– Fra mitt ståsted, er det gått
relativt bra, og bedre enn ryktet
sier. Men jeg ser ting som kunne
vært bedre. Jeg tror det er mest
knyttet til hvordan medarbeiderne opplever det enn til innbyggerne.
– Hva er Færders største utfordring?
– Det er egentlig økonomien,
som i resten av Kommune-Norge. Jeg synes kommunen ser for
mye på kostnadssiden og for
lite på inntektssiden. Det må
den endre for å kunne oppnå og
tilby den velferden vi ønsker og
har lovet.
Og P-en i Pål P. Syse? Den står
for Peter, etter far og farfar.

Spennende friluftslivs- og kulturarvsorganisasjoner fra hele kommunen.
Morsomme aktiviteter på speidernes stand.
Prøv frisbeegolf og rollerblades med BUA!
Veteranbuss og –sykebil fra 40-tallet.
Natursti og rebus.
Gratis tur- og fritidstøy i bytteboden SWAP.
Nyt en matbit på speidernes kafé.

Det er to innslipp grunnet smittevernhensyn. Første gruppe slippes inn kl. 12:00 og andre
gruppe kl. 14:15. Se hele programmet for markeringsuka på Færderkalender.no

