
ONSDAG 21. NOVEMBER 2012   DAGENS NÆRINGSLIV

LIVSSTIL32

E
tter ni år i Norwegian
sluttet konserndirektør for
it, Hans-Petter Aanby (51),

i vår. Nå har han leid ut seg selv 
til SAS for å ordne opp og effek-
tivisere selskapets it-systemer.

– Jeg er interimssjef for å 
effektivisere, og jeg er vel forså-
vidt en del av kuttprogrammet i
SAS, forteller Aanby.

Gjennom sitt eget konsulent-
selskap har han leid ut seg selv 
for å samkjøre datasystemene
internt i SAS.

– Det er mange store og tunge
systemer som delvis er litt selv-
lagde. Jeg skal integrere it-delen
i virksomheten, både for å øke
topplinjen og å kutte kostnader,

forteller Aanby, som nå figurerer
som primærinnsider i SAS.

Overgangen blir ikke tatt godt
imot hos Aanbys gamle arbeids-
giver.

– Vi reagerer selvfølgelig på 
dette. Det er lett å ta med seg
informasjon og forretningshem-
meligheter over. Det sier seg selv,
sier kommunikasjonsdirektør i
Norwegian, Anne-Sissel Skånvik.

Kort frist

Natt til lørdag fikk Aanby SMS-
varsel om at han ville få et brev 
i posten.

– Jeg fikk et brev fra advokat i 
helgen med kort svarfrist,
forteller Aanby.

Han ble i brevet beskyldt av 
Norwegian for å ha startet i SAS
før karantenetiden var over.
Brevet fikk han rundt klokken ti
lørdag. Svarfristen var 12.00.

– Det er en tvist om når jeg
egentlig sluttet i Norwegian, sier
Aanby, som mener han har fulgt
karanteneavtalen til punkt og
prikke.

På to timer måtte han få tak i 
egen advokat og forfatte et svar.

– Det var vanskelig å håndtere
med så korte frister. Men jeg tror
det gikk bra, sier Aanby.

– Etter ni år – hvordan føler
du det å bli saksøkt av tidligere
arbeidsgiver?

– Jeg synes ikke det er noe 
særlig etter alt jeg har gjort for
Norwegian. Jeg har skapt masse
verdier for eierne, og jeg er
forbauset over dette. Dette
hadde jeg aldri trodd. De jager
meg rett og slett rundt, sier
Aanby.

Aanby hadde seks måneders 
karantene, og Norwegian mener
Aanby var ansatt i selskapet ut
mai i år. Nå vurderer Norwegian
søksmål mot Aanby fordi han
skal ha begynt for tidlig i SAS.

– Det mener vi er et avtale-
brudd og selskapet har formidlet
vårt syn på dette både til SAS og
han selv. Så lenge Aanby og SAS
ikke respekterer den avtalte
karantenetiden, vil vi måtte ta 
stilling til hvordan vi skal hånd-
tere det, sier Skånvik.

Sentral direktør

Aanby har vært svært sentral i
oppbyggingen av både Norwe-
gian og Bank Norwegian. Han
sto blant annet bak utviklingen
av løsninger for billettsalg på 
nett og mobile plattformer, og
datasystemet bak den nettba-
serte banken Bank Norwegian,
hvor han også var prosjektleder
for hele etableringen.

– Var kontroverser grunnen 
til at du sluttet i Norwegian?

– Nei. Det var ikke en trøblete

avskjed, sier Aanby, som startet 
i SAS første november i år. 

– Det var ikke kontroversielt at
han sluttet, men det er jo kontro-
versielt at han etter få måneder 
dukker opp hos konkurrenten. 
Vi er jo vel kjent med fra tidli-
gere saker at SAS ønsker å kikke 
oss i kortene, og det er klart vi 
reagerer når Aanby går fra 
ledelsen her til konsernledelsen 
i SAS, sier Anne-Sissel Skånvik i 
Norwegian. 

Før Aanby startet i Norwegian 
i 2003, jobbet han åtte år i SAS.  

Mistet to direktører

Det er ikke første gang Norwe-
gian-ledere har satset på SAS. I 
2008 dukket plutselig davæ-
rende styreleder, Erik Braathen, 
opp som den største private 
norske aksjonærene i SAS.

Konsernledelsen i Norwegian
har mistet to direktører det siste 
året. Først gikk Hans-Petter 
Aanby i vår, før kommersiell 
direktør Daniel Skjeldam startet 
som konsernsjef i Hurtigruten 
nå i høst.

bernt.gran@dn.no

Norwegian-topp til SAS

Tidligere it-direktør i
Norwegian, Hans-Petter
Aanby, har meldt over-
gang til SAS. Det liker ikke
Norwegian, som har satt
advokater på saken.
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