
Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret
Åpenhet har gitt avsløringer og fått konsekver

145 artikler

Nyhetsklipp

Opplysninger om aksjeeiere
Finansdepartementet har mottatt uttalelse fra Sivilombudsmannen
knyttet til taushetsplikt for opplysninger innrapportert til Skatteetatens
aksjonærregister.

 Finansdepartementet onsdag 12. august 2015,
10:33
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Rehabilitering – når du
aldri blir ferdigbehandlet

Leserbrev: Det skal godt gjøres å
gå gjennom livet uten at du eller
en i nær familie vil ha behov for
rehabilitering, enten det skyldes
enkle eller mer komplekse tilstan-
der. For eksempel har 300.000
nordmenn en revmatisk diagnose,
noe som betyr at de fleste fami-
lier og arbeidsplasser før eller
senere får nærkontakt med en
eller flere med revmatiske syk-
dommer. Pasienter med kroniske
sykdommer i muskel- og skjelett-
apparatet skiller seg fra en del
andre rehabiliteringspasienter
ved at de trenger behandling
gjennom hele livsløpet fordi deres
plager både er langvarige og svin-
gende. De blir aldri ferdigbehand-
let.

Kommunen har ansvar for å gi
nødvendig rehabilitering til inn-
byggerne. Med samhandlingsre-
formen fikk kommunene et tyde-
ligere ansvar for oppfølging av
pasienter og presset på helsetje-
nesten er økende. Det er utfor-
drende for kommunene å følge
opp pasienter som trenger opp-
trening etter sykehusopphold, og
samtidig ivareta kronisk syke og
funksjonshemmede med behov
for planlagte og koordinerte reha-
biliteringstjenester. Vi erfarer at
velfungerende rehabiliteringstil-
bud i spesialisthelsetjenesten byg-
ges ned, uten at tilsvarende tilbud
i kommunene bygges opp. Fra
kommunene rapporterer både
pasienter og fysioterapeuter både
ommanglende kapasitet og man-
gel på kompetanse.

Fysioterapi er kanskje den aller
vanligste behandlingsformen for
flertallet av revmatikere og fysio-
terapeuter er viktige bidragsytere
for at disse pasientene skal kunne
leve gode liv – på arbeid og i fritid
– på lik linje med andre, utfra
egne forutsetninger og målset-
ting. Fysioterapi kan bidra til økt
bevegelighet, styrke og stabilitet,
som igjen reduserer smerten og
bedrer evnen til å utføre daglige
aktiviteter. Med andre ord å få
mulighet til å leve gode hverdags-
liv som ikke domineres av smer-
ter og sykdom.

Fysioterapi har god effekt på
mange kroniske sykdommer og
derfor har pasientene krav på et
fysioterapitilbud av samme høye
kvalitet, uansett hvor i landet de
bor. Men ventelistene til fysiote-
rapi er i mange kommuner så
lange at tilbudet reelt sett ikke
finnes. I Norsk Fysioterapeutfor-
bunds medlemsundersøkelse fra
2013 fant man at ventetiden for
pasienter med kroniske lidelser er
økende. I 2008 ble det registrert
at 25% av disse pasientene måtte
vente i 12 uker eller mer på vur-
dering, dette tallet var steget til
hele 45% i 2012. Statistisk sentral-
byrå har i tillegg beregnet at man
kan få en forventet underdekning
av fysioterapeuter på ca. 1100 års-
verk i de nærmeste årene (Rap-
port 14/2012), noe som ytterligere
kan påvirke tilbudet til pasienter
med kroniske lidelser i en negativ
retning.

Riktignok er rehabilitering satt

på den politiske dagsordenen, og
en opptrappingsplan inngår i re-
gjeringens planer. Nylig slapp
også regjeringen en stortingsmel-
ding om framtidens primærhelse-
tjeneste. Den inneholder noen
grep som kan gjøre det lettere for
disse pasientene. Blant annet
foreslås direkte tilgang til fysiote-
rapeut, noe som innebærer at
man slipper å måtte gå via legen
for å få rekvisisjon til behandling
for en tilstand som både pasien-
ten og fysioterapeuten kjenner
godt – og det er flott.

Likevel mener vi at det må set-
tes inn flere målrettede tiltak for
å bedre tilbudet til pasienter med
kroniske sykdommer i muskel- og
skjelettapparatet. Man kommer
ikke utenom at det må en betyde-
lig styrking av de kommunale
helsetjenestene til for å møte da-
gens og framtidens utfordringer.
Kommunene kan ikke lenger be-
handle denne store pasientgrup-
pen så stemoderlig som de har
gjort til nå. Kommunevalget bør
farges av dette!

Norsk Revmatikerforbund i Østfold
Norsk Fysioterapeutforbund

Vi satser på skole framfor
skattekutt

Leserbrev: Vår poltikk er å styrke
velferdstjenestene framfor skat-
tekutt.

Barn og unge har vært vinnere
i budsjettarbeidet siden vi kom i
flertall i 2012.
Vi ønsker å satse videre på barn
og unge. Kunnskap er viktig for
barns framtid. Vi ønsker at felles-
skolen skal ivareta dette; alle barn
skal ha den samme muligheten.

Arbeiderpartiet vil sikre at
sikre at elever fra mottaksklasser
behersker norsk før de går inn i
ordinære klasser, alle skal med!

Vi vil fortsette å styrke skolen
ved å satse på lærere med riktig
kompetanse og på tidlig innsats i
skolen. Vi viderefører at lærere
skal ha muligheten til etter- og
videreutdanning.

Det skal sikres at barn kan lese,
skrive og regne tidlig i barnesko-
len. Vi ønsker å bruke mest til de
yngste skolebarna for et godt læ-
ringsgrunnlag og forebygge at
barn mister motivasjon, i neste
rekke forebygge frafall i videregå-
ende skole.
Vi satser videre på skolehelsetje-
nesten.

Arbeiderpartiet ønsker å sikre
alle barn et godt fysisk lærings-
miljø i skolebygg. Ny Borge ung-
domsskole er ferdig 2015. Gude-
berg skal bygges ut og ny Råkol-
len skole etableres, arbeidet star-
ter i 2016. Trosvik og Lunde skole
følger deretter.

Det avsettes årlig midler til re-
habilitering av inneklima i skole-
bygg.

Vi har nådd de mål vi satte oss
i 2012, nå vil vi videre!

Kirsten Mostad Pedersen
Fredrikstad Arbeiderparti

Sint, irritert, engasjert, provosert eller bare glad?

SI DIN MENING I DEMOKRATEN!
Vi forbeholder oss retten til å forkorte brevene.

(Merk sendingene «min mening»)

Adresse: Demokraten, PB 83, 1601 Fredrikstad
E-post: demokraten@demokraten.no Faks: 69 36 80 40

Opplysninger i Skatteetatens aksjo-
nærregister, som skal være offent-
lig tilgjengelig i det enkelte sel-
skaps aksjeeierbok eller aksjeeier-
register, er offentlige. De er ikke
underlagt taushetsplikten etter
ligningsloven, sier Sivilombuds-
mannen i en uttalelse.
På bakgrunn av flere klager over
avslag på innsyn i aksjonærregiste-
ret, har Sivilombudsmannen på
eget initiativ gitt en uttalelse om
det er riktig av Skatteetaten å avslå
slike innsynsbegjæringer.

- Jeg har kommet til at opplys-
ninger som skal være offentlige i
det enkelte selskaps aksjeeierbok
eller aksjeeierregister, ikke er un-
derlagt taushetsplikt etter lignings-
loven. Når opplysningene er lovbe-

stemt å være offentlige, kan ikke
allmenheten regnes som «uved-
kommende» etter ligningsloven.
Aksjonæropplysninger i Skatteeta-
tens aksjonærregister, som etter
aksjelovens og allmennaksjelovens
regler skal være allment tilgjenge-
lig i aksjeeierboken eller aksjeeier-
registeret, omfattes derfor ikke av
taushetsplikten etter ligningsloven
§ 3-13, sier Aage Thor Falkanger,
sivilombudsmann.
Ombudsmannen har undersøkt for-
holdet mellom taushetspliktbe-
stemmelsene i ligningsloven og
innsynsbestemmelsene i aksjeloven
og allmennaksjeloven.

Finansdepartementet har ment
at alle opplysninger som er regis-
trert i aksjonærregisteret i utgangs-

punktet er omfattet av taushets-
plikten etter ligningsloven. Dersom
slike opplysninger likevel skulle
kunne offentliggjøres, mener de-
partementet at det avhenger av om
opplysningene er allment tilgjenge-
lig andre steder.

- Ingen kan anses å være «uved-
kommende» i forhold til opplysnin-
ger som det er lovbestemt skal
være offentlig tilgjengelig. Jeg er
derfor kommet til at opplysninger
i det til enhver tid sist oppdaterte
aksjonærregisteret til Skatteetaten,
som og skal fremgå av et selskaps
offentlige aksjeeierbok eller aksje-
eierregister, ikke er å anse som
taushetsbelagt etter ligningsloven,
avslutter Aage Thor Falkanger.

Aksjeeieropplysninger
er offentlige

30 Torsdag 13. august 2015

Aksjeeieropplysninger er offentlige
Opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister, som skal være offentlig
tilgjengelig i det enkelte selskaps aksjeeierbok eller aksjeeierregister, er
offentlige. De er ikke underlagt taushetsplikten etter ligningsloven, sier
Sivilombudsmannen i en uttalelse.

 Demokraten 13.08.2015 19

Nytt aksjeeierregister
Finansdepartementet vil opprette et nytt aksjeeierregister.

 Den norske
Revisorforening

torsdag 13. august 2015,
11:25
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Kommunen eig no 91% av Gullbring kulturanlegg
Bø kommune takkar bygdefolk, lag og organisasjonar samt verksemder
for overføring av sine aksjer i Gullbring kulturanlegg as. Totalt 265
aksjeeigarar har overført 818 aksjer slik at Bø kommune i dag totalt har
5325 av 5849 aksjer, dvs 91.04%.

 Bø Kommune
(Telemark)

torsdag 03. september
2015, 11:43
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Kommunal Rapport vant kampen for åpent aksjonærregister. Nå
får de skryt fra finansministeren
- Bra at det drives gravende journalistikk, sier Siv Jensen etter
klagestorm. Skrevet av Gard L.

 Medier24.com onsdag 09. september
2015, 07:18
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Mindre snakk og mer innsyn, Siv!
Finansminister Siv Jensen har gjennom to år hatt ansvaret for at
skattleggingen av 800.000 aksjonærer skjer i hemmelighet. Hvordan kan
hun snakke om åpenhet?

 Kommunal Rapport tirsdag 22. september
2015, 09:06
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Mindre snakk – mer innsyn
Skattemyndighetene har denne uken gitt et historisk innsyn i 
norsk næringsliv. Det skjedde til tross for, og ikke takket være, 
finansminister Siv Jensen (Frp).

«S
katteetatens 
aksjonær
register er en 
database 
som er laget 
for å sikre 

korrekt beskatning av aksjonæ
rer, og er ikke egnet som et 
innsynsregister», hevder 
finansministeren i DN 16. 
september.

Men nå har Skatteetaten 
bevist at finansministeren tar 
feil. Den ga innsyn i en 
oversikt, nettopp fra aksjonær
registeret, over hvem landets 
drøyt 800.000 aksjonærer er, 
og hvilke selskaper de eier 
aksjer i. Hvem som helst kan nå 
be om innsyn i disse dataene, 
gratis er det også.

Kommunal Rapport og 
undertegnede har kjempet for 
dette innsynet siden 2013. Men 
i to år har over 20 ansatte i både 
Skatteetaten og Finansdeparte
mentet jobbet for å hindre 
innsyn. Seks ganger har vi 
klaget til Sivilombudsmannen, 
og fem ganger har vi fått 
medhold. Finansdepartemen
tet har trenert våre innsyns
klager gjennom så lang tid, at 
Sivilombudsmannen i en av 
dem mente en beklagelse ville 
vært på sin plass.

Når den samme Siv Jensen 
nå – fortsatt uten å ha sagt 
unnskyld – gjør et poeng ut av 
at hun ikke «venter» på at 
journalister skal be om innsyn, 
men «arbeider aktivt for å gjøre 
informasjonen tilgjengelig», er 
det med liten troverdighet.

Ifjor foreslo hun å stenge 
hele aksjonærregisteret, en 
gang for alle. Grunnen var, 

ifølge lovendringsforslaget, at 
«Dersom antallet henvendelser 
om innsyn øker, vil dette være 
arbeidskrevende og økonomisk 
belastende for Skattedirektora
tet, noe som vil få konsekvenser 
for andre arbeidsoppgaver».

Det er flott at skattemyndig
hetene likevel nå utviser 
merinnsyn. Det er også prisver
dig at finansministeren lover en 
sanntidsoppdatert oversikt over 
aksjeeiere i Norge. Men kom ikke 
og fortell meg at det nye 
registeret hun snakker om, vil 
gjøre det lettere å «kikke 
skattemyndighetene i kortene».

Jeg sitter i referansegruppen 
for Tax Justice Norge, som snart 
skal levere den rapporten som 
finansministeren viser til at hun 
venter på. Prosessen handler om 
innsyn i eierskap, og ingenting 
mer. Over 100 ulike opplysnings
typer om hvert aksjeselskap vil 

ikke engang er villig til å gi ut 
data fra registeret som setter 
en istand til å ettergå statens 
økonomiske disposisjoner i 
egne aksjeselskaper, hvordan 
kan Jensen i det hele tatt 
snakke om gravende journalis
tikk og, sitat: «en åpen 
forvaltning hvor skattebeta
lerne skal kunne kikke oss i 
kortene»?

Som det heter i offentlig
hetsloven: Uten innsyn 
forsvinner «tilliten til det 
offentlige og kontrollen fra 
allmennheten». Tilliten til 
skattemyndighetene avhenger 
nå av at Siv Jensens innsyns
vilje snart kommer til uttrykk 
gjennom handling, og ikke bare 
i ord.

Vegard Venli, journalist i 
Kommunal Rapport og medlem 
av Pressens offentlighetsutvalg

fortsatt hemmeligholdes.
Det nye registeret vil for 

eksempel ikke røpe hva aksjene 
er verdt, størrelsen på aksje
utbyttene, eller andelen av 
dette som årlig kommer 
fellesskapet til gode i form av 
aksjonærbeskatning. For selv 
om alle disse opplysningene er 
offentlige i selskapenes egne 
årsregnskaper, mener finansmi
nisterens departement paradok
salt nok at opplysningene er 
taushetsbelagte når de lagres i 
aksjonærregisteret. Dermed får 
man ikke et samlet innsyn i 
disse forholdene. Registeret 
som kunne vært en kilde til å 
avsløre økonomisk kriminalitet 
og skatteunndragelser, forblir 
dermed hemmelig.

Finansdepartementet 
hemmeligholder til og med 
størrelsen på statens utbytte fra 
NSB! Når skattemyndighetene 

Finansminister Siv Jensen (Frp) ønsker ikke innsyn i Skatteetatens aksjonærregister, hvilket det nå er gitt 
mulighet til. Foto: Mikaela Berg

I to år har over 20 
ansatte i både 
Skatteetaten og 
Finans- 
departementet 
jobbet for å 
hindre innsyn

Innlegg 
Vegard  
Venli

Marit
Gilleberg

– Kommunereformen!
– Tung litteratur.
– Ja. På nattbordet har jeg alltid 
en blanding av aviser, fag og 
skjønnlitteratur.
– Vi hopper rett i smørøyet, hva 
leser du av litteratur?
– Nå er det Jo Nesbø!
– Alltid dette umettelige behovet 
for uhygge og grusomheter hos 
nattbordets informanter. Hva 
skyldes det?
– Det er fint med noe spennende 
innimellom alt byråkratiet i 
hverdagen. En avkobling.
– I og for seg en lettelse at så få 
svarer «identifikasjon, jeg kjenner 
meg veldig igjen».
– Haha. Jeg har fått mer og mer 
sansen for krim! Det er blitt Unni 
Lindell og Nesbø.
– Du er styreleder for Hamar 
Media. Siden bergensere alltid 
lojalt svarer at de leser Gunnar 
Staalesen må det derfor spørres 
om det er noen knallhard krim fra 
Hamar-området?
– Nå er jeg fra NordØsterdalen, 
da. Og for å sitere sønnen min er 
selv tyvene der veldig, veldig 
snille.
– Praktisk, på mange vis. Men 
dårlig for litteraturen. Men Knut 
Faldbakken, forresten! Han bor jo 
på Hamar!
– Ja, men skriver han krim, da?
– Ja, han har begynt med det for en 
stund tilbake.
– Så er det kommet inn litt 
spenning der også, da. Ellers 
liker jeg, nei, kjære vene, hva er 
det han heter, han professo
ren….
– Trond Berg Eriksen.
– Nei. Thomas Hylland Eriksen! 
Han har jeg så sansen for. Om 
informasjonssamfunnet og om å 
ta tiden tilbake.
– Han skrev en underkjent roman, 
«Siste dagers heldige». Norge 
forsvinner i havet, svenskene 
hører bare korps musikk og 
fotballbrøl, så er det borte. 
Oljefondet må deles mellom 
nordmennene i utlandet. 
– Jeg har alltid bøker av ham på 
nattbordet. 
– Hvis Hedmark tok hånd om seg 
selv og du fikk masse tid, hva ville 
du lest?
– Kart og geografi. Mannen min 
og jeg går Norge på langs, men i 
etapper. Vi har hittil gått fra 
Lindesnes til Røros og fra 
Knivskjellodden til Skibotn. Da 
har jeg alltid med krim.
– Og selskap i teltet så det ikke blir 
alt for skummelt?
– Jeg leser, mannen min fisker. 

Alder: 55
Stilling: Seniorrådgiver, Fylkes-
mannen Hedmark

På nattbordet
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Mindre snakk - mer innsyn
Skattemyndighetene har denne uken gitt et historisk innsyn i norsk
næringsliv. Det skjedde til tross for, og ikke takket være, finansminister
Siv Jensen (Frp).

 Dagens Næringsliv 23.09.2015 26

Gullgruve for journalister: Kommunal Rapport med oversikt over
aksjene til alle norske kommuner
Etter to års fikk de innsyn i aksjonærregisteret. Og leverte med et
fantastisk verktøy for norske lokalaviser.

 Medier24.com onsdag 23. september
2015, 10:39
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Mindre snakk og mer innsyn, Siv!
Kommentar: Finansminister Siv Jensen har gjennom to år hatt ansvaret
for at skattleggingen av 800.000 aksjonærer skjer i hemmelighet.
Hvordan kan hun snakke om åpenhet?

 Kommunal Rapport onsdag 23. september
2015, 11:24

27


Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de
ikke opplyser om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

 NTBtekst 24.09.2015 29

Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de
ikke opplyser om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

 Framtid i Nord torsdag 24. september
2015, 03:56
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I dag kanDagbladet avsløre at fle-
re stortingsrepresentanter har
store, skjulte aksjeformuer, helt
ukjent for velgerne. Hemmelig-
holdet har vært i strid med Stor-
tingets regelverk, som sier at de
folkevalgte plikter å oppgi alle
økonomisk interesser av en viss
betydning i Stortingets eget re-
gister.
Dagbladet kan dokumentere at

stortingsrepresentanter har latt
være å opplyse om aksjeeierskap

tar Flåtten kontakt igjenmed be-
skjed om at han har misforstått.
– Jeg har en hel del aksjeeier-

skap å registrere, sier han.

Formue i kjøpesenter
Lederen av Miljøpartiet de grøn-
ne, Rasmus Hansson, står opp-
ført med «ingen registrerings-
pliktige interesser». Det stem-
mer ikke, viser Dagbladets un-
dersøkelser av
aksjonærregisteret, slik det så ut
31. desember 2014.
Hansson eide da 77 168 ak-

sjer i eiendomsselskapet Sto-
rebrand Private Investor ASA.
Aksjeporteføljen var da verdt
over 570 000 kroner.
Dermed hadde den stortings-

representanten som taler var-
mest for redusert forbruk, plas-
sert sine egne sparepenger i flere
kjøpesentre. I mars var 41,7 pro-
sent av selskapets investeringer i
butikk- og handelseiendommer.
Den største investeringen var i
det 170 000 kvadratmeter store
Sørlandssenteret i Kristiansand,
som har 4000 parkeringsplasser.

– Jeg har ingenting imot bu-
tikker og næringseiendom. Vi
trenger begge deler. Men noe
er selvsagt bra og noe dårlig, så
vi flyttet pengene til det nye
bærekraftsfondet til Store-
brand, skriver Hansson i en
sms til Dagbladet.
Fondsparing omfattes ikke av

regelverket for rapportering av
økonomiske interesser.
Hanson forteller athanoppfat-

tet at aksjeporteføljen falt uten-
for det Stortinget skal opplyses
om, da han fylte ut listamed verv
og økonomiske interesser i regis-
teret.
Oscar Jarle Grimstad (Frp) sit-

ter nå med 1,8 millioner kroner
Agasti Holding, morselskapet til
flere av de trøblende Acta-sel-
skapene. Aksjeposten er ikke
oppgitt til Stortingets register.
– Jeg spurte Stortingets kontor

omdette, og fikk til svar at jeg ba-
re trengte å oppgi dette om jeg ei-
de én prosent av selskapet eller
mer.
Frp-representant Tor Andre

Johnsen eier aksjer for rundt en

halv million i flere selskaper.
– Du har bedre oversikt enn

meg, du, er Johnsens reaksjon
når Dagbladet lister opp eierska-
pene.

Privatsak
– Har du innrapportert noe

av dette til Stortinget?
– Nei, nå spør du vanskelig.

Økonomien min er jo stort sett
en privatsak, så det har jeg ikke
hatt noe behov for å rapportere
til noen om.
– Regelverket fastslår atman

skal rapportere inn når aksje-
posten overstiger 90 000 kro-
ner?
– Det har jeg ikke fått med

meg. Det er jo bare å beklage, sier
Johnsen.

Offshoreaksjer
Høyrepolitiker Hårek Elvenes
har aksjer for en drøy halv mil-
lion i John Fredriksens Seadrill.
Disse aksjene har Elvenes ikke
oppgitt i tråd med regelverket.
– Ja det stemmer nok det, sier

han.

BRØT REGLENE: Ifølge Stortingets eget regelverk skal aksjeposter i selskaper som er mer verdt enn 1G (ca 90 000 kroner) innrapporteres av stortingsrepresentantene, slik at
både velgerne og Stortingets administrasjon kjenner til forholdet. Foto: Nina Hansen

DE SKJULTE
aksjeformuene
REGISTER
Tekst: Eiliv Frich Flydal
eff@dagbladet.no
Tore Bergsaker
tbe@dagbladet.no
Ola Strømman
olast@dagbladet.no

Dagbladet fant milli-
onverdier politikerne
har hemmeligholdt
for velgerne i strid
med regelverket.

for hele 10,2 millioner kroner i
en rekke norske bedrifter.
Regelverket er tydelig på at ak-

sjeposter av en verdi på over fol-
ketrygdens grunnbeløp 1G, som
tilsvarer 90 000 kroner, skal re-
gistreres.

6,6 millioner i skjul
En av dem er næringslivsmann
og medlem i finanskomiteen,
Svein Flåtten (H).
Flåtten har en aksjepost i

Sparebank1 Midt-Norge til en
verdi av over 6,3 millioner
kroner etter dagens verdi. Han
eier også Gjensidige-aksjer for
over 300 000 kroner.

– Hvorfor har du ikke opplyst
om disse aksjepostene til registeret
for verv og økonomisk interesser
på Stortinget?
– Slike investeringer er ikke

pliktige å rapportere inn, sier
Flåtten når Dagbladet ringer.
Konstitusjonell avdeling ved

Stortinget bekrefter overforDag-
bladet at Flåtten skulle innrap-
portert aksjeformuene. Og etter
å ha sjekket regelverket på nytt,

SKJULT FORMUE:
Svein Arne Flåtten

SKJULT FORMUE:
Tor André Johnsen

SKJULT FORMUE:
Rasmus Hansson

SKJULT FORMUE:
Oskar Jarle Grimstad

SKJULT FORMUE:
Hårek Elvenes

aksjeformuene REGISTER
Dagbladet fant millionverdier politikerne har hemmeligholdt for velgerne i
strid med regelverket.

 Dagbladet 24.09.2015 32

Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de
ikke opplyser om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

 Romsdals Budstikke torsdag 24. september
2015, 04:23

32

Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de
ikke opplyser om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

 iTromsø torsdag 24. september
2015, 04:24

33

Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer
Stortingspolitiker Oskar Grimstad (Frp) fra Hareid.

 Sunnmørsposten torsdag 24. september
2015, 04:24

34

Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer  Troms Folkeblad torsdag 24. september
2015, 04:32

35
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Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Ifølge regelverket skal
alle aksjeposter verdt mer enn 90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet.
Avisen har dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som ikke er
meldt inn til registeret.

Politikere brøt regelverk: Hemmeligholdt aksjer verdt 10 millioner
for velgerne og Stortinget
Dagbladet fant millionverdier politikerne har hemmeligholdt for velgerne i
strid med regelverket. Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no Tore Bergsaker
tbe@dagbladet.no Ola Strømman olast@dagbladet.no UTVIKLER - Nei,
nå spør du vanskelig.

 Dagbladet torsdag 24. september
2015, 05:30

36


Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de
ikke opplyser om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

 NTBtekst 24.09.2015 41

Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer
Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de ikke
opplyser om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

 E24 torsdag 24. september
2015, 05:43

42

Flere på Stor tin get oppgir ikke aksje for muer
Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de ikke
opplyser om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

 ABC Nyheter torsdag 24. september
2015, 06:32

43

Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer
Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de ikke
opplyser om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

 Aftenposten - Login torsdag 24. september
2015, 06:52

44

Fleire på Stortinget rapporterer ikkje inn aksjeformuar
Fleire stortingsrepresentantar har store aksjeformuar som dei ikkje
opplyser om, trass i at alle økonomiske interesser av ein viss storleik skal
bli meldt inn i Stortingets eige register.

 Hordaland torsdag 24. september
2015, 07:18

45

Fleire på Stortinget rapporterer ikkje inn aksjeformuar
Fleire stortingsrepresentantar har store aksjeformuar som dei ikkje
opplyser om, trass i at alle økonomiske interesser av ein viss storleik skal
bli meldt inn i Stortingets eige register.

 Firda Tidend torsdag 24. september
2015, 07:21

46

Dagbladet avslører at stortingspolitikere holder aksjeformuer for
millioner av kroner hemmelig
Etter innsyn i aksjonærregisteret. Oslo (NTB): Flere
stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de ikke opplyser
om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register.

 Medier24.com torsdag 24. september
2015, 07:54

47


Fleire på Stortinget rapporterer ikkje inn aksjeformuar
(NPK-NTB): Fleire stortingsrepresentantar har store aksjeformuar som
dei ikkje opplyser om, trass i at alle økonomiske interesser av ein viss
storleik skal bli meldt inn i Stortingets eige register.

 Nynorsk Pressekontor 24.09.2015 48

Oppga ikke aksjeformuer  NRK Vestfold torsdag 24. september 49
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Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de ikke har
opplyst om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

2015, 08:16

Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer
Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de ikke
opplyser om, til tross for at alle økonomiske interesser av en viss
betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

 Ukeavisen Ledelse torsdag 24. september
2015, 08:36

50

Investerte i bilbasert shoppingsenter
Rasmus Hansson (MDG) plasserte sparepengene i shoppingsenter med
gigantparkering. - Problemet med kapitalismen er vekstfokuset, sa
Hansson i 2013.

 Dagbladet torsdag 24. september
2015, 13:56

51

Hadde skjult aksjeformue på 1,8 millioner
Oskar Jarle Grimstad REGELVERKSBRUDD: Oskar Jarle Grimstad hadde
skjult aksjeformue på 1,8 millioner. Foto: Stortinget/Terje Heiestad.

 Nærnett torsdag 24. september
2015, 14:44

54

Her kan du søke blant alle Norges aksjeeiere
Skatteetaten har gitt innsyn i det såkalte aksjonærregisteret. Her kan du
laste ned og søke i hva blant andre stortingsrepresentantene har
investert penger i.

 ABC Nyheter torsdag 24. september
2015, 17:40

55
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Stortingsrepresen-
tant Svein Flåtten (H) 
fra Sandefjord har 
unnlatt å rapportere 
aksjer til verdier på 
over 6,8 millioner 
kroner for Stortinget.
Magnus nilsen
redaksjonen@sb.no
901 09 010

Skatteetatens aksjonærregister 
har fram til nå vært unntatt of-
fentlig innsyn.

Flåtten, som er medlem av 
Finanskomiteen, har aksjepos-
ter i Sparebank1 Midt-Norge til 
en verdi av 6,3 millioner kroner, 
og i Gjensidige for 300.000 kro-
ner, meldte Dagbladet torsdag.

regelendring
– Burde ikke du som er medlem 
i Finanskomiteen ha vært klar 
over at dette skulle innrappor-
teres?

– Jo, i aller høyeste grad. År-
saken er at jeg ikke har fått med 
meg regelendringene som kom 
i 2012, sier Flåtten.

I 2012 ble Stortingets regel-
verk endret fra at kun selskaps-
inte resser som overskrider en

"
Jeg har ingen god 
unnskyldning for 
ikke å ha fått med 

meg regelendringene.
Svein flåtten
stortingsrepresentant Høyre

prosent av selskapskapitalen 
skulle rapporteres, til at også 
grunnbeløpet i folketrygden 
(1G) ble innrapporteringspliktig.

Flåtten viser til at han har 
vært nøye med å innrapportere 
alt han trodde han var pliktig til 
å redegjøre for.

– Jeg har ingen god unnskyld-
ning for ikke å ha fått med meg 
regelendringene. Jeg gjorde 
rapporteringene i går kveld, 
sier Flåtten.

Positiv til innsyn
Han forteller at han er positiv til 
både Stortingets regelverk og 
det generelle innsynet i aksjo-
nærregisteret, og at han med 
glede viser fram at han støtter 

norsk næringsliv:
– Det er to grunner som gjør 

det relevant for velgerne å vite 
dette. For det første gir det inn-
syn i saker hvor det kan ha be-
tydning. For det andre snakker 
vi politikere mye om å investere 
i næringslivet. Da kan det være 
relevant at velgerne vet at noen 
av oss bruker sparepengene 
våre til slike investeringer.

Flere politikere har brutt re-
gelverket, og totalt har stor-
tingspolitikere latt være å rap-
portere aksjer for over 10 milli-
oner kroner.

Unnlot å rapportere aksjer for seks millioner

flåtten legger seg flat
har latt vÆre å innraPPortere: Skatteetatens aksjonærlister viser at stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) har unnlatt å rapportere aksjeposter til en verdi av 
over 6 millioner kroner. arkivfoto: flemming hofmann tveitan

lavere rente: 
Sentralbanksjef Øystein Olsen 
har satt ned renten.  
 foto: norgeS Bank

Norges Bank kutter  
styringsrenta med 0,25 
prosentpoeng til 0,75 
prosent. Det gir økt risiko 
for enda raskere vekst  
i boligprisene.
Magnus nilsen/nTB
redaksjonen@sb.no
901 09 010

Aldri har rentenivået vært lave-
re i Norge.

– Vekstutsiktene for norsk 
økonomi er svekket, og vi ven-
ter at inflasjonen etter hvert vil 

avta. Styringsrenten settes der-
for ned nå, sier sentralbanksjef 
Øystein Olsen.

E24 melder at rentekuttet har 
senket den norske kronekur-
sen, og at en svensk krone nå 
koster mer enn den norske. Pri-
sen for en svensk krone ligger 
nå så vidt i overkant av en norsk 
krone.

Under redegjørelsen for ren-
tebeslutningen klokken 10.30 
viser sentralbanksjefen til at la-
vere rent innebærer en risiko 
for at boligprisene kan øke ras-
kere enn dagens tempo. Samti-

dig gir utsikter for svak vekst i 
norsk økonomi behov for en 
rentenedgang for å holde akti-
viteten i økonomien oppe.

Sentralbanksjefen viser til at 
renten kan bli satt ytterligere 
ned i år. Neste rentebeslutning 
tas 5. november.

Om situasjonen utenfor lan-
dets grenser sier Olsen følgen-
de:

– Det er moderat vekst i ver-
densøkonomien, og aktivitet 
hos Norges handelspartnere tar 
seg gradvis opp. Styringsrenten 
hos våre handelspartnere er 

nær null, og den ventede rente-
oppgangen er skjøvet på i tid.

Etter at Norges Bank satt ned 
styringsrenten med 0,25 pro-
sentenheter til 1, 25 prosent i 
desember 2014 holdt sentral-
banken renten uendret under 
rentebeslutningene i mars og 
mai i år, før den ble satt ned un-
der forrige rentemøte i juni.

Før rentekuttet i desember 
2014 hadde styringsrenten lig-
get uendret på 1,50 prosent si-
den den ble satt ned med 0,25 
prosentenheter i mars 2012.

renta har aldri vært så lav som nå

Flåtten legger seg flat
Stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) fra Sandefjord har unnlatt å
rapportere aksjer til verdier på over 6,8 millioner kroner for Stortinget.

 Sandefjords Blad 25.09.2015 57

9. okt.: Her finner du gull - og sånn bruker du det
Etter to år med hardt arbeid og mye mas, har journalist Vegard Venli i
Kommunal Rapport fått gjennomslag: Skatteetatens aksjonærregister er
nå åpent for innsyn. Her er det gull for alle fagmedieredaksjoner!

 Fagpressenytt fredag 25. september
2015, 11:08

57

FORDELERtil våre lesere
!

Anitas Hitparade - Anita Hegerland
Endelig kommerAnitaHegerlandmedsitt eget, store show!

Medsitt storeorkester, dansereogkorister, har hunsatt sammendet

beste fra sin karrieregjennom45år. I tilleggvil hun fremføre låter

avartister somhar inspirert henne.Velkommen til enoktoberkveld

påNøtterøyKulturhus fylt avvarme, nærhetogbegeistring!

NÅR: Torsdag15. oktober kl. 19.00

HVOR: NøtterøyKulturhus

BILLETTER: 33402001

Man-frekl. 10.00–13.00ogTors. kl. 10.00–18.00

1 time før forestilling.

VEDKJØP: Tamedannonsen (klipput)
eller vis annonsenpådinmobil (eavisen) 2for1

Ord.pris
kr. 395,-

+bill.avgift
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Stortingsrepresen-
tant Svein Flåtten (H) 
fra Sandefjord har 
unnlatt å rapportere 
aksjer til verdier på 
over 6,8 millioner 
kroner for Stortinget.
Magnus nilsen
magnus.nilsen@tb.no
901 09 010

OslO: Skatteetatens aksjonær-
register har fram til nå vært 
unntatt offentlig innsyn.

Flåtten, som er medlem av 
Finanskomiteen, har aksjepos-
ter i Sparebank1 Midt-Norge til 
en verdi av 6,3 millioner kroner, 
og i Gjensidige for 300.000 kro-
ner, meldte Dagbladet torsdag.

regelendring
– Burde ikke du som er medlem i 
Finanskomiteen ha vært klar 
over at dette skulle innrapporte-
res?

– Jo, i aller høyeste grad. År-
saken er at jeg ikke har fått med 
meg regelendringene som kom 
i 2012, sier Flåtten.

I 2012 ble Stortingets regel-
verk endret fra at kun selskaps-
interesser som overskrider én

"
Jeg har ingen god 
unnskyldning for 
ikke å ha fått med 

meg regelendringene
svein FlåTTen
stortingsrepresentant Høyre

prosent av selskapskapitalen 
skulle rapporteres, til at også 
grunnbeløpet i folketrygden 
(1G) ble innrapporteringspliktig.

Flåtten viser til at han har 
vært nøye med å innrapportere 
alt han trodde han var pliktig til 
å redegjøre for.

– Jeg har ingen god unnskyld-
ning for ikke å ha fått med meg 
regelendringene. Jeg gjorde 
rapporteringene i går kveld, 
sier Flåtten.

Positiv til innsyn
Han forteller at han er positiv til 
både Stortingets regelverk og 
det generelle innsynet i aksjo-
nærregisteret, og at han med 
glede viser fram at han støtter 
norsk næringsliv:

– Det er to grunner som gjør 
det relevant for velgerne å vite 
dette. For det første gir det inn-
syn i saker hvor det kan ha be-
tydning. For det andre snakker 
vi politikere mye om å investere 

i næringslivet. Da kan det være 
relevant at velgerne vet at noen 
av oss bruker sparepengene 

våre til slike investeringer.
Flere politikere har brutt re-

gelverket, og totalt har stor-

tingspolitikere latt være å rap-
portere aksjer for over 10 milli-
oner kroner.

Unnlot å rapportere aksjer for seks millioner

Flåtten legger seg flat

har laTT vÆre å innraPPOrTere: Skatteetatens aksjonærlister viser at 
stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) har unnlatt å rapportere aksjeposter til en verdi av over 6 millioner 
kroner. FOTO: Flemming hOFmann TveiTan

Flåtten legger seg flat
Stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) fra Sandefjord har unnlatt å
rapportere aksjer til verdier på over 6,8 millioner kroner for Stortinget.

 Tønsbergs Blad 26.09.2015 59

– Jeg er komfortabelmeddet,men jeg ser
at det er lett å problematisere og at noen
kan mene at dette er uheldig og uggent.
Menmøtene var innenfor reglene, sierOve
Trellevik (H) i næringskomiteen – en av
politikerne som har sittet på begge sider av
bordet.

Lakseaksjer
Trellevik har en aksjepost han selv anslår å
være på over 600 000 kroner i fiskeri- og
oppdrettsselskapet Austevoll Seafood og
en mindre aksjepostMarine Harvest.
– Aksjene er en slags pensjonsspa-

ring, sier Trellevik til Dagbladet.
Selskapene selger laks for milliarder av

kroner hvert år til verdensmarkedet og er
svært sårbare for endringer i regel- og av-
giftspolitikken, som styres fra Stortinget.
Havbruksmeldingen, som ble vedtatt i ju-
ni, regulerer næringa i åra som kommer.

– Er det politikk i meldingen som vil føre

Stortinget lager rammevilkår, lover og
konsesjoner for norske bedrifter og selska-
per. Nå kan Dagbladet avsløre at flere poli-
tikere i Stortingets næringskomité har
tjent penger på aksjer i selskaper som er
sterkt berørt av komiteens arbeid.

til økt profitt for oppdrettsselskapene?
– Ja, på sikt. Men vi lager rammebe-

tingelser for alle selskapene, sier Trel-
levik.

– Politikken du var med å vedtahar kon-
sekvenser for selskapene der du er medeier?
– Selvfølgelig , sier Trellevik, som un-

derstreker at eierskapet er oppført i Stor-
tingets interesseregister.
Meklerhuset Pareto konkluderte i som-

mermed at Havbruksmeldingen vil føre til
både høyere laksepriser og lavere drifts-
kostnader for oppdretterne.

– Kolossal vekst
– Havbruksmeldingen legger opp til en
kolossal vekst og det er eierne i opp-
drettsnæringen som tjenerpå det, sier
næringspolitisk talsperson Torgeir
Knag Fylkesnes i SV til Dagbladet.

– Hvor sentral var næringskomiteen i ar-
beidet med å lage Havbruksmeldingen?

– De varmer sentrale ennman er vant til
i Stortingsarbeid. Meldingen fikk mye kri-
tikk og ble sett på som veldig uferdig.

Overrasket
Deandremedlemmene avnæringskomite-
en visste ikke om Trelleviks aksjepost.
– Nei, det kan jeg ikke erindre, sier Odd

Omland (Ap).
Heller ikke komitéleder Geir Pollestad

var kjent med aksjeposten.

– Svært fornøyde
Marine Harvest var «svært fornøyde» med
Havbruksmeldingen. .
Ifølge innstillingen fra komiteen var

Trellevik blant politikerne som gikk mot
en generell arealavgift for plassene i fjorden
oppdrettsselskapene bruker. Arealavgiften
kunne blitt svært kostbar for begge selska-

TJENER PÅ
TELENOR, VÅPENSALG OG FISK

En næringspolitiker på
Stortinget inviterte et fiske-
riselskap han eier aksjer i til
å diskutere utformingen av
Havbruksmeldingen. Han er
ikke den eneste på Stortin-
get med aksjeinteresser i
selskaper han møter på
jobb.
Tekst: Eiliv Frich Flydal
eff@dagbladet.no

>>> Saken fortsetter på neste side
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AKSJEEIER: Ove
Trellevik (H) har
aksjer i Austevoll
Seafood for «mellom
seks og sju hundre
tusen» og i Marine
Harvest for 10 000.

Foto: Tomas Moss

AKSJEEIER: Jørund
Rytman (Frp) har
aksjer i Kongsberg
gruppen for rundt
25 000 kroner og
aksjer i shippingsel-
skapet Solvang.

Foto: NTB Scanpix

AKSJEEIER: Odd
Omland (Ap) har
aksjer i Telenor for
110 500 kroner. De
har steget 25,5
prosent siden han
ble innvalgt på
Stortinget i 2013.

POLITIKERNES DOBBELTROLLER

ALL MAKT I DENNE SAL: Fra Stortinget regulerer flere politikere selskapene de eier aksjer i. De siste åra har de også tjent på godt aksjemarked. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Regulerer
milliard-

bedrifter fra
Stortinget:

Telenor, våpensalg og fisk
Regulerer milliard- bedrifter fra Stortinget: En næringspolitiker på
Stortinget inviterte et fiskeriselskap han eier aksjer i til å diskutere
utformingen av Havbruksmeldingen. Han er ikke den eneste på
Stortinget med aksjeinteresser i selskaper han møter på jobb.

 Dagbladet 28.09.2015 60

Næringspolitikere: Tjener penger på selskaper de regulerer Aksjer i
våpen, shipping og laks Treffer selskapene sine på grillfest og i
eksklusive møter
Stortingsrepresentant i næringskomiteen inviterte fiskeriselskap han eier
aksjer i til eget møte for å diskutere hvordan Havbruksmeldingen skulle
utformes.

 Dagbladet mandag 28. september
2015, 06:47

60

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 4 av 270

http://ret.nu/7Qnpqqy
http://ret.nu/4sX9RNaq
http://ret.nu/rNgFuh3
http://ret.nu/nEOqktir
http://ret.nu/9yPZlucJ
http://ret.nu/5abIIf4W
http://ret.nu/HwDaBq4F
http://ret.nu/jksr2VJe
http://ret.nu/OKvuEkqM


Selger aksjer etter Dagblad-avsløring
Stortingspolitiker eier aksjer i Telenor mens han regulerer selskapet i
næringskomiteen.

 Dagbladet mandag 28. september
2015, 09:30

67

Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for
- Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer
demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. Like før sommeren ble
Havbruksmeldingen vedtatt i Stortinget.

 Bergens Tidende mandag 28. september
2015, 09:32

70

- Stortingspolitikarar tener pengar på selskapa dei regulerer
Fleire næringspolitikarar på Stortinget har aksjar i selskap de sjølve er
med på å regulere, skriv Dagbladet.

 NRK mandag 28. september
2015, 09:57

72

Odd Omland selger aksjene sine
Stortingsrepresentant Odd Omland (Ap) selger sine aksjer i Telenor og
Aker etter Dagbladets avsløring av flere næringspolitikeres
eierinteresser.

 Fædrelandsvennen -
Login

mandag 28. september
2015, 12:30

74

Sjekk hvor lite trønderne eier i Det norske
Det norske er tuftet på trøndersk investeringsvilje og gründerånd, men de
sju gründerne fra Trondheim, Stjørdal og Inderøy er for lengst ute av
ledelsen i oljeselskapet. Nå viser det seg at trønderne også står svakt på
eiersida.

 Adresseavisen Pluss mandag 28. september
2015, 13:45

76

Vil diskutere stortingspolitikernes aksjeinteresser i
næringskomiteen
Geir Pollestad (Sp) vil vite det når kollegene har eierinteresser i selskaper
som påvirkes av sakene komiteen hans behandler.

 Dagbladet mandag 28. september
2015, 15:57
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Presseskikk: Drammens Ti-
dende arbeider etter Vær Var-
som-plakatens regler for god 
presseskikk. Den som mener 
seg rammet av urettmessig av-
isomtale, oppfordres til å ta 
kontakt med redaksjonen. 

Hjelp oss å bli korrekte: Dram-
mens Tidende setter store krav til 
troverdighet. Feil og uklarheter blir 
rettet opp.  Vi takker lesere som 
hjelper oss med å få fram korrekte 
opplysninger.  
E-post: redaksjonen@dt.no       

Klager: Pressens Fagli-
ge Utvalg er klageorgan 
som behandler klager 
mot pressen i presseetiske spørsmål. 
Adresse: Prinsensgt. 1, 
postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. 
Telefon 22 41 56 80, faks 22 41 19 80.
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Aksjonærregisteret har nå åpnet seg for 
innsyn. Jørund Rytman (Frp) og hans kolle-
ger i politikken bør gjøre det samme. 

LeDer

Dette skjer på dt.no i dag

TimeLapse 
av månen
Se fabelaktig timelapse 
av måneformørkelsen 
på DT.NO.

Disney-
DiLLa 
Se den fantastiske 
Disney-samlingen som 
er til salgs – på DT.NO.

Den økonomiske gevinsten politikeren 
Rytman eventuelt kunne ha hentet ut 
ved å forsøke å påvirke Kongsberg 
Gruppens aksjekurs gjennom, er så liten 
at den ikke er egnet til å utløse noen stor 
harme. Det er allikevel uheldig at Ryt-
man selv ikke har reflektert over sam-
menhengen mellom aksjeposten i 
Kongsberg-selskapet og  den politiske 
posisjonen han befinner seg i.
Hvis du på den ene siden er en politiker 
som argumenterer for å selge våpen til 
Israel og på den andre siden er en privat 
investor som eier aksjer i selskapet som 
kan tjene på det, vil det være lett for den 
som ønsker det å så tvil om din habilitet. 
Du er per definisjon inhabil hvis det 
foreligger omstendigheter som er egnet 
til å svekke tilliten til din upartiskhet.  
 – Flere politikere burde investere i 
aksjer, sier Jørund Rytman. Det er ikke 
forbudt for en politiker å handle aksjer. 
Men det er ikke forbudt for en politiker å 
være åpen heller. Jørund Rytman burde 
ha rapportert inn sin lille aksjepost i 
KongsbergGruppen. Eller kvittet seg 
med den.  
Det kan selvsagt fremstå som flisespik-
keri å henge seg opp i Rytmans lille 
aksjepost. Dette handler imidlertid ikke 
mest om flisespikking. Det handler om 
prinsipper. I dette tilfellet det som for 
politikere burde være to av de helligste 
av dem alle: Habilitetsprinsippet og 
åpenhetsprinsippet.  

Dette handler 
imidlertid ikke 
mest om flise-
spikking. Det 
handler om 
prinsipper.

Journalister, og alle andre som ønsker 
det, kan fra nå av be om innsyn i hva 
enkeltpersoner og selskaper eier av 
aksjer. Avisen Dagbladet fulgte denne 
uken opp åpningen av aksjeregisteret 
med å undersøke hva våre næringspoliti-
kere på Stortinget eier av aksjeposter. 
Frp-  og Buskerudrepresentant Jørund 
Rytman (bildet) er blant stortingspoliti-
kerne som blir omtalt under tittelen: 
«Tjener penger på selskaper de regule-
rer». Dagbladet kan fortelle at Jørund 
Rytman eier aksjeposter i to selskaper 
han har mulighet til å påvirke fra sin post 
i næringskomiteen. Avisen vier spesielt 
eierposten i våpenprodusenten Kongs-
berg Gruppen ASA stor plass. Rytman 
har pleiet direkte kontakt med Kongs-
berg Gruppen, både via møter og årlig 
grillfest, samtidig som han har hatt 
eierinteresser i bedriften. Som medlem 
av næringskomiteen har han argumen-
tert for å redusere statens eierandel i det 
samme selskapet.   
rytman har ikke brutt noe formelt 
regelverk. Stortingsrepresentanter en 
nemlig ikke forpliktet til å rapportere inn 
eierinteresser under 90.5000 kroner i 
Stortingets interesseregister. Rytmans 
aksjepost i KongsbergGruppen er mer 
beskjeden enn som så, den har per nå en 
anslått verdi på i underkant av 25.000 
kroner. Han har eid aksjene omtrent like 
lenge som han har sittet på Stortinget, 
han kan ikke huske kjøpstidspunktet 
nøyaktig. 

Rytman og 
reglene

"

Rytman og reglene
Aksjonærregisteret har nå åpnet seg for innsyn. Jørund Rytman (Frp) og
hans kolleger i politikken bør gjøre det samme.
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6 Nyheter

Dagens Næringsliv har 
gått gjennom det nylig 
offentliggjorte aksjo-
nærregisteret for 
departementsråder, 
statssekretærer og 

politiske rådgivere. Det viser at en 
rekke av landets mektigste byrå-
krater og politikere har aksjer for 
betydelige beløp. 

For eksempel:
l Departementsråd i Landbruks- 
og matdepartementet Leif Forsell: 

759.097 kroner i blant annet to 
oppdrettsselskaper.
l Regjeringsråd ved Statsminis-
terens kontor (SMK) Nina Frisak: 
475.000 kroner i Arendal Fosse-
kompani.
l Statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 
Paul Chaffey: 1.528.020 kroner i 
blant annet Frontline. 

Men i motsetning til stortingsre-
presentanter og statsråder er de 
ikke pliktig å oppgi sine økono-
miske interesser i et offentlig til-
gjengelig register. Det finnes heller 
ingen felles retningslinjer for hvor-
dan de øverste byråkratene i Norge 
skal håndtere aksjekjøp. Det bør 
det bli, ifølge lederen i Stortingets 
næringskomité, Geir Pollestad (Sp). 

Statsråd Jan Tore Sanner er 

overfor DN åpen for å «forsterke 
de etiske retningslinjene». 

Åpenhet, åpenhet, åpenhet
Pollestad mener det bør være like 
store krav til åpenhet for departe-
mentsråder og statssekretærer 
som for stortingsrepresentanter 
og statsråder. Og at de alle 
sammen bør holde seg unna 
enkeltaksjer. 

– Hvis en måler ut fra mengde 
makt, er det ingen grunn til å skille 
mellom oss, statsråder, departe-
mentsråder og statssekretærer, 
sier han. 

Han får støtte av sin komitékol-
lega Øyvind Korsberg (Frp). Begge 
vil at dagens åpenhetsregister 
også bør gjelde toppbyråkrater og 
statssekretærer. 

– Det viktigste er åpenhet. Og at 
grensen for å registrere aksjer bør 
være null, ikke 1G som i dag. For 
departementsråder bør en kunne 
stille enda strengere krav. De bør 
ikke eie enkeltaksjer, sier Polle-
stad. 

– Et forbud?
– Nei, jeg mener de bør ha alle 

forutsetninger for selv å forstå at 
det ikke er lurt. En som blir valgt 
inn på Stortinget, bør kunne 
beholde aksjene i en familiebe-
drift, men hvis man ikke må eie 
enkeltaksjer, bør man avstå fra 
det. Det er ikke noe stort offer å 
måtte selge en Telenor-aksje og 
sette pengene i et fond, sier Polle-
stad. 

Øverste byråkrat i Landbruks- 
og matdepartementet (LMD), Leif 

Forsell, har investert tilsammen 
for nærmere 800.000 kroner i 
blant annet DNB og Gjensidige, 
men også henholdsvis 40.000 
kroner og 250.000 kroner i opp-
drettsselskapene Marine Harvest 
og Bakkafrost. Mattilsynet, som er 
kontrollinstans overfor oppdret-
terne, er underlagt Forsells depar-
tement. 

– Departementene har lagt stor 
vekt på at Mattilsynet skal være 
uavhengig i tilsynsrollen og at 
vedtakskompetansen plasseres 
slik at klagebehandling skjer i 
Mattilsynet. Jeg ser derfor ingen 
problemer med å være eier av 
aksjer i de to nevnte oppdrettssel-
skapene. Bakkafrost driver forøv-
rig sin oppdrettsvirksomhet på 
Færøyene hvor Mattilsynet ikke 

Vil ha strengere aksjeregler

POLITIKK 
Tore Gjerstad, 
Anne Kari Haug  
og Kristian Skard
Oslo

Regjeringsråd Nina Frisak har aksjer i et 
kraftselskap. Statssekretær Paul Chaffey 
har gått tungt inn i Frontline. Ifølge 
lederen i Stortingets næringskomité  
bør de ut av enkeltaksjer.

tirsdag 29. september 2015 | Dagens Næringsliv

Vil ha strengere aksjeregler
Regjeringsråd Nina Frisak har aksjer i et kraftselskap. Statssekretær Paul
Chaffey har gått tungt inn i Frontline. Ifølge lederen i Stortingets
næringskomité bør de ut av enkeltaksjer.
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+ Les mer:
Hver lørdag finner du alle
økonominyhetene i seksjon 2

Detnorskeer tuftetpå
trøndersk investeringsvilje og
gründerånd,mende sju
gründerne fraTrondheim,
Stjørdal og Inderøyer for
lengstuteav ledelsen i
oljeselskapet.
Nå viser det seg at trønderne
også står svakt på eiersida.
Ifølge Aksjonærregisteret, som
Skatte-etaten nylig åpnet for
offentlig innsyn, viser at bare
4,2 prosent av aksjene i Det
norske er eid av enkeltpersoner
eller selskapermedpostadresse
i Trøndelag.

Største trøndernr. 38
Tallene er fra årsskiftet 2014/15.
Tre av fire trønderaksjonærer
har tilhold i Trondheim, mens
resten er spredt over hele
regionen.
Faktum er at Oslo sitter med

bukta og begge endene i det
trønderske oljeselskapet. Til
sammen eier investorer med
postadresse Oslo 76 prosent av
aksjene. Kjell Inge Røkke-kon-
trollerte Aker Capital på Aker
Brygge er den dominerende
eieren med en eierandel på 50
prosent.
Siden den spede starten i

2005, har Det norske vært
gjennom børsnotering, fusjon-
er og oppkjøp. Konsekvensen
er at de fleste opprinnelige
aksjonærene er blitt vannet ut.
På lista over de største aksjo-

nærene må vi helt ned til
38.-plass for å finne den første
trønderen. Det er Sparebank1

SMN Invest, som eier 0,2 pro-
sent avaksjene.Nesten likemye
eies av Heglund- og Brekke-
familiene, mens gründerne
Anton Tronstad, Erik Haugane
og Arne Grønlie fortsatt eier
rundt 0,15 prosent hver.
Med fredagens sluttkurs på

Oslo Børs, er aksjeposten til
hver av de tre gründerne verdt
14-15millioner kroner.
Foruten Aker Capital, er lista

over de største eierne dominert
av norske ogutenlandske fond.

Mange småaksjonærer
Det norske har røtter helt til-
bake til 2001,mendet var først i
2005 at oljeselskapet ble eta-
blert med trønderske eiere.
Kjente trondheimsfjes som
Kaare M. Gisvold, Trond
Brekke, Terje Roll Danielsen og
Gunnar Heglund vrengte lom-
mene, og greide å skrape sam-
men 160 millioner kroner i ny
egenkapital.

I dag har gjennomsnittsaks-
jonæren fra Trøndelag en be-
skjeden eierandel, men i antall
erde fortsattmange. IfølgeAks-
jonærregisteret er hver femte
aksjonær i Det norske bosatt i
Trøndelag.
Det gleder Det norskes

kommunikasjonsdirektør Rolf
Jarle Brøske.
– Det var mange trønderske

aksjonærer som gikk inn da
selskapet ble etablert som Per-
tra i sin tid. Mange av dem er
med fortsatt. Det viser at de har
tro på selskapet, og det synes vi
er positivt, sier han.
– Hva tenker du om at tre

fjerdedeler av aksjene eies av
investorer iOslo?
– Det understreker at Aker er

vår største eier. Det er avgjø-
rende for regnestykket. Men
det viktigste det forteller meg,
er at Det norske er et virkelig
rendyrket norsk oljeselskap. Vi
har hovedkontor i Trondheim,
opererer utelukkende på norsk
sokkel, og den store majorite-
ten av eierskapet er helnorsk.
– Er det et poeng for dere at

flest mulig aksjonærer hører
hjemme i Trøndelag?
– Jeg håper at så mange som

mulig synes det er interessant å
investere i Det norske, uav-
hengig av postadresse. Det er
klart det er hyggelig å se at så
mange trøndere velger å inve-
stere i selskapet, og åpenbart
følger med oss. Vi får ofte hen-
vendelser fra aksjonærer i
Trøndelag. Det liker vi, fordi vi
vil ha engasjerte eiere, svarer
Brøske.
BÅRDOVEMOLBERG95021523
baard.ove.molberg@adresseavisen.no

Trønderske investorerhar ikkemyedeskulle sagt i sitt
egetoljeselskap.

Trønderneeier
bareen flikav
Detnorske

Jeghåperat så
mangesommulig
synesdeter
interessantå
investere iDet
norske,uavhengig
avpostadresse.
Rolf Jarle Brøske,
kommunikasjonsdirektør
i Det norske

Det norske har hovedkontor i Residence-kvartalet på Torvet i Trondheim sentrum.
Foto: FOTO: MORTEN ANTONSEN

»Trondheim

Oljeselskap

«

Befaring: Under tingrettssaken var
partene på befaring på kulturhuset
på Frøya. Nå er det klart at Gustav
Witzøes (t.h.) selskap Kverva får
trekke fra tilskuddet på skatten.
Fra venstre: investeringsdirektør
Thomas Jessen i Kverva og prosjek-
direktør Svein Jarle Midtøy ved
kulturhuset. Foto: GLEN MUSK

Nybygg: Gjennom selskapet Kverva ga oppdrettsgründer Gustav
Witzøe 50 millioner kroner til byggingen av ny skole og kulturhus på
Frøya. Foto: GLEN MUSK

Trønderne eier bare en flik av Det norske
Trønderske investorer har ikke mye de skulle sagt i sitt eget oljeselskap.
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Endelig er vår kompakte SUV tilbake.
Mer moderne, mer allsidig og mer sofistikert. Her får du design, kjøreegenskaper og førermiljø
i toppklasse. Og bagasjeplass du ikke trodde var mulig. Velg mellom 1,5 l bensin og 1,6 l diesel.

HR-V: Drivstofforbruk blandet kjøring: 4,0–5,7 l/100 km. CO2-utslipp: 104–134 g/km. Miljøklassifisering: EURO 6. Imp.: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). www.honda.no

■ Honda HR-V fra kun 249.900,-

Østlandsk Auto Østlandsk Auto AS
Herbergveien 15, 1710 Sarpsborg
Tlf.: 69 15 89 89

Man-ons: 08.30 - 17.00
Torsdag: 08.30 - 19.00
Fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 14.00

LANSERINGSKAMPANJE
Ved kjøp av ny Honda i kampanjeperioden,
21/9 - 3/10, får du komplette vinterhjul
og serviceavtale eller hengerfeste for
kun kr 9.900,-
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En mann i 60-årene ble natt til i dag pågrepet etter 
tumulter med en kvinne. Men den eldre mannen overga 
seg ikke uten dramatikk da politiet kom.

Forholdet skjedde natt til tirsdag på en adresse i 
Halden sentrum.

Da politiet kom for å pågripe mannen, møtte han dem 
med en trukket kniv.

– Mannen ble påsatt håndjern, og sitter nå i arresten 
hos oss, sier politiets operasjonsleder til HA tirsdag 
morgen.

Ingen personer skal ha kommet til skade under 
pågripelsen.

Truet med kniv
Den varme høstsola vi har hatt i Halden og Aremark de 
siste dagene, ser ut til å bli værende litt til.

Er du en av de heldige som har nettopp har startet 
høstferie, kan du glede deg over ukas varsel fra meteoro-
logene. De lover nemlig pent vær i flere dager til.  

For mens Nord-Norge forbereder seg på årets første 
høststorm, har uka startet på best mulig vis i distriktet. 

– Vi snakker lettskyet pent vær, og behagelige 
temperaturer på dagtid, sier statsmeteorolog Anita 
Ager-Wiik.

Bare å nyte ferien
Flere tusen våpen i Norge er registrert på eiere som ikke 
er i live. I Østfold alene dreier det seg om rundt 3.500, 
skriver NRK Østfold.

Politiet innrømmer overfor NRK at de ikke har gode 
nok rutiner for innsamling av våpen når personer dør.

– Det er viktig for politiet å få kontroll på hvor våpnene 
befinner seg og kontroll på at ingen tar over disse 
våpnene, uten at det skjer med politiets tillatelse, sier 
Steinar Talgø i Politidirektoratet.

Hvis du har arvet et våpen og er usikker på om det er 
innenfor reglementet, kan du ta kontakt med Østfold 
politidistrikt.

Vil ha inn våpen

Begge kommunesty-
repolitikere til Miljø-
partiet De Grønne i 
Halden har aksjer i 
Statoil.
Morten Ulekleiv og thoMas 
lilleby
morten.ulekleiv@ha-halden.no
414 14 004

– Dette er aksjer jeg har hatt i 
mange år, men jeg har aldri ak-
tivt kjøpt aksjer i Statoil. Dette 
er aksjer jeg har fått som et re-
sultat av fusjoner og fisjoner i 
Hydro for mange år siden. Det 
kan godt være at jeg bare reali-
serer dem, forklarer Øivind 
Holt.

I forrige uke ble aksjonærre-
gisteret frigitt. På HAs nettsider 
kan du se oversikten over alle 
eierpostene politikerne i kom-
munestyret i Halden sitter på.

Det mest oppsiktsvekkende 
er kanskje aksjepostene til Mil-
jøpartiet De Grønnes to repre-
sentanter i kommunestyret. De 
er tydelige på at de ønsker et 
grønt skifte og at klimagassut-
slipp, knyttet til olje og gass, 
skal reduseres med 100 prosent 
i de store byene. De gikk til valg 
på et oppgjør med ensidig sat-
sing på oljenæringa og vil fase 

ut all olje- og gassvirksomhet i 
løpet av 20 år.

Likevel viser det seg at både 
Øivind Holt og Vibeke Julsrud 
har aksjer i Statoil. HA stiller de 
spørsmålet om det er greit at de 
to miljøpolitikerne sitter på ak-
sjer i Norges største oljeselskap.

Men det må ikke nødvendig-
vis være negativt å eie aksjer i 
et oljeselskap, hevder Øivind 
Holt, som også understreker at 
Staten eier 35 prosent av aksje-
ne og at aksjonærene sammen 
med staten kan bidra til at Sta-
toil blir en del av det omtalte 
grønne skiftet.

– Statoil kan gjerne bli et 
energiselskap som driver med 
grønn energi. Det har også vært 
aksjoner for å få Statoil til å kut-
te ut den forurensende delen av 
virksomheten sin, understre-
ker De Grønnes frontfigur i Hal-
den.

Det er ikke noe til hinder for 
at folkevalgte har aksjer.

– Jeg har alltid drevet egen 
virksomhet og har derfor ingen 
pensjonsordning. For meg har 
det derfor vært helt nødvendig 
å gjøre noen økonomiske plas-
seringer, forteller Holt.

For Vibeke Julsruds del drei-
er det seg bare om en svært li-
ten aksjepost, verdt noen få 

hundrelapper, og i likhet med 
Øivind Holt har heller aldri hun 
kjøpt aksjene i Statoil.

– Dette er aksjer jeg har arvet 
av min mor. Det er så lite at jeg 

må innrømme at jeg aldri har 
tenkt på det. Men det var fint at 
dere minnet meg på det, for nå 
fikk jeg noe å tenke på. Selv om 
verdien er liten handler det jo 

om det prinsipielle, sier Juls-
rud.

Miljøpartiet de Grønne vil fase ut norsk oljeproduksjon, men:

de eier oljeaksjer

MilJØPOlitiKer: Øivind Holt sto øverst på listen til Miljøpartiet de Grønne ved høstens valg. Her er 
han på bedriftsbesøk hos Saugbrugs. arKivfOtO
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Begge kommunestyrepolitikere til Miljøpartiet De Grønne i Halden har
aksjer i Statoil.

Stortingsrepresentant Odd 
Omland (Ap) selger sine 
aksjer i Telenor og Aker 
etter Dagbladets avsløring 
av flere næringspolitikeres 
eierinteresser.

KRISTIANSAND

– Jeg ser at det kan stilles spørs-
mål ved dette, og kommer der-
for til å kvitte meg med aksjene 
innen nyttår, sier Omland til Fæ-
drelandsvennen.

Vest-Agder-representanten 
Odd Omland sitter i næringsko-
miteen på Stortinget samtidig 
som han eier aksjer for 110.000 
kroner i Telenor og omlag 50.000 
kroner i Aker ASA.

Etter at Aksjonærregisteret ble 
åpnet i forrige uke, har Dagbladet 
avdekket at en rekke stortingsre-
presentanter eier aksjer i selska-
per som er avhengig av lover og 
regler de samme politikerne er 
med å vedta. Eksempelvis ble ei-
erskapsmeldingen, som også be-
rører Telenor, behandlet i vår.

«Folkeaksjer»
– Jeg har vært helt åpen om det-
te, og mener jeg har gjort alt et-
ter boken, sier Omland som ble 
innvalgt på Stortinget i 2013. Før 
det var han ordfører i Kvinesdal 
siden 2003.

– Telenoraksjene er de såkal-
te «folkeaksjene» som jeg - og 
53.000 andre nordmenn - kjøpte 
i 2000 før Telenor gikk på børs, 
forklarer han.

– Jeg førte aksjeposten inn i in-
teresseregisteret på Stortinget i 
tråd med regelverket. Og før eier-
skapsmeldingen skulle behand-
les gikk jeg til presidentskapet og 
spurte om aksjene kunne medfø-
re problemer for min habilitet.

– Burde du ikke selv tenkt at det 

kunne gjøre nettopp det?
– Jo, det var jo akkurat det jeg 

gjorde, og det var derfor spurte 
jeg presidentskapet. Jeg gjorde 
det klart at hvis aksjene medfør-
te at jeg ble inhabil, ville jeg sel-
ge dem. I desember 2014 fikk jeg 
skriftlig forsikring om at de ikke 
hadde betydning for habiliteten. 
Jeg har også orientert fraksjonen 
i næringskomiteen om mitt eier-
skap, og har ikke prøvd å skjule 
noe, sier Omland.

komitéreise til asia
Med 54 prosent av aksjene, er 
Staten majoritetseier i Telenor. 
Og samtidig som Omland er ak-
sjonær, er han som politiker med 
på å bestemme hvilke regler som 
skal gjelde, og hvordan staten 
skal forvalte sitt eierskap. 

I fjor var han også på reise med 
næringskomiteen i Myanmar og 
India, og fikk erfare hvordan Te-
lenor investerer milliarder for å 
ekspandere i nye markeder.

Etter at Dagbladet nå har satt 

søkelys på både hans og flere an-
dre politikeres dobbeltroller, vil 
Omdal kvitte seg både med Te-
lenoraksjene og Aker-aksjene 
som han også kjøpe for 15 år si-
den.

– Selv om jeg føler at det for-
melle er i orden, og at jeg har spilt 
med åpne kort fra dag én, ser jeg 
jo at når det problematiseres på 
denne måten er det ryddigst å sel-
ge, sier han.

Andre medlemmer av nærings-
komiteen som sitter på aksjer 
som kan medføre dobbeltroller 
er i følge Dagbladet blant andre 
Ove Trellevik (H) fra Hordland 
som har en aksjepost på 600.000 
kroner i fiskeri- og oppdrettssel-
skapet Austevoll Seafood, og en 
mindre post i John Fredriksen-
selskapet Marine Harvest. Og Jø-
rund Rytman (Frp) fra Buskerud 
eier aksjer i blant annet Kongs-
berg Gruppen ASA..

TeksT: Tone Sandberg
tone.sandberg@fvn.no - 90178127

Aksjevinnere

I går
Intex Resources 13,79
Birdstep Technology 7,55
Itera 7,41
DOF 6,71
Skiens Aktiemølle 5,29

Siste uke
Wilson 17,73
Birdstep Technology 14,00
Havfisk 11,69
Petrolia 11,62
Norwegian Energy Co. 10,64

Siste år
Frontline 184,24
NRC Group 162,89
NEL 127,98
Havfisk 115,89
Medistim 110,20

Akastor                   0,30    11,40 25,90 9,02 123769 3090
Arendals Foss     -    - 2189,00 1702,00 - 4594
Byggma                    1,25    74,50 76,00 35,70 2131 589
Deep Sea Supply           -0,02    1,97 8,85 1,90 47178 515
Sevan Drilling            -    8,13 43,60 8,60 14485 242
Sevan Marine              -0,20    17,70 25,00 14,25 419 931
Siem Offshore             -    1,78 6,25 1,55 78051 1499
Sparebanken Sør           -    - 206,00 182,00 1500 887

Valuta

128,45

101,37

9,58

13,03

7,14

8,58

Nibor står for «Norwegian Inter Bank Offered 
Rate», altså renten som benyttes banker imellom.

OljeBørsindeks

Sluttnotering: 570,53 -1,62%

sep-14 sep-15

Sluttnotering: 48,21 -0,70%

sep-14 sep-15

børsen i går

Aksjetapere

I går
Archer -13,20
EMAS Offshore -12,93
Dolphin Group -10,34
Norwegian Energy Co. -8,13
Aqualis -7,22

Siste uke
SeaBird Exploration -25,00
Dolphin Group -23,53
EMAS Offshore -22,31
Electromagnetic Geo. -18,52
Archer -15,89

Siste år
Norwegian Energy Co. -97,11
SeaBird Exploration -96,67
Dolphin Group -92,19
Archer -87,50
Polarcus -87,21

NOK / 100 DKK

NOK / 100 seK

NOK / 1 eUr

NOK / 1 gbP

NOK / 100 JPY

NOK / 1 UsD

Sørlandsaksjer
 Endring  Siste  Høyeste  Laveste  Omsatt siste  Markeds
   kurs  12 mnd.  12 mnd.  dag (tusen)  verdi (mill.)

Aker Solutions            -1,11    29,39 70,00 26,25 303928 7976
DNB                       -2,00    105,40 143,00 100,90 2848638 171675
Marine Harvest            -1,50    105,10 110,30 79,50 1649719 47300
Norwegian Air Shtl.     -6,40    329,90 386,00 180,00 209521 11797
Norsk Hydro               -0,79    27,51 47,88 25,14 8687696 56164
Orkla                     -0,85    62,00 67,20 46,98 1241056 63031
Seadrill                  -3,07    48,93 175,10 50,20 2695285 24111
Statoil                   -3,30    119,10 176,50 113,90 3295776 378607
Yara International        0,30    334,30 444,60 284,40 745046 91960

Utvalgte aksjer
 Endring  Siste  Høyeste  Laveste  Omsatt siste  Markeds
   kurs  12 mnd.  12 mnd.  dag (tusen)  verdi (mill.)

StrømRente 3mnd Nibor

sep-14 sep-15 sep-14 sep-15

Strømpris (øre/kwh - grossist.)

Rentebarometer boliglån
5 beste                                                                       Effek.            Nomin. 5 dårligste                                                               Effek.            Nomin.

Etne Sparebank 2,011 1,95
Akademikerne 2,827 2,70
Swedbank Norge NUF 2,857 2,75
OBOS Banken 2,868 2,75
Sparebanken Øst 2,936 2,75

Larvikbanken Brunlanes S. 4,849 5,30
Bank 1 Oslo Akershus 4,816 4,60
Fornebu Sparebank 4,577 4,65
Larvikbanken Brunlanes S. 4,381 4,85
Larvikbanken Brunlanes S. 4,381 4,70

AKSJONÆRREGISTERET. Politikere i dobbeltroller

– Jeg mener jeg har gjort alt etter boken, men når det problematiseres 
på denne måten, ser jeg at det er ryddigst å selge, sier stortingsrepre-
sentant Odd Omland (Ap)  FoTo: Tore André BAArdsen

Selger aksjene sine

Glencore-aksjen falt solid på 
London-børsen mandag.

KRISTIANSAND

«Råvaregigant stuper i London» 
meldte nettavisen E24.no man-
dag formiddag. På det tidspunkt 
var Glencore-aksjen ned 15 pro-
sent fra børsslutt fredag. Da Fæ-
drelandsvennen så på kursen en 
drøy time senere, var fallet økt til 
21 prosent.

Det nye nå er at finanshuset In-
vestec offentliggjorde en analyse 
av Glencore-konsernet med nega-
tiv konklusjon. Men at Glencore 
sliter på børsen, omtalte Fædre-
landsvenne senest for snaue tre 
uker siden. Det multinasjonale 
råvareproduksjons- og handels-
konsernet er hardt rammet av 
globalt råvareprisfall. Både nik-
kel, olje, kull, kobber og mye an-

net har falt kraftig i pris, særlig 
grunnet forventninger om min-
dre etterspørsel fra Kina. Nå 
planlegger Glencore å kutte ut-
byttebetaling, selge eiendeler, re-
dusere produksjon og hente inn 
friske penger for å redusere gjel-
den fra 30 til 20 milliarder dollar 
innen utgangen av 2016. Finans-
avisen siterte nylig finansanalyti-
ker Bastian Winde Harbo, som sa 

at «Glencore red høyt på råvare-
bølgen frem til børsnoteringen i 
2011. Med oppkjøpet av gruvesel-
skapet Xstrata for over 80 milliar-
der dollar i 2013 fløy de for nære 
solen, og har siden det slitt med 
den giftige kombinasjonen av høy 
gjeld og fallende råvarepriser».

– Jeg kan bare uttale meg om 
Nikkelverket, og der tar vi ett 
steg om gangen. Vi planlegger 
for full aktivitet i 2016 og setter 
av ti årsverk til å jobbe med den 
planlagte investeringen i et nytt 
kobberelektrolyseanlegg, sier ad-
ministrerende direktør Øivind St-
enstad ved Glencore Nikkelverk i 
Kristiansand.

Han lar seg ikke lokke ut på 
glattisen med spekulasjoner om 
konsernet fortsatt vil ha de nød-
vendige midlene til milliardinves-
teringen, som statlige Enova har 
lovet å støtte med 380 millioner 

Kraftig Glencore-fall

Glencore Nikkelverk i Kristian-
sand.  FoTo: rune Øidne reinerTsen

 Økonomi
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– Det er blitt sommykpornografi,
sukker mannen med det grå
skjegget. Det han snakker om, er
dagens romantiske komedier. Til-
feldigvis er mannen Rob Reiner,
regissøren som stod bak filmhis-
toriens mest berømte orgasmefa-
kingsscene, med Meg Ryan og
Billy Crystal i «When Harry Met
Sally». Når han er utmattet av at
det er så mye sex på film, er det
kanskje et tegn på noe?

REINER SUKKER over at såman-
ge av demuntre kjærlighetshisto-
riene på film nå har mer seksuelt
innhold og høyere aldersgrense
enn hva som var tilfellet på nitti-
tallet. Og det er er sant at sex er et
mer ruvende tema nå enn før. I
Judd Apatow-komedier som
«Knocked Up» og «The 40 Year
Old Virgin», i sommerens «Train-
wreck», som han laget sammen

medAmy Schumer, i her-har-du-
premisset-mitt-titler som «Sleep-
ing with other People», «Friends
With Benefits» og «No Strings
Attached»: Sex kommer inn i his-
torien tidlig, gjerne under hard
belysning og akkompagnert av
anspente samtaler, og følges av
famling og analyser. Det er be-
klemmende skildringer av noe
som i aller høyeste g rad kan være
beklemmende, satt i scene av folk
somgjerne ser deg vri deg litt i ki-
nosetet.

NÅ KAN DET se ut som Reiner
avfeier dem alle uten å ta høyde
for kvalitet. Judd Apatows kome-
dier, klissete og rett frem som de
er, er ofte smarte utforskninger av
hvordan det er å nærme seg sek-
sualiteten fra en underlegen og
usikker posisjon. De setter kan-
skje ikke fingeren på noen erogen
sone, men i alle fall på et ømt
punkt, og antagelig gir de gjen-
klang i et seksuelt liberalt publi-
kum der ganske mange nok er
mer komfortablemed å være nak-
ne overfor en annen rent fysisk,
enn å kle av seg emosjonelt.

MEN NOE går også tapt under
den frisinnede flombelysningen.

«GAMLE DAGER»: George Clooney og Jennifer Lopez brant opp lerretet i «Utenfor rekkevidde». I dag
ville de antagelig kastet klærne langt tidligere i filmen. Foto: Universal Pictures

SIGNALER

Inger Merete
Hobbelstad
imh@dagbladet.no

Er det for mye sex i
romantiske komedier?

Den nakne sannhet

Oslo kommune la1,5millioner kroner på bordet for å sikre seg at
Jo Nesbøs «Snømannen» blir filmatisert i Oslo og ikke i Stock-
holm.
Men svenskene kom aldri med et konkret tilbud, melder NRK.
Vi sender en lang gulrotnese til kulturbyråd Hallstein Bjercke.

Snømannen smeltet

Dagbladet har i flere artikler rettet søkelyset
mot våre folkevalgtes uheldige atferd. Til

sammen har stortingsrepresentanter hemmelig-
holdt aksjer til en verdi av 10 millioner kroner.
Og i går avslørte Dagbladet at Ove Trellevik, som
representer Høyre i næringskomiteen på Stortin-
get, har vært med på å utforme og vedta politikk
som vil begunstige ham selv gjennom hans in-

vesteringer i fiskeri-
og oppdrettssel-
skaper. Han har i
tillegg hatt lobby-

møter med de samme selskapene.
Trellevik er ikke alene. Seks av 14 representan-
ter i næringskomiteen eier aksjer i selskaper de
gjennom sitt virke legger rammene for. Frem-
skrittspartiets Jørund Rytman har i all hemmelig-
het eid aksjer i våpeneksportøren Kongsberg
Gruppen, mens han i Stortinget har arbeidet for å
øke norsk eksport av våpen – blant annet til Israel.

Det er ikke i seg selv noe i veien for at folke-
valgte har erfaring fra og interesser i enkelte

næringer. Det er snarere et nødvendig resultat av
et representativt demokrati. Det er heller ikke til å
komme utenom at folkevalgte vil ha private, øko-
nomiske interesser. Noen steder må sparepengene
plasseres. Det er mangelen på åpenhet som i førs-
te rekke er problemet. Folkevalgte på alle nivåer er
nødt til å spille med åpne kort.

Det er derfor gledelig at aksjonærregisteret,
som har muliggjort Dagbladets avsløringer,

endelig er blitt åpent for innsyn for alle som ber
om det. Men det er ikke
nok. At flere representan-
ter ikke har informert sine
kollegaer om egne ak-
sjeplasseringer vitner
om en manglende be-
vissthet rundt disse
spørsmålene. Her har
våre folkevalgte en vik-
tig jobb å gjøre. Dagens
begrensninger på hva som
rapporteres bør også fjer-
nes. I dag er det bare aksje-
poster som har verdi over
90 500 kroner som blir
rapportert. Den grensa er
for høy. Relativt små investeringer i mange sel-
skaper i samme sektor kan være like problematisk
som en større investering i ett selskap. Det bør
være åpenhet om begge.

Arbeiderpartiets Odd Omland, som siden
2000 har eid aksjer i Telenor, har etter at

Dagbladet konfronterte ham sagt at han skal selge
seg ut. Det gjør han klokt i. Det bør ikke være
noen tvil om uavhengigheten til våre folkevalgte.
Det bør heller ikke hefte noe tvil om hvorvidt
representantene vil bruke informasjonen de be-
sitter til å berike seg selv i aksjemarkedet.

Åpenhet om
interesser

DOBBELTROLLE:
Ove Trellevik
(Høyre).

Våre folkevalgte må
spille med åpne kort.

STARS AND
STRIPE

Lisa Benson er
en konservativ
firebarnsmor
som begynte å
jobbe som frilans
avistegner i 1992.
I hjemstaten
California har
hun vunnet en
rekke priser for

sitt arbeid, og tegningene hen-
nes trykkes i over hundre aviser.

Så mange komedier handler om
sex, og så få handler om seksuell
spenning. Ingenting er mystisk.
Nysgjerrighet, forventning, eller
følelsen av å bli trukket mot noe
man kanskje egentlig burde stå
imot, er så godt som fraværende.
Nittitallets beste romantiske ko-
medier, som «Pretty Woman» og
«Utenfor rekkevidde», hadde
begge utsettelse som et sentralt
dramaturgisk grep. I «Pretty Wo-
man» er det paradoksalt nok
snakk om en prostituert og en rik
kunde som bestemmer seg for ik-
ke å gjøre det de nettopp har for-
handlet om prisen på. I «Utenfor
rekkevidde» kan ikkeGeorgeClo-
oneys bankraner og Jennifer Lo-
pez’ politietterforsker gi etter for
den forbudte tiltrekningen før de
går inn i et lite rollespill og leker at
de er noen andre. Filmen er et stu-
dium i umiskjennelig, uimotståe-
lig tiltrekning. Det erotiske er
sterkere enn det seksuelle. I man-
ge av filmene somhar kommet et-
terpå, er det motsatt.
All ære til komediene som på

vellykket vis tar opp de frustre-
rende og flaue sidene ved sex.
Kanskje trengs det litt flere som
kanminne om at det kan være an-
nerledes også.

Åpenhet om interesser
Dagbladet har i flere artikler rettet søkelyset mot våre folkevalgtes
uheldige atferd. Til sammen har stortingsrepresentanter hemmeligholdt
aksjer til en verdi av 10 millioner kroner.
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Stortingsrepresentant Torgeir 
Knag Fylkesnes (SV).  
 FOTO: STORTINGET

SV vil ha klarhet i 
aksjeeierskap og hva 
som har skjedd i 
næringskomiteen de 
siste årene.

 ■ SILJE S. SKIPHAMN

– Dette er veldig oppsikts-
vekkende og Rytmans roller 
er uklare. Man skal ikke 
bruke sin posisjon i Stor-
tinget til å snakke opp sine 
egne verdier. Et statlig ned-
salg i Kongsberg gruppen vil 
for øvrig bidra til at verdien 
på aksjene stiger kraftig, sier 
Torgeir Knag Fylkesnes til 
Dagbladet.

Han er næringspolitisk tals-
mann i SV, og reagerer på det 
han mener Jørund Rytmans 
(Frp) uklare roller.

– Man kan velge å eie aksjer 
og holde kjeft om selskapet. 
Eller man selge aksjene sine 
og så framsnakke selskapet så 
mye man vil, sier Fylkesnes.

Dagbladet viser til utta-
lelser Rytman kom med til 
Laagendalsposten om 
næringskomiteens vurde-
ringer av et nedsalg av stat-
lige aksjer i Kongsberg 
Gruppen. Han skal også ha 
brukt Kongsberg Gruppen 
som eksempel fra Stortingets 
talerstol da saken ble debat-
tert der. 

– Jeg tenkte jo ikke på at det 
kunne være aksjeposter ute å 
gå, sier Fylkesnes.

Mens Jørund Rytman sier til 
Dagsavisen Fremtiden at han 
mest sannsynlig kommer til å 
beholde aksjene sine i Kongs-
berg Gruppen, går andre i 
næringskomiteen motsatt 
vei. 

Odd Omland (Ap) har etter 
at Dagbladet skrev om saken, 
bestemt seg for å kvitte seg 
med sin eierpost i Telenor. 
Den er på 110.000 kroner, og 
dermed langt større enn Ryt-
mans.

silje.skiphamn@dagsavisen.no

– Rytmans 
roller uklare

POLITIKK: Stortingsrepresentant 
Jørund Rytman (Frp) vil fortsette å eie 
aksjer i Kongsberg Gruppen.

 ■ SILJE S. SKIPHAMN

I går skrev Dagbladet om flere 
næringspolitikere som eier 
aksjer i selskaper de selv lager 
rammevilkårene for. Blant dem 
var Buskeruds stortingsrepre-
sentant Jørund Rytman (Frp), 
som har en liten eierpost i 
Kongsberg Gruppen.

Rytman har ifølge Dagbladet 
tatt til orde for at Norge bør 
eksportere våpen til Israel. Han 
har også engasjert seg i debatten 
om salg av statens aksjer i sel-
skapet og hvem som bør sitte i 
styret. 

Siden Rytmans eierpost i 
Kongsberg Gruppen ikke over-
stiger 1 G (90.500 kroner), er 
han ikke forpliktet til å rappor-
tere den inn til Stortingets 
interesseregister. Ifølge 
Rytman har det likevel ikke 
vært noen hemmelighet at han 
har eid aksjer.

Lite utbytte
– Jeg er en mikroskopisk liten 
aksjonær. Jeg kjøpte aksjer for 
rundt 13-14.000 kroner for kan-
skje åtte-ni år siden, nå er ver-
dien rundt 24.000. I snitt har 
jeg fått et par hundrelapper i 

utbytte hvert år, sier han.
Rytman understreker at han 

kjøpte aksjene før han ble 
medlem i nærings-
komiteen, og ikke 
har drevet kjøp og 
salg av børsnoterte 
aksjer mens han har 
vært medlem der. 
Han mener flere 
politikere burde eie 
aksjer:

– Hvis flere hadde 
fulgt med på 
n æ r i n g s l i v e t s 
behov og lest sel-
skapenes årsrap-
porter, tror jeg politikken 
hadde vært annerledes. 

Andre bindinger
Aksjonærregisteret har inntil 
nylig ikke vært offentlig, men 

etter sterkt press fra enkelt-
journalister og pressens orga-
nisasjoner, ble registeret åpnet 

forrige uke. Rytman 
mener det er andre 
bindinger som er 
viktigere å avdekke:

– Bindingene 
mellom Ap og LO for 
eksempel. Eller bin-
dinger innen sam-
ferdsels- og bolig-
politikk.

– Kommer du til å 
selge aksjene dine i 
Kongsberg Gruppen?

– Nei, jeg tror ikke 
det. Hvert fall ikke så lenge 
Stortingets presidentskap ikke 
finner at det er uheldig, og Stor-
tingets regler ikke blir endret.

silje.skiphamn@dagsavisen.no

Selger ikke
• Rytman får kritikk for å eie aksjer

AKSJEEIER: Jørund Rytman (Frp) sitter i næringskomiteen på Stortinget og eier samtidig aksjer i Kongsberg Gruppen, EC-Play AS, 
Solvang ASA og Livsstilsservice AS.  FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

Jeg er 
en mikrosko-
pisk liten 
aksjonær.

Jørund Rytman (Frp)

Selger ikke
POLITIKK: Stortingsrepresentant Jørund Rytman (Frp) vil fortsette å eie
aksjer i Kongsberg Gruppen.

 Dagsavisen 29.09.2015 89

Selger ikke
Stortingsrepresentant Jørund Rytman (Frp) vil fortsette å eie aksjer i
Kongsberg Gruppen.

 Dagsavisen Fremtiden tirsdag 29. september
2015, 04:12
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Åpenhet om interesser
Dagbladet ha r i flere artikler rettet søkelyset mot våre folkevalgtes
uheldige atferd. Til sammen har stortingsrepresentanter hemmeligholdt
aksjer til en verdi av 10 millioner kroner.

 Dagbladet tirsdag 29. september
2015, 12:28
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59 folkevalgte eier 124 aksjeposter: Slik vil de rydde opp i
hemmeligholdet
SV foreslår at de folkevalgte eierskapsinteresser opplyses i alle
komiteinstillinger og vedtak.

 Dagbladet tirsdag 29. september
2015, 12:29

92

Rytman og reglene
Aksjonærregisteret har nå åpnet seg for innsyn. Jørund Rytman (Frp) og
hans kolleger i politikken bør gjøre det samme.

 Drammens Tidende tirsdag 29. september
2015, 12:49
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24-åringen er den dristigste børsspekulanten i bystyret
Frps stortings- og bystyrerepresentant Sivert Bjørnstad (24) er en av flere
toppolitikere i Trondheim som eier aksjer.

 Adresseavisen Pluss onsdag 30. september
2015, 08:22
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Han er den dristigste børsspekulanten i bystyret
Frps stortings- og bystyrerepresentant Sivert Bjørnstad (24) er en av flere
toppolitikere i Trondheim som eier aksjer.

 Adresseavisen onsdag 30. september
2015, 08:22
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Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver
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På begge sider av bordet?
Førre veke vart Aksjonærregisteret opna for offentleg innsyn. Dette
registeret inneheld data som vert meldt inn gjennom
aksjonærregisteroppgåver, som alle aksjeselskap må melde inn.

 Firda Tidend onsdag 30. september
2015, 08:45
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Robust skatt er svaret

Mistro til forarbeidene og skepsis til motivene.  
Forslaget om mindre eiendomsskatt til kommunene 
blir SLAKTET.

Le der

Me ning

en seier for 
åpenhet

D
et har tatt lang tid og 
mye krefter, men sist 
uke fikk endelig all-
mennheten innsyn i de-
ler av aksjonærregiste-

ret hos Skattedirektoratet. I dagene 
som har fulgt har både Kommunal 
Rapport og andre brakt en rekke arti-
kler som avdekker hvilke økonomiske 
interesser politikere og andre faktisk 
har i ulike selskaper. 

Helt siden vår redaksjon startet arbei-
det med å få innsyn i aksjonærregis-
teret tilbake i 2013, har vi hatt som ut-
gangspunkt at når det offentlige sam-
ler inn offentlige opplysninger, må de 
også kunne brukes videre. I nesten to 
og et halvt år har vi blitt motarbeidet 
av store deler av forvaltningen vi har 
møtt på veien. Det ene motargumen-
tet har avløst det andre. 

Vi har hatt støtte i lovverket, noe ut-
talelsene fra Sivilombudsmannen fle-
re ganger underveis har gitt oss en be-
kreftelse på. Det er beklagelig at for-
valtningen har brukt så mye av felles-
skapets ressurser på å kjempe mot 
innsyn, men desto mer gledelig er det 
at Skattedirektoratet til slutt konklu-
derte med at vi kunne få innsyn i den 
delen av registeret som viser hvem 
som eier aksjer. Dette er en offent-
lig opplysning som alle aksjeselska-
per plikter å ha tilgjengelig for enhver 
som spør.

Som følge av vår innsats for å få inn-
syn i registeret, har Stortinget vedtatt 
at Norge skal få et nytt aksjonærregis-
ter som alle skal kunne søke i. Det er 
positivt. Men det gjenstår å se hvilke 
opplysninger som blir liggende i et 
slikt register, og hvor godt verktøy det 
blir for dem som ønsker full åpenhet 
knyttet til de økonomiske interesser 
våre folkevalgte og andre har i ulike 
selskaper.

Det er positivt at mange folkevalgte 
er aksjonærer, det øker forståelsen for 
næringslivets behov. For oss er hoved-
poenget at velgerne skal ha rett til å 
kjenne til disse bindingene. Artiklene 
i flere andre medier de siste dagene, 
på basis av registeret vi endelig har 
fått innsyn i, viser at slik åpenhet er et 
ubetinget gode for demokratiet og et 
styrke for vårt samfunn. La oss håpe 
motstanden mot åpenhet nå forvitrer 
også i forvaltningen.

Høringsfristen for regjeringens forslag om å 
nekte kommunene å ta inn en stor del av eien-
domsskatten fra bedriftene, er ute. Forslaget fal-
ler nærmest på steingrunn i Kommune-Norge, 
viser en kort gjennomgang av et tilfeldig utvalg 
av uttalelsene som har kommet inn.

Om lag halvparten av Kommune-Norge har ut-
talt seg om saken. Det sier noe om engasjemen-
tet forslaget fra regjeringen har skapt.

Det mangler ikke på kritikk av forslaget i seg 
selv. Finansdepartementet får hard kritikk både 
for å ha laget et dårlig fundert høringsnotat, og i 
tillegg får regjeringen kritikk fordi mange kom-
muner oppfatter at forslaget er et forsøk på å flyt-
te penger fra kommuner til stat.

Balestrand er blant dem som trekker hensik-
ten i tvil. Ifølge kommunens uttalelse har det 
på 120 år bare vært 14 rettsavgjørelser om eien-
domsskatt på produksjonsanlegg, hvorav bedrif-
tene har vunnet tre. 

«Slik kommunen ser det, skulle dette ikkje til-
sei at regelverket er uklårt eller skjønnsmessig, 
slik det blir framstilt i høyringsnotatet», skriver 
kommunen.

Flere andre påpeker at praksis tilsier at Finans-
departementet overdriver hvor vanskelig det 
faktisk er å skrive ut eiendomsskatt på produk-
sjonsanlegg. Likevel er Balestrands høringsutta-
lelse også inne på problemet: Skatten har virket 
i om lag 120 år, og er moden for fornying. For å 
bruke terminologien til kommunalminister Jan 
Tore Sanner (H), så trenger vi en robust eien-
domsskatt som kan oppfattes som moderne, lett 
å forstå for alle parter og rettferdig både for kom-
munene som har avgitt naturressurser og areal, 
og for næringslivet.

Derfor er det fornuftig, slik mange i hørings-
runden tar til orde for, å sette ned et utvalg som 
skal se på ordningen. Det er imidlertid ikke hva 
Finansdepartementet har foreslått, så vi må kun-
ne anta at finansminister Siv Jensen (Frp) mener 
det er unødvendig.

Departementet har heller ikke sagt noe om 
hvordan kommunene skal kompenseres for de 
bortfalne inntektene. Svært mange av kommune-
ne som har vært med i høringsrunden, oppfatter 

at forslaget flytter inntekter fra kommune til stat. 
I realiteten er det store, statlige selskaper – som 
Statnett – som tjener mest på å kutte i eiendoms-
skatten. Dermed vil staten få større utbytter. 

«Dette betyr at staten ved Finansdepartementet 
kan hente ut enda større utbytte fra de nevnte 
selskapene – opptil 1 ekstra milliard. Da har man i 
virkeligheten flyttet de aktuelle skatteinntektene 
fra kommunene til staten», heter det i den klare 
uttalelsen fra Alta kommune.

Som politisk håndverk er forslaget fra Finansde-
partementet overraskende dårlig. Det irriterer, 
vekker motstand hos regjeringens samarbeids-
partnere i Stortinget og fyrer opp under den mis-
troen som ofte ulmer under overflaten i Kommu-
ne-Norge om at staten egentlig ikke bryr seg så 
mye om kommunene.

Det er andre gang på kort tid at Finansdepar-
tementet legger seg kraftig ut med kommunesek-
toren. Forsøket på å statliggjøre skatteinnkrevin-
gen ble drevet fra skanse til skanse og til slutt ut 
av politikkens boksering. Forslaget om å endre 
eiendomsskatten kan lide samme skjebne.

Det vil være synd, for skatteregimene må gjen-
nomgås med jevne mellomrom. Kanskje ville 
det vært lurere av Jensen å lufte spørsmålet med 
KS og andre kommuneorganisasjoner først, og 
skapt forståelse for behovet for å modernisere 
prinsippene og lovteksten.  

Utfordringen for Jensen er selvsagt at et grun-
dig arbeid tar tid. Man kan lure på om regjerin-
gen vil ha fortgang i sakene fordi den frykter at 
den blir erstattet av andre om to år, og at det 
er derfor det går så fort at høringsnotatene blir 
stemplet som dårlige og fulle av feilinformasjon. 
Uansett er det ikke den beste måten å skape et ro-
bust og stabilt skatteregime på. 

Det er andre gang på kort tid at 
Finansdepartementet legger seg 
kraftig ut med kommunesektoren

Aktuell · navn

1 Hvorfor valgte dere å 
samarbeide med de bor-

gerlige?
– Vi prøvde å få til et samar-
beid som innbefattet Ap, SV, 
KrF og Venstre, helst hele gjen-
gen, for å lage et sterkt miljøal-
ternativ i sentrum. Det kom vi 
ikke i mål med. Men i forhand-
lingene med borgerlig side fikk 
vi en knallsterk miljøpakke på 
bordet. Og vi har jo alltid sagt 
at miljøpolitikken går foran 
blokkpolitikken. 

2 Hva ligger i miljøpakken 
dere er blitt enige om?

– Detaljene er ikke klare, så jeg 
vil ikke gå inn på det. Men mye 

skal skje innen samferdsel, der 
vi er veldig opptatt av de gå-
ende, syklende og kollektiv-
transporten.

3 Er det uproblematisk å 
inngå i et samarbeid der 

Frp er med?
– Nei, det har vært litt tungt for 
oss. Vi står langt fra hverandre 
ideologisk. Men vi kom fram til 
en enighet som er bra for oss, 
og som Frp sier at de kan leve 
med.

4 Blir du varaordfører nå?
– Det er ikke klart ennå. Vi 

fikk inn to representanter, og 
vi har dessuten en avklaring å 

gjøre med Venstre. Det er ikke 
klart hvem av oss som får vara-
ordføreren og hvem som får le-
deren i miljø- og samferdselsut-
valget.

5 MDG er motstander av 
privat omsorg i Moss. 

Måtte dere gi dere på det?
– Vi er imot privat omsorg, ja, 
men jeg kan ikke si så mye om 
konkrete saker ennå. Det som 
er klart, og vi vil få et godt syn-
lig grønt skifte i byen.

RaGnHIlD SVED, 932 87 840
ragnhild@kommunal-rapport.no

spørs mål

FeM

BAKGRUNN
sivilingeniør med doktorgrad i 
fornybar energi og fersk Mdg-
representant i Moss som har 
inngått samarbeid med H, Frp, 
V og krF.

Jonas Sjolte.

– Vi får en KNALLSTERK MILJØPAKKE, sier Jonas Sjolte, representant 
for Miljøpartiet De Grønne i Moss, om samarbeidsavtalen de har inn-
gått med de borgerlige.

ukas  
kom men tar
ole petter 
pedersen

redaktør i
kommunal rapport
ole.petter@kommunal-
rapport.no
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Deler av Europa ser faktisk at EU er en trussel mot demokratiet, skriver innsenderen.    
Arkivfoto: Mike toMbs

EUROPA

Fakkeltog mot EU
Som leder i Nei til EU deler 
jeg leder i Europabevegel-
sen, Jan Erik Grindheim, 
sin glede over at EU- og 
EØS-debatten gis plass i 
Fædrelandsvennen.

V i deler også felles 
skepsis mot EØS-
avtalen, men ut-
over det er vi flam-

mende uenige om mye. Jeg vil 
starte med Grindheims avslut-
ning i Fædrelandsvennen 18. 
september og si at jeg antage-
lig enklere vil få til et fakkeltog 
mot EU, enn hans fakkeltog for 
EU. Det er jo nettopp det folke-
lige engasjementet, folkesty-
ret og det levende demokratiet 
der folk deltar med fakler eller 
praktisk politikk som er utfor-
dringen til EU.

Deltagelsen i det forrige val-
get til EU-parlamentet var 
rundt 40 prosent. Bekymringen 
for norsk deltagelse i kommu-
nevalget falmer selv om valg-
deltagelsen på under 60 pro-
sent burde bekymre mer enn 
nok.

OK, flere rammebetingel-
ser enn vi liker for norsk po-
litikk legges i Brussel og ikke 
i det norske storting. Det er jo 
et gedigent demokratisk pro-
blem. I Norge har vi stemt mot 
EU-medlemskap to ganger, og 
er heldigvis ikke med i EU. Det 
er nettopp en av Nei til EUs ho-
vedgrunner mot EØS-avtalen, 
at vi utover en rein handelsav-
tale stadig velger å godta nye 

EU-regler og direktiv i hurtig-
togsfart, selv om vi står utenfor

Vi har fortsatt stor handle-
frihet. Både landbruk, utenriks 
og økonomisk politikk skal i 
prinsippet stå utenfor. Det er 
et spørsmål om både nasjonal 
politisk evne – og mot – til å ut-
nytte handlingsrommet. Tilba-
ke til EØS som et demokratisk 

problem. Hvor er Grindheim 
og Europabevegelsen i kam-
pen for å bruke veto? Det hand-
ler jo nettopp om å utøve demo-
kratiet.

Grindheim skriver at norske 
mediers tradisjonelle dekning 
av EU minner mer om nasjonal-
romantikk enn kritisk journa-
listikk og er en avansert utgave 
av Asbjørnsen & Moes eventyr, 
der EU er det store, stygge trol-
let som må temmes. Eva Mykle-
bust kaller det monstret i Brus-
sel.

Det kan da være interessant 
å legge til at metaforen EU som 
monster ikke er noe vi på nei-
siden eller norske medier har 
kokt sammen. Derimot er det 
frontet av en kjent europeisk 
intellektuell: Hans Magnus 
Enzensberger, med pamflet-
ten «Det myke monstret Brus-

sel». I en artikkel om Enzen-
berger skriver Knut Hoem på 
NRK`s nettsider: «EU-parla-
mentet har begrenset innfly-
telse og svak legitimitet i de en-
kelte landene. I kjølvannet av 
manglende innflytelse følger 
avmakt og umyndiggjøring i 
befolkningen, mener Enzens-
berger, som avslutter med å si 
at alle historiens imperier bare 
blomstret en begrenset perio-
de, inntil de gikk under fordi de 
forstrakk seg, eller på grunn av 
indre motsetninger.»

Deler av Europa ser faktisk 
at EU er en trussel mot demo-
kratiet. Det er vel da Grindheim 
som vender ryggen til Europa?

 Jo Grindheim, folk er trøt-
te, slitne og ser ikke EU som en 
fredsbringende due de vil gå i 
fakkeltog for. Dessverre er hver-
dagen preget av grekere som 
sliter med kutt, flyktninger som 
EU har problemer med å forde-
le, et Ungarn som bygger mu-
rer, mens Mor Tyskland heldig-
vis åpner grensen. Jeg ser nok 
ikke EU som noe fredsprosjekt 
folk vil gå i fakkeltog for. Nei, 
dagens EU skaper avmakt og 
ikke folkelig engasjement!
Kathrine  Kleveland
leder i Nei til eU 

 D Flere rammebetin-
gelser enn vi liker for 
norsk politikk legges i 
Brussel og ikke i det nor-
ske storting

dEbAtt

Noe annet er, at man på kirke-
møtet bør beslutte, at prester skal 
ha lov til å reservere seg mot vig-
sel av likekjønnet. I Danmark har 
en tredjedel av prestene reservert 
seg mot homovigsel. Det er pre-
sten, som bestemmer i kirken, så 
det er i orden, at presten vil reser-
vere seg. På den måte vil der være 
plass for å ha forskjellige teologis-
ke holdninger i den norske kirke.  
Jan  Grønlund
kristiansand

NAtURVERN

Rossevanns-
området
Songdalen kommunestyre 
har stått ved et vedtak som 
alle tidligere har applaudert.

●● Vi som bor i området rundt 
Rossevannet, og bruker marka, 
er fortvilet over Vegvesenets og 
Andre Kjetsås ønske om bro. Vi 
trenger ikke parkeringsplasser 
på Mjåvann for å bruke skogen. 
Vi går inn fra Rossevannsbekken. 
Skolen har en lavvo de bruker 
ukentlig, ridesenteret på Rosse-
land gård bruker marka og be-
boerne er ivrige turgjengere. Alt 
dette blir forringet av en bro med 
2 tunnelåpninger i hver ende. I 
tillegg er det beregnet støy på i 
«gjennomsnitt» 60 decibel i døg-
net. Hva er den reelle støyen på 
dagtid, for eksempel? I andre en-
den av dette turområdet stanset 
Miljøverndepartementet en bro 
fra Bråvann til Nordtjønnåsen 
av naturvernhensyn. Songdalen 
kommunestyre har vektlagt be-
boerne først og som et godt ved-
tak blir naturen også tjent med 
vedtaket. Stå på i forhandlingene 
med Vegvesenet!
else oG Per nilsen
beboere på volleberg

tRAKASSERING

Utrygge 
gater
«Han fulgte etter meg hele 
veien hjem! Jeg var så redd.» 
presser samboeren min 
frem, i det hun kommer and-
pusten inn døren til leilighe-
ten i Tollbodgata.

●● Hun har nettopp brukt tre gan-
ger så lang tid som det hun ellers 
ville gjort hjem fra jobb. Hun har 
gått alene, med en ukjent mann i 
hælene. Hele veien har han ropt 
trakasserende, upassende, for 
ikke å snakke om truende kom-
mentarer etter henne. Veien hjem 
hadde blitt ulidelig lang; et sikk-
sakk-helvete i et desperat forsøk 
på å få ristet han av seg. «Jeg rakk 

heldigvis å smette inn døren og 
låse den etter meg». Den ukjente 
mannen hadde forsikret sambo-
eren min at de så visst skulle ses 
igjen. Denne sene septemberkvel-
den ble det i kollektivet enstem-
mig vedtatt at ingen av oss for-
later leiligheten etter mørkets 
frembrudd heretter.

En blandet følelse av frykt, ir-
ritasjon og håpløshet har for al-
vor etablert seg i meg. Og jeg un-
drer; når ble det slik at redselen 
for hva som skjuler seg i Kristi-
ansands nattemørke overskyg-
get lysten til å gå en etterlengtet 
kveldstur i stillhet? Hvor lenge 
skal mine samboere, mine med-
studiner og jeg orke å høre våre 
fedre trygle oss om å bli innen-
dørs når mørket har falt på? På 
hvilket tidspunkt aksepterte vi i 
taushet at vi ikke lenger skal kun-
ne bestemme over oss selv? Hvor 
lenge skal vi finne oss i at vår au-
tonomi innskrenkes fordi det er 
utrygt på gaten; utrygt på gaten 
i egen by? 

I et så bemidlet land som Nor-
ge burde unge kvinner uten frykt 
ferdes hvor hen de måtte ønske; 
når de måtte ønske det. Det burde 
være en selvfølge at man uproble-
matisk skal kunne gå ti minutter 
alene hjem fra jobb etter at klok-
ken har passert elleve. Dessver-
re er dette overhodet ingen selv-
følge.

Jeg kan ikke huske hvor lenge 
det i venninnekretsen har vært 
akseptert at vi må tåle å motta sli-
brige kommentarer på vei hjem 
fra byen. Jeg kan ikke huske når 
vi sluttet å bry oss nevneverdig 
om verbal trakassering dersom 
kjolen vi hadde valgt for kvelden 
var for kort. Spørsmålet er imid-
lertid hvor mye mer vi skal finne 
oss i. Grensen er passert; foten 
burde for alvor settes ned. 

Det ingen selvfølge at vi er tryg-
ge på vei hjem. Det er dog en sik-
ker sak at noe må gjøres; det må 
gjøres noe nå. Jeg har ingen klar 
idé om hvordan vi skal vinne vår 
trygghet, vår sikkerhet- vår frihet 
tilbake. Likevel har jeg et håp om 
å bli hørt. 

Ikke lukk øyene for det du kan-
skje måtte se. Ikke snu henne ryg-
gen til; hun som går alene hjem. 
Ikke glem at passivitet kan endre 
hennes liv for alltid.          
Frida  hJerKinn Pedersen

dIKt

Det 
melodiøse

●● Farger av vakker musikk,
fyller den lille stua di
I en rolig atmosfære,
fylt av fred og harmoni
Lyden av vakker musikk,
løser opp vonde bånd
Du har sans for det melodiøse,
alltid har du vært sånn

Berusende og melodiøst,
dansende toner trenger seg inn
Baner seg vei mot dypet i deg,
dine innerste tanker og sinn
Der treffer de noe varsomt,
noe edelt av høy verdi
Du har sans for det melodiøse,
for deg har det alt å si
trond rudsli 

 Mening
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6. november 2013 stemte ordfører Arvid Grundekjøn for at kommunen
skulle kjøpe Start Stadion av Sparebanken Sør for 44 millioner. Samtidig
eide han 1000 grunnfondsbevis i Sparebanken Pluss, som overtok
Sparebanken Sør to måneder senere.
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I to år har Vegard Venli og Kommunal Rapport kjempet for åpent
aksjonærregister. Nå er det endelig på plass
- Det ble gitt på goodwill fra etaten, sier Venli. Martin Huseby Jensen 01.
oktober 2015 kl. 07:56 Oppdatert: 01. oktober 2015 kl. 10:39 Det startet
med et åpent spørsmål våren 2013.

 Journalisten torsdag 01. oktober
2015, 08:11
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Meninger

Byråkrataksjer

B
åde statssekretærer og toppbyråkrater 
har gått til Børsen med sparepengene, 
kunne DN fortelle denne uken etter en 
kikk i det nylig offentliggjorte  
aksjonærregisteret.

Regjeringsråd Nina Frisak ved Stats-
ministerens kontor sitter med aksjer for en halv 
million kroner i kraft- og investeringsselskapet 
Arendal Fossekompani. Statssekretær Paul Chaffey 
satser på tankrederiet Frontline, mens Landbruks-
departementets toppbyråkrat, Leif Forsell, blant 
annet har investert i oppdrettsselskaper der hans 
eget departement er øverste reguleringsmyn-
dighet.

Leder for Stortingets næringskomité, Senterpar-
tiets Geir Pollestad, sier til DN at toppbyråkrater og 
politikere bør holde seg unna aksjemarkedet med 
mindre de investerer i fond eller er aksjeeiere i en 
familiebedrift.

Men hvis det er eierskap i seg selv som diskvalifi-
serer fra politiske verv eller byråkratjobber, kan 
man lure på hvorfor familiebedrifter skal stå i en 
særstilling. Man må nesten anta at aksjer i en 
familiebedrift skaper sterkere bindinger enn en 
tilfeldig aksjepost i Norsk Hydro eller Telenor.

Forøvrig finnes det vel ikke noe politisk parti 
som har dyrket sammenblandingen av næringsin-
teresser og politikk i en grad som Senterpartiet. I de 
årlige jordbruksforhandlingene stemmer partiets 
politikere i mange tilfeller for mer penger til egen 
lommebok.

Nei, både byråkrater og statssekretærer må få lov 
til å handle aksjer. Selv om det selvsagt kan være 
tilfeller der slik handel er problematisk, er det også 
viktig at de som utformer og vedtar lover og regler 
vet et og annet om hvordan markeder og kapitalis-
me fungerer i praksis. Lite tyder på at norske 
politikere og byråkrater har sjenerende mye 
kunnskap om det.

Men det bør, som Pollestad fornuftig påpeker, 
være full åpenhet om eierskapet. Veien til offentlig 
innsyn i aksjonærregisteret har vært usedvanlig 
lang og kronglete. Den bør bli kortere, gjerne i form 
av et offentlig register på linje med det stortings-
representanter er pålagt. 

God alliert
Russland kan være en god alliert i kampen mot IS, 
sier Frps forsvarspolitiske talsmann Christian 
Tybring-Gjedde til Dagbladet. 
Spesielt dersom russerne begynner å bombe IS og 
slutter å bombe andre deler av opposisjonen.
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Produksjonsredaktør: Bjarne Dramdal Erichsen
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En fri dagsavis
Sjef re dak tør og ad mi ni stre ren de di rek tør: Amund Djuve Forsvarets penger

Forsvarssjefen ber om svært mange penger. 
Han bør være betinget optimist.

F
orsvarssjef Haakon 
Bruun-Hanssen ber 
politikerne bla opp 
180 milliarder kroner, 
og han ber dem godta 
en hardhendt 

sentralisering av Forsvaret. Det er 
ikke lett å si hva som vil gjøre 
politisk mest vondt. Sjansen er 
likevel historisk god for å skape 
bred politisk enighet om at vi skal 
bruke mye mer penger på forsvar.

På 1970-tallet foreslo Mogens 
Glistrup, grunnleggeren av det 
danske Fremskrittspartiet, å 
redusere forsvarsbudsjettet til 
under en hundrelapp. Den skulle 
finansiere en telefonsvarer som 
sa «Vi overgir oss!» på engelsk og 
russisk. Ifølge et Civita-notat 
skrevet av tidligere forsvarssjef 
Sverre Diesen og tidligere leder 
ved Forsvarets forskningsinsti-
tutt Paul Narum, er Norge på vei 
dit, bare på en mye dyrere måte. 
Fortsetter utviklingen som i dag, 
vil Norge om 10–15 år stå uten 
reell forsvarsevne. Prisgalopp på 
forsvarsutstyr kombinert med 
politikernes sparsommelighet 
har allerede skapt et formidabelt 
etterslep. Det går mot bråstopp, 
få år frem i tiden, skriver de.

Bruun-Hanssen var forsikti-
gere i sine formuleringer, da han 
torsdag la frem sitt fagmilitære 
råd til regjeringen, men substan-
sen var omtrent den samme. 
Fortsetter man dagens kurs vil 
det tvinge seg frem dramatiske 
kutt. Selv med hans forslag om å 
bruke 180 milliarder kroner over 
12 år – en økning på forsvarsbud-
sjettet med tre milliarder årlig – 
vil det kreves både kutt og tøffe 
omprioriteringer. Baser ved 
Sortland, Andøya, Trondenes, 
Harstad, Åsegarden og Kjevik 
bør legges ned. Slike ideer vil 
garantert gi lokalpolitisk 
rabalder. 

MTB-båtene, som for ikke 
veldig mange år siden ble 
påtvunget Forsvaret mot dets 

vilje av stortingspolitikere som 
ville sikre verftsarbeidsplasser, 
skal fases ut i 2025. «Sentralise-
ring» – stort sett et fyord i norsk 
offentlig ordskifte – var sentralt 
tema i forsvarssjefens redegjø-
relse.

«Det blir en krevende høst og 
vinter», sa forsvarsminister Ine 
Eriksen Søreide. Hun skal kna 
det fagmilitære rådet sammen 
med andre innspill til en ny 
langtidsplan for Forsvaret.

Bruun-Hanssen kan trolig 
likevel være noe større optimist 
enn sine forgjengere.

Det har allerede kommet 
politiske signaler om at bekym-
ringsmeldingen har nådd frem. 
Regnestykkene er egentlig ikke 
veldig vanskelige.

Samtidig er den utenrikspoli-
tiske situasjonen mer truende 
enn for bare et år siden. Den 
russiske militære oppbyggingen, 
aggresjon mot Ukraina og 

landets uforutsigbare oppførsel, 
har gjort slutt på en lang periode 
med relativ idyll.

De lave oljeprisene gir 
politikerne mindre økonomisk 
handlingsrom. Dette kan kanskje 
gjøre det noe lettere for Forsva-
ret å få gjennomslag for sine 
sentraliseringstanker, som vil gi 
mer smell for pengene. Skjønt 
det blir ikke lett, bare på Andøya 
står det om nær tusen arbeids-
plasser. Norsk forsvarsdebatt har 
ofte handlet mer om lokal 
sysselsetting enn om å forsvare 
landet.

Det kan likevel være håp om 
bred politisk enighet om at en 
opptrapping er nødvendig. SV 
blir ikke med, men partiet har 
ikke lenger rollen som bremse-
kloss i regjeringen. Anniken 
Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets 
utenriks- og forsvarskomité, er 
lite interessert i å snakke om 
nedbyggingen av forsvarsevnen 
under den rødgrønne regjerin-
gen, men ønsker seg nå «bred 
enighet».

For det teller jo også: Siden 
sist er Jens Stoltenberg blitt 
generalsekretær i Nato. Derfra 
kommer krystallklare råd om at 
Europa må bruke mer penger på 
å forsvare seg selv. Selv med 
opptrappingen som forsvarssje-
fen anbefaler, vil Norge ligge 
godt unna målet om forsvars-
budsjetter på to prosent av bnp.

Forsvarssjef Bruun-Hanssen 
får neppe alt han ønsker og 
neppe på den måten som er 
fagmilitært best. Det bør likevel 
være rimelig håp om at nasjonen 
slipper å gå til innkjøp av Mogens 
Glistrups telefonsvarer.

Kjetil Wiedswang er kommentator 
i Dagens Næringsliv 
kjetil.wiedswang@dn.no

ForsvarssjefHaakonBruun-Hanssenlatorsdagfremsittfagmilitærerådtilregjeringen.
Foto:VegardWivestadGrøtt,NTBScanpix

På innsiden
Kjetil  
Wiedswang

Fortsetter 
utviklingen som i 
dag, vil Norge om 
10–15 år stå uten 
reell forsvarsevne
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En seier for åpenhet
Leder Det har tatt lang tid og mye krefter, men sist uke fikk endelig
allmennheten innsyn i deler av aksjonærregisteret hos
Skattedirektoratet.

 Kommunal Rapport fredag 02. oktober 2015,
15:06
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AKSJEREGISTERET. Ordfører Arvid Grundekjøn 

Oppga ikke eier-
skap da kommunen 
kjøpte Sør Arena
6. november 2013 stemte 
ordfører Arvid Grundekjøn 
for at kommunen skulle 
kjøpe Start Stadion av Spa-
rebanken Sør for 44 mil-
lioner kroner. Samtidig eide 
han 1000 grunnfondsbevis 
i Sparebanken Pluss, som 
overtok Sparebanken Sør to 
måneder senere.

KRISTIANSAND

– Ordføreren var ikke direkte in-
habil, som for eksempel personer 
med ledende stillinger i involver-
te selskaper ville vært. Men det er 
også et tillegg i loven som gjelder 
det vi kaller andre særegne for-
hold, som er egnet til å svekke 
tilliten til beslutningstaker. Det 
vil gjelde forhold der en beslut-
ning kan gi en særlig fordel eller 
ulempe for deg selv. Derfor me-
ner jeg forholdet burde vært lagt 
fram for bystyret, sier instituttle-
der Terje Abusland ved Institutt 
for rettsvitenskap ved Universi-
tet i Agder.

Professor i rettsvitenskap ved 
Universitet i Oslo, Eivind Smith, 
mener også ordføreren burde ha 
gjort det klart at han eide grunn-
fondsbevisene.

– Men det å eie disse grunn-
fondsbevisene gir i seg selv ingen 
praktisk innflytelse, derfor vil det 
ikke skape et habilitetsproblem, 
sier Smith.

Ikke oppgItt
Grunnfondsbevisene til ordføre-
ren er ikke oppgitt i det frivillige 
Styrevervregisteret til KS. Ordfø-
reren har imidlertid oppgitt ak-
sjer han eier i fire andre selska-
per, i tillegg til verv han har. 

Det er Aksjonærregisteret, som 
i forrige uke ble offentlig tilgjen-
gelig, som viser at Arvid Grunde-
kjøn eier 1000 grunnfondsbevis i 
Sparebanken Sør. Verdien på dis-
se er i dag cirka 180.000 kroner. 
Verdipapirene gjør Grundekjøn 
til en av eierne av bankens egen-
kapital, og omtales gjerne som 

«aksjer light». Grunnfondsbevis 
gir formelt innflytelse til bankens 
forstanderskap, med en stemme 
per bevis. Papirene gir også rett 
til utbytte, som sist var på 10 kro-
ner per bevis.

HabIlItet
Det var to som meldte seg inha-

bile da saken til slutt ble avgjort 
av bystyret. Den ene var Pål Harv 
(H), som ba om at hans habilitet 
ble vurdert fordi hans kone har 
styreverv i IK Start og Start Topp-
fotball. 

Den andre var Venstres Solveig 
Nilsen, som ba om at hennes ha-
bilitet ble vurdert fordi hun er an-
satt i Sparebanken Sør. 

Ordfører Arvid Grundekjøn 
stemte for at de skulle erklæres 
inhabile da saken ble behandlet.

–  en perIfer mInIsak
Grundekjøn sier til Fædrelands-
vennen at grunnfondsbevisene 
var i Sparebanken Pluss, og at 
kjøpet av Sør Arena var et for-
hold som gjaldt Sparebanken Sør 
før bankene ble fusjonert 1. janu-
ar 2014.

– Avstemningen skjedde 6. no-
vember 2013, på et tidspunkt der 
fusjonen var godt kjent. Burde by-
styret fått informasjon om at du 
satt med grunnfondsbevisene?

– Dette er en post jeg har hatt 
langt tilbake i tid, og var i en bank 
som ikke var inne på finansierin-
gen av stadion, sier Grundekjøn.

– Burde du opplyst om posten?
– Det kan ikke legges til grunn 

at grunnfondsbevisene i Spare-
banken Pluss hadde noen interes-
se i den saken. Dette er en ubety-
delig post. Spørsmålet er om den 
hadde noen relevans, selv om fu-
sjonen hadde vært på plass. Det 
var ikke noe tema i min bevisst-
het eller i forhold til formelle re-
gler, sier Grundekjøn.

Ordføreren mener grunnfonds-
bevisene ikke ville påvirke hans 
stemmegivning.

– I fall du har noen aksjer, så er 
denne posten uansett en forvin-
nende liten ting i en bankrelasjon 
og i min privatøkonomi. Som jeg 
kan erindre, hadde jeg ikke noen 
interesser i den banken. Dette er 
en perifer minisak, sier han. 

TeksT: Jan Oddvar EidE
jan.oddvar.eide@fvn.no - 91366029

FAKTA

Sør Arena
 ● Start Stadion AS meldte 23. mai 

2013 oppbud. Kristiansand kom-
mune hadde lånt 46,7 millioner 
kroner til selskapet.

 ● Rådmannen anbefalte at Kristi-
ansand kommune kjøpte bankens 
fordring pålydende 54 millioner for 
44 millioner kroner.

 ● Rådmannen mente dette var 
kommunens beste mulighet til å 
ivareta penge den hadde lånt til 
byggingen av Sør Arena.

 ● Forslaget ble vedtatt av bystyret 
med ordføreren i spissen mot fire 
stemmer.

Etiske retningslinjer  
i kommunen

 ● «Kommunen har en aktiv opplys-
ningsplikt. Ansatte og folkevalgte 
i Kristiansand kommune skal 
alltid gi korrekte og tilstrekkelige 
opplysninger, enten det er til andre 
myndigheter, selskaper, organi-
sasjoner eller innbyggere. I noen 
sammenhenger vil dette innebære 
at man uoppfordret skal gi nødven-
dige opplysninger av betydning for 
behandling av saken.» 

Leder i Kristi-
ansand Arbei-
derparti, Terje 
Ness, sier han 
er overrasket 
over informa-
sjonen om ord-
førerens grunnfondsbevis.

– Da har ordføreren per defini-
sjon sittet på eiersiden. Om han 
er habil eller ikke, må juristene 
vurdere. Uansett hadde det vært 
naturlig å informere bystyret om 
eierskapet, og bedt om å få sin 
habilitet vurdert. Alle fakta skal 

på bordet i slike saker. Vi er vel-
dig nøye på å få belyst habilitets-
spørsmål. Det så vi også i den-
ne saken, sier Næss og viser til at 
to bystyrerepresentanter ble er-
klært inhabile i saken. 
  – Dette er kanskje «en forvinnen-
de liten ting» for ham. Men hvis 
verdiene i selskapet kan påvirkes 
av dette vedtaket i bystyret, hvis 
hans verdier kan stige eller syn-
ke som følge av vedtaket, så var 
dette overraskende opplysninger, 
sier Næss. 

– Jeg må bare få minne om at 
han i sommer var med på å be-

handle de etiske retningslinjene 
til kommunen, samtidig som han 
uttalte seg om Bergens ordfører 
Turid Drevland i Bergen, som han 
også mente var en bagatell.

Bergensordføreren ble uken et-
ter siktet av politiet for grov kor-
rupsjon etter den såkalte cruise-
saken.

– Derfor er det grunn til å stil-
le spørsmål ved hans etiske vur-
deringsevne. Om han mener for-
holdet med grunnfondsbevisene 
var en bagatell eller ikke noe å 
bry seg om, så er det altså bysty-
ret som avgjør det, sier Næss. 

Stiller spørsmål ved ordførerens etiske vurderingsevne

7

Fædrelandsvennen
lørdag 3. oktober 2015

Hvert år gjør vi over 20 000 øyeoperasjoner. Det resulterer i tusen
vis av briller til overs. De sender vi til steder rundt om i verden
hvor et par briller utgjør forskjellen fra et liv i fattigdom til et liv
medmuligheter for å lære seg å lese, utdanne seg eller utføre et
arbeid. Hver øyeoperasjon vi gjør, gir altså frihet til tomennesker.
Lesmer påmemira.no/gidemvidere.

*Tilbudet gjelder når du booker og gjennomfører din øyeoperasjon mellom 01.09 og
31.10 2015. 1 000 kr rabatt pr kunde ved innbytte av dine gamle briller på operasjons
dagen. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.

www.memira.no | 815 00 260

Bli kvitt

brillene dine.

som virkelig trenger dem.

Og gi dem til noen

Akkurat nå!1 000 krfor dine gamle
briller*

Oppga ikke eier-skap da kommunen kjøpte Sør Arena
6. november 2013 stemte ordfører Arvid Grundekjøn for at kommunen
skulle kjøpe Start Stadion av Sparebanken Sør for 44 millioner kroner.
Samtidig eide han 1000 grunnfondsbevis i Sparebanken Pluss, som
overtok Sparebanken Sør to måneder senere.
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Det nytter å være sta. Det nytter å mase. Det
har journalist Vegard Venli i Kommunal

Rapport erfart. I over to år jobbet han iherdig for
å få innsyn i Skatteetatens aksjonærregister. Mot-

standen var betydelig.
Både Skattedirektoratet
og Finansdepartemen-
tet mente opplysninge-
ne var taushetsbelagt,
og dessuten for tid-
krevende å fremskaffe.
Etter at Sivilombuds-

mannen ga Venli medhold, er registeret nå blitt
offentlig tilgjengelig. Det ga raskt resultater.

I en artikkelserie har Dagbladet avslørt hvordanflere stortingsrepresentanter har skjulte aksje-
poster. I noen tilfelle kan det stilles spørsmål om
politikerne blander sammen sitt politiske ar-
beidsområde og eierinteressene. Det er uheldig,
selv der det ikke er grunnlag for å hevde at noe
galt har skjedd. Er det noe politikerne må verne
om, er det sin integritet.

Det kan synes som en selvfølge, men slik er
det ikke. Gang på gang ser vi at politikerne

bremser når det gjelder krav om åpenhet og inn-
sikt. Dels gjemmer de seg bak tåkeprat om pri-
vatlivets fred, dels hevder de at offentligheten
ikke har noen interesse av å vite hvem som påvir-
ker beslutningsprosessene i Stortinget. Til det er
å si at ingen ber om adgang til politikernes pri-
vatliv, bare til forhold som berører utøvelsen av
de vervene de er valgt til. Økonomiske interesser
og bindinger er uten snev av tvil
informasjon offentligheten må
ha adgang til. Etter at det ble
åpnet tilgang til aksjonærregis-
teret, er vi kommet et godt
stykke videre på den veien.

Neste naturlige steg er at
Stortinget oppretter et

lobbyregister. I forrige uke
skrev lederne i presseorganisa-
sjonene, og lederen i Transpa-
rency International i Norge, et
innlegg der de reiste dette kravet
på nytt. Bakgrunnen var Dag-
bladets reportasjer om stortings-
representantenes skjulte aksjein-
teresser. Kravet om et register
som viser representantenes kontakter med ulike
særinteresser, er fram til nå blitt kontant avvist
av de fleste partiene, med ulike argumenter. Dels
er det upraktisk, blir det sagt. Dels er det alt for
nærgående.

Dette holder ikke. Det praktiske er utvilsomt
løsbart, og ordningen finnes allerede i flere

land. Og det er ikke behov for noen beskyttelse
av politikernes kontakter med interesser som vil
påvirke Stortingets vedtak. Tvert i mot vil et lob-
byregister styrke tilliten til politikerne og Stor-
tinget.

Politikernes
bremsespor

testamentlig tradisjon bare kan
velja mellom den breie og den
smale vegen, slo på landsstyre-
møtet i KrF til med «den tredje
vei.» Det var det standpunktet
FinnGustavsen orienterte etter,
og det var den vegen som førte SF
inn i norsk politikk. Men SV
gløymde å ta patent på varemer-
ket og politikken og slo i staden
inn på bombevegen i Libya.

GENERASJONSKONFLIKTEN
i partiet Rødt drar seg til. Ordfø-
rarkandidat Jens IngvaldOlsen i
Tromsø og andre veteranar frå
epoken med Mao Tse-tung-
stenkning som rettleiing, vil ikkje
gje slepp på at han var ein stor fri-
gjeringshelt. Bjørnar Moxnes
prøver å vera krystallklar på at
partiet nå står for ein demokratisk
sosialisme som ikkje kjennetei-
kna Kina under Mao Zedong.
Kan dei ikkje sameinast i AKP(m-
l)s klassiske prosentanslag om
Stalins gode og dårlige sider: 70/
30? Eller omvendt.

HUMORHAUSTEN er i gang.
Den forførande Henriette
Steenstrup er på plass igjen i
TV2. Dritseint med Edel sesong-
debuterte med ein strak langfin-
ger i rektum på Bjelleklang. Der-
etter var det jordbæruke med ein
menstruasjons-tsunami som
sveipa med seg heile Geiranger.
Heretter kan det bare gå nedover.

The Impossible Dream

Denne veka har Erna Solberg og
resten av verdens mektige vore
samla i NewYork for å ordna opp.
Vår konservative statsminister
har undervist i å motarbeida radi-
kalisering. Ho fekk sitja nesten li-
ke nær Barack Obama som
Thorbjørn Jagland og hans tale-
skrivar utan kontor,Geir Lunde-
stad. Det var bare Irak som kom
imellom.

KINASLEIAR,Xi Jin-ping lovar
peng til u-hjelp og fredsbevaring.
Men i forhold til folketalet er han
langt bak Norge, som med Erna
Solberg i FN på ny har befesta
godhetsregimets favorittposi-
sjon: å vera formann i giverlands-
gruppa.

DEN NØYTRALE verdensorga-
nisasjonen av sameinte nasjonar,
som er øvste vaktar av fred og
menneskerettar, har fått fleire
hyggelige gåver til 70-års dagen.
Jens Stoltenberg lover atWe Are
The World-NATO skal ta seg av
opplæring, utstyr og etterretning
ved FN-operasjonar. Og utan eit
piskeslag har Saudi-Arabia påtatt
seg presidentskapet i FN's men-
neskerettighetsråd.

ALLE SOM LURER på kvar den
runde og pragmatiske Erna Sol-
berg har sitt ideologiske funda-
ment, har endelig fått svar. Ho
måtte til FN for å røpa at det ikkje
er Edmund Burke, Ayn Rand
eller KåreWilloch. Det er Elvis
Presley som er hennar favoritt-
filosof med devisen "litt mindre
prat og meir handling". Elles står
sjølsagt Blue Suede Shoes høgt i
kurs. Men etter kommunevalet
må ho øva på You've Lost That Lo-
vin' Feelin'. Ny valsiger i 2017
nærmar seg The Impossible Dre-
am.

MENS ERNA har vore i FN, har
vise-statsminister Siv Jensen og
dei andre musene sete uvanlig
stille ved bordet og jobba med
budsjettet. Til og med wannabe-
sikkerhetsminister Per Sand-
berg har vore forsvarlig sikra.

DET HAR ÅPNA alle kanalar for
Knut Arild Hareide. Han som i

VED OBAMAS BORD: Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klimaminister
Tine Sundtoft har delteke på FN-toppmøte. FOTO: KRISTOFFER RØNNEBERGAFTENPOSTEN
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hompland@online.no

SIDEBLIKK
Heretter kan det
berre gå nedover

Stein Erik Hagen sto fram som homofil på Skavlan, og
norsk presse kaster seg rundt og spør hva kjente hom-
ser mener om dette.
Tenk om en hadde sagt: Nei, hva er det du sier? Det

kan vel ikke stemme.

Rimi-Hagen ut
av kjøleskapet

HADDE
AKSJER: Stor-
tingsrepresentant
Jørund Rytman (Frp).

AFTENPOSTEN

«DE GJEMMER
SEG BAK
TÅKEPRAT OM
PRIVATLIVETS
FRED.»

D STARS
AND STRIPE

Nick Anderson er
politisk avistegner for
Houston Chronicle.
Arbeidet hans har
også stått på trykk i
New York Times,
Washington Post og
Newsweek. Pulit-
zervinneren gjemmer
navnet på sønnene
Colton og Travis i alle
tegningene han lager.

Politikernes bremsespor
Det nytter å være sta. Det nytter å mase. Det har journalist Vegard Venli i
Kommunal Rapport erfart. I over to år jobbet han iherdig for å få innsyn i
Skatteetatens aksjonærregister. Motstanden var betydelig.

 Dagbladet 03.10.2015 113

Politikernes bremsespor
3. okt 2015 Politikernes bremsespor Words" Det nytter å være sta. Det
nytter å mase. Det har journalist Vegard Venli i Kommunal Rapport
erfart. I over to år jobbet han iherdig for å få innsyn i Skatteetatens
aksjonærregister.

 Dagbladet lørdag 03. oktober 2015,
14:45

113

Oppga ikke eierskap da kommunen kjøpte Sør Arena  Fædrelandsvennen -
Login

tirsdag 06. oktober
2015, 18:02
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stemte ordfører Arvid Grundekjøn for at kommunen skulle kjøpe Start
Stadion av Sparebanken Sør for 44 millioner kroner. Samtidig eide han
1000 grunnfondsbevis i Sparebanken Pluss, som overtok Sparebanken
Sør to måneder senere.

Redaktørene eier aksjer for over 116 millioner kroner
Presseforbundets styreleder og publisher Gunnar Kvassheim i Dalane
Tidende blant redaktørene med millionverdi i aksjer. Noen få redaktører
trekker kraftig opp. Glenn Slydal Johansen 08. oktober 2015 kl. 12:28
Oppdatert: 09. oktober 2015 kl.

 Journalisten torsdag 08. oktober
2015, 12:43

117

Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året
NARF anbefaler å ta denne muligheten i bruk, slik at endringer
rapporteres samtidig med hendelsene.

 Regnskap Norge fredag 09. oktober 2015,
09:24

122

Aksjegevinster og utbytte i Selvangivelsen for 2013 - sjekk
grunnlagene for å sikre korrekt beskatning
I denne artikkelen gjennomgår vi poster det er spesielt viktig å sjekke i
oppgavene over aksjer (RF-1088) som aksjonærene mottar fra
Aksjonærregisteret,

 Regnskap Norge fredag 09. oktober 2015,
09:24

123

Redaktør har millionbeløp i gamblingselskap
Vi Menns redaktør og PFU-medlem Alexander Øystå har 1,06 million
aksjer i selskapet Gaming Innovation Group (GIG). Glenn Slydal
Johansen 09. oktober 2015 kl. 12:18 Oppdatert: 09. oktober 2015 kl.

 Journalisten fredag 09. oktober 2015,
12:31

124

Redaktør har millionbeløp i gamblingselskap
Vi Menns redaktør og PFU-medlem Alexander Øystå har 1,06 million
aksjer i selskapet Gaming Innovation Group (GIG). Glenn Slydal
Johansen 09. oktober 2015 kl. 12:18 Oppdatert: 09. oktober 2015 kl.

 Journalisten fredag 09. oktober 2015,
12:47
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LEDER

BJØRN G. SÆBØ 
Sjefredaktør, RA • E-post: bjs@rogalandsavis.no 

Twitter: @BjornSabo 

Med stadig hyppigere mellomrom opplever foreldre til skole-
barn at kjøpepresset sniker seg opp i ranslene. Noe så uskyl-
dig og hyggelig som skolefoto er blitt ett av disse kommersiel-
le påfunnene der foreldre knapt får snudd seg før de må ut 
med 1239 kroner for en vare de ikke visste de hadde bestilt. 
Det prinsipielt hoderystende er at Stavanger-skolen uten å ha 
tenkt seg særlig om, tilrettelegger for at et firma som Fovea 
får selge skolefotopakker på en måte både Forbrukerrådet og 
mange foreldre finner kritikkverdig. 

Uforutsette utgifter kan være ubehagelig for mange og bidra 
til at stramme familiebudsjetter får seg en smell. De fleste 
forbrukere i dag er fortrolige med netthandel, og aktørene har 
som regel ryddige sider der kunden aktivt plukker en vare, tar 
den til en digital kasse og betaler. Foveas system for digital 
handel går andre veier. Her må den som bestiller først binde 
seg til handelen, før han eller hun får oversikt over omfanget 
på skolefotopakken. Systemet ser ut som om det er skredder-
sydd slik at kunden velger det dyreste alternativet uten å få 
tenkt seg om. 

For kommersielle aktører er offentlig eide skoler en drøm av 
en markedsplass. Det potensielle kundegrunnlaget er uende-
lig stort, og kjøpsviljen er absolutt til stede. Hvilken far eller 
mor vil være så kjip at tommelen vendes ned for kjøp av sko-
lefoto? Det er heller ikke gitt at skoleledere, lærere eller forel-
dreutvalg har skolefoto på sin dagsorden for kritisk debatt – 
det er som kjent nok av andre og langt mer presserende saker 
å ta seg av i skolehverdagen. Nettopp derfor bør skolepoliti-

kerne blande seg inn og se til at skolene ikke reduseres til en 
basar. I tilfellet Fovea har Forbrukerombudet allerede stilt 
kritiske spørsmål som går på angrerett, vergemålsloven og 
markedsføringsloven. Ombudets involvering viser at skolefoto 
er et område med mye krevende juss. I tillegg til de mer 
åpenbare sidene ved selve transaksjonen, viser 
Forbrukerombudet til personopplysningslovens krav om sam-
tykke før en mindreårig kan fotograferes. Jussen er såpass 
ulendt at politikerne må se til at kommunene som skoleeiere 
involverer seg og lager et skolefotoregelverk. Det er for kapa-
sitetskrevende at rektorer, lærere og foreldre skal håndtere 
kommersielle aktører som Fovea. De juridiske sidene ved 
fotograferingen er så sin sak, det kan også diskuteres om ikke    
kommunen som profesjonell innkjøper kan skaffe bedre avta-
ler gjennom anbud. Eller: Hvorfor ikke gjøre skolefotografe-
ringen til det nye loppemarkedet og la skolekorpsene tjene 
noen kroner på å ta bilder av elevene?

Skolen som markedsplass

Hvilken far eller mor vil være 
så kjip at tommelen vendes ned 
for kjøp av skolefoto?

Diskusjonen om ytringsfrihet her 
hjemme har stort sett dreid seg om én 
sak det siste tiåret. Det er synd, for det 
er mange og viktige aspekter ved 
ytringsfrihet som havner i skyggen. 
Retten til fri informasjon, retten til å se 
de mektige i kortene, for eksempel. 
Dette er en viktig kampsak for journa-
lister og redaktører verden over. Og en 
kamp som tas hver dag.

Retten til fri informasjon har vært en 
del av FN siden organisasjonen ble 
startet i 1945. Retten er også nevnt i 
menneskerettserklæringen fra 1948, 
under artikkel 19 (om ytringsfrihet). 
Men fyndordene ble raskt begravet, 
organisasjonen består nå engang av 
representanter for myndighetene i 
medlemslandene. Gjennom den kalde 
krigen var ikke åpenhet noe medlems-
landene følte noe særlig for å prakti-
sere, heller ikke på felt som hadde lite 
med den spente stemninga å gjøre. I en 
ny tid, hvor hemmelighetskremmeriet 
er blitt utfordret av ny teknologi, lek-
kasjer og åpenhetsaktivisme måtte 
dette forandre seg.

Svært mange land har etter hvert et 
sterkt lovverk som skal sikre offentlig-
heten tilgang til informasjon om myn-
digheters gjøren og laden. USA har sin 
Freedom of Information Act (FOIA), 
Sør-Afrika har en tilsvarende på papi-
ret, Trinidad og Tobago har nettopp 
fått det, i Norge har vi 
Offentlighetsloven. Det betyr at du og 
jeg kan søke om innsyn i for eksempel 
posten til Utenriksministeren eller 
saksbehandling i Miljøvern-
departementet. Det er ikke sikkert du 
får alt du ber om, men du har rett til å 
be, og da må din forespørsel vurderes. 
Dette er selvsagt viktig for at vi skal 
kunne holde politikere og saksbehand-
lere ansvarlig, for at vi skal kunne se 
hva som ligger bak beslutninger tatt på 
vegne av oss alle. 

Dessverre har ikke alle land slike 
lover. Men det kan det bli en forandring 
på. For retten til informasjon har nå 
sneket seg inn i FNs bærekraftsmål. 
Bærekraftsmål 16; «Fred og rettferdig-
het» innebærer et delmål som kan være 
politisk sprengstoff. Et delmål som kan 
avsløre korrupsjon og maktbruk. Et 
delmål som skal sikre det generalsekre-
tæren i FN Ban Ki-moon før årets for-
handlinger kalte «en åpenhetsrevolu-
sjon». Delmålet har ikke fått en norsk 
oversettelse ennå, men på engelsk 

heter det: «Ensure public access to 
information and protect fundamental 
freedoms, in accordance with national 
legislation and international agree-
ments». 

Retten til fri informasjon er en forut-
setning for at journalister skal kunne 
gjøre jobben sin verden over. Og det er 
en forutsetning for vanlige borgeres 
rettssikkerhet. Hvordan vet vi om de 
andre målene er oppnådd, når vi ikke 
vet hvordan et land fører statistikken 
sin, hvordan kan vi vite hva som trengs 
på helse- eller utdanningsfeltet i et 
land, om vi ikke vet hvordan budsjet-
tene blir framforhandlet eller fordelt? 
Hvordan skal vi avsløre korrupsjon om 
vi ikke vet hvem som eier hva? 

Det nye bærekraftsmålet kommer 

I all ståheien rundt 
FNs nye bærekrafts-
mål, har det sneket 
seg inn en setning 
som vil forandre hva 
vi vet om verden.

Inn i de lukkede rom

1948: Den franske presidenten Vincent Auriol holder tale i Paris etter at FNs Menneskerettighetserklæring ble vedtatt. Tiår etter kan FNs nye bærekraftsmål skape en «åpenhetsrevolusjon».  
 FOTO: NTB SCANPIX

MAREN 
SÆBØ 
Utenrikskommentator 

KOMMENTAR
Twitter: @marensab

Inn i de lukkede rom
I all ståheien rundt FNs nye bærekraftsmål, har det sneket seg inn en
setning som vil forandre hva vi vet om verden.
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Diskusjonen om ytringsfrihet her 
hjemme har stort sett dreid seg om én 
sak det siste tiåret. Det er synd, for det 
er mange og viktige aspekter ved 
ytringsfrihet som havner i skyggen. 
Retten til fri informasjon, retten til å se 
de mektige i kortene, for eksempel. 
Dette er en viktig kampsak for journa-
lister og redaktører verden over. Og en 
kamp som tas hver dag.

Retten til fri informasjon har vært en 
del av FN siden organisasjonen ble 
startet i 1945. Retten er også nevnt i 
menneskerettserklæringen fra 1948, 
under artikkel 19 (om ytringsfrihet). 
Men fyndordene ble raskt begravet, 
organisasjonen består nå engang av 
representanter for myndighetene i med-
lemslandene. Gjennom den kalde krigen 
var ikke åpenhet noe medlemslandene 
følte noe særlig for å praktisere, heller 
ikke på felt som hadde lite med den 
spente stemninga å gjøre. I en ny tid, 
hvor hemmelighetskremmeriet er blitt 
utfordret av ny teknologi, lekkasjer og 
åpenhetsaktivisme måtte dette for-
andre seg.

Svært mange land har etter hvert et 
sterkt lovverk som skal sikre offentlig-
heten tilgang til informasjon om myn-
digheters gjøren og laden. USA har sin 
Freedom of Information Act (FOIA), 
Sør-Afrika har en tilsvarende på 
papiret, Trinidad og Tobago har 
nettopp fått det, i Norge har vi 
Offentlighetsloven. Det betyr at du og 
jeg kan søke om innsyn i for eksempel 
posten til Utenriksministeren eller 
saksbehandling i Miljøvern-
departementet. Det er ikke sikkert du 
får alt du ber om, men du har rett til å 
be, og da må din forespørsel vurderes. 
Dette er selvsagt viktig for at vi skal 
kunne holde politikere og saksbehand-
lere ansvarlig, for at vi skal kunne se 
hva som ligger bak beslutninger tatt på 
vegne av oss alle. 

Dessverre har ikke alle land slike lover. 
Men det kan det bli en forandring på. 
For retten til informasjon har nå sneket 
seg inn i FNs bærekraftsmål. 
Bærekraftsmål 16; «Fred og rettfer-
dighet» innebærer et delmål som kan 
være politisk sprengstoff. Et delmål 
som kan avsløre korrupsjon og makt-
bruk. Et delmål som skal sikre det gene-
ralsekretæren i FN Ban Ki-moon før 
årets forhandlinger kalte «en åpenhets-
revolusjon». Delmålet har ikke fått en 
norsk oversettelse ennå, men på engelsk 
heter det: «Ensure public access to 

information and protect fundamental 
freedoms, in accordance with national 
legislation and international agree-
ments». 

Retten til fri informasjon er en forut-
setning for at journalister skal kunne 
gjøre jobben sin verden over. Og det er 
en forutsetning for vanlige borgeres 
rettssikkerhet. Hvordan vet vi om de 
andre målene er oppnådd, når vi ikke 
vet hvordan et land fører statistikken 
sin, hvordan kan vi vite hva som trengs 
på helse- eller utdanningsfeltet i et 
land, om vi ikke vet hvordan budsjet-
tene blir framforhandlet eller fordelt? 
Hvordan skal vi avsløre korrupsjon om 
vi ikke vet hvem som eier hva? 

Det nye bærekraftsmålet kommer nok 
dessverre ikke til å føre til umiddelbar 

I all ståheien rundt FNs 
nye bærekraftsmål, har 
det sneket seg inn en 
setning som vil  
forandre hva vi vet  
om verden.

Inn i de lukkede rom

1948: Den franske presidenten Vincent Auriol holder tale i Paris etter at FNs Menneskerettighetserklæring ble vedtatt. Tiår etter kan FNs nye bærekraftsmål skape en «åpenhetsrevolusjon».  
 FOTO: NTB SCANPIX

MAREN 
SÆBØ 
Utenrikskommentator 

KOMMENTAR
Twitter: @marensab

Det store temaet på Natos forsvarsministermøte sist uke var 
krigen i Syria. Russlands direkte deltakelse i krigen på det 
syriske regimets side, har satt borgerkrigen øverst på dags-
orden i internasjonal politikk.

De russiske luftangrepene har skapt en ny dynamikk i 
krigen. Det er blitt klart at en løsning i Syria ikke kommer 
utenom Russland som diktator Bashar al-Assads mektigste 
allierte. Men det er svært lite ved det russiske engasjementet 
som minner om en løsningsorientert aktør. Russland trapper 
kraftig opp i Syria og har sendt store mengder våpen og sol-
dater til landet. De russiske luftangrepene har krenket tyr-
kisk luftrom, og meldingene om at målene for Russlands 
bomber ikke er terrorgruppa Den islamske staten IS, men 
først og fremst andre opposisjonelle grupper som kjemper 
mot Assad er dypt urovekkende. Hva Russlands president 
Vladimir Putin egentlige vil i Syria, er en gåte for både vest-
lige politikere, etterretning og analytikere. 

Bekymringen for Russlands opptrapping og mål i Syria var 
også Nato-sjef Jens Stoltenbergs fremste budskap på møtet 
før helgen. Samtidig er det også andre signaler fra Nato som 
vekker uro og bekymring for at vi går en farligere verden i 
møte. 

Russisk aggressivitet overfor Ukraina og den stadig ster-
kere vektleggingen av atomvåpen i Moskva, førte allerede i 
sommer til at Nato begynte å se på sin egen atomvåpenstra-
tegi. Russisk opptrapping i Syria bidrar trolig ytterligere til 
at Nato-landene ser et behov for dette. Atomvåpenekspert 
Elbridge Colby sier til Aftenposten fredag at vi lever i en far-
ligere tid og at atomvåpendiskusjonene vil få større plass i 
Nato framover. Russiske trusler og militære involvering i 
både Ukraina og Syria må tas på største alvor. Samtidig er 
det viktig å holde hodet kaldt. Et nytt våpenkappløp er det 
siste verden trenger. Det vil verken gjøre verden sikrere eller 
bidra til å stagge den russiske bjørnen. Snarere tvert imot.

Mot en farligere verden 

Hva Russlands president Vladimir 
Putin egentlig vil i Syria, er en 
gåte for både politikere, etterret-
ning og analytikere.

SJEFREDAKTØR OG ADM. DIR.:
EIRIK HOFF LYSHOLM

LEDELSEN: 
ESPEN LØKELAND-STAI (nyhetsredaktør)

LARS WEST JOHNSEN (utviklingsredaktør)
NINA KORDAHL (kommersiell direktør, perm.)

Ordene «sædfuck David Bowie kniv» kan fortsatt leses på 
en betongvegg på Bøler i Oslo. Men rehabilitering kan bety 
slutten for landets mest kjente tagg, varsler Aftenposten.

Oslo blir aldri mer det samme.

Takk for tagg

Inn i de lukkede rom
l all ståheien rundt FNs nye bærekraftsmål, har det sneket seg inn en
setning som vil forandre hva vi vet om verden.

 Dagsavisen 12.10.2015 131

Disse aksjene eier din kommune
Orkdal kommune har den største aksjeposten i Trønderenergi av alle
våre kommuner. Arkivbilde Disse aksjene eier din kommune Disse
aksjene eier din kommune Se oversikten her.

 Sør-Trøndelag tirsdag 13. oktober 2015,
15:14

131

Statlige oljebyråkrater eier aksjer i selskaper de har tilsyn med - nå
må de selge
Byråkrater i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet har satset
sparepenger i næringene de fører tilsyn med, ifølge aksjonærregisteret.

 Dagbladet onsdag 14. oktober
2015, 06:33
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• Eide aksjer for 
465.000 kroner
RÅDHUSET: Bjørg Tysdal Moe (KrF) 
er Stavanger-politikkens største eier av 
børsnoterte aksjer. 

 ■ STEIN ROGER FOSSMO
Varaordføreren eier aksjer i 
blant annet SR-Bank, Statoil, 
Norsk Hydro og Telenor (se ta-
bell for fullstendig liste), og 
hadde 2. januar aksjer i ulike 
selskaper for 465.000 kroner. 
Verdien har for øvrig sunket 
med 76.000 kroner til 389.000 
kroner per 13. oktober.

– Aksjene følges opp av min 
bankforbindelse, SR-Bank, som 
jeg stoler på foretar en etisk for-
svarlig forvalting, sier Tysdal 
Moe (KrF) til RA.

Hun har hatt aksjene sammen 
med ektemannen i en årrekke.

– Jeg driver 
ingen aktiv ak-
sjeoppfølging, 
Dette er et al-
ternativ til å ha 
penger i ban-
ken, og det har 
vært en lang-
siktig investe-
ring. Jeg er en 
passiv eier, og har sett på dette 
mer som en fondsforvaltning. 

Vil avklare nå
– Du eier for eksempel aksjer i 
SR-Bank. Har du erklært deg 
inhabil i politiske saker som an-
går SR-Bank?

– Et godt spørsmål. Det kan 
eventuelt ha vært tomtespørs-
mål. Jeg vil ta kontakt med 
kommuneadvokaten for å av-
klare disse forholdene, svarer 
Tysdal Moe. Karl W. Sandvig 

(Pp) har også en rekke ulike ak-
sjer (se liste), også gjennom SR-
Banks forvaltningsselskap.

– Dette er aksjer SR-Forvalt-
ning selger og kjøper for meg. 
Jeg er også registrert i Netfonds, 
og har kjøpt og solgt aksjer på 
egen hånd, men der har jeg ikke 
vært aktiv de siste par årene, 
sier Sandvig til RA.

– Du eier blant mange andre 
aksjer SR-Bank-aksjer. Har du 
erklært deg inhabil når du som 
politiker har behandlet SR-
Bank-saker?

– Nei. Jeg kan ikke se noen 
som helst problem med at jeg, 

som tusenvis av 
andre, har noen 
aksjer i SR-
Bank. I Stavan-
ger-politikken 
er vi veldig opp-
tatt av habilitet, 
og er det fnugg 
av tvil, tas det 
opp med kom-

muneadvokaten, sier Sandvig, 
og peker på at de ulike utvalge-
ne avgjør habilitet.

– Bør bystyrepolitikere eie 
store aksjeposter i enkeltselska-
per?

– Nja. Hvis jeg for eksempel 
var hovedaksjonær i et selskap, 
ville jeg jo ikke vært med og be-
handlet saker som omhandlet 
selskapet, sier Sandvig.

Nylig ble aksjonærregisteret 
tilgjengelig for offentligheten.

 stf@rogalandsavis.no

KrF-Bjørg er på aksjetoppen

HAR MANGE AKSJER: Varaordfører Bjørg Tysdal Moe i Stavanger er blant dem som har aksjer i en rekke ulike selskaper.  FOTO: ROY STORVIK
PÅ REKKE OG RAD: Hilde Karlsen, Karl W. Sandvig, Bjarne Kvadsheim 
og John Peter Hernes har alle aksjer.  FOTO: ROY STORVIK 

Jeg vil ta 
kontakt med kom-
muneadvokaten.
Bjørg Tysdal Moe, varaordfører

Gruppeleder Torfinn 
Ingeborgrud i Miljøpartiet 
De Grønne i Stavanger 
har tjent – og tapt – pen-
ger på oljeaksjer, nærmere 
bestemt Statoil-aksjer.

– Jeg har kjøpt Statoil-aksjer for 
å kunne holde innlegg på Statoils 
generalforsamling. Det har jeg 

gjort i fire år på rad, sier Inge-
borgrud.

Han handlet for 10.000 kroner 
for fire år siden.

– Det hadde holdt med én aksje, 
men jeg solgte i fond på samme 
tid, og valgte meg en rund sum på 
10.000 kroner, sier han.

Han har tjent 452 kroner på 
aksjene. Verdien på aksjene var 
9907 kroner 2. januar og 10.360 
kroner 13. oktober. 

– Statoil har en utbyttepolitikk 
med fast utbytte. Verdien har for 
øvrig tapt seg nå i det siste, etter 
fallet i oljeprisen, sier Inge-
borgrud.

Hans aktivitet på generalfor-
samlingen bidrar neppe til økt 
aksjekurs hos oljegiganten.

– Staten er største eier, og vi 
eier alle litt. Da er det viktig at vi 
gir signaler om hva vi ønsker. Jeg 
har holdt tre innlegg om tjære-

Miljøpartiet De Grønne-sjef Ingeborgrud i Stavanger  tjener – og taper – penger på oljeaksjerKrF-Bjørg er på aksjetoppen
Rådhuset: Bjørg Tysdal Moe (KrF) er Stavanger-politikkens største eier
av børsnoterte aksjer.Hvilke politikere eier hva?
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For personer med sveitsisk hang til hemmelighold må Norge 
være et mareritt av et land. I går ble opplysningene om pri-
vatpersoners inntekt, skatt og formue lagt ut i full offentlig-
het. Som om ikke det var nok måtte Skattedirektoratet nylig 
gi opp kampen om innsyn i aksjonærregisteret de hadde med 
Kommunal Rapports iherdige journalist Vegard Venli. Etter 
to år ga Sivilombudsmannen Venli rett i at registeret har 
offentlig interesse, og Redaktørforeningen har sørget for å 
distribuere opplysningene ut til sine medlemmer. 

Innsynet har allerede skapt rystelser. Dagbladet har i flere 
kritiske artikler vist hvor tette bånd det er mellom nærings-
politikk på Stortinget og oppdrettsnæringen, mens byråkrater 
i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet eier enkeltaksjer i 
selskaper de fører tilsyn med. Det kritikkverdige ligger i at 
politikere sitter med muligheter til å lage regler i selskaper de 
selv har eierinteresser i. Forbud mot å la politikere – enten de 
sitter på Stortinget eller i kommunestyrer – eie enkeltaksjo-
ner er dog å trekke det for langt. Det er ikke nødvendig med 
påbud når offentlig innsyn kaster et tilstrekkelig og for mange 
ubehagelig sterkt søkelys på eierinteresser. Med et offentlig 
aksjonærregister er det ikke like komfortabelt for oljebyråkra-
ter å sitte med oljeaksjer eller næringspolitikere å putte pen-
gene sine i laks. 

Investering i aksjer er ikke bare legitimt, det er innimellom 
forbilledlig. Den norske modellene er å salte ned disponible 
penger i eiendom i stedet for å la kronene arbeide aktivt gjen-
nom å bli satt inn i selskaper. Av den grunn er det ikke feil av 
varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF), Odd Jo Forsell (H) 
Bjarne Kvadsheim (Sp), Karl W. Sandvig (Pp) eller andre sen-
trale Stavanger-politikere å putte penger de må ha til overs 
inn i selskaper. Konfliktene oppstår når de samme lokalpoli-
tikerne behandler saker som gjelder selskaper de selv har 
eierinteresser i. 

Bjørg Tysdal Moes eierandel i SR-Bank er forsvinnende liten, 
men selv om hun har satt bort oppfølgingen av aksjene til den 
samme bankens fondsforvaltere har spesielt personer med 
sentrale verv et ekstra ansvar for å være varsomme. Den loka-
le storbanken møter Stavanger kommune på mange måter, for 
eksempel gjennom en langvarig prosess for å bygge nytt 
hovedkvarter i Bjergsted. Nettopp i slike tilfeller er det viktig 
at beslutningene tas av politikere som ikke engang kan mis-
tenkes for å være i nærheten av inhabilitet. Stavanger-
politikernes aksjeinteresser er likevel ikke tunge nok til å 
gjøre kommuneadvokaten søvnløs.

Politikernes aksjer

For personer med sveitsisk 
hang til hemmelighold må 
Norge være et mareritt av et 
land.

Hans Kongelige Høyhet kronprins Haakon er 
ikke bare opptatt av kostbare yachter, dyre 
feriereiser og hemmelige venner. Av og til for-
søker han å gi livet en dypere mening. Til slikt 
bruk har han diverse «fokusområder», der ett 
av de viktigste er happeningen «Global Dignity 
Day».

Ganske mange tror at dette har noe med 
FN-dagen å gjøre. Kanskje ikke så rart, siden 
den kongelige verdighetsdagen skal feires den 
tredje onsdagen i oktober hvert år, mens 
FN-dagen jo er 24. oktober. Men Dignity Day 
er noe helt annet. Det har ingenting med FN å 
gjøre. Det er kronprinsens forsøk på iscene-
sette seg selv og den utdaterte institusjonen 
han tilhører som noe moderne, folkelig og 
moralsk opphøyd. I så stor grad at man kan-
skje burde kalt det høyverdighetsdagen. 

Den rojale verdighetsdagen går ut på at nor-
ske skoleelver inviteres til å bekjenne private 
historier på en scene foran hele skolen. 
Arrangementet har preg av vekkelsesmøter, og 
det skal ikke mye innlevelse til for å forstå at en 
tenåring kan oppleve det som svært lite verdig 
å dele sine private tanker og følelser med en hel 
skole – og i prinsippet hele verden. 

På slottets hjemmesider sår det at elever har 
fortalt sine egne «sterke historier om vonde 
opplevelser om vold og mobbing». Mange av 
disse «verdighetsfortellingene» er filmet og 
ligger på YouTube og nettsidene til Dignity 
Day. Ifølge en av prosjektets uformelle samar-
beidspartnere, Kjetil Eikeset i Beowuf & 
Earendel, er det kronprinsen personlig som har 
utformet opplegget.

I Oslo-skolen har lærerne oppfattet at Dignity 
Day er et obligatorisk arrangement. Du sier 
ikke nei til verdighet. Og du sier absolutt ikke 
nei til kongehuset. Det har gått så langt at Oslo 
bystyre har måttet presisere at det er frivillig å 
markere dagen. Likevel er det bare fem skoler i 
Oslo som ikke har fulgt utdanningsdirektør 
Astrid Søgnens skriftlige anbefaling om å mar-
kere dagen. Samtidig er Dignity Day-konseptet 
i ferd med å spre seg til hele Norge. Det ende-
lige målet er at en million mennesker i 100 land 
skal delta hvert år innen 2020.

Ifølge boka «Republikken Norge» av Kjetil 
Alstadheim ble ideen om Dignity Day unnfan-
get i Davos i Sveits, på arrangementet World 
Economic Forum som samler rikfolk og finans-
celebriteter fra hele verden. Kronprinsen er en 
flittig gjest. Noen år senere ble Ulsrud videre-
gående skole invadert av ordfører Fabian 
Stang, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 
kongehus og presse. Skolen var valgt ut som 
pilot for kronprinsens verdighetshappening. 

For å finansiere prosjektet, har man valgt å 
slippe alle gode krefter til, som det heter. På 
kongehusets egne nettsteder er samarbeids-
partnere redegjort for – tilsynelatende. Der 
kan vi lese at Dignity Day har verdige støtte-
spillere som Røde Kors, Aktive fredsreiser, 

Barnas fredsverden og Norges idrettsforbund. 
Det slottet av en eller annen grunn har latt 
være å opplyse om, er de andre samarbeids-
parterne til Dignity Day. Blant andre Norlandia 
Helathcare, Aberia Helathcare, forretningsad-
vokatfirmaet DLA Piper og kommunikasjons-
nettverket Dentsu Aegis Network. Det er nær-
liggende å tro at disse firmaene, som kronprin-
sen, har behov for et verdighetsløft innen sin 
egen merkevarebygging. Mottoet til Dentsu 
Aegis er tross alt «Innovating the way brands 
are built».

Norlandia og Aberia Health care har de siste 
årene gjort det stort innen private velferdstje-
nester. Mens konkurranseutsettingen og priva-
tiseringen av offentlig sektor har grepet om 
seg, har firmaene tjent gode penger på barne-
vern, barnehager, sykehjem, rusinstitusjoner 
og asylmottak. I boka «Velferdsprofitørene» 
skriver Linn Herning at brødrene som eier sel-
skapene, Roger og Kristian Adolfsen, troner 
øverst på listen over norske velferdsprofitører. 
Sammen med fondet FSN Capital, som er 
registrert i skatteparadiset Jersey, kjøpte brø-
drene seg stort opp innen diverse velferdstje-
nester. Selskapene deres omsetter for over 
halvannen milliard kroner. Brødrene har begge 
en formue på over hundre millioner kroner. Det 
er med andre ord ikke overraskende at de kan 
avse en slant for å få logoen sin på kronprin-
sens verdighetsprosjekt. Men det er dypt iro-
nisk at et selskap som ble stort takket være 
kapital fra et skatteparadis, sponser kronprin-
sens kamp for en mer verdig verden. Som kjent 
er skatteparadiser til sterkt hinder for åpenhet 
og kampen mot korrupsjon.

Dignity Day kolliderer ikke bare med 
FN-dagen. På noen skoler må Operasjon 
Dagsverk se seg slått og vike plassen for kron-
prinsens engasjement. Enkelte lærere mener 
elevene ville hatt langt større utbytte av å sette 
av en dags arbeid for andre ungdommer, kom-
binert med undervisning om konkrete prosjek-
ter, enn av den litt svevende jakten på innhol-
det i ordet verdighet. 

Kritikken kan minne om frustrasjonen som 
piplet fram i Drøbak tidligere i år. Der fikk 
elevene ved to skoler og barna i en barnehage 
pålegg om å møte opp, smile og vinke på torget 
da kronprinsparet kom på visitt. De ble tatt ut 
av skolen to hele dager for å hylle tronarvin-
gene – en dag til øvelse, og en til selve besøket. 
Det var slottet som hadde ønsket seg et torg 
fylt med vinkende barn. Lærer Asbjørn 
Løvsland fortalte til NRK Dagsrevyen at han 
egentlig skulle undervist i demokrati den dagen 
elevene hans ble utkommandert. 
Foreldreutvalget ved én av de berørte skolene 
kalte opplegget «totalitært».

Det er forståelig at det kan være vanskelig å 
fylle en kronprinsrolle med mening. En posi-
sjon som går i arv og som stammer fra en sty-
ringsmodell resten av samfunnet for lengst har 
gitt på båten, kan fort oppleves som stiv, gam-
meldags og utdatert. Men det er noe funda-
mentalt galt i at landets kronprins velger å 
bruke norske skoleelever som statister i sitt 
forsøk på å gi monarkiet et mer verdig ansikt. 
Særlig når det oppleves som et pålegg og går 
på bekostning av andre, mer nyttige prosjekter.

Et ord som minner litt om verdighet, er 
anstendighet. Det anstendige å gjøre i denne 
saken, er å droppe Dignity Day som et skolear-
rangement. Da kan elevene og lærerne få tid til 
faglig funderte, pedagogiske opplegg om glo-
bale spørsmål. Kongehuset kan heller bruke 
andre arenaer – der folk stiller opp frivillig – 
når de skal snakke om verdighet og promotere 
sine «fokusområder».

 hege.ulstein@dagsavisen.no

Norske skoleelever bør 
få slippe å kaste moralsk 
glans over kongehuset.

HEGE  
ULSTEIN 
Kommentator 

KOMMENTAR
Twitter: @hegeulstein
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skatt og formue lagt ut i full offentlighet.
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 Deltok under avstemningen om utbyggingen av Lunkelia:

Politikere med Pihl-aksjer
Fire politikere for-
talte ikke offentlig at 
de er Pihl-aksjonærer 
da Ringsaker kom-
munestyre vedtok 
kommuneplanen 
som åpner for ut- 
bygging av Lunkelia 
på Sjusjøen. Kommu-
nen går god for repre-
sentantenes handle-
måte. 

Politikk
Jan Rune Bakkelund
jan.rune.bakkelund@ringsaker-blad.no

Ringsaker Blad har ved 
innsyn i Aksjonærregis-
teret til Skatteetaten 

funnet opplysninger om at føl-
gende politikere har aksjer i 
Pihl, selskapet som er grunnei-
er på Sjusjøen og som i 2014 
hadde et årsresultat på over 19 
millioner kroner:

* Ole Berg, Ringsaklista, 648 
aksjer.

* Harald Løkkesveen, Rings-
aklista, 25 aksjer.

* Lars Raknerud, Senterpar-
tiet, 312 aksjer.

* Morten Andersen, Venstre, 
4 aksjer.

* Pihl har totalt 439306 ak-
sjer.

en stemmes overvekt
Det var 10. september 2014 
Ringsaker kommunestyre med 
minst mulig margin, 20 – 19 
stemmer, vedtok at Heståsmy-
ra/Lunkelia skulle være en del 
av kommuneplanen. Berg, 
Løkkesveen og Raknerud til-
hørte flertallet som vant av-
stemningen. Venstres Morten 
Andersen stemte med mindre-
tallet.

Kommuneplanen revideres 
hvert fjerde år, og en styrings-
gruppe ledet av ordfører Anita 
Ihle Steen, Ap forberedte og 
jobbet med innstillingen til 
planen i nesten to år. I styrings-
gruppen satt politiker og Pihl-
aksjonær Ole Berg.

Under behandlingen i kom-
munestyret ble habilitets-
spørsmålet satt på dagsorde-
nen. Ringsaklistas Haakon 
Wiig, hadde skriftlig orientert 
rådmannen om at han hadde 
forretningsforbindelser med 
Pihl, og kommunestyret gjorde 
vedtak om at han var inhabil. 

Kommunens svar
Ordfører Anita Ihle Steen, Ap 
svarer følgende skriftlig:

«Kommunestyrerepresen-
tanters habilitet skal vurderes 
etter forvaltningslovens § 6, jf. 
kommuneloven § 40 nr. 3.

 Forvaltningslovens § 6 før-
ste ledd oppstiller regler for 
når en kommunestyrerepre-
sentant er automatisk inhabil.

Automatisk inhabilitet inn-
trer bl.a. når det skal fattes av-
gjørelse i en sak som gjelder et 
selskap der en kommunestyre-
representant er leder, har le-
dende stilling eller er medlem 
av styret eller av bedriftsfor-

samling. Slik inhabilitet forelå 
ikke for noen av kommunesty-
rerepresentantene i angjelden-
de sak. Eierandel i et selskap 
medfører ikke automatisk in-
habilitet.

 Ifølge forvaltningsloven § 6 
annet ledd kan en kommune-
styrerepresentant bli inhabil 
når det foreligger andre særeg-
ne forhold. Dette må avgjøres 
etter en konkret helhetsvurde-
ring. I vurderingen skal det 
bl.a. legges vekt på sakens art, 
representantens tilknytning til 
saken og styrken av eventuelle 
økonomiske interesser i saken. 
Representanten må etter den-
ne bestemmelsen ha en sær-
skilt og konkret egeninteresse i 
saken for å bli inhabil. Almin-
nelige distriktsinteresser, yr-
kes- eller næringsinteresser 
medfører ikke inhabilitet.

 Saken gjaldt en generell re-
gulering som ville berøre man-
ge og ikke de enkelte represen-
tantene direkte. Det er ikke 

noe informasjon som tyder på 
at noen av representantene har 
store aksjeposter i selskaper 
som berøres av reguleringen 
eller på annen måte har økono-
miske interesser av betydning 
knyttet til utfallet av avgjørel-
sen. Representantene har vur-
dert sin habilitet i forkant av 
avgjørelsen.

 Vi har dermed ingen holde-
punkter for å anta at noen av 
representantene var inhabile 
til å fatte vedtak i saken».

– Spørsmålet ble stilt og juri-
disk avklart. Ikke inhabil. Gjel-
der alle plansaker i Pihl, Brøt-
tum og Ringsaker Almenning 

med flere. Bare høre med råd-
mann, svarer Ole Berg på sms 
etter spørsmål fra RB.

– Med mine fire aksjer har jeg 
nok ingen innflytelse. Det var 
jo jeg som foreslo og argumen-
terte for å ta Lunkelia ut av pla-
nen, skriver Morten Andersen, 
Venstre.

 ● lunKelia
 ◗ Pihl AS spilte inn Heståsmyra 
– lunkefjell et areal på 174 
dekar til kommuneplanen. 
området ligger nord for 
Heståsmyra mellom kote 920 
og 940, og planen åpner for 
inntil 60 hytter i området.
 ◗ området har ingen 
infrastruktur, og det må 
anlegges veg og offentlig 
vann- og avløpsanlegg.
 ◗ to alternative 
adkomstveger var lagt fram 
i kommuneplanen. Ved 
oppstart av forarbeid til 
reguleringsplan i høst, varsles 
det at fire adkomstveger skal 
utredes.

Vil ByGGe ut: kommunestyremedlem ole Berg, Ringsaklista (nr. 2 fra venstre) satt i styringsgruppa for kommuneplanen. Her orienteres 
gruppa om utbyggingsplanene på Sjusjøen av Pihl-bestyrer, Per Fineid (t.h.).

«Spørsmålet 
ble stilt og  
juridisk av-

klart. ikke inhabil».
Ole BerG
kommunepolitiker og Pihl-aksjonær

!

Det var nok en rev
En moelvdame kom for en tid tilbake over et dyrespor 
hun ble nysgjerrig på. Kanskje var det en gaupe?

Hun tok bilde av sporet og sendte det sammen med 
en forespørsel til Miljødirektoratet med spørsmål om 
hva dette kunne være.

Men svaret hun fikk var ikke spesielt dramatisk. 
Gaupe var det nok ikke, svarte direktoratet.

– Gaupe har asymmetriske tær, slik som våre fingre. 
Rev og hund har de fremste tåputene på linje, heter det i 
svaret, som konkluderer slikk:

– Jeg mener dette er fra en rev.

Byggmakker flytter
Plan og Prosjekt Arkitekter AS varsler igangsetting av 
privat reguleringsarbeid for Buvika i Næroset.

 d den nye reguleringsplanen er å flytte Byggmakkers 
byggevarehandel fra vestsiden av FV 216 og over på den 
andre siden av vegen.

Arealet på østsiden av vegen skal reguleres til 
formålet forretning/industri – begrenset til plasskre-
vende varegrupper.

Butikkarealet planlegges til å bli i underkant av 3.000 
kvadratmeter, og planområdet er under 15 dekar.

Protester mot trial
Planene om å etablere et trialanlegg ved Mausetvegen 
møter motstand fra naboer.

– Vi har grunn til å tro at sjenerende støy vil komme 
fra dette anlegget på de tider av døgnet vi benytter vår 
eiendom til rekreasjon, skriver Stig Mariussen i sin 
protest.

– Plenklipping, vedkapping og andre påregnelige 
hverdagslige gjøremål kan ikke måles opp mot en stadig 
støykilde på flere timer flere dager og kvelder i uka. Vi 
ser på denne typen støy som sjenerende og en helse-
messig ulempe, skriver han i sin protest.

Politikere med Pihl-aksjer
Fire politikere fortalte ikke offentlig at de er Pihl-aksjonærer da Ringsaker
kommunestyre vedtok kommuneplanen som åpner for utbygging av
Lunkelia på Sjusjøen. Kommunen går god for representantenes
handlemåte.
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Politikere med Pihl-aksjer
Fire politikere fortalte ikke offentlig at de er Pihl-aksjonærer da Ringsaker
kommunestyre vedtok kommuneplanen som åpner for ut- bygging av
Lunkelia på Sjusjøen. Kommunen går god for representantenes
handlemåte.

 Ringsaker Blad tirsdag 20. oktober
2015, 07:49
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Dagens Næringsliv fører egen aksjeprotokoll
Se hvilke regler som gjelder for aksjehandel i finanspressen. Glenn Slydal
Johansen 21. oktober 2015 kl. 08:01 Det er ikke adgang til å eie eller
handle enkeltaksjer eller opsjoner på enkeltaksjer.

 Journalisten onsdag 21. oktober
2015, 08:25

141


Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer
Skatteetaten har i snart to år gjennomført særskilte kontroller i
finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil. Siden prosjektet
ble igangsatt i 2014, har det blitt avdekket rundt 1,8 milliarder kroner i
inntekter på finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til beskatning
hos personlige skattytere. Nå økes innsatsen ytterligere samtidig som
Skatteetaten får stadig mer informasjon

 NTBtekst 21.10.2015 143

Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer
Skatteetaten Skatteetaten har i snart to år gjennomført særskilte
kontroller i finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil.

 NTB Info onsdag 21. oktober
2015, 11:54

144

Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer
Skatteetaten har i snart to år gjennomført kontroller i finansmarkedet, og
så langt er det avdekket store feil.

 Ukeavisen Ledelse onsdag 21. oktober
2015, 12:36

146

Her kan Noreg gå føre
Ein ny rapport gir Noreg ei moglegheit til å setje standard for openheit.
Det kan hindre korrupsjon og skattesnyting for hundrevis av millionar.

 Changemaker onsdag 21. oktober
2015, 16:49
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Skatteetaten: Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer
Skatteetaten har i snart to år gjennomført særskilte kontroller i
finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil.

 Dfly.no torsdag 22. oktober
2015, 06:49
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Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver
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Saudi-Arabia eier stor aksjepost i DnB
Saudi-Arabia sitter på større aksjeposter i en rekke norske selskaper.
Gjennom den saudiske sentralbanken kontrollerer kongedømmet blant
annet verdier i DNB for over 2,2 milliarder kroner.

 NRK fredag 23. oktober 2015,
06:03

153

Jakter skattesnikere
Skatteetaten har i snart to år gjennomført særskilte kontroller i
finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil.

 Stjørdals-Nytt fredag 23. oktober 2015,
21:24

155

Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter
- Ja, jeg eier jo massevis! Dagbladets fant aksjer for flere millioner kroner
som politikerne ikke har meldt inn. Politikerne bryter regelverket de selv
vedtok.

 Dagbladet lørdag 24. oktober 2015,
06:13

157


Oslo-politikere skjuler aksjer for flere millioner
Oslo (NTB): Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter som de
har latt være å føre opp, til tross for at regelverket de selv vedtok krever
det.

 NTBtekst 24.10.2015 161

Politikere skjuler million-aksjer
24. oktober2015kl.08:47 Politikere skjuler million-aksjer Flere politikere i
Oslo eier aksjeposter som de har latt være å føre opp, til tross for at
regelverket de selv vedtok krever det.

 NRK lørdag 24. oktober 2015,
08:49

162

Politikere skjuler aksjer for flere millioner
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter som de har latt være
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en gjennomgang Dagbladet har gjort av aksjonærregisteret.
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Oslo-politikere skjuler aksjer for flere millioner
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter som de har latt være
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Politikere skjuler million-aksjer
Flere politikere i Oslo eier aksjeposter som de har latt være å føre opp i
bystyrets økonomiregister, til tross for at regelverket de selv vedtok
krever det. av Anne Siri Nørstebø Walker.

 P5 lørdag 24. oktober 2015,
10:39

Politikere skjuler aksjer for flere millioner
Leveres av ABC Nyheter Politikerne i Oslo bystyre har holdt skjult store
aksjeposter.

 MSN lørdag 24. oktober 2015,
10:59
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Av ERLEND OFTE ARNTSEN
og KRISTER SØRBØ (foto)

BOTNHAMN (VG) Da mel-
dingen kom om at Ruth
Johansen (34) og hennes
fem små barn var lurt inn
i Syria, ble saken sendt
til Finnsnes lensmanns-
kontor i Nord-Norge.
– Denne saken trenger en evalue-
ring, sier Vidar Helgheim, Ruths bi-
standsadvokat.
– Bortsett fra operasjonssentralen i
Oslo politidistrikt, som raskt pågrep
ektemannen da han kom tilbake til
Norge, mener jeg myndighetene
sviktet Ruth og barna på flere om-
råder, sier han.
Bistandsadvokaten mener det var
vanskelig å få norske myndigheter
til å forstå alvoret.
– Ansvaret ble pulverisert og den ene
instansen viste til den andre. Det ble
et lensmannskontor som måtte
håndtere alt, sier Helgheim.
Klokken var 13.25 den 5. august i fjor
da Ruths mor, Bente Johansen (55),
fikk tekstmeldingen med et rop om
hjelp:

Ruth og de fem barna som da var ett
til åtte år hadde kort tid i forveien
blitt bedt om å komme seg ut av mi-
nibussen de satt i og begynne å løpe.
150 meter senere hadde de intetanen-
de havnet på IS-kontrollert territori-
um i Syria, hvor borgerkrigen har
rast siden 2011.
Ferden skulle til slutt ta dem med
inn til terrorgruppens mørke hjerte:
Raqqa, maktbasen.

Dødssyk
Etter en måned i krigssonen, ble det
minste barnet dødssyk. Da angret
den norsksyriske ektemannen (36),
som nå er tiltalt for å ha frihetsbe-
røvet sin egen familie, og tok dem ut
av Syria igjen.
Ifølge Ruth sin forklaring, var ekte-
mannens ønske at familien skulle le-
ve i terrorkalifatet, mens han selv
skulle kjempe for IS.
36-åringen nekter straffskyld og hev-
der reisen var frivillig for alle invol-
verte.
Ruths mor Bente visste lite om hvor-

Ruth fra Senja og fem barn ble holdt 

Bistands-
advokat om 
myndighetenes 
håndtering

dan hun kunne hjelpe den fortvilede
datteren sin og de fem barnebarna.
Via privatetterforsker Jan Arnt
Skjolde og bistandsadvokat Vidar
Helgheim videreformidlet hun
Ruths rop om hjelp til norske myn-
digheter.
VG har kontaktet alle myndighets-
instanser som var varslet om saken
for å finne ut hva slags bistand de ga
de fem norske barna på ett til åtte år
– og deres mor.
● 5. august i fjor, bare timer etter at
Ruths mor Bente ble kjent med si-
tuasjonen, ble saken anmeldt til Oslo
politidistrikt og familien meldt sav-
net.
Overfor VG viser kommunikasjons-
enheten i politidistriktet til påtalein-
struksen som sier at en straffbar

handling
normalt
skal etter-
forskes der
den har
skjedd.
● 6. august
ble Uten-
riksdepar-
tementet
(UD) vars-
let.
I etterkant
av at Ole
Johan
Grimsga-
ard-Ofstad – som reiste frivillig inn i
Syria ifølge sine oppdateringer på
Facebook i vinter – ble IS-gissel, sat-
te UD en krisestab med et tosifret

antall perso-
ner.
I saken til
Ruth og barna
– totalt seks
norske stats-
borgere som
mot sin vilje
var tatt inn i
Syria – overlot
UD den opera-
tive håndterin-
gen av saken
til lensmanns-
kontoret på
Finnsnes.

Helgheim hadde noe kontakt med
UD, men fikk aldri møte noen ansikt
til ansikt.
– Det er primært en politisak når

HJEMME: I dag, ett år etter hjemkomsten fra Syria, forsøker Ruth å skape et best mulig liv for barna sine på Nord-Senja. Her er hun med den

KRITISK:
Vidar Helg-
heim har
vært Ruth og
barnas bi-
standsadvo-
kat siden de
ble tatt inn i
Syria i august
i fjor.

– ANSVARET P
!

LYS VAR METEOR: Det merkelige lyset på him-
melen over Sør-Norge fredag kveld skyldes ifølge
Norsk meteornettverk en relativt stor meteor som ga

flere kraftige lysglimt. Hovedredningssentralen i Sør-
Norge ble fredag kveld nedringt av folk som hadde sett
det «rare» lyset. – Det var nok en sværing, kanskje en
stein på 50 kilo. Da lager den et skikkelig fyrverkeri, sier
pressekontakt Tor E. Aslesen i Norsk meteornettverk til
Bergens Tidende. Han sier at foreløpige peilinger tyder
på at meteoren falt ned sør for Stockholm. (NTB)

!
OVERGREPSSIKTET:

En mann i 20-årene fra Hor-
daland ble lørdag varetekts-

fengslet i to uker, siktet for sek-
suell omgang med tre mindre-
årige jenter. Ofrene er alle over
14 år, men under 16 år. Den sik-
tede, som er fra Bergensområ-
det, har erkjent å ha hatt seksu-
ell omgang med de tre, melder
Bergensavisen. (NTB)

ASTRONOMIREKORD: Lokalbefolkningen i den meksi-
kanske byen Ciudad Juarez brøt fredag Guinness rekord ved
å samle 1168 deltagerne i en astronomiklasse, ifølge lokale
medier. Den gamle rekorden hadde Shire av Kalamunda i
Australia med 1104 deltagere. Foto: REUTERS 

SMS fra Ruth til sin mor, 
5. august klokken 13.25:
Han lurte oss inn i Syria. 
Du må hjelpe oss.
Ring udi.

- OSLOPOLITIKERE SKJULER AKSJER
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter som de har latt være
å føre opp, til tross for at regelverket de selv vedtok krever det. Det viser
en gjennomgang Dagbladet har gjort av aksjonærregisteret.
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Høyrepolitiker brøt aksjereglene uten dårlig samvittighet. - Det er
ikke uproblematisk og må ryddes opp i
Høyres gruppeleder i Oslo ber partifellene registrere aksjene sine slik
regelverket krever.

 Dagbladet søndag 25. oktober
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**) Gj. snittlig avkastninger pr. år ©NTB/OBI

Norske fond
Alfred Berg Aktiv 1.061,57 -0,27 2,98 9,75 17,20 17,99
Carnegie Aksje Norge 10.887,15 0,21 4,43 4,22 12,71 14,30
Danske Invest Norge I 7.174,36 0,09 4,39 4,79 10,72 13,73
Danske Invest Norge Vekst 12.513,51 -0,19 4,63 9,14 10,27 9,87
DNB Norge Selektiv 632,28 -1,07 3,86 0,90 2,03 8,31
DNB Norge 451,43 -0,05 4,00 1,70 4,29 9,92
DNB Norge Indeks 174,97 0,26 6,96 6,51 6,97 12,49
DNB SMB 397,83 -1,16 7,81 -2,26 -0,82 6,66
FORTE Norge 111,91 -0,85 1,84 6,64 9,62 8,42
Handelsba. Norge 880,86 0,80 3,90 16,06 26,12 21,37
Holberg Norge 331,96 -1,25 0,41 1,14 2,66 6,64
Nordea Avkastning 1.542,03 0,11 3,78 4,35 9,77 12,31
Nordea SMB 202,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordea Vekst 2.146,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ODIN Norge 2.443,34 -0,61 4,25 6,18 15,55 10,90
Storebrand Vekst 179.974,21 -3,77 0,90 6,00 9,83 16,84
Storebrand Verdi 476,09 -0,43 5,25 5,63 4,21 10,42

Nordiske fond
DNB Norden 2.107,24 0,75 3,03 14,58 26,72 20,75
DNB Grønt Norden 1.136,25 0,84 2,13 15,69 30,51 22,48
Holberg Norden 314,86 1,81 4,24 17,94 26,09 16,30
ODIN Norden 2.108,02 2,43 4,74 21,24 34,33 19,51

Europeiske fond
ODIN Europa 170,96 2,22 3,50 13,97 32,95 22,27
DNB Europa 126,12 1,99 6,88 12,67 24,82 17,42

Globale fond
Delphi Global 2.611,28 5,07 5,98 14,43 33,77 23,63
DNB Global 3.610,30 2,36 6,03 10,53 29,11 21,13
DNB Global Indeks 219,32 2,58 5,55 10,43 30,00 22,69
FORTE Global 149,71 0,38 2,27 6,82 17,88 14,45
KLP AksjeGlobal Indeks 4 1.669,58 0,99 5,28 2,21 8,21 14,37
Landkreditt Aksje Global 188,27 2,25 5,87 9,65 28,05 21,21
Nordea Internasjonale Aksjer 1.126,59 2,61 5,18 8,31 27,47 19,39
ODIN Global C 194,86 2,51 6,85 12,20 31,60 20,78
SKAGEN Global A 1.404,14 5,36 10,54 10,67 26,02 18,48
Storebrand AksjeSpar 1.098,81 1,02 3,05 7,58 20,39 18,74
Storebrand Global Verdi 2.767,06 1,24 3,09 7,64 25,95 23,58

Bransjefond
DNB Health Care 233,98 -1,68 -3,38 14,30 37,86 31,64
DNBMiljøinvest 485,05 1,58 7,47 7,92 15,92 13,92
DNB Navigator 70,65 -0,27 2,51 -8,53 -15,39 -2,58
DNB Nordic Technology 839,32 1,85 8,28 21,44 47,50 28,10
ODIN Maritim 825,47 -0,85 -1,74 6,27 12,99 7,94
ODIN Offshore 155,56 2,09 4,19 -17,82 -24,14 -4,57

Kombinasjonsfond
DNB Aktiv 50 254,87 0,81 2,50 4,83 13,45 11,17
DNB Aktiv 80 201,40 1,23 3,96 7,37 20,84 15,49

Rentefond
Danske Invest Norsk Likv. 1 1.103,82 0,04 0,10 0,72 1,04 2,63
DNB Aktiv Rente 103,18 0,10 0,10 0,14 0,49 3,63
DNB Obligasjon 20 1.120,35 0,15 0,49 0,11 1,53 4,47
FORTE Obligasjon 111,92 0,20 0,02 0,94 2,02 6,26
FORTE Pengemarked 99,58 -0,03 -0,01 1,03 0,00 0,00
Landkreditt Høyrente 99,10 0,07 -0,27 -0,26 -0,31 3,33
Nordea Pengemarked 5.071,44 0,05 0,08 0,52 0,81 2,27
DNB Rentespar 99,99 0,05 0,14 0,56 0,84 2,10
SKAGEN Avkastning 143,45 0,14 0,21 1,11 2,10 4,06
SKAGEN Høyrente 101,89 0,06 0,00 0,92 1,27 2,53

Andre fond
DNB Asian Small Cap 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Danske Invest Horisont Aksje 2.839,26 0,49 3,52 6,39 19,47 17,03
DNB 2020 620,07 0,04 2,10 0,60 2,68 8,89
DNB Aktiv 100 213,09 1,57 5,03 9,06 25,51 18,62
DNB Asia 569,72 1,97 6,40 6,17 19,58 15,45
DNB Barnefond 338,52 0,25 3,83 3,57 9,20 12,80
DNB Global Emerging Markets 282,74 1,85 7,89 -0,54 11,68 10,40
DNB Japan 1.265,64 1,97 6,23 15,49 33,73 16,19
DNB Øst-Europa 188,81 0,43 5,72 14,54 4,33 2,12
Landkreditt Kina 298,84 3,79 10,50 12,41 22,49 12,48
ODIN Finland 7.395,29 4,70 6,52 18,26 30,48 21,31
ODIN Sverige 3.164,64 2,12 5,07 19,39 36,93 27,11
SKAGEN Kon-Tiki A 689,38 4,08 10,47 -0,56 11,23 10,49
SKAGEN Vekst A 1.925,49 2,49 8,24 4,21 17,02 0,00
Storebrand BarneSpar 271,58 0,78 4,60 6,33 17,75 17,75
Storebrand PensjonSpar 292,03 0,74 4,74 5,98 16,68 17,53

Globale fond på topp
PLUSS Utland Etisk 1.599,16 5,51 7,90 19,91 42,45 21,24
PLUSS Utland (Fondsforv) 5.022,02 5,50 7,74 19,31 41,55 21,36
SKAGEN Global A 1.404,14 5,36 10,54 10,67 26,02 18,48
Delphi Global 2.611,28 5,07 5,98 14,43 33,77 23,63
SKAGEN Focus A 96,57 3,77 8,21 0,00 0,00 0,00
Eika Global 1.381,53 3,46 6,09 7,46 24,01 18,98
Pareto Global - andelsklasse A 2.106,48 3,07 6,82 10,51 25,17 18,53
Pareto Global - andelsklasse I 15,10 3,06 6,99 0,00 0,00 0,00
Pareto Global - andelsklasse C 1.819,19 3,05 6,93 12,34 28,11 0,00
Pareto Global - andelsklasse D 1.854,09 3,05 6,97 12,75 28,58 21,14

Globale fond på bunn
Arctic Global Eq. Class H 921,33 -0,05 5,34 0,00 0,00 0,00
Nordea Stabile Aksjer Global 2.065,40 0,11 4,61 6,01 13,68 17,29
Parworld Quant Eq. World Guru1.229,68 0,12 -0,53 5,38 25,72 0,00
FRAM Global 145,11 0,34 6,01 -0,37 13,04 12,68
FORTE Global 149,71 0,38 2,27 6,82 17,88 14,45
DNB Global Value &Momentum1.359,15 0,44 3,65 6,23 21,35 17,18
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist 28,24 0,54 3,84 11,14 31,99 21,75
PARVEST EQUITY LOW VOLATILITY3.694,67 0,57 3,58 6,85 27,29 19,41
Nordea Global II 1.583,46 0,77 4,92 3,20 11,27 14,16
PARVEST EQUITYWORLD CONSUMER DURABLES1.416,540,78 3,27 13,20 36,69
0,00

Kombinasjonsfond på topp
SKAGEN Balanse 60/40 135,92 2,68 6,00 4,35 12,53 0,00
Fidelity Fds - Euro Balanc 17,75 2,53 4,28 10,74 26,35 17,13
Carnegie Strategifond 1.049,53 1,92 2,46 8,10 20,58 17,59
ODIN Horisont 168,39 1,55 3,66 10,22 22,00 13,79
Eika Pensjon 1.747,35 1,54 3,45 5,80 15,78 15,65
DNB Private Banking Premium 80171,17 1,29 4,46 8,93 21,38 0,00
DNB Aktiv 80 201,40 1,23 3,96 7,37 20,84 15,49
ODIN Flex 157,51 1,07 2,49 7,16 15,04 10,97
Nordea Plan 80 1.524,19 1,03 3,34 7,71 21,58 15,29
Vekterfond Offensiv 1.628,00 0,98 3,54 6,94 19,27 15,15

Kombinasjonsfond på bunn
Fondsfinans Aktiv 60/40 34.908,05 -1,39 0,77 -4,06 -2,16 6,63
Danske Invest Aktiv Formue.. 57,70 -0,18 1,28 -9,79 -9,36 3,78
Alfred Berg Kombi 3.370,25 -0,13 0,33 1,80 2,93 7,55
Storebrand SPAR 2020 4.551,44 -0,09 0,86 0,25 2,98 7,95
Carnegie Multifond 5.963,43 0,04 2,95 2,38 6,44 8,29
DNB 2020 620,07 0,04 2,10 0,60 2,68 8,89
Nordea Stabil Avkastning 1.663,59 0,05 2,08 2,32 6,37 10,10
Pareto Nordic Return A 87.582,77 0,07 2,01 13,30 24,69 20,12
DNB SICAV - Prem Invest Gr Inst A NOK995,440,09 0,24 0,00 0,00 0,00
DNB SICAV - Prem Invest Gr Ret A NOK990,720,09 0,21 -0,98 0,00 0,00

Rentefond på topp
Corporate Value Bonds EUR RD 126,01 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00
CorporateValBds R 126,01 3,22 -0,23 1,70 10,21 12,23
INVESCO Global High Income 12,42 1,87 -0,32 7,77 16,20 10,38
Aviva Invest.-LngTrm Eu Bd Fd B 90,77 1,87 2,69 6,07 23,79 17,53
Invesco Emrg Mkt Crp Bnd Fnd 10,07 1,41 -0,57 7,17 16,67 11,38
EmgMktsCorValBds EUR R 109,58 1,19 0,03 -3,62 -4,37 7,08
EmgMktsCorValBds EUR RD 84,09 1,18 0,03 -3,47 -4,22 7,12
JPM Europe High Yld Bd A inc 2,66 1,18 0,78 4,08 14,87 11,57
INVESCO Global Bond 5,54 1,15 -0,50 8,70 21,35 10,84
INVESCO Bond 27,31 1,14 -0,06 8,85 20,19 8,20

Bransjefond
Alfred Berg Høyrente C 9,91 -0,60 -3,34 -11,73 -17,41 0,00
Nordea Likviditet OMF 991,84 -0,15 -0,23 -0,51 -0,14 2,64
Alfred Berg OMF Kort Inst-1 974,87 -0,13 -0,14 -0,26 0,10 0,00
Alfred Berg OMF Kort Inst-2 14,14 -0,13 -0,13 -0,21 0,20 0,00
Danske Invest Norsk Likviditet OMF1.013,04-0,12 -0,14 -0,10 0,34 0,00
Handelsba. Obligasjon 129,10 -0,07 0,50 -0,23 2,78 5,02
DNB OMF 999,83 -0,06 -0,04 0,00 0,00 0,00
Alfred Berg Obligasjon 3-5 1.167,31 -0,05 0,41 0,42 2,62 5,60
Holberg OMF 101,00 -0,04 -0,03 0,37 0,69 0,00
Alfred Berg Obligasjon 121,58 -0,03 0,17 0,20 1,71 5,05

Alle fond på topp
PLUSS Utland Etisk 1.599,16 5,51 7,90 19,91 42,45 21,24
PLUSS Utland (Fondsforv) 5.022,02 5,50 7,74 19,31 41,55 21,36
SKAGEN Global A 1.404,14 5,36 10,54 10,67 26,02 18,48
East Capital Turkietfonden 8,82 5,26 13,36 -11,06 3,24 8,55
Delphi Global 2.611,28 5,07 5,98 14,43 33,77 23,63
PLUSS Europa Aksje 2.548,84 5,07 8,57 18,63 35,00 19,52
SKAGENm2 153,22 5,04 9,88 6,21 22,38 0,00
Delphi Europe 3.057,09 5,01 4,97 15,99 31,22 18,98
East Capital China East Asia Fund Lux A125,174,97 13,14 10,99 29,50 0,00
JPM Turkey Eq. A dist 17,96 4,95 13,69 -13,98 0,63 8,00

Alle fond på bunn
SISF Gb Energy Aacc 17,09 -5,89 4,91 -11,51 -23,19 -5,73
DNB ECO Absolute Return 1.011,88 -3,93 -6,36 -3,80 -20,40 -1,70
Storebrand Vekst 179.974,21 -3,77 0,90 6,00 9,83 16,84
INVESCO Energy 18,93 -3,08 7,28 -9,90 -9,86 3,11
JPM Global Healthcare A (acc) - USD278,61 -3,03 -7,60 5,72 29,01 37,22
Sector Healthcare Value B NOK 880,86 -2,78 -2,69 9,82 17,53 0,00
Sector Healthcare Value A NOK 1.589,10 -2,61 -2,50 9,22 16,61 24,21
SEB Legemiddelfond 54,94 -2,60 -6,36 7,76 27,63 28,63
INVESCO Korean Eq. 32,15 -2,42 -1,72 31,56 34,31 18,81
Carnegie Medical 4.426,01 -2,29 -8,56 1,43 22,31 29,02

Norske fond på bunn
Storebrand Vekst 179.974,21 -3,77 0,90 6,00 9,83 16,84
Pareto Aksje Norge - andelsklasse B1.432,22-2,03 -0,21 -7,67 -8,91 5,64
Pareto Aksje Norge - andelsklasse C942,46 -2,01 -0,15 0,00 0,00 0,00
Pareto Aksje Norge - andelsklasse D943,78 -2,00 -0,11 0,00 0,00 0,00
Pareto Aksje Norge - andelsklasse I5.017,47-2,00 -0,09 -6,73 -7,74 7,20
Pareto Aksje Norge - andelsklasse A4.442,77-1,92 -0,05 -5,92 -6,73 5,84
Storebrand Optima Norge 26.433,14 -1,65 -0,34 1,26 3,23 13,70
Swedbank Generator 2.086,54 -1,49 7,09 16,21 22,21 20,89
Holberg Norge 331,96 -1,25 0,41 1,14 2,66 6,64
DNB SMB 397,83 -1,16 7,81 -2,26 -0,82 6,66

Nordiske fond på topp
Delphi Nordic 26.582,95 4,71 4,56 28,22 45,69 31,75
Handelsba. Norden Selektiv Inst.300,04 2,63 3,68 26,04 47,37 25,74
Handelsba. Norden Selektiv 284,07 2,61 3,61 25,17 46,13 25,07
Nordea Norden 1.934,19 2,47 3,38 14,92 30,54 19,20
ODIN Norden 2.108,02 2,43 4,74 21,24 34,33 19,51
Nordea Nordic Small Cap 82,61 2,39 4,02 18,61 35,14 22,23
Fondsfinans Norden 10.052,52 1,90 2,94 0,00 0,00 0,00
Holberg Norden 314,86 1,81 4,24 17,94 26,09 16,30
KLP AksjeNorden Indeks 3.485,66 1,73 4,11 13,52 26,42 19,97
Fidelity Fds - Nordic 908,90 1,70 3,96 8,34 19,19 20,88

Nordiske fond på bunn
Eika Alpha 2.860,15 -0,72 2,86 4,21 10,19 12,49
DNB Norden 2.107,24 0,75 3,03 14,58 26,72 20,75
DNB Norden (III) 1.440,02 0,76 3,06 14,83 27,17 21,29
DNB Grønt Norden 1.136,25 0,84 2,13 15,69 30,51 22,48
Handelsba. Norden 862,88 0,93 2,54 0,00 0,00 0,00
SEB Norden LU 98,92 1,10 3,68 14,65 29,75 23,42
Carnegie Aksje Norden 9.505,51 1,18 2,38 16,56 33,28 22,55
Swedbank Robur Nordenfond 91,33 1,40 4,25 14,29 27,04 17,41
Alfred Berg Nordic Best Sel. 391,79 1,53 3,64 12,13 27,21 22,77
Swedbank Robur Småbol. Nor. 110,99 1,57 3,82 20,87 38,81 19,84

Europeiske fond på topp
PLUSS Aksje (Fondsforval) 5.919,66 2,06 6,47 5,39 12,12 13,44
PLUSS Index (Fondsforvaltn) 7.809,42 1,83 9,28 6,48 6,37 11,50
PLUSS Markedsverdi (Fondsf) 7.778,87 1,51 6,36 6,01 11,41 13,41
Handelsba. Norge 880,86 0,80 3,90 16,06 26,12 21,37
Atlas Norge 3.773,88 0,36 6,13 5,03 7,65 13,24
Arctic Norw. Eq. Class I 1.666,29 0,35 2,49 3,91 8,69 16,41
Landkreditt Norge 158,38 0,34 2,80 -4,27 1,59 6,54
Arctic Norw.Eq.Class B 1.635,15 0,34 2,47 3,69 8,53 16,32
Arctic Norwegian Eq. Class D 1.447,83 0,33 2,41 3,07 7,83 0,00
Arctic Norw.Eq.Class A 1.512,14 0,33 2,41 3,05 7,73 15,77

Europeiske fond på bunn
Storebrand Vekst 179.974,21 -3,77 0,90 6,00 9,83 16,84
Pareto Aksje Norge - andelsklasse B1.432,22-2,03 -0,21 -7,67 -8,91 5,64
Pareto Aksje Norge - andelsklasse C942,46 -2,01 -0,15 0,00 0,00 0,00
Pareto Aksje Norge - andelsklasse D943,78 -2,00 -0,11 0,00 0,00 0,00
Pareto Aksje Norge - andelsklasse I5.017,47-2,00 -0,09 -6,73 -7,74 7,20
Pareto Aksje Norge - andelsklasse A4.442,77-1,92 -0,05 -5,92 -6,73 5,84
Storebrand Optima Norge 26.433,14 -1,65 -0,34 1,26 3,23 13,70
Swedbank Generator 2.086,54 -1,49 7,09 16,21 22,21 20,89
Holberg Norge 331,96 -1,25 0,41 1,14 2,66 6,64
DNB SMB 397,83 -1,16 7,81 -2,26 -0,82 6,66

Fond Netto- Avk. s. Avk. s. Avk. fra Avk. s. Avk. s.
verdi uke mnd. nyttår 12mnd. 4 år**

Fond Netto- Avk. s. Avk. s. Avk. fra Avk. s. Avk. s.
verdi uke mnd. nyttår 12mnd. 4 år**

Fond Netto- Avk. s. Avk. s. Avk. fra Avk. s. Avk. s.
verdi uke mnd. nyttår 12mnd. 4 år**
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Norske fond på topp
PLUSS Aksje (Fondsforval) 5.919,66 2,06 6,47 5,39 12,12 13,44
PLUSS Index (Fondsforvaltn) 7.809,42 1,83 9,28 6,48 6,37 11,50
PLUSS Markedsverdi (Fondsf) 7.778,87 1,51 6,36 6,01 11,41 13,41
Handelsba. Norge 880,86 0,80 3,90 16,06 26,12 21,37
Atlas Norge 3.773,88 0,36 6,13 5,03 7,65 13,24
Arctic Norw. Eq. Class I 1.666,29 0,35 2,49 3,91 8,69 16,41
Landkreditt Norge 158,38 0,34 2,80 -4,27 1,59 6,54
Arctic Norw.Eq.Class B 1.635,15 0,34 2,47 3,69 8,53 16,32
Arctic Norwegian Eq. Class D 1.447,83 0,33 2,41 3,07 7,83 0,00
Arctic Norw.Eq.Class A 1.512,14 0,33 2,41 3,05 7,73 15,77
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Valuta
Australskedollar AUD 5,91 6,07 s

DanskeKroner DKK 124,32 124,03 t

Euro EUR 9,27 9,25 t

JapanskeYen JPY 6,84 6,92 s

KanadiskeDollar CAD 6,25 6,39 s

PundSterling GBP 12,68 12,86 s

SveitsiskeFrancs CHF 851,92 857,27 s

SvenskeKroner SEK 98,44 98,35 t

USDollar USD 8,20 8,35 s

Oljeprissisteår
Siste: 47,91 (-0,48%)

22.10 23.10

Okt 2014 Okt 2015

OsloBørs (hovedindeks)
Siste: 623,82 (+1,33%)

Okt 2014 Okt 2015

»Oslo

Skjuler aksjer for flere millioner
Flere politikere iOslo bystyre eier store aksjeposter som
dehar latt være å føre opp, til tross for at regelverket de
selv vedtokkrever det. Det viser en gjennomgangDag-
bladet har gjort av aksjonærregisteret. Oslo-politikerne
eier totalt aksjer i rundt 50ulike selskaper. Det er både
familieselskaper og store børsnoterte selskaper som
Orkla, Statoil og Telenor. I utgangspunktet er det frivillig
å registrere økonomiske interesser.Mendersomman
velger å registrere én ting, krever regelverket atman
registrerer alt. «Den somvelger å registrere sine
interesser,må akseptere regelverket i sin helhet», står
det i vedtaket bystyret selv gjorde i 2007. NTB

Børs

Børsoversikt - utvalgte bedrifter
hver tirsdag til ogmed lørdag.
Fondsoversikt hvermandag.

Mandag 26. oktober 2015 ØKONOMI 23

Ut å fly?

- en god start på reisen!
74 82 50 35 www.sand fa rhuspa rke r ing .no

Antirustbehandling
Ruteskift
Bilpleie
Oljeskift
EU-kontroll

.....

Skjuler aksjer for flere millioner
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter som de har latt være
å føre opp, til tross for at regelverket de selv vedtok krever det. Det viser
en gjennomgang Dagbladet har gjort av aksjonærregisteret.

 Adresseavisen 26.10.2015 176

Nyvalgt Oslo-ordfører varsler strengere aksjeregler etter Dagblad-
avsløring
Marianne Borgen (SV) kopler inn Kommuneadvokaten for å lage
strengere aksje-regler for bystyrerepresentantene.

 Dagbladet mandag 26. oktober
2015, 06:05

176

Oslo-politikere skjuler aksjer for flere millioner
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter som de har latt være
å føre opp, til tross for at regelverket de selv vedtok krever det. Det viser
en gjennomgang Dagbladet har gjort av aksjonærregisteret.

 Kommunal Rapport mandag 26. oktober
2015, 08:40

178

LB-2014-182474
Saken gjelder gyldigheten av vedtak med endring av ligningene for 2007
for alle de ankende parter.

 Lovdata onsdag 28. oktober
2015, 13:24

179
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OSLO BØRS
28. oktober 2015

Vinnere siste børsdag
SeaBird Exploration .....................33,33
Intex Resources ............................17,86
XXL .................................................9,32
Petroleum Geo-Services.................9,21
InterOil Exploration & Prod. .........7,69

Tapere siste børsdag
Bergen Group ............................ -24,37
GC Rieber Shipping .................... -16,26
Petrolia ......................................... -8,47
Funcom ......................................... -6,57
Songa Offshore ............................ -6,35

Vinnere siste uke
Tide ...............................................23,03
Thin Film Electronics ....................22,81
IDEX ..............................................19,43
Asetek ...........................................17,60
Bergen Group ..............................16,88

Tapere siste uke
Dolphin Group ........................... -52,83
Havila Shipping .......................... -29,79
DOF ............................................. -20,82
Fred. Olsen Energy ..................... -19,35
Golden Ocean Group................. -19,12

Norske Fond på topp
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Handelsbanken Norge.................24,59
Pareto Investment Fund A ..........21,54
Alfred Berg Gambak....................20,45
Swedbank Generator ..................19,32
Alfred Berg Aktiv .........................17,70

Norske Fond på bunn
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Pareto Aksje Norge - andelskl. B ..4,32
Pareto Aksje Norge - andelskl. A ..4,75
Pareto Aksje Norge - andelskl. I....5,82
Landkreditt Norge .........................6,07
Danske Invest Norge Vekst ...........6,76

Valuta 28.10 27.10
Australske dollar AUD 6,06 6,12
Danske Kroner DKK 126,28 125,51
Euro EUR 9,42 9,36
Japanske Yen JPY 7,06 7,04
Kanadiske Dollar CAD 6,43 6,40
Pund Sterling GBP 13,00 12,98
Sveitsiske Francs CHF 864,30 860,57
Svenske Kroner SEK 100,90 99,54
US Dollar USD 8,50 8,46

Pengemarkedsrenten

©
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I

622,76 (+1,09%)

 mai        jun         jul           aug         sep          okt

  mai          jun          jul           aug        sep           okt

■ BøRs

gjeRdRum: Gjer-
drum er blant kom-
munene i Norge som 
eier flest aksjer. Så 
langt har det vært god 
butikk.

Elin SvEndSEn
elsv@rb.no
917 34 715

Som eier av til sammen 393.033 
aksjer i 22 selskaper, ligger 
kommunen på 23. plass over 
kommuner i Norge med flest 
aksjer. Pengene er særlig plas-
sert i off shore og fiskeindustri. 
Det kommer fram av Aksjonær-
registeret som nylig ble offent-
liggjort.  

Per 1. mai var verdien på ak-
sjeporteføljen cirka 30 millio-
ner kroner. I tillegg har kom-
munen obligasjoner til en verdi 
av 81 millioner kroner.

har tjent 58 mill.
Gjerdrums budsjetterte inn-
tekt på plasseringer og rente-
inntekter i år er på totalt 4,5 
millioner kroner. Mens det så 
lyst ut i årets første fire måne-
der, er det mørke skyer i hori-
sonten nå. Ikke minst på 
grunn av nedturen i oljebran-
sjen .

– Noen aksjer har hatt ned-
gang. Vi kommer ikke til å kla-
re det budsjetterte avkast-
ningsmålet, sier økonomisjef, 
Ingrid Wøllo Bjørnsengen.

Om kommunen vil tjene på 
plasseringene i år, er for tidlig 
å si. 

Ifølge økonomisjefen er det 
Pareto som forvalter kommu-
nens aksjeportefølje, obliga-
sjoner og bankinnskudd.

– Det vil alltid være sving-
ninger. Selv om det blir min-
dre avkastning enn budsjettert 
i år, regner vi med en positiv 
utvikling. Aksjeporteføljen be-
står av solide selskaper som 
leverer godt også i dag, sier 
Bjørnsengen.

Hun legger til at kommunen 
har tiltro til den forvaltnings-
jobben Pareto gjør. I fjor bud-
sjetterte kommunen med en 
avkastning på to millioner kro-
ner. Avkastningen endte til 
slutt på 3,6 millioner.

Kroneavkastningen på por-

teføljen i perioden fra 2001 og 
fram til i dag, er på cirka 58,4 
millioner, ifølge økonomisje-
fen. 

solgte e-verket
Det var i 2001 at Gjerdrum gikk 
til innkjøp av aksjer. Pengene 
som ble investert, kom fra sal-

get av kommunens e-verk, 
Gjermå Energi. Totalt ble det 
investert nærmere 42 millioner 
kroner i norske aksjer (15 pro-
sent) og obligasjoner (85 pro-
sent).  

– Hvis vi ser på avkastninge-
ne vi har hatt siden 2001 og 
fram til i dag, så har vi tjent godt 

på investeringene, og langt mer 
enn om vi skulle hatt pengene i 
banken, sier Bjørnsengen.

Hun viser til at gjennomsnitt-
lig årlig avkastning fra oppstart 
og fram til i dag, ligger på 6,34 
prosent, mens den i bank er 
3,22 prosent. 

Økonomisjefen er ikke be-

Gjerdrum eier aksjer i 22 selskaper

millioner saltet ned i olje og fisk

kommune pÅ BøRs:  Gjerdrum kommunes portefølje er på nær 400.000 aksjer fordelt på 22 
selskaper. Se oversikt over kommunenes engasjement til høyre på siden.   foto: ntB scanpix 

oslo: Ansatte i flyselska-
pet Norwegian føler seg 
tråkket på av sjefen Bjørn 
Kjos i hans nye bok. 
I boka «Høyt og lavt» som ble 
lansert tirsdag, blir ansatte blant 
annet karakterisert som svikere 
og beskyldt for å ville ødelegge 
selskapet.

Tillitsvalgt for pilotene, Halv-
or Vatnar, sier til NTB at han ikke 

norwegian-ansatte føler seg trakassert av kjosMillioner saltet ned i olje og fisk
GJERDRUM: Gjerdrum er blant kommunene i Norge som eier flest
aksjer. Så langt har det vært god butikk.

 Romerikes Blad 29.10.2015 189

Millioner saltet ned i olje og fisk
Gjerdrum: Gjerdrum er blant kommunene i Norge som eier flest aksjer.
Så langt har det vært god butikk. Som eier av til sammen 393.033 aksjer
i 22 selskaper, ligger kommunen på 23. plass over kommuner i Norge
med flest aksjer.

 Romerikes Blad Pluss torsdag 29. oktober
2015, 09:18

189

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver
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Kirketopper refset Statoil, eier selv aksjer i selskapet
BERGEN (VG) Norske biskoper og kirkeledere har rast mot Statoils
oljesandprosjekt i Canada, og mot planene om oljeutvinning i
nordområdene. Samtidig eier flere av dem aksjer i oljeselskapet.

 VG Nett tirsdag 03. november
2015, 18:45

191

Milliondryss over Namdalen etter Pharmaq-salget
Sju namdalinger tjener mer enn en million på salget av Pharmaq. Totalt
går 58 millioner kroner til Namdalen etter salget.

 Trønder-Avisa onsdag 04. november
2015, 18:32

195

Reagerer på kirketoppenes Statoil-investeringer: - Bør ikke eie
aksjer
BERGEN (VG) - Kirkelederne bør kvitte seg med eierandelene sine i
Statoil, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.

 VG Nett onsdag 04. november
2015, 20:25

197
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Jan arild Holbek
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– Jeg ser ikke problemet med å 
ha aksjer i et selskap jeg kritise-
rer. Men vi må hele tiden ha en 
løpende diskusjon om den etiske 
legitimiteten i olje- og gassvirk-
somheten, sier Borg-biskop Atle 
Sommerfeldt til VG.

Fra kirkelig hold har det i flere 
år vært rettet hard kritikk mot 
Statoils oljesandvirksomhet i 
Canada, som kritikerne mener 
skader miljøet og forverrer leve-
kårene for urbefolkningen.

Atle Sommerfeldt var saks-
ordfører da Kirkemøtet i 2012 
i saken Skaperverk og bære-
kraft, der det i vedtaket kreves 
at «norske myndigheter sørger 
for at Statoil trekker seg ut av de 
omstridte oljesand-prosjektene 
i Canada».

Sommerfeldt var general-
sekretær i Kirkens Nødhjelp 
(KN) før han ble biskop. KNs ung-

domsorganisasjon, Changema-
ker, var en pådriver for å presse 
det statlige kirkefondet, Opplys-
ningsvesenets fond (OVF), til å få 
Statoil til å snu – eller til å selge 
aksjeposten i selskapet.

Statoil snudde ikke. OVF, kir-
kelige miljøer og miljøorganisa-
sjoner klarte ikke å få Statoil til å 
snu, og det endte med at kirke-
fondet i 2012 vedtok å kvitte seg 
med alle Statoil-aksjer.

Å selge aksjer i protest, slik 
Opplysningsvesenets fond 
gjorde , karakteriserer biskop 
Sommerfeldt som symbolpoli-
tikk som han ikke helt har san-
sen for.

VG har med utgangspunkt i 
Aksjonærregisteret funnet fem 
såkalte kirketopper som har 
kritisert Statoil og som selv har 
 aksjer i selskapet: I tillegg til 
Sommerfeldt er det biskop Tor B. 
Jørgensen, generalsekretær Berit 
Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd 
for Den norske kirke, prost og 

kirkerådsmedlem  Sigurd Skol-
levoll og Bjørg Tysdal Moe nest-
leder i styret for Opplysnings-
vesenets Fond.

For Atle Sommerfeldts del 
dreier dette seg om 100 aksjer 
som han og kona fikk i familie-
gave da Statoil-aksjen ble lansert 
som en folkeaksje for mange år 
siden. Etter hva Vårt Land kjen-
ner til, er samlet verdi på bisko-
pens aksjepost om lag 14.000 
kroner.

– Så langt har jeg ikke vurdert 
det slik at det er illegitimt å ha 
aksjer i Statoil. Oljevirksomhet er 
en legitim og lovlig virksomhet, 
som hele den norske økonomien 
høster fruktene av, sier biskop 
Sommerfeldt til VG.

– En privatsak. Kirkerådets 
valgte leder, Svein Arne Lindø, 
sier til Vårt Land at han selv ikke 
har aksjer i Statoil.

– Jeg har ingen kommenta-
rer til at andre personer med 
kirke lige lederverv har slike 

 saker. Det må være en privatsak 
hvilke  konsekvenser man trek-
ker av prinsipielle synspunkter 
på  deler av et selskaps virksom-
het, sier Lindø.

Changemaker ønsker ikke å 
kommentere «enkeltpersoners 
individuelle handlinger»:

– Vi synes ikke det er vår opp-
gave å kommentere hva indivi-
der gjør. Men både enkeltperso-
ner, fond og organisasjoner har 
et ansvar for hvor de plasserer 
penger og hva de velger å gjøre 
for å påvirke selskapenes adferd, 
sier leder Hanne Sofie Lindahl til 
Vårt Land.

Biskop Tor B. Jørgensen har 

Statoil-refsere 
har aksjer selv
OLJEMOTSTAND: Norske biskoper og kirkeledere har rast mot Statoils  
 oljesandprosjekt i Canada og mot planene om oljeutvinning i nord
områdene. Samtidig eier flere av dem aksjer i oljeselskapet.

KirKen og Klimaet

 Y Den norske kirke har et 
mangeårig, sterkt miljøenga-
sjement. Det har vært mange 
intense debatter om hvor 
konkret kirken kan og bør 
uttale seg i kontroversielle 
politiske spørsmål. En rekke 
politikere har protestert, 
noen også ved å melde seg ut 
av kirken.

 Y I 2012 vedtok Kirkemøtet 
prosjektplanen Skaperverk 
og bærekraft, der «kravet 
om at norske myndigheter 
sørger for at Statoil trekker 
seg ut av de omstridte olje-
sand-prosjektene i Canada» 
støttes. Kirkemøtet krevde 
«gjennomgang og oppryd-
ding i offentlige norske in-
vesteringer. Det må legges 
overordnet vekt på etiske 
retningslinjer basert på hen-
syn til miljø, forbruk og rett-
ferd, og investeringsprofilen 
må være gjennomsiktig».

Statoil-refsere har aksjer selv
OLJEMOTSTAND: Norske biskoper og kirkeledere har rast mot Statoils
oljesandprosjekt i Canada og mot planene om oljeutvinning i
nordområdene. Samtidig eier flere av dem aksjer i oljeselskapet.

 Vårt Land 05.11.2015 201

Refser Statoil - eier aksjer i selskapet
Samtidig som flere biskoper og kirkeledere eier aksjer i Statoil, raser de
mot selskapets oljesandprosjekt i Canada. FINNSNES: I tillegg går de
hardt ut mot planene om oljeutvinning i nordområdene.

 Troms Folkeblad torsdag 05. november
2015, 12:17

201

Har laget søkbart aksjonærregister og alle er med
I løpet av en helg gjorde Terje Sørbø i Mediebruket Access og Excel
unødvendig for å søke i Aksjonærregisteret. Martin Huseby Jensen 06.
november 2015 kl. 07:45 Oppdatert: 06. november 2015 kl.

 Journalisten fredag 06. november
2015, 07:51

202

STATENS VEGVESEN 21 Vegvesen-ansatte eier aksjer for millioner
hos etatens største leverandører
Veidekke-sjef Arne Giske hadde grunn til å smile da han i sommer
signerte Norges største veikontrakt. 2,3 milliarder kroner for ny motorvei
mot Bergen. Kjøperen Statens vegvesen er entreprenørens største
kunde.

 Teknisk Ukeblad fredag 06. november
2015, 10:15

204

21 Vegvesen-ansatte eier aksjer for millioner hos etatens største
leverandører
Colourbox/AF Gruppen/Veidekke/Erlend Tangeraas Lygre 21 Vegvesen-
ansatte eier aksjer i selskaper der etaten er blant de viktigste kundene. 6
ansatte eier aksjer i AF Gruppen og 17 ansatte eier aksjer i Veidekke.

 MSN fredag 06. november
2015, 11:03

207
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Statoil varsler nå at enda 
flere av selskapets ansatte 
mister jobben. Der er nå klart 
at mellom 400 og 500 av 
tidligere varslede stillings-
kutt skal tas i Statoils 
forretningsområde Utvikling 
og produksjon (UPN) i 
Norge. UPN er Statoils 
største forretningsområde 
med rundt 4.000 ansatte. 
Det er landanleggene i 
Norge, ikke offshorevirksom-
heten, som berøres. Ifølge 
DNB Markets har Statoil 
varslet nedbemanningskutt 
på mellom 4.500 og 4.900 
stillinger som følge av lavere 
aktivitet i den norske 
oljenæringen etter oljepris-
fallet siden i fjor.

eier aksjer 
hos egne 
leverandører
En gjennomgang av 
aksjonærregisteret utført av 
Teknisk Ukeblad viser at 21 
Vegvesen-ansatte eier aksjer 
for flere millioner hos etatens 
største leverandører. 
Gjennomgangen viser at seks 
ansatte eier aksjer i AF 
Gruppen og 17 ansatte eier 
aksjer i Veidekke. Enkelte 
ansatte eier aksjer i begge 
selskapene. Felles for mange 
av de ansatte, er at de 
tidligere har jobbet for disse 
selskapene som Statens 
vegvesen nå er storkunde 
hos. Ifølge eksperter kan 
disse aksjepostene føre til 
interessekonflikter og 
Statens vegvesen oppfor-
dres til å være svært nøye i 
habilitetsspørsmål.

Skreien slår ut 
Mercedes
Store og velrenommerte 
selskap som for eksempel 
Mercedes-Benz, BMW og 
Mövenpick må se seg slått av 
den norske skreien og Norsk 
Sjømatråd. Denne uka 
mottok rådet den i interna-
sjonale Elfie-prisen som er en 
høythengende anerkjen-
nelse for god markedsføring. 
Norsk Sjømatråd mottok 
prisen for sin skrei-kampanje 
i Tyskland. Kampanjen har 
for øvrig kostet 250.000 
euro, noe som er et lite beløp 
sammenliknet med hva 
konkurrentene har brukt.

Over 400 
mister jobben
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35 millioner kroner til 
nytt fjøs ved land-
bruksskolen i Marka 
er første bevilgning 
som de neste årene vil 
endre skoletilbudet i 
Mosjøen.
Marit alMendingen
marit@helg.no
934 53 825

Tirsdag legger fylkesrådet i 
Nordland fram budsjettforsla-
get for 2016. Som ventet er be-
vilgningen til nytt fjøs ved Mo-
sjøen videregående skole stu-
diested Marka med. Det settes 
av 35 millioner kroner, noe som 
betyr byggestart i 2016.

– Det er bare å hive seg rundt, 
sier fylkesråd for næring, Knut 
Petter Torgersen. Som vefsning 
er han spesielt fornøyd med at 
løftene om nytt fjøs kan innfris.

– Bevilgningen til Marka har 
ligget i kortene, men så skal det 
jo finnes penger underveis. Det 
har vært ganske harde tak for å 
få budsjettet i balanse, men nå 
er altså Marka klar.

løft for skolene i fylket
Samferdsel og skole er de to 
tunge budsjettpostene i Nord-
land. De siste årene er det gjort 
vedtak om store investeringer i 
nye videregående skoler i Vest-
Lofoten og på Leknes. Også 
Rana er tungt inne med inves-
teringer på totalt 635,5 millio-
ner kroner over flere år (inklu-
dert ny tannklinikk) til samlo-
kalisert videregående skole på 
Mjølan. 

" 
Det har vært gan-
ske harde tak for 
å få budsjettet i 

balanse, men nå er altså 
Marka klar.
Knut petter tOrgerSen
Fylkesråd for næring

– Mo får de nødvendige midle-
ne dersom fylkestinget vedtar 
budsjettet. Der ligger hele pak-
ken inne, sier Torgersen. 

– Er det snakk om tilsvarende 
beløp til en ny samlokalisert sko-
le i Mosjøen?

– Mo er større med et befolk-
ningsgrunnlag på ca. 30.000 
mennesker. Det er mer aktuelt 

å sammenlikne med Leknes 
som har ei befolkning på 10.000 
pluss omlandet. Altså litt færre 
enn Vefsn. Der er skolen bereg-
net å koste 460 millioner kro-
ner. Nå står Mosjøen og Narvik 
for tur. Vi prioriterer å fullføre 
skoleinvesteringene til tross for 
knappe midler, sier Torgersen. 

– Blir det fortgang i prosessen 
med samlokalisert skole i Mosjø-
en?

– Det er avsatt seks-sju millio-
ner kroner til oppstartsmidler 
som kommer i slutten av perio-

den, i 2019. Så kommer resten 
når romprogrammet og kostna-
dene begynner å bli klar. Så på 
skolesida i Vefsn ligger det an til 
ganske store investeringer de 
neste seks-sju årene.

nytt gårdstun
Mosjøen videregående skole 
har planene klare for det nye 
fjøset. 

– Det viste seg å være leire på 
den første tomta, men nå har vi 
funnet ei ny tomt som er egnet, 
sier rektor Kurt Henriksen. 

Fjøset skal ligge til høyre like 
før gartneriet. 

– Der er det berg i grunnen og 
dermed mye bedre forhold for 
fundamentering. Det betyr at 
det også skal lages et nytt gårds-
tun. Det betyr en del spreng-
ningsarbeid.

Fjøset blir topp moderne, lo-
ver rektoren. Mattilsynet har 
påpekt at driftsbygningen som 
er i bruk i dag på sikt ikke til-
fredsstiller kravene til dyrevel-
ferd. 

– Nå får vi et fjøs med moder-

Fylkesrådet legger fram forslag til budsjett i neste uke

35 millioner til nytt fjøs i Marka

nyBygg til neSte År: Fylkesrådet i Nordland vil bruke 35 millioner kroner på nytt fjøs ved 
landbruksskolen i Marka. – Det skal brukes betydelige midler på den videregående skolen i Mosjøen de 
neste årene, sier fylkesråd for næring, Knut Petter Torgersen.  FOtO: Marit alMendingen

Eier aksjer hos egne leverandører
En gjennomgang av aksjonærregisteret utført av Teknisk Ukeblad viser
at 21 Vegvesen-ansatte eier aksjer for flere millioner hos etatens største
leverandører.
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Samferdselsdepartementet har ikke gode nok systemer for å følge opp 
Havarikommisjonens råd om sikkerhetstiltak på vegene, mener Riksrevisjonen.
Det gjelder særlig tiltak som andre enn Statens vegvesen er ansvarlig for å iverk-
sette, men der etaten ikke har samme myndighet overfor andre aktører som det 
tilsynsmyndighetene innen luftfart og jernbane har. – Vi ser alvorlig på at det er 
dårligere mulighet til å følge opp iverksettelse av tiltak på vegsektoren, og på at 
dette dermed kan påvirke sikkerhetsnivået, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.
Ketil Solvik-Olsen (Frp) får kritikk av Riksrevisjonen for manglende 
oppfølging av rådene Havarikommisjonen gir. 

Departementet følger ikke opp
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Isachsen Entreprenør fra skal fullføre utbedrin-
gen av fylkesveg 33 på Toten. Kontraktsummen 
blir den samme som anbudssummen, 127,4 mil-
lioner kroner. Strekningen som skal utbedres går 
mellom Langsletta og Totenvika kirke i Østre Toten 
kommune. Arbeidet ble påbegynt av Åge Haver-
stad, men på grunn av uenighet mellom bygg-
herre og entreprenør ble kontrakten hevet i juli.

Strekningen er 7,2 kilometer lang. Det opprin-
nelige oppdraget omfattet etablering av gang- og 
sykkel veg, veglys og kommunalt VA-anlegg på 
5,5 kilometer av strekningen. Det siste er nå redu-
sert til 2,8 kilometer. Det skyldes at det haster 

med å få en del av anlegget ferdig. Det ble derfor 
lyst ut som en egen entreprise i regi av Vegvese-
net. Da oppdraget ble lyst ut første gang, for-
langte byggherren at jobben skulle være fullført 
i oktober 2016. Nå er fristen forlenget til juni 2017, 
men cirka tre kilometer i vestre ende av streknin-
gen må være ferdig i juli neste år.

Strekningen inngår i prosjektet fylkesveg 33 
Skreifjella–Totenvika. Det består av to delpro-
sjekter. Strekningen Jonsrud–Langsletta på 1,8 
kilometer ble fullført i september i fjor.

De totale omkostningene for prosjektet ligger 
an til å bli vel 500 millioner kroner.
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Vegvesen-ansatte  
eier aksjer for millioner  
hos entreprenørene
Vegvesen-ansatte eier aksjer i 
Veidekke , AF Gruppen og Multiconsult 
for til sammen 15 millioner kroner, 
ifølge Teknisk Ukeblad. Felles for mange 
av de ansatte er at de tidligere har jobbet 
for selskapene. Statens vegvesen er 
storkunde hos alle selskapene.

17 Vegvesen-ansatte eier Veidekke-
aksjer verdt til sammen 7,6 millioner 
kroner, viser Teknisk Ukeblads gjennom-
gang av aksjonærregisteret. To bygge-
ledere eier aksjer for henholdsvis 
824.000 kroner og 325.000 kroner i 
Veidekke. Samtidig jobber de med å følge 
opp asfaltkontrakter med Veidekke.

Jusprofessor i offentlig rett ved 
Universitetet i Oslo , Eivind Smith, mener 
at ansatte i en statlig etat bør være var-
somme med å eie aksjer i selskaper der 
etaten er en sentral kunde. – Dels for å 
forebygge inhabilitetssituasjoner og dels 
av hensyn til tilliten i sin alminnelighet, 
sier han.

En ingeniør i Vegvesenet hadde ved 
årsskiftet aksjer i AF Gruppen som i dag 
ville vært verdt over seks millioner kro-
ner. Han har solgt seg ned og eier nå 
aksjer for 3,9 millioner. Seks ansatte i 
Statens vegvesen eier aksjer i AF Grup-
pen for til sammen 7,2 millioner.

Etter at Teknisk Ukeblad publiserte 
saken, varsler Vegvesenet at de vurde-
rer å lage en oversikt over ansatte med 
aksjeposter i forskjellige selskaper.

®

www.satema.no

SATEMA’s Tennskap er bygget iht. Statens Vegvesen håndbok 264 og
 typetestet iht. EN 62208. Dette dokumenterer at vi har et av 

markedets mest hardføre aluminiumsskap. Vi har skapene på lager
 for rask levering! Våre Tennskap passer perfekt som veilysskap og 
signalskap. De er solid bygget med tanke på å forhindre vandalisme 

med bl.a. innvendige hengsler og minimalt av utvendige skruer! 
Kontakt oss ved ditt neste prosjekt!

Tennskap fra SATEMA - når kvalitet teller!

131 0 2 0 1 5
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Vegvesen-ansatte eier aksjer i Veidekke, AF Gruppen og Multiconsult for
til sammen 15 millioner kroner, ifølge Teknisk Ukeblad. Felles for mange
av de ansatte er at de tidligere har jobbet for selskapene. Statens
vegvesen er storkunde hos alle selskapene.

Representantforslag 22 S (2015-2016) (Midlertidig)
Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes
om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om
representantenes økonomiske interesser Dokument 8:22 S (2015-2016)
Representantforslag fra

 Stortinget tirsdag 08. desember
2015, 12:00
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Milliarder til selskaper som ikke står i aksjonærregister
Kommune-Norge utbetaler milliarder til selskaper, men uten mulighet til
å sjekke om utbetalingene går til redelige aktører som betaler skatten
sin.

 Kommunal Rapport mandag 21. desember
2015, 10:00
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Lemicka er aksjekongen

Høgre
Knut Johannes Helvik

ROSENDAL HAMN b-aksjar - 6
TIDE ASA 1.368 aksjar
KVINNHERAD ELEKTRO AS 68 aksjar
KJH HOLDING AS 50 aksjar
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2072 (Aksjeverdi ca 285.000)

Øyvind Lernes 
ROSENDAL HAMN b-aksjar 
BERLER AS 500 aksjar
BERLER II AA 300 aksjar (100 % eigd, eigenkapital 35 mill.)

Leif Sverre Enes
KVINNHERAD BETONGVARE 1 aksje
ROSENDAL UTVIKLING 10 aksjar
HARDANGER FJORDLANDSBY 100 aksjar

Marit Bakke
DNO 10800 aksjar (Aksjeverdi: Ca 80.000)
STATOIL 5 aksjar (Aksjeverdi ca 700)
BOLIGUTLEIE HOLDING III AS 10000 aksjar

Øyvind Utne
TIDE ASA 130 aksjar

Peder Sjo Slettebø
PEDER BAKAR AS 130 aksjar

Erlingur Nielsson
VIKINGENS TØRRFISKSNACKS AS 50 aksjar

Stig Håvik
ØLVE ELEKTRO & VVS 18 aksjar

Arne Bjørnevik
DILL AS 1 aksje
HØYLANDSBYGD BYGDATUN AS 7 aksjar

Senterpartiet
Gerd Laura Bondhus

EIN BLÅ TRÅD 1 aksje

Kristeleg Folkeparti
OTTO BENJAMINSON
EUROSMART AS 3200
DILL AS 1 

Arbeidarpartiet
Johnny Håvik

FUNCOM N.V 500 aksjar (Aksjeverdi ca 1.500)

Gretha Rød
LEAD INC AS 1000 aksjar

Irene Nielsen Sjo
STATOIL ASA 7 aksjar (Aksjeverdi ca 1.000 kroner)
TELENOR ASA 170 aksjar (Aksjeverdi ca 25.000)
YARA INTERNATIONAL 20 aksjar (Aksjeverdi ca 7.500)

Framstegspartiet
Ove Lemicka

GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED 6275 aksjar (Aksjeverdi (Ca 100.000)
ARCHER LIMITED 2840 aksjar (Aksjeverdi ca 30.000)
REC SOLAR ASA 1563 aksjar (Aksjeverdi ca 170.000 kroner)
TTS GROUP ASA 5665 aksjar (Aksjeverdi ca 22.640)
MARINE HARVEST ASA 12031 aksjar (Aksjeverdi 1.360.000)
WESTERN  BULK ASA 3997 aksjar (Aksjeverdi ca 8.000)
TELENOR ASA 394 aksjar (Aksjeverdi ca 50.000)
ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA 3720 aksjar (Aksjeverdi ca 1.500)
SUNDEGARDEN EIGEDOM AS 1300 aksjar.

Thorleif Hellesøy
HELLESØY HOLDING AS 99 aksjar
HELLESØY GLOBAL AS 100 aksjar

Miljøpartiet dei grøne
Arne Gjerde

ADONIS AS 4806 aksjar
NORSK BANE AS 60 aksjar

Sosialistisk Fellesliste
Gaute Lund

KLASSEKAMPEN AS 6 aksjar
IDRIFT AS 175 aksjar
IDRIFT HOLDING AS 1 aksje
NOP INVEST AS 150 aksjar
LUNDSHAGEN EIENDOM AS 3334 aksjar

Hege Røssland
FJELLHAUGEN SKISENTER 2 aksjar

Ove Lemicka er den  
i kommunestyret  
med flest aksjar.

For kort tid sidan vart 
aksjonærregisteret 
gjort offentleg. Ein 
gjennomgang av registeret 
syner at det er Ove 
Lemicka som har aksjar i 
flest selskap. Lemicka har 
ein stor aksjepost i Marine 
Harvest, med ein verdi 
på godt over ein million 
kroner. 

Ikkje overraskande er 
det flest i Høgre som har 
registrerte aksjar. 

Av medlemmene i 
kommunestyret er det 19 
som er registrert med 
aksjar, medan 16 ikkje er 
oppført i registeret. 

TOMAS BRUVIK

tomas@kvinnheringen.no

Her har kommunestyremedlemmene aksjar

Desse har ikkje  
registrerte aksjar

Bernt Harry Eliassen, 
Synnøve Solbakken, 
Nikolai Rørdal, Hilde 
Enstad, Vibeke Røssland, 
Aksel Kloster, Sølvi 
Ulvenes , Kristin Isdal 
Eide, Ingrid Koløy Eide, 
Gunnar Vaage, Hans Inge 
Myrvold, Are Traavik, 
Lillian Aakre, Stein Olav 
Ølvestveit, Marit Aarthun 
og Kai Morten Torget.

Kjelde: Norsk 
aksjonærregister.

Lemicka er aksjekongen
Ove Lemicka er den i kommunestyret med flest aksjar.
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Omkamp for mindre åpenhet | Vegard Venli
Regjeringen inviterer til debatt om å begrense tilgangen til opplysninger
som i dag er tilgjengelig for enhver.
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Stortinget har vedtatt at det innen 
2015 skulle etableres en løsning som 
sikrer full åpenhet om hvem som 
eier norske aksjeselskaper. I stedet 
for å levere avslutter Regjeringen 
året med å invitere til omkamp.

Marsjordre
Ett og et halvt år har gått siden 
Stortingets finanskomité avviste 
Regjeringens forslag om å hem-
meligstemple Skatteetatens aksjo-
nærregister. I stedet kom marsjord-
ren om at Regjeringen skulle sikre 
større åpenhet om hvem som eier 
aksjer i norske aksjeselskaper:

Stortinget vedtok juni 2014 at 
«(…) regjeringen så snart som mu-
lig bør iverksette tiltak for å sikre 
bedre tilgang på informasjon om 
eiere av aksjeselskaper, både sam-
menlignet med informasjonen i 
dagens aksjeeierbøker og med opp-
lysningene i Skattedirektoratet ak-
sjonærregister».

Den nye oversikten skulle iføl-
ge Stortinget etableres «i løpet av 
2015». Men da Regjeringen den 22. 
desember i år responderte på ved-
taket, var det ikke med lanserin-
gen av en ny og søkbar oversikt for 
alle. Ei heller med ett konkret løs-
ningsforslag som Regjeringen selv 
kunne stå inne for. Høringsforsla-
get «Større åpenhet om eiere i ak-
sjeselskaper» lanserer fem ulike løs-
ningsforslag. Paradokset er at flere 
av forslagene som skisseres, gir like 
god eller mindre åpenhet enn i dag. 
Regjeringen ber samtidig om hø-
ringssvar på to spørsmål:
• «Hvem bør få innsyn i historiske 
data og/eller mulighet til å gjøre 
kryssøk på selskap eller personer?»

• «Bør det stilles krav om innlog-
ging for å få innsyn? Hvis ja, skal 
selskapet og/eller aksjeeierne få vite 
hvem som har søkt innsyn?»

Omkamp for åpenhet
Man kan mene mye om at Regjerin-
gen nå lanserer forslag om at he-
derlige skattebetalere som ønsker å 
sjekke eierhistorikk på entreprenør-
firmaet de kjøper tjenester av, skal 
måtte identifisere seg i en innlog-
gingsløsning. Eller at Regjeringen 
mener at eierne av et aksjeselskap 
skal varsles når noen søker på dem – 
for eksempel meg som undersøken-
de journalist.

Men virkelig oppsiktsvekkende er 
det hvordan uenigheten med Stor-
tinget nå eksponeres: Med sine to 
spørsmål tar Regjeringen reelt sett 
til orde for en omkamp om hvor 
mye åpenhet vi skal ha om eierskap 
i Norge.

Som følge av at Sivilombudsman-
nen i høst fastslo at eieropplysnin-
ger fra Skatteetatens aksjonærregis-
ter skal være offentlig for enhver, 
har flere aktører gjort alle registe-
rets opplysninger søkbare på of-
fentlige nettsteder. Alle som ber om 
det, får dessuten utlevert en kopi av 
rådataene fra Skatteetaten når de 
måtte ønske. 

Mangler oversikt
Kommunal Rapport brukte nylig 
dataene til å «kryssøke» mot Brønn-
øysundregistrene og fant at skatte-
myndighetenes aksjonærregister 
faktisk mangler oversikt over eierne 
av flere tusen aksjeselskaper.

Når Regjeringen nå starter en de-
batt om å begrense tilgangen til 
opplysninger som i dag er tilgjen-
gelig for enhver, gir det grunn til å 
spørre: Hvilken del av vedtaket har 
Regjeringen utfordringer med å 
forstå, den delen som krever «bedre 
tilgang på informasjon om eiere 
av aksjeselskaper» – eller den delen 
som krever at dette skulle skje «så 
snart som mulig»?

Omkamp for 
mindre åpenhet

Aksjonærregisteret. Regjeringen  
inviterer til debatt om å begrense 
tilgangen til opplysninger som i dag er 
tilgjengelig for enhver. 

Debatt
Vegard Venli
 journalist i 
Kommunal Rapport, 
medlem av Pressens 
offentlighetsutvalg

blemet er at tillit ikke er noe vi kan vedta. 
Vi kan for eksempel ikke vedta at vi plut-
selig skal ha tillit til en ny yrkesgruppe, el-
ler at vi skal ha tillit til de mange asylsø-
kerne som nå kommer til Norge. Et første 
skritt er å ta et klart etisk standpunkt mot 
nedbrytende mistillit og håpe at flest mu-
lig følger etter. 

Målstyring setter et sett med premisser 
hvor vi antar at uten kontroll og oppføl-
ging vil individene ta seg til rette. Det er 
å sette mistillit i system. Et fullstendig fri-
slipp av kontroll er imidlertid like naivt, 
så kunsten er å finne en riktig balanse 
mellom kontroll og selvstyre. Et bærende 
prinsipp i kvalitetsledelse, Deming (1986), 
er at resultater skal evalueres på samme 
nivå som de samles inn. Det er ikke til 
hinder for at ledelsen får samme infor-
masjon, men ideen er at ledelsen bare 
skal gripe inn når de finner det strengt 
nødvendig. Det normale er at medarbei-

derne selv er best kvalifisert til å ta grep, 
mens ledelsen har rett og plikt til å kom-
me med konstruktive innspill til proses-
sen. En slik felles forståelse setter tillit i 
system. 

Problemet sitter i hodet
Teori er én ting, å omsette det til praksis 
noen annet. Ledelse er farget av så mye 
historisk, sosial og etisk kontekst at end-
ring er vanskelig. Mye av problemet sitter 
i hodet vårt. Vi har en forutinntatt hold-
ning for hvordan ledere skal oppføre seg. 
Myten om den sterke, handlekraftige 
mann lever i beste velgående. For å sitere 
Professor Linda Lai på Twitter: «Ekstrem 
selvtillit, påståelighet, ekshibisjonisme – 
og immunitet mot kritikk – blir dessverre 
ofte forvekslet med gode lederegenska-
per». Uten et kraftfullt oppgjør med den-
ne typen holdninger, er det lite vi kan få 
til. Vi må begynne der. 

Ett og et halvt år har gått siden Stortingets finanskomité avviste Regjerin-
gens forslag om å hemmeligstemple Skatteetatens aksjonærregister, skriver 
Vegard Venli. Her fra utnevnelsen av nye statsråder tidligere i vinter. 
FOTO: CORNELIUS POPPE, NTB SCANPIX

Omkamp for mindre åpenhet
Aksjonærregisteret. Regjeringen inviterer til debatt om å begrense
tilgangen til opplysninger som i dag er tilgjengelig for enhver.

 Aftenposten 02.01.2016 222

Vurderer felles aksjeregler for alle statsansatte
Regjeringen vurderer å innføre felles retningslinjer for hvordan
statsansatte kan eie og handle med verdipapirer.

 Sysla fredag 08. januar 2016,
09:32
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Åpenhetspris til Vegard Venli. Hederlig omtale til Moxnes og Leer-
Salvesen
Flaviusprisen ble delt ut tirsdag morgen.

 Medier24.com tirsdag 26. januar 2016,
09:06
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Åpenhetspris til Kommunal Rapport-journalist
Kommunal Rapports journalist Vegard Venli er tildelt Flavius-prisen 2015
av Norsk presseforbund. Lokalpolitiker Bjørnar Moxnes (Rødt) var en av
dem som fikk hederlig omtale.

 Kommunal Rapport tirsdag 26. januar 2016,
09:36
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Kommunal Rapports Vegard Venli hedret med åpenhetspris
Mottok Presseforbundets Flaviuspris tirsdag. Hederlig omtale til Tarjei
Leer-Salvesen og Rødts Bjørnar Moxnes. Glenn Slydal Johansen 26.
januar 2016 kl. 11:15 Oppdatert: 26. januar 2016 kl.

 Journalisten tirsdag 26. januar 2016,
11:25
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Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 13 av 270

http://ret.nu/XeFwsORz
http://ret.nu/mficiSds
http://ret.nu/laWS4yNw
http://ret.nu/rvT0LvWw
http://ret.nu/vJPvDzg5
http://ret.nu/zetIWkFd
http://ret.nu/LDJaJSyz
http://ret.nu/Nk5jm37
http://ret.nu/8WGRo3Jz


Fornøyde med hederspris
Tarjei Leer-Salvesen (f.v.) sammen med prisvinner Vegard Venli og
Bjørnar Moxnes.

 Sørnett tirsdag 26. januar 2016,
14:58
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Vegard Venli fikk åpenhetspris
Tidligere Varingen-journalist Vegard Venli ble i går tildelt Flaviusprisen
2015, Norsk Presseforbunds pris for åpenhet. - Flaviusprisen er den
høyeste utmerkelsen man kan få for åpenhetsarbeid.

 Varingen tirsdag 26. januar 2016,
15:00
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Openheitspris til Kommunal Rapport-journalist
Vegard Venli i Kommunal Rapport er tildelt Flaviusprisen 2015 for
arbeidet sitt for å opna aksjonærregisteret.

 Hordaland tirsdag 26. januar 2016,
15:53
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Åpenhetspris til Kommunal Rapport-journalist
Vegard Venli i Kommunal Rapport er tildelt Flaviusprisen 2015 for sitt
arbeid for å åpne aksjonærregisteret.

 Fædrelandsvennen tirsdag 26. januar 2016,
17:04
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Tar omkamp om moms
Fagpressen gir ikke opp håpet om digital nullmoms, selv om byråkratene
i Brussel har sagt nei. Kommunal Rapport og andre fagblader mener de
har et like stort krav på momsfritak som andre aviser.

 Klassekampen onsdag 27. januar 2016,
00:11
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nyhEtEr I forrige uke ble det klart at nær 100 stillinger vil 
forsvinne fra administrasjonen i Posten Norge. 
Nå varsler konsernet at det vil effektivisere mer. 
Posten vurderer mulighetene for å effektivisere 
kundeservice på tvers av divisjonene. Til 
sammen sju kundesentre, om lag 350 ansatte, 
er omfattet av vurderingene. –  Vi må forberede 
oss på at dette til slutt vil munne ut i en beman-
ningstilpasning, sier forbundssekretær Thore 
Strøm i Postkom til Fri Fagbevegelse.  NTB

PostEn norgE

Varsler flere kutt

ansvarlig rEdaktør: 
Magne Storedal 

UtgavEsjEf:
Jan Olav Schei 

dEskEn:
Siri Marte Kværnes
Per Willy Nordhaug
Roar Løkken

kontakt@ekstraavisen.no

dEt byggEs: Nivået for boligbygging i Norge er det høyeste på mange år. Det er i Akershus det bygges flest boliger.  
 illUstrasjonsfoto: anEttE karlsEn / ntb scanPix

Bygging av over 
30.000 boliger ble 
satt i gang i 2015. Det 
er en økning på 19 
prosent fra året i 
forveien.
Johan Falnes
NTB

– 2015 ble et meget godt år for 
salg og igangsetting av nye boli-
ger, konkluderer Per Jæger, ad-
ministrerende direktør i Bolig-
produsentenes Forening.

Nivået er det høyeste på 
mange år, forteller han.

Det er i Akershus det bygges 
flest boliger. Rogaland kommer 
på annen plass og Hordaland på 
tredje.

Salget av nye boliger økte 
med 19 prosent fra 2014 til 2015. 
Salget av eneboliger og småhus 
holder seg stabilt, mens salget 
av nye leiligheter øker, viser tal-
lene fra Boligprodusentenes 
Forening.

– Hovedutfordringen for bo-
ligmarkedet i Norge nå er Oslo, 
sier Jæger.

Han mener det er et tanke-
kors at det bygges flere boliger i 
Rogaland enn i Oslo, til tross 
for nedgangen i oljebransjen.

– Det har i altfor mange år 
vært bygget for få boliger i Oslo 
sammenlignet med boligbeho-
vet, sier Jæger.

Han fortsetter:
– Nå må politikerne handle 

for å unngå en boligkrise i ho-
vedstaden.

det bygges langt  
flere boliger 

19 ProsEnt: 
Administrerende 
direktør Per Jæger i 
Boligprodusentenes 
Forening sier 
boligbyggingen økte 
med 19 prosent i fjor. 
 arkivfoto: 
 tErjE PEdErsEn / 
 ntb scanPix
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Det ble bygd 30 150,
(+19 %) boliger i 2015.

2010 (kvartalstall) 2015
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KILDE: BOLIGPRODUSENTENE/PROGNOSESENTERET
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53 %
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19 %

Det ble solgt 19 % flere
boliger i 2015, totalt 30 887.

En mann i 20-årene fra 
Trondheim er i Sør-Trøndelag 
tingrett dømt til tvungent 
psykisk helsevern etter blant 
annet å ha tent på strippeklub-
ben Dreams Showbar i 
Trondheim i februar i fjor.

Mannen var tiltalt etter 
mordbrannparagrafen. I alt 27 
personer ble evakuert fra den 
brennende bygningen 6. 
februar i fjor. Mannen ble 
pågrepet noen dager etter 
brannen og har siden vært 
innlagt på psykiatrisk avdeling, 
skriver Adresseavisen.

I likhet med de rettssakkyn-
dige i saken, mener retten at 
mannen var psykotisk på 
gjerningstidspunktet, men 
også på tidspunktet for 
domsavsigelsen.

Påstand om 4,5 
år for sykepleier
Aktor la tirsdag ned påstand 
om fengsel i fire og et halvt år 
for en mannlig sykepleier som i 
Bergen tingrett står tiltalt for 
flere voldtekter av menn ved 
Rusakutten i byen for tre år 
siden.

– Et skrikende tillitsbrudd, sa 
aktor Asbjørn Onarheim i 
retten, ifølge Bergensavisen.

Rettssaken mot sykeplei-
eren i 30-årene som arbeidet 
ved Rusakutten på Bergen 
legevakt, begynte mandag. 
Han er tiltalt for to tilfeller av 
voldtekt og to tilfeller av 
seksuell handling som skal ha 
skjedd våren og sommeren 
2013. Han nekter straffskyld.  
 NTB
Åpenhetspris  
til vegard venli
Vegard Venli i Kommunal 
Rapport er tildelt Flaviusprisen 
2015 for sitt arbeid for å åpne 
aksjonærregisteret.

– Prisvinneren deler av sin 
kunnskap ikke bare når det 
gjelder bruken av aksjonærre-
gisteret, men også i andre 
saker, gjennom klagehjelp, 
foredrag og rådgivning. Hans 
engasjement for innsyn 
inspirerer både innad i 
mediebransjen og ellers i 
samfunnet, heter det i juryens 
begrunnelse, ifølge Norsk 
Presseforbund, som deler ut 
prisen.

Juryen gir også hederlig 
omtale til Rødt-leder Bjørnar 
Moxnes og Fædrelandsven-
nens journalist Tarjei Leer-
Salvesen.  NTB

dømt for brann 
på strippeklubb

Åpenhetspris til Vegard Venli
Vegard Venli i Kommunal Rapport er tildelt Flaviusprisen 2015 for sitt
arbeid for å åpne aksjonærregisteret.
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3B-FiBreglass . Nærværbonusen får etterspill

Fellesforbundet til  
rettssak om bonus
Fellesforbundet varsler 
rettssak mot 3B Fibreglass 
hvis ikke bedriften avvikler 
ordningen med trekk i bonus 
etter sykefravær.

BIRKENES

– Jeg begynner å bli «fed up» av 
bedriftsledere som tror sykefra-
været går ned hvis de ansatte 
straffes tilstrekkelig, sier Syvert 
Fossdal, organisasjonsarbeider i 
Fellesforbundet Agder.

Fossdal og Fellesforbundet me-
ner den nye nærværsbonusen ved 
Birkelands hjørnesteinsbedrift er 
klart ulovlig. 

Vil steVne
Fellesforbundet varsler rettssa-
ker mot 3B Fibreglass på Birke-
land for nærværsbonusen som er 
innført der. Den går ut på at alle 
heltidsansatte får 16.000 kroner i 
bonus. Deretter trekkes 2000 kro-
ner for hver dag du har fravær.

– Jeg snakket med vår klubble-
der på 3B tirsdag morgen og hun 
setter i gang tvistesak nå. Nær-
værsbonusen er ensidig innført 
av ledelsen ved at en eldre bo-
nusavtale er endret. Det mener vi 
er tariffstridig. Dette skulle vært 
forhandlet om. NHO og LO skul-
le vært koblet inn når ikke det ble 
enighet på bedriften, sier Fossdal, 

En slik tvistesak om tariffavta-
le kan gå gjennom hele systemet 
opp til LO og NHO sentralt. Blir 
ikke partene enige, ender saken i 
Arbeidsretten.

Fellesforbundet er også svært 
opptatt av at ingen skal trekkes i 
lønn ved lovlig fravær.

– Vi mener 3B Fibreglass trek-
ker folk i lønn ved fravær. Det bry-
ter med reglene rundt sykelønn. 
Bonusen er etter vår mening en 
del av lønna ved bedriften. Jeg 
kan derfor love at Fellesforbun-
det vil gå til rettssak på vegne av 
hver og en av våre 108 medlem-
mer som får trekk for ikke å kom-
me på jobb, sier Fossdal.

støttes aV nHO
Bedriftens direktør Heine Østby 
har sagt at det ikke trekkes i lønn. 
Det er i bonusen det trekkes. 

– Jeg har ingen nye kommenta-
rer, utover at vi har en positiv og 
pågående dialog lokalt, sier han.

Østby får støtte av Norsk Indus-
tri, som er en del av NHO. Kom-
munikasjonssjef Finn Langeland 
skriver til oss:

«Vi kan ikke se at det er i strid 
med loven å utdele en slik bonus. 
Dette er en ekstrainntekt som ar-
beidsgiver står fritt til å gi sine an-
satte etter kriterier fastsatt av sel-
skapet og som selskapet må stå 
fritt til å legge føringer på. Det er 
også slik at det er vanlig å utbeta-
le bonus som beregnes i forhold 
til faktisk arbeidet tid.»

Flere juridiske eksperter vi har 
snakket med mener det er pro-
blematisk å si om nærværsbonu-
sen på 3B Fibreglass er lønn eller 

Syvert Fossdal i Fellesforbundet er lei arbeidsgivere som tror ansat-
te kan straffes til lavere sykefravær. Nå varsler LO-forbundet rettsaker 
mot 3B- Fibreglass.  Arkivfoto: kristiN EllEfsEN

– Nærværsbonus kan bryte 
både med arbeidsmiljøloven 
og diskrimineringslovgivnin-
gen.

KRIStIaNSaNd

Det sier universitetslektor Kari 
Lunøe-Nielsen ved Institutt for 
rettsvitenskap ved Handelshøy-
skolen ved UIA.

Lunøe-Nielsen vil ikke kom-
mentere saken på Birkeland spe-
sielt siden hun ikke kjenner de-
taljene i avtalene der. Generelt 
sier hun:

– Jeg er skeptisk til lovligheten 
av slike bonusavtaler omkring 
nærvær og fravær. Arbeidsmiljø-
loven har krav om et godt og for-

svarlig arbeidsmiljø. Og det står 
spesielt i loven at lønnsysteme-
ne i bedriftene ikke må gi uhel-
dige psykiske eller fysiske belast-
ninger.

Lunøe-Nielsen trekker også 
fram diskrimineringsloven om 
nedsatt funksjonsevne som ble 
vedtatt i 2013. Den forbyr kort og 
godt diskriminering av mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne.

Diskrimineringsargumentet 
mener også førsteamanuensis 
og ekspert på arbeidsrett, Trine 
Eidsvaag ved Det juridiske fakul-
tet i Bergen, er et viktig poeng.

Nærværsbonus skal ikke være 
prøvd rettslig opp mot disse re-
glene før. 

– Kan være diskriminerende

Faksi-
mile fra 
Fædre-
lands-
vennen i 
går. 

ikke. Det kan handle om formu-
leringer i avtalen – og avtalen har 
ikke vi fått tilgang til.

Jusinfo skriver dette: «Hvorvidt 
bonus skal regnes som lønn er av-
gjørende i forhold til blant annet 
beregningsgrunnlag for offent-
lige ytelser osv. Det finnes ingen 
definisjon i loven på hva som skal 
regnes som lønn, men en vanlig 
forståelse av begrepet er at så len-
ge utbetalingen har sammenheng 
med arbeidstakerens innsats er 
det å regne som lønn.»

– Alle arbeidsgivere som har 
forsøkt, har trukket ordningen 
med nærværsbonus når det har 
blitt tvist. Derfor har vi ikke or-
dentlige rettsavgjørelser. Det kan 
vi få nå, sier Fossdal.

Peker På ledelse
Han jobbet selv ved 3B-Fibreglass 
på nittitallet.

– Sykefravær handler først og 
fremst om dårlig eller god ledel-
se, sier Fossdal.

– Men helgefraværet er høyt?
– Ja, og ingen i LO støtter folk 

som sluntrer unna. Men de er 
det få av. Hovedregelen er at folk 
strekker seg langt for å gå på jobb 
hvis de er på en arbeidsplass hvor 
de tas på alvor og får bety noe, 
sier han.

tEkst:  
Odd-Inge RønnIng UlebeRg
odd.inge.uleberg@fvn.no - 90917477

Kristiansand Høyre vil 
drive oppsøkende virk-
somhet for å få flere barn 
med innvandrerbakgrunn 
i byens barnehager. 

KRIStIaNSaNd

– Vi ønsker å gjøre noe helt 
konkret på dette området. Bak-
teppet er at barn som ikke kan 
språket godt nok ofte får van-
sker i utdanningsløpet, sier 
Høyres gruppeleder Renate 
Hægeland.

Hægeland ønsker at det of-
fentlige skal benytte de møte-
punktene som finnes for å få 
flere barn med minoritetsbak-
grunn inn i barnehager. 

– Helsestasjoner er et godt 
eksempel på steder hvor det 
offentlige kan spille inn kom-
munens barnehagetilbud. Fra 
sommeren tilbyr vi gratis kjer-
netid for toåringer i barneha-
ge. Dette er et tilbud vi vil at 
skal nå ut til flest mulig som 
i dag har barna sine hjemme, 
sier Hægeland. 

kOntantstøtte
Tall fra Kristiansand kommu-
ne viser at familier med mino-
ritetsbakgrunn relativt sett be-
nytter seg mer av kommunens 
utvidede kontantstøtteord-
ning enn etnisk norske famili-
er. Hægeland medgir at det re-
presenterer en utfordring med 
hensyn til å få flest mulig i bar-
nehage. 

– Vi i Høyre er oppmerk-
somme på dette, sier Hæge-
land. 

– Koalisjonspartneren KrF 
ønsker jo denne ordningen. 
Hva tenker du om det? 

– Jeg vil ikke kalle det en 
konflikt, men det er en ut-
fordring. Høyre sa i utgangs-
punktet nei til å videreføre 
kontantstøtten for toåringer. 
Vi fikk ikke gjennomslag for 
dette i forhandlingene, men 
jeg regner med at det er vilje 
blant samarbeidspartiene for 
å få flere med minoritetsbak-
grunn på plass i barnehagene, 
sier Hægeland. 

støtte fra aP
Høyre og Hægeland får støt-

te fra Arbeiderpartiet når det 
gjelder å få flest mulig barn 
med minoritetsbakgrunn inn 
i barnehagene. 

– Initiativet bør særlig rettes 
mot familier som i dag mottar 
kontantstøtte, sier Abdullahi 
Alason (Ap). 

Han har tidligere vært tyde-
lig på at kontantstøtten er en 
ordning som bidrar til at en 
del familier med minoritets-
bakgrunn velger å ha barna 
hjemme i stedet for å benytte 
barnehage. 

– Ordningen med gratis kjer-
netid må gjøres kjent. Bruk 
gjerne møtene med familie-
ne på helsestasjoner til å pro-
motere dette tilbudet. Røde 
kors og andre frivillige orga-
nisasjoner som er i kontakt 
med familier med minoritets-
bakgrunn er også plasser hvor 
dette bør belyses. Det viktigste 
er at familiene blir kjent med 
tilbudet om gratis kjernetid 
slik at kommunen kan si at til-
budet er kjent. Så får det være 
opp til den enkelte familien å 
takke ja eller nei, sier Alason.  
FRank MeRsland

Vil ha barna  
inn i barnehage

Høyre. oppsøker minoritetsfamilier

Rente Hægeland og Høyre tar initiativ for å få flere innvandrer-
barn inn i barnehagene.  Arkivfoto: rEidAr kollstAd 

OSlO

Vegard Venli i Kommunal 
Rapport er tildelt Flaviuspri-
sen 2015 for sitt arbeid for å 
åpne aksjonærregisteret.

Juryen gir også hederlig 
omtale til Rødt-leder Bjørnar 
Moxnes og Fædrelandsven-
nens journalist Tarjei Leer-
Salvesen. 

– Prisvinneren deler av sin 
kunnskap ikke bare når det 
gjelder bruken av aksjonær-

registeret, men også i andre 
saker, gjennom klagehjelp, 
foredrag og rådgivning. Hans 
engasjement for innsyn inspi-
rerer både innad i mediebran-
sjen og ellers i samfunnet, he-
ter det i juryens begrunnelse, 
ifølge Norsk Presseforbund, 
som deler ut prisen.

Moxnes roses for sin kamp 
for åpenhet i Oslo kommune,  
Leer-Salvesen får på sin side 
hederlig omtale for sitt arbeid 
med nettsiden Innsyn. ntb

Heder til Tarjei Leer-Salvesen 

 Nyheter

6

Fædrelandsvennen
onsdag 27. januar 2016 Heder til Tarjei Leer-Salvesen

Oslo Vegard Venli i Kommunal Rapport er tildelt Flaviusprisen 2015 for
sitt arbeid for å åpne aksjonærregisteret. Juryen gir også hederlig omtale
til Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Fædrelandsvennens journalist Tarjei
Leer-Salvesen.
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grensingen som regjeringen 
har lagt til grunn i sin notifi-
kasjon av nullmoms til Esa. 
Fagpressen er en del av det 
store mediebildet, og våre pu-
blikasjoner bidrar i vesentlig 
grad til nyheter og aktualite-
ter fra alle områder i samfun-
net, sier leder i Fagpressen, 
Elin Floberghagen. 

jonas.braekke@klassekampen.no

n Fagpressen får ikke fritak for moms på sine nettaviser n Krever at regjeringen sender inn en ny søknad

Tar omkamp om moms

PRISBELØNT: Sjefredaktør Britt 
Sofie Hestvik tar en titt på 
flaviusprisen til journalist 
Vegard Venli. Hun mener prisen 
er et godt eksempel på at 
Kommunal Rapport driver med 
vesentlig og samfunnsnyttig 
journalistikk.
 FOTO: LISA RYPENG, KOMMUNAL RAPPORT

Fagpressen har engasjert ad-
vokat Marianne Brockmann 
Bugge i advokatfirmaet Har-
boe & Co for å få regjeringen 
til å snu. Bugge har tidligere 
jobbet for skattelovavdelin-
gen i Finansdepartementet 
og i Skattedirektoratet. 

Hun tror det er embetsver-
ket i Finansdepartementet 
som står bak avgjørelsen om å 
utelate fagpresse og tidsskrif-
ter fra søknaden om momsfri-
tak til Esa.

– Finansdepartementet er 
prinsipiell motstander av 

momsfritak fordi det er en 
form for indirekte subsidie-
ring gjennom avgiftssyste-
met. I deres øyne er det pro-
blematisk i forhold til avgren-
sing, og det fører til mer byrå-
krati, sier advokat Bugge, 
som også er leder i Advokatfo-
reningens lovutvalg for av-
giftsrett. 

Bugge tror ikke et momsfri-
tak for fagblader på nett nød-
vendigvis vil bety at staten 
går glipp av store inntekter. 
Dessuten vil det bli svært van-
skelig å håndheve et kunstig 

skille mellom e-
tidsskrifter og e-avi-
ser. 

– Regjeringens 
forsøk på avgren-
sing bygger på det 
gamle avisbegrepet 
fra 1970-tallet. Det 
er lite treffende for 
dagens digitale 
medievirkelighet, 
med nyheter som 
skreddersys til hver 
enkelt leser, sier Bugge. 

Advokat Eivind Bryne i Ad-
vokatfirmaet Forte har jobbet 

med momssaker i 
nærmere 30 år. Han 
mener hele begrun-
nelsen fra Esa byg-
ger på en stor feil-
slutning.

– I alle andre eu-
ropeiske land vur-
derer man momsfri-
tak for medier som 
alle andre former 
for avgiftslettelser. 
Det er bare Esa som 

vurderer dette som en form 
for statsstøtte, sier Bryne til 
Klassekampen.

Mener byråkratene stritter imot

Marianne Brock-
mann Bugge

Tar omkamp om moms
Fagpressen gir ikke opp håpet om digital nullmoms, selv om byråkratene
i Brussel har sagt nei. Kommunal Rapport og andre fagblader mener de
har et like stort krav på momsfritak som andre aviser.
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Krever åpenhet om aksjeskatt
Finanspolitikere reagerer etter at Kommunal Rapport fortalte at
kommuner betaler milliarder til aksjeselskaper hvor det ikke er mulig å
sjekke om selskapets aksjonærer betaler skatt eller ei. Nå må
finansminister Siv Jensen svare.

 Kommunal Rapport onsdag 27. januar 2016,
15:08
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vårt land torsdag 28. januar 2016

6 nyheter 

Høyreekstremister 
pågrepet  
BERLIN: tysk politi pågrep i går to per
soner i et høyreekstremistisk miljø som 
anklages for å bruke internett til å egge 
til vold, spre nazipropaganda og be
nekte holocaust. de to pågrepne, en 47 
år gammel kvinne og en 27 år gammel 
mann, mistenkes for å lede en krimi
nell organisasjon ved navn «alterme
dia deutschland» som nettbrukere kan 
abonnere på og delta i diskusjoner som 
synes å fokusere på rase.  Ifølge påtale
myndigheten ble det postet  oppfordrin
ger til vold mot utlendinger i tyskland 
og mennesker med annen hudfarge og 
religion.  ©NTB

BERLIN:  den tyske  
regjeringen ned
justerer anslagene 
for øko nomisk vekst 
i 2016, men insiste
rer likevel på at øko
nomien går bra. I regjeringens 
årlige økonomiske rapport heter 
det at BnP ventes å vokse med 
1,7 prosent i 2016, litt lavere enn 
den tidligere prognosen på 1,8 
prosent. «tysklands økonomi er i 
god forfatning», heter det likevel 
i rapporten. 
©NTB

Nedjusterer 
veksttall

Uber beordret til  
å betale millioner  
PARIS:  En domstol i Paris har  
bestemt at den mobilbaserte dro
sjetjenesten uber må betale drøyt  
11 millioner kroner til et fransk taxi
forbund.

det melder nyhetsbyrået aFP, 
som har sett rettsdokumentene i 
saken. Kjennelsen kommer etter en 
klage fra Frankrikes nasjonale taxi
forening. 

ubersjåfører opptrer som tradi
sjonelle drosjesjåfører og venter i 
gatene i håp om å plukke opp pas
sasjerer, ifølge forbundet.

Franske drosjesjåfører har protes

tert i stort monn på uber, som kan 
ha tatt en tredel av kundene deres. 

appen uberPoP setter kunder i 
kontakt med private sjåfører som 
tilbyr kjøring til lavere priser enn 
tradisjonelle drosjer.  ©NTB

Streikende taxisjåfører i 
Paris som i går viser at de 
fortsetter sin protest mot 
konkurransen fra Uber.  
 Foto: Jacky Naegelen/
 Reuters/NTB scanpix

Turid SylTe
turid.sylte@vl.no

I flere større saker i USA har re-
visjonsselskaper innrømmet å ha 
laget skatteopplegg som unndro 
skatt ulovlig. Den britiske pro-
fessoren Prem Sikka trakk fram 
flere granskninger i Storbritan-
nia og saker i USA der selskape-
ne har godtatt bøter for å slippe 
rettssak.

– Jeg har tenkt at en del av for-
tellingene om skatteunndragelse 
har vært overdrevne, men det er 
de på ingen måte. Prem Sikka bi-
dro til å gjøre klart hvor oppi da-
gen det er at de største aktørene 
i verden ikke betaler for seg, sier 
Valen, som er medlem av Stortin-
gets finanskomité for SV.

Få prosent. Den britiske pro-
fessoren Sikka var i Oslo tirsdag 
på konferansen Skatt og velferd. 
Han snakket om hvordan man-
ge revisjonsselskaper og advo-
katfirmaer selger skatteopplegg 
som gjør at selskaper kan flytte 
penger mellom datterselskaper 
i ulike land, og dermed bare be-
tale noen få prosent i skatt.

Sikka gjorde nylig et regne-
stykke på skatten som selskapet 
Google betaler til Storbritannia. 
Google ble før helgen enig med 
britiske myndigheter om å be-
tale 130 millioner pund i skatt 
for 2014-2015. Ut fra ulike opp-

lysninger om hva Google har hatt 
av inntekter i Storbritannia, an-
slår Sikka de har betalt rundt 
tre prosent i skatt. Hadde Goo-
gle betalt 25 prosent i skatt, som 
ifølge Sikka var gjennomsnittlig 
selskapsskatt i perioden, kunne 
Google betalt 1,8 milliarder pund 
i skatt (22 milliarder kroner) – 
ikke 130 millioner pund (1,6 mil-
liarder kroner).

I den ene saken i USA for flere 
år siden innrømte revisjonssel-
skapet KPMG LLP at det hadde 
laget ulovlige skatteopplegg som 
hadde gjort at klientene deres 
hadde spart 2,5 milliarder dollar 
i skatt, rundt 22 milliarder kro-
ner. KPMG ble også anklaget for å 
ha markedsført opplegg som var 
ulovlige. Saken endte i et forlik 
der KPMG betalte en bot på 456 
millioner dollar. Ernst & Young 
godtok i et forlik i 2013 en bot og 
innrømmet å ha laget opplegg for 
ulovlig skattetilpasning. Enkelte 
tidligere ansatte har i tilknytning 
til sakene fått fengselsstraffer.

Vet lite. Valen mener at Norge 
må styrke Økokrim.

– Vi vet at mange fattige land 
har lite å stille opp med overfor 
store, globale selskaper. Men hel-
ler ikke rike land som Norge er 
noen vanskelig match, sier Valen.

Han mener at sakene i USA og 
Storbritannia viser at skatteråd-
givere er villige til å gå langt for 
å selge sine produkter.

– Vi vet ikke i hvilket omfang 
de samme produktene selges i 
Norge. Det understreker at vi er 
nødt til å få prøvd flere slike sa-
ker i retten, sier Valen.

Han vil ikke gå inn i realitetene 
i Transocean-saken som Øko-
krim nylig bestemte seg for å 
droppe. Men Valen understreker 
at når en sak med så høy profil 
ikke blir fulgt opp av påtalemyn-
digheten, etterlater det et hull i 
lovgivningen.

– Det råder uvisshet om hva 
det er lov å gjøre og ikke, og det 
er et stort politisk problem. Her 
må reglene være klare, sier Va-
len.

Kreve innsyn. Den britiske 
professoren mener at stater må 
kreve at selskaper gir innsyn i 
hvilke skatteopplegg de bruker. 
Valen synes det er et godt forslag 
å vedta en lov som krever innsyn 
i selskapers skatteopplegg.

SkAttEjAkt: Vi trenger å vite mer om hvor utbredt det 
er i Norge at selskaper som Google betaler bare tre pro-
sent i skatt, mener Snorre Valen (SV).

Ønsker bedre 
skatteetter-
forskning

SKRUMPER SKattER

 Y Mange selskaper oppretter 
strukturer som gjør at de kan 
sluse inntekter til land der de 
må betale lite skatt, og kost-
nader til land der de får høye 
fradrag.

 Y Dermed kan selskaper 
 totalt sett få svært liten 
skatt.

Ønsker bedre skatteetterforskning
Skattejakt: Vi trenger å vite mer om hvor utbredt det er i Norge at
selskaper som Google betaler bare tre prosent i skatt, mener Snorre
Valen (SV).
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Ønsker bedre skatteetterforskning
Vi trenger å vite mer om hvor utbredt det er i Norge at selskaper som
Google betaler bare tre prosent i skatt, mener Snorre Valen (SV). Gjester
prøver en av Googles nyvinninger i hovedkvarteret i Chigago i desember
fjor.

 Vårt Land torsdag 28. januar 2016,
09:19

242

Unødvendig hemmelighold i KS
Kommentar: Hvorfor er det inngrodd skepsis mot å møte offentligheten
med åpne dører så ofte som mulig? Praksis viser at åpenhet slett ikke
står sterkt i norsk demokrati.

 Kommunal Rapport fredag 29. januar 2016,
09:01

244

Unødvendig hemmelig hold i KS
Hvorfor er det inngrodd skepsis mot å møte offentligheten med åpne
dører så ofte som mulig? Praksis viser at åpenhet slett ikke står sterkt i
norsk demokrati. Omdømmerisikoen kommer ved å gjøre det KS
bestemte seg for: Å holde møtet lukket.

 Kommunal Rapport mandag 01. februar
2016, 10:56

246

-Åpenhet ser ikke ut til å være så viktig lenger
Tidligere i uka meldte Halden24, at Halden kommune ikke har noe
regelverk som pålegger politikerne å varsle om de har tilknytning til eller
medlemskap i foreninger privat.

 Halden24 torsdag 04. februar
2016, 12:50

248

Strammer opp Oslo bystyre etter aksjeavsløringer
Men SV-representant vil gå lenger. (Dagbladet): Oslo bystyres direktør
har foreslått en rekke innstramninger for hovedstatens politikere.

 Dagbladet mandag 08. februar
2016, 13:18

251

Krever mer åpenhet om politikernes aksjer
Åpenhet. Hovedstyremedlem Ivar Johansen (SV) i KS forstår ikke hvorfor
Oslo og andre kommuner skal la være å opplyse om politikernes aksjer,
når dette uansett er offentlig gjennom nettsteder som aksjeeiere.no og
aksjonærregisteret.no.

 Kommunal Rapport mandag 08. februar
2016, 14:11

253

Eierskaps-byråd opplyser ikke om eget eierskap
Åpenhet. Byråd Geir Lippestad (Ap) sitter i en rekke styrer og eier
dessuten næringseiendom og aksjer i flere selskaper. Opplysningene
står ikke i eierskapsregisteret til Oslo kommune, slik reglene krever.

 Kommunal Rapport mandag 08. februar
2016, 14:32

255

Reagerer på smutthull i åpenhetsreglene
Åpenhet. Flertallet av gruppelederne i Oslo bystyre reagerer på
kommunens regler, som åpner for at politikernes forbindelser til
næringslivet skjules gjennom datterselskap.

 Kommunal Rapport torsdag 11. februar 2016,
08:49

257

6 Halden arbeiderbladFredag 12. februar 2016meninger

FlYPlaSSen

Skei 
Grandes 
flyskrekk
det er fint at Trine Skei 
Grande på vegne av Venstre 
innrømmer at flyseteskatten 
skal innføres fra 1.april for å 
bli kvitt flyselskapet Ryan-
air.

rYanair var et av de før-
ste flyselskap som innførte 
maksvekt 10 kg for håndba-
gasje. Ønsket man å ha med 
mer bagasje måtte man be-
tale for dette. Et klart prin-
sipp for at mer bagasje betyr 
mer vekt, mer forbruk av 
drivstoff og mer utslipp. Den 
som bidro til mer foruren-
sing fikk betale. Ryanair fikk 
mye kjeft for dette, men det 
virker som om verken Ven-
stres Grande eller Høyres 
Solberg har forstått dette en-
kle prinsippet.

nå oFreS i første omgang 
ca.1000 arbeidsplasser på 
Rygge fordi Venstre vil bli 
kvitt Ryanair, med støtte fra 
trusselpartiet KrF og regje-
ringspartiene Høyre og Frp. 
Det er allerede varslet at det-
te også vil får virkninger an-
dre steder i landet, også der 
Ryanair ikke har flyvninger 
til og fra.

arbeiderPartiet ved 
Svein Roald Hansen og Irene 
Johansen forsøkte en gang å 
få innført restriksjoner slik at 
Rygge sivile flyplass ikke 
skulle være lønnsom og der-
ved bli nedlagt, men de klar-
te det ikke. Nå klarer kanskje 
Grande dette ved å innføre 
en flyseteskatt. 

det er rørende hvilken om-
sorg våre politikere lokalt og 
sentralt har for oss passasje-
rer og de ansatte ved Rygge. 
Nå vil de befri oss fra dette 
grusomme flyselskapet Rya-
nair. Dette er Europas største 
flyselskap og driver lovlig 
virksomhet i Norge. Merk at 
utspillet til Grande rammer 
alle ansatte i dette selskapet. 
Hun gir også mobbing et an-
sikt. 

Erik Bull-HansEn                                                                                                                  

Signert
Hanne-merete 
JenSen
Gjesteskribent

I januar i år fikk Vegard Ven-
li, journalist i Kommunal 
Rapport, Flavius-prisen 
(Norsk Presseforbunds 

åpenhetspris) for sitt utretteli-
ge arbeid med å få åpnet aksjo-
nærregisteret i Skatteetaten for 
innsyn. Trass i at aksjeloven 
sier at slike opplysninger skal 
være offentlige, har de offentli-
ge myndighetene strittet imot 
hele veien, akkurat som de 
pleier.

Offentlige myndigheter, 
være seg statlige eller kommu-
nale, er ofte de mest gjenstridi-
ge når det kommer til åpenhet 
og innsyn for folk flest. I beste 
fall sleper de bena etter seg ut i 
offentligheten, ikke sjelden må 
de dras etter håret helt inn i 
rettsapparatet. Enkelte saker 
må helt til Høyesterett.

I over to år nektet Skatteeta-
ten avisa Kommunal Rapport 
innsyn. Sivilombudsmannen 
måtte gi tre uttalelser før de en-
delig ga etter. Mens Kommunal 
Rapport hadde klage på avslag 
om innsyn til behandling hos 
Sivilombudsmannen, foreslo 
finansminister Siv Jensen (Frp) 
å endre loven slik at innsyn ble 
umulig. Forslaget ble heldigvis 
avvist av Stortinget.

i ForbindelSe med kampen 
om å få åpnet aksjonærregiste-
ret, har flere medier avdekket 
flere tilfeller der politikere er 
med på å behandle saker som 
angår selskaper de selv eier ak-
sjer i. Kommunal Rapport av-
dekket blant annet hvordan et 
aksjeselskap deleid av en kom-
munes varaordfører, fikk milli-
onutbetalinger uten anbuds-
konkurranse.

Etter Kommunal Rapports og 
andre mediers avsløringer, har 
flere kommuner og politiske 
miljøer fått øynene opp for pro-
blematikken, blant annet Oslo 

kommune som i disse dager be-
handler forslag til nye retnings-
linjer. Hovedstyremedlem Ivar 
Johansen (SV) i KS forstår ikke 
hvorfor Oslo og andre kommu-
ner skal la være å opplyse om 
politikernes aksjer. Det er anta-
keligvis bare et tidsspørsmål 
før dette blir et krav også for 
kommunepolitikere.

HaldenS ordFører er ofte 
raskt ute med å skryte av eget 
arbeid når Halden er første eller 
eneste kommune som innfører 
ett eller annet, men når det gjel-
der åpenhet, er det tydeligvis 
noe det kun skal snakkes om. 
Ett av hovedargumentene hans 
imot offentliggjøring av politi-
kernes økonomiske bindinger, 
er at det ikke er noen andre 
kommuner som gjør det ennå.

Skjult eierskap og hemmelig-
hold er korrupsjonens beste 
venn. Det muliggjør økonomisk 
kriminalitet, hvitvasking og 

terrorfinansiering på tvers av 
landegrenser. På kommunalt 
nivå er det ikke uvanlig med 
mer eller mindre skjulte venne- 
og familietjenester, eller at poli-
tikere får en plass på begge si-
der av bordet.

i kommuner er ofte forholde-
ne så små at tette og kryssende 
bånd hos både politikere og ad-
ministrasjon, både når det gjel-
der vennskap, familie og næ-
ringsinteresser, ikke er til å 
unngå. Det er da det er ekstra 
viktig med åpenhet og transpa-
rens. Og i en kommune som 
lenge har slitt med tilliten mel-
lom både befolkning og politi-
kere, og politikere seg imellom, 
er full åpenhet en forutsetning 
for å unngå mistenkeliggjøring 
og mistillit.

Offentlige myndigheter og 
etater er ofte verstingene når 
det gjelder å kontrollere og 
måle egne ansatte og innbygge-

re. Både innen helse og utdan-
ning opplever ansatte at de bru-
ker stadig mindre tid sammen 
med pasienter, brukere og elev-
er, men stadig mer tid på rap-
portering og dokumentasjon. 
Mange opplever å bruke mer tid 
på å dokumentere hvordan en 
arbeidsoppgave er gjort enn de 
bruker på selve oppgaven.

Det blir derfor lettere ko-
misk når ordføreren, som 
helt siden han ble valgt før-
ste gang, har gjentatt vik-
tigheten av mer og bedre 
rapportering, styring og 
kontroll av kommunen, ar-
gumenterer imot forslag 
om mer åpenhet om politi-
keres bindinger med: «Hvis 
man ikke har tillit til sine 
politiker-kollegaer kan jeg 
forstå behovet for mer kon-
troll og mer rapportering.» 
(Glad i Halden, 05.02.2016) 

Er tillit noe som kun skal 

«Peer Gynt-politikk» i Halden 

«Peer gYnt»: – Når det kommer til åpenhet i praksis, har Halden Høyre og ordføreren gitt seg selv 
rollen som Peer Gynt, skriver Hanne-Merete Jensen i dagens Signert.  Arkivfoto: Stein Johnsen

meninger er en fri og 
uavhengig lokalavis for Halden og aremark. 
Vi ønsker å bidra til en konstruktiv utvikling 
av vårt lokalsamfunn. avisa skal ivareta 
enkeltmenneskets og fellesskapets interesser 
i samsvar med arbeiderbevegelsens ideer og 
verdier. 
samfunnsdebatten er avisas viktigste 
begrunnelse, 
og våre debattspalter står åpne for alle.

ansvarlig redaktør/daglig leder: Hans-Petter kjøge
nyhetsredaktør: Morten ulekleiv

- nær og viktig
   «ingens herre, ingens træl»

«Peer Gynt-politikk» i Halden  Halden Arbeiderblad 12.02.2016 262

â Peer Gynt-politikk i Halden Høyre  Halden Arbeiderblad fredag 12. februar 2016, 262
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I januar i år fikk Vegard Venli, journalist i Kommunal Rapport, Flavius-
prisen (Norsk Presseforbunds åpenhetspris) for sitt utrettelige arbeid
med å få åpnet aksjonærregisteret i Skatteetaten for innsyn.

12:00

Flere Oslo-politikere med skjult eierskap
Åpenhet. Politikere kan eie selskaper som fakturerer Oslo kommune uten
at kommunens eget eierskapsregisteret viser det. Nå ber Morten
Steenstrup (H), som eier et slikt selskap, om bedre systemer.

 Kommunal Rapport mandag 15. februar
2016, 09:06
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Oppdatert 
fjellvett
At det ikke er noen skam å snu, er en god leveregel 

med et nærmest ubegrenset anvendelsesom-
råde. Men knapt noen er i tvil om opprinnelsen. 
Fjellvettreglene inngår i nordmenns barnelærdom – 
og anses som noe av det «norskeste» vi har. Men 
friluftslivet, bruken av fjellet og ikke minst utstyret 
har endret seg. Derfor tar Turistforeningen og Røde 
Kors konsekvensen av at Fjellvettreglene ble utfor-
met på 1950-tallet. Den nye versjonen av de ni 
budene ble presentert denne uken, klar til bruk i 
skolenes vinterferie og med påsken heller ikke så 
langt unna. Eksempelvis er det kommet inn en 
påminnelse som gjelder usikker is. De to aktørene 
har nok også rett i at snøskred har vært et forsømt 
tema. 

Ulykkesstatistikken viser nemlig at snøskred utgjør 
den største trusselen mot liv og helse, slik et økende 
antall mennesker nå bruker fjellheimen. Kanskje er 
det også en riktig vurdering å la «lytt til erfarne 
fjellfolk» gå ut på dato. For hvor finner egentlig nye 
generasjoner det fjellfolket som kan gi relevante råd? 
Men forhåpentlig har fjellentusiaster i alle generasjo-
ner evnen til å skille mellom nyttig og tvilsom 
informasjon, dersom alternativet er å google seg fram 
på nettet. 

En regel som har overlevd oppdateringen er 
imidlertid den om å bruke kart og kompass, nå med 
tilføyelsen «Vit alltid hvor du er». Bra. For det bør 
ikke herske tvil om at disse klassiske hjelpemidlene 
er uunnværlige også i en digitalisert tidsalder. Den 
burde stå til stryk, TV-reklamen fra et stort telesel-
skap i fjor. Her så vi en desorientert og forvirret turgå-
er som fomlet med kompass og papirkart, mens en 
flink og kjekk medvandrer fant veien med GPS-en. 

 GPS er et utmerket hjelpemiddel, som et supple-
ment til det som gir full oversikt over terrenget og 
som verken er avhengig av lading eller dekning. 
Enhver som vil begi seg ut på fjelltur må lære å lese 
terrenget, ikke bare displayet. Så kan man vel, som på 
50-tallet, si at Fjellvettreglene egentlig ikke er annet 
enn sunn fornuft. Men med en hverdag hvor de 
færreste er prisgitt naturkreftene, er det lett å miste 
respekten for dem. Og en figur som aldri går ut på 
dato, er 80-tallets Severin Suveren. Det viser statis-
tikken over ulykker og redningsaksjoner med all 
uønsket tydelighet. 

endreT:  Friluftslivet, bruken av fjellet og ikke minst 
utstyret har endret seg. ArKiVfoTo: Terje STØrKSen

HAUgeSUndS AViS mener helg 

EINAR THO
   Ansvarlig 
     redaktør

Den siste uka har det vært mye snakk om FKH og medier. Jeg 
har vært på Østlandet en tur, og selv der har enkelte hoderys-

tende fått med seg at Haugesunds elitefotballklubb kun vil gi 
nyheter til mediene de selv eier.  Eller, de skal gi nyheter til andre 
også, men litt etterpå. Og da er jo ikke nyhetene nyheter lenger. 

«Kan de gjøre slikt?» og «Da burde Haugesunds Avis slutte å 
skrive om FKH.» Dette er nok de to vanligste responsene jeg får til 
dette.

Svarene er ganske enkle: Ja, de kan gjøre dette, og: Nei, vi skal 
fortsatt skrive om FKH. For å utdype det siste først: Selv om 
enkelte lesere synes vi skriver altfor mye om FKH, er dette viktig 
stoff for mange. Og Haugesunds Avis er her for leserne. Det 
gjelder å huske hvem man er til for, enten man er avis eller 
fotballklubb. 

Heldigvis har vi også mange andre kilder til FKH-stoff, og 
dyktige sportsjournalister. Det er kanskje derfor FKH-eier Ole 
Henrik Nesheim føler han må gi medieselskapene sine noen 
ekstra fordeler?

Dessuten: Mediehuset vårt har vært med å bygge opp FKHs 
posisjon, gjennom journalistisk dekning  og sponsing, siden 
starten i 1993. Vi slutter ikke å skrive om noe fordi en eier nå har et 
underlig påfunn. Selv om vi kanskje blir litt sure om vi stiller FKH 
spørsmål og noen der gir konkurrenten vår beskjed om hva vi 
jobber med.

Så liTT mer om «Kan de gjøre slikt?». Kommersielle selskaper 
kan selvsagt gjøre avtaler, eller velge å behandle konkurrenter 
forskjellig. Så blir dette litt mer komplisert når vi vet at det går en 
del offentlige ressurser inn i FKH. Dette gjelder kommunale 
anlegg og penger. Haugaland Kraft har brukt mye midler på 
fotballklubben. Som stor sponsor har de satt navnet sitt på en hel 
tribune. Kraftselskapet eier 10 prosent av FK Haugesund AS. 
Haugaland Kraft eies av kommunene på Haugalandet. Karmøy 
kommune er størst med 45 prosent. Jeg vet politikere der har vært 
skeptiske til koblingen. Og jeg ser bystyrepolitikere i Haugesund 
signaliserer at kommunen nå bør se på bindingene til disse 
selskapene. Da begynner dette å se ut som et dumt grep fra 
FKH-eierne.

Orker dere å lese mer 
om FKH og medier? 
Og hvem eier  
egentlig en  
fotballklubb.

helg
Orker dere å lese mer om FKH og medier? Og hvem eier egentlig en
fotballklubb.

 Haugesunds Avis 20.02.2016 269

Orker dere å lese mer om FKH og medier? Og hvem eier egentlig en
fotballklubb.
Den siste uka har det vært mye snakk om FKH og medier. Jeg har vært
på Østlandet en tur, og selv der har enkelte hoderystende fått med seg at
Haugesunds elitefotballklubb kun vil gi nyheter til mediene de selv eier.

 Haugesunds Avis lørdag 20. februar 2016,
09:45
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Opplysninger om aksjeeiere 
 Finansdepartementet. onsdag 12. august 2015, 10:33. Oppdatert 10:37 
Finansdepartementet har mottatt uttalelse fra
Sivilombudsmannen knyttet til taushetsplikt for
opplysninger innrapportert til Skatteetatens
aksjonærregister.

Opplysninger innrapportert til aksjonærregisteret, og
som skal være offentlig tilgjengelig i det enkelte
selskaps aksjeeierbok, er i følge Sivilombudsmannens
uttalelse ikke underlagt taushetsplikt.
Finansdepartementet vil samarbeide videre med
Nærings- og fiskeridepartementet om opprettelse av et
nytt aksjeeierregister.

 Hovedprinsippet er at opplysninger som
skattebetalerne gir til skattemyndighetene er
konfidensielle og uttalelsen klargjør et unntak fra
denne taushetsplikten. Avklaringen fra
Sivilombudsmannen var derfor viktig for å avgjøre
hvordan disse sakene skal håndteres.

 Finansdepartementet vil be Skatteetaten om å legge
Sivilombudsmannens avgjørelse til grunn i sin
praktisering av innsyn i skatteetatens database for
aksjonærbeskatning. Skatteetatens databaser er
imidlertid ikke konstruert for innsynsformål og
tilfredsstiller ikke de kravene man bør stille til
aksjeeierinformasjon. Opplysningene skal også være
enklere tilgjengelig andre steder.

 Finansdepartementet arbeider sammen med Nærings-
og fiskeridepartementet om opprettelsen av et nytt
aksjeeierregister. Det er ønskelig å etablere en best
mulig løsning for å gjøre aksjeeieropplysninger
tilgjengelig og det er tidligere varslet at det skal
opprettes et register som også tilfredsstiller
internasjonale krav. Tax Justice Network har på eget
initiativ meldt at de i løpet av høsten vil legge frem et
forslag om hvordan et slikt register bør være og
departementene vil vurdere dette forslaget i
forbindelse med det videre arbeidet med et nytt
aksjeeierregister.

© Finansdepartementet

Se webartikkelen på http://ret.nu/Y3UkGCsH
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DEMOKRATEN

Rehabilitering – når du
aldri blir ferdigbehandlet

Leserbrev: Det skal godt gjøres å
gå gjennom livet uten at du eller
en i nær familie vil ha behov for
rehabilitering, enten det skyldes
enkle eller mer komplekse tilstan-
der. For eksempel har 300.000
nordmenn en revmatisk diagnose,
noe som betyr at de fleste fami-
lier og arbeidsplasser før eller
senere får nærkontakt med en
eller flere med revmatiske syk-
dommer. Pasienter med kroniske
sykdommer i muskel- og skjelett-
apparatet skiller seg fra en del
andre rehabiliteringspasienter
ved at de trenger behandling
gjennom hele livsløpet fordi deres
plager både er langvarige og svin-
gende. De blir aldri ferdigbehand-
let.

Kommunen har ansvar for å gi
nødvendig rehabilitering til inn-
byggerne. Med samhandlingsre-
formen fikk kommunene et tyde-
ligere ansvar for oppfølging av
pasienter og presset på helsetje-
nesten er økende. Det er utfor-
drende for kommunene å følge
opp pasienter som trenger opp-
trening etter sykehusopphold, og
samtidig ivareta kronisk syke og
funksjonshemmede med behov
for planlagte og koordinerte reha-
biliteringstjenester. Vi erfarer at
velfungerende rehabiliteringstil-
bud i spesialisthelsetjenesten byg-
ges ned, uten at tilsvarende tilbud
i kommunene bygges opp. Fra
kommunene rapporterer både
pasienter og fysioterapeuter både
ommanglende kapasitet og man-
gel på kompetanse.

Fysioterapi er kanskje den aller
vanligste behandlingsformen for
flertallet av revmatikere og fysio-
terapeuter er viktige bidragsytere
for at disse pasientene skal kunne
leve gode liv – på arbeid og i fritid
– på lik linje med andre, utfra
egne forutsetninger og målset-
ting. Fysioterapi kan bidra til økt
bevegelighet, styrke og stabilitet,
som igjen reduserer smerten og
bedrer evnen til å utføre daglige
aktiviteter. Med andre ord å få
mulighet til å leve gode hverdags-
liv som ikke domineres av smer-
ter og sykdom.

Fysioterapi har god effekt på
mange kroniske sykdommer og
derfor har pasientene krav på et
fysioterapitilbud av samme høye
kvalitet, uansett hvor i landet de
bor. Men ventelistene til fysiote-
rapi er i mange kommuner så
lange at tilbudet reelt sett ikke
finnes. I Norsk Fysioterapeutfor-
bunds medlemsundersøkelse fra
2013 fant man at ventetiden for
pasienter med kroniske lidelser er
økende. I 2008 ble det registrert
at 25% av disse pasientene måtte
vente i 12 uker eller mer på vur-
dering, dette tallet var steget til
hele 45% i 2012. Statistisk sentral-
byrå har i tillegg beregnet at man
kan få en forventet underdekning
av fysioterapeuter på ca. 1100 års-
verk i de nærmeste årene (Rap-
port 14/2012), noe som ytterligere
kan påvirke tilbudet til pasienter
med kroniske lidelser i en negativ
retning.

Riktignok er rehabilitering satt

på den politiske dagsordenen, og
en opptrappingsplan inngår i re-
gjeringens planer. Nylig slapp
også regjeringen en stortingsmel-
ding om framtidens primærhelse-
tjeneste. Den inneholder noen
grep som kan gjøre det lettere for
disse pasientene. Blant annet
foreslås direkte tilgang til fysiote-
rapeut, noe som innebærer at
man slipper å måtte gå via legen
for å få rekvisisjon til behandling
for en tilstand som både pasien-
ten og fysioterapeuten kjenner
godt – og det er flott.

Likevel mener vi at det må set-
tes inn flere målrettede tiltak for
å bedre tilbudet til pasienter med
kroniske sykdommer i muskel- og
skjelettapparatet. Man kommer
ikke utenom at det må en betyde-
lig styrking av de kommunale
helsetjenestene til for å møte da-
gens og framtidens utfordringer.
Kommunene kan ikke lenger be-
handle denne store pasientgrup-
pen så stemoderlig som de har
gjort til nå. Kommunevalget bør
farges av dette!

Norsk Revmatikerforbund i Østfold
Norsk Fysioterapeutforbund

Vi satser på skole framfor
skattekutt

Leserbrev: Vår poltikk er å styrke
velferdstjenestene framfor skat-
tekutt.

Barn og unge har vært vinnere
i budsjettarbeidet siden vi kom i
flertall i 2012.
Vi ønsker å satse videre på barn
og unge. Kunnskap er viktig for
barns framtid. Vi ønsker at felles-
skolen skal ivareta dette; alle barn
skal ha den samme muligheten.

Arbeiderpartiet vil sikre at
sikre at elever fra mottaksklasser
behersker norsk før de går inn i
ordinære klasser, alle skal med!

Vi vil fortsette å styrke skolen
ved å satse på lærere med riktig
kompetanse og på tidlig innsats i
skolen. Vi viderefører at lærere
skal ha muligheten til etter- og
videreutdanning.

Det skal sikres at barn kan lese,
skrive og regne tidlig i barnesko-
len. Vi ønsker å bruke mest til de
yngste skolebarna for et godt læ-
ringsgrunnlag og forebygge at
barn mister motivasjon, i neste
rekke forebygge frafall i videregå-
ende skole.
Vi satser videre på skolehelsetje-
nesten.

Arbeiderpartiet ønsker å sikre
alle barn et godt fysisk lærings-
miljø i skolebygg. Ny Borge ung-
domsskole er ferdig 2015. Gude-
berg skal bygges ut og ny Råkol-
len skole etableres, arbeidet star-
ter i 2016. Trosvik og Lunde skole
følger deretter.

Det avsettes årlig midler til re-
habilitering av inneklima i skole-
bygg.

Vi har nådd de mål vi satte oss
i 2012, nå vil vi videre!

Kirsten Mostad Pedersen
Fredrikstad Arbeiderparti

Sint, irritert, engasjert, provosert eller bare glad?

SI DIN MENING I DEMOKRATEN!
Vi forbeholder oss retten til å forkorte brevene.

(Merk sendingene «min mening»)

Adresse: Demokraten, PB 83, 1601 Fredrikstad
E-post: demokraten@demokraten.no Faks: 69 36 80 40

Opplysninger i Skatteetatens aksjo-
nærregister, som skal være offent-
lig tilgjengelig i det enkelte sel-
skaps aksjeeierbok eller aksjeeier-
register, er offentlige. De er ikke
underlagt taushetsplikten etter
ligningsloven, sier Sivilombuds-
mannen i en uttalelse.
På bakgrunn av flere klager over
avslag på innsyn i aksjonærregiste-
ret, har Sivilombudsmannen på
eget initiativ gitt en uttalelse om
det er riktig av Skatteetaten å avslå
slike innsynsbegjæringer.

- Jeg har kommet til at opplys-
ninger som skal være offentlige i
det enkelte selskaps aksjeeierbok
eller aksjeeierregister, ikke er un-
derlagt taushetsplikt etter lignings-
loven. Når opplysningene er lovbe-

stemt å være offentlige, kan ikke
allmenheten regnes som «uved-
kommende» etter ligningsloven.
Aksjonæropplysninger i Skatteeta-
tens aksjonærregister, som etter
aksjelovens og allmennaksjelovens
regler skal være allment tilgjenge-
lig i aksjeeierboken eller aksjeeier-
registeret, omfattes derfor ikke av
taushetsplikten etter ligningsloven
§ 3-13, sier Aage Thor Falkanger,
sivilombudsmann.
Ombudsmannen har undersøkt for-
holdet mellom taushetspliktbe-
stemmelsene i ligningsloven og
innsynsbestemmelsene i aksjeloven
og allmennaksjeloven.

Finansdepartementet har ment
at alle opplysninger som er regis-
trert i aksjonærregisteret i utgangs-

punktet er omfattet av taushets-
plikten etter ligningsloven. Dersom
slike opplysninger likevel skulle
kunne offentliggjøres, mener de-
partementet at det avhenger av om
opplysningene er allment tilgjenge-
lig andre steder.

- Ingen kan anses å være «uved-
kommende» i forhold til opplysnin-
ger som det er lovbestemt skal
være offentlig tilgjengelig. Jeg er
derfor kommet til at opplysninger
i det til enhver tid sist oppdaterte
aksjonærregisteret til Skatteetaten,
som og skal fremgå av et selskaps
offentlige aksjeeierbok eller aksje-
eierregister, ikke er å anse som
taushetsbelagt etter ligningsloven,
avslutter Aage Thor Falkanger.

Aksjeeieropplysninger
er offentlige

30 Torsdag 13. august 2015

Aksjeeieropplysninger er offentlige 
 Demokraten. 13.08.2015. Side: 30 
© Demokraten 
Les hele nyheten på http://ret.nu/aYNWdzOc
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Nytt aksjeeierregister 
 Den norske Revisorforening. torsdag 13. august 2015, 11:25 
Finansdepartementet vil opprette et nytt
aksjeeierregister.

Skatt

 I følge en uttalelse fra Sivilombudsmannen til
Finansdepartementet er det ikke taushetsplikt på
opplysninger som er innrapportert til
aksjonærregisteret, og som skal være offentlig
tilgjengelig i det enkelte selskaps aksjeeierbok.

 Skatteetatens aksjonærregister er imidlertid ikke
konstruert for innsynsformål og tilfredsstiller ikke de
kravene man bør stille til aksjeeierinformasjon.

 Finansdepartementet arbeider sammen med Nærings-
og fiskeridepartementet om opprettelsen av et nytt
aksjeeierregister. Det nye registeret skal også
tilfredsstille internasjonale krav. Tax Justice Network
har på eget initiativ meldt at de i løpet av høsten vil
legge frem et forslag om hvordan et slikt register bør
være og departementene vil vurdere dette forslaget i
forbindelse med det videre arbeidet med et nytt
aksjeeierregister.

© Den norske Revisorforening

Se webartikkelen på http://ret.nu/SCAAj0rx
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Kommunen eig no 91% av Gullbring kulturanlegg 
 Bø Kommune (Telemark). torsdag 03. september 2015, 11:43 
Bø kommune takkar bygdefolk, lag og organisasjonar
samt verksemder for overføring av sine aksjer i
Gullbring kulturanlegg as. Totalt 265 aksjeeigarar har
overført 818 aksjer slik at Bø kommune i dag totalt
har 5325 av 5849 aksjer, dvs 91.04%.

Dette vil gi kommunen høve til å gjera endringar i drifta
som syner seg å vera naudsynt. Ein har da full kontroll
over aksjeselskapet. Ein vil også vera i stand til å gjera
vedteksendringar som på sikt kan gje skattevinst. Ved
sida av Bø kommune er Bø hotell og IL Skarphedin dei
største aksjonærane. Ved ajourføring av
aksjonærregisteret må vi rekne med at det likevel totalt
er att opp mot 300 aksjonærar i Gullbring.

 Med 586 aksjonærar i Gullbring kulturanlegg har det
vore eit omfattande arbeid å få kontakt med alle
enkeltpersonar som har aksje. Mange vil hugse at
Gullbring var eit fellesprosjekt der Høgskulen og Bø
kommune gjekk saman om å til eit sambruksanlegg
med aktivitetslokaler til allmennyttige føremål. Dei
private aksjonærane bidrog sterkt til å få gjennomført
prosjektet gjennom si aksjeteikning og lokalsamfunnet
har verdsett dette høgt.

 I 1993 var det behov for å kutte kostnader i det totale
byggeprosjektet, prosjektert bibliotek og kino blei tatt
ut av planen. Det blei tatt eit velluka initiativ til å utvide
aksjekapitalen i GK med teikning av støtteaksjar for å
finansiere og realisere kinosal i eit byggesteg 2. Dette
er bakgrunnen for det store antall små aksjepostar.

 Pr 01.01.2015 er det oppretta ny leigeavtale med
Høgskulen og Bø kommune som legg opp til at
Gullbring framleis skal vera eit anlegg for allmenne
aktivitetar for alle innbyggjarane, enten som
privatperson eller knytta til lag og organisasjonar.
Heimesida til Gullbring kulturanlegg.

© Bø Kommune (Telemark)

Se webartikkelen på http://ret.nu/Jc5rgW8u
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Kommunal Rapport vant kampen for åpent
aksjonærregister. Nå får de skryt fra finansministeren 
 Medier24.com. onsdag 09. september 2015, 07:18 
Gard L. Michalsen 
- Bra at det drives gravende journalistikk, sier Siv
Jensen etter klagestorm. Skrevet av Gard L.

Michalsen 9. september 2015 at 07:04

 I 2013 nektet Skattedirektoratet å gi Kommunal
Rapport innsyn i en oversikt over hvem som eier aksjer
i norske aksjeselskapet, altså det såkalte
aksjonærregisteret.

 Etter flere runder med avslag, klager og behandlinger
hos Sivilombudsmannen, kom for noen uker siden den
siste avgjørelsen fra ombudsmannen:

 I avgjørelsen heter det blant annet:

 - Ombudsmannen har kommet til at opplysninger som
skal være eller skulle ha vært offentlig tilgjengelig i det
enkelte selskaps aksjeeierbok, ikke kan sies å være
underlagt taushetsplikt etter ligningsloven 3-13.

 Allmennheten kan ikke anses å være uvedkommende
opplysninger som det er lovbestemt skal være offentlig
tilgjengelig.

 Opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister som
etter aksjeloven 4-6, eller allmennaksjeloven 4-5 skal
være allment tilgjengelige i et selskaps aksjeeierbok,
omfattes derfor ikke av taushetsplikten etter
ligningsloven 3-13.

 Får skryt fra finansministeren

 Eller sagt med andre ord: Skatteetaten kan ikke nekte
innsyn i aksjonærregisteret. Det betyr at medier og
offentligheten ikke kan nektes innsyn i til en hver tid
oppdaterte aksjonæropplysninger.

 I et intervju med Kommunal Rapport denne uka gir
finansminister Siv Jensen - som er ansvarlig for de
fleste påklagede etater - likevel skryt til avisa.

 - Jeg synes det er veldig bra at det drives gravende
journalistikk, det er det altfor få som gjør i våre dager.
Og jeg forstår veldig godt at Kommunal Rapport går
etter denne typen opplysninger. Det er også en av
grunnene til at det har vært flere vurderinger som har
vært gjort av Sivilombudsmannen, og som vi kommer
til å legge til grunn i vårt videre arbeid, sier Jensen til
Kommunal Rapport.

 Nå lover hun en åpen oversikt over Kommune-Norges
aksjer, som er Kommunal Rapports åpenbart største
interesse.

 PS! Samtidig som denne saken har pågått, jobber
regjeringen og myndighetene med et nytt, digitalt
aksjonærregister. Det er fortsatt under planlegging.
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 VEGARD VENLI, journalist i Kommunal Rapport, har
stått på for åpenhet om norske selskapers aksjonærer.
Nå har han vunnet nok et slag.

© Medier24.com

Se webartikkelen på http://ret.nu/IjiAvkWU
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Mindre snakk og mer innsyn, Siv! 
 Kommunal Rapport. tirsdag 22. september 2015, 09:06 
Vegard Venli 
Finansminister Siv Jensen har gjennom to år hatt
ansvaret for at skattleggingen av 800.000 aksjonærer
skjer i hemmelighet. Hvordan kan hun snakke om
åpenhet?

Det pågår dessverre ingen prosesser for å øke
borgernes innsyn i opplysningene om beskatningen av
aksjonærenes milliardutbytter.

 Våren 2013 ba jeg og Kommunal Rapport om innsyn i
Skatteetatens aksjonærregister. Gjennom to år har alle
opplysningene i databasen blitt unndratt fra
offentligheten.

 Hemmeligholdet omfatter hvem landets godt og vel
800.000 aksjeeiere er, hvilke aksjer de eier, og om de er
skattlagt korrekt.

 Trenering og ulovlig hemmelighold

 I sak etter sak har Finansdepartementet fått kritikk av
Sivilombudsmannen, både for ulovlig trenering av krav
om innsyn i og hemmeligholdet av flere av
opplysningene. Men finansministeren beklager ikke
engang saksbehandlingen når ombudsmannen ber
henne om gjøre det. Virkeligheten stemmer derfor ikke
med det finansministeren skriver i DN 16. september:

 Vi sitter ikke og venter på at journalister skal be om
innsyn, men arbeider aktivt for å gjøre informasjonen
tilgjengelig.

 Regjeringen ønsker en åpen forvaltning hvor
skattebetalerne skal kunne kikke oss i kortene og se
hvordan vi bruker pengene deres, og vi ønsker åpenhet
i næringslivet. () For å skape større åpenhet må vi
derfor opprette et nytt aksjeeierregister hvor
aksjeeieropplysninger blir gjort tilgjengelige.

 Hemmeligholder utbyttet fra NSB

 Den samme Siv Jensen foreslo i februar 2014 å

innføre taushetsplikt for hele aksjonærregisteret. Og i
høringsnotatet som fulgte forslaget var det lite snakk
om å kikke skattemyndighetene i kortene:

 Dersom antallet henvendelser om innsyn øker, vil dette
være arbeidskrevende og økonomisk belastende for
Skattedirektoratet, noe som vil få konsekvenser for
andre arbeidsoppgaver, het det der.

 Og videre:

 Når skattemyndighetene har samlet inn opplysninger
for likningsformål som etter aksjeselskapslovgivningen
skal være tilgjengelige andre steder, vil det være
betenkelig at skattemyndighetene må overta oppgaven
med å gi innsyn i disse.

 Da forslaget møtte massive protester i høringen, kom
finansministeren opp med forslaget om et nytt
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aksjeeierregister. Det var et godt forslag, men
omhandler likevel bare et fåtall av de 130 ulike
opplysningene som aksjonærregisteret består av.

 Hvor mange skattekroner aksjonærene bidrar med til
felleskassa og hvor mange milliarder de tar ut i utbytte,
er bare noen av opplysningene som borgerne fortsatt
ikke får se. Som journalist kan jeg ikke bruke registeret
til å avsløre økonomisk kriminalitet og
skatteunndragelser.

 Ett eksempel: Finansdepartementet har nektet meg og
Kommunal Rapport innsyn i aksjonærregisterets
opplysninger om statens utbytte fra NSB. Et spørsmål
er da om finansministeren har troverdighet når hun
inviterer folk til å kikke skattemyndighetene i kortene.

 Mer åpenhet om beskatning av aksjeeiere

 Drøyt 20 ulike jurister og kommunikasjonsfolk i både
Skattedirektoratet og Finansdepartementet har de
siste to årene vært involvert i arbeidet for å hindre at
jeg skulle få innsyn i aksjonærregisteret. De har hevdet
at opplysninger om noens eierskap til en aksje er en
taushetsbelagt opplysning.

 De har også påstått at Kommunal Rapport ikke kan få
innsyn fordi opplysningene er hentet inn ved hjelp av
Altinn. Begge deler er kategorisk tilbakevist av
Sivilombudsmannen. Hva er det da som hindrer
innsyn? Siv Jensen skriver i DN:

 Skatteetatens aksjonærregister er en database som er
laget for å sikre korrekt beskatning av aksjonærer, og
er ikke egnet som et innsynsregister.

 Det er ikke korrekt.

 Hvis databasen som hvert år besørger
forhåndsutfylling av selvangivelsene til 700.000
aksjonærer ikke er egnet for innsyn, burde det bekymre
oss alle.

 Denne uken beviste Skatteetaten at databasen
selvsagt er egnet for innsyn. Etter en kamp på over to

år, fikk vi til slutt innsyn i den fulle oversikten over
landets aksjonærer. Vi kan dermed identifisere hvilke
aksjer folkevalgte eier, og hvilke eierinteresser akkurat
din kommune har. Fortsatt er det likevel en
informasjonstype som mangler, nemlig opplysninger
om økonomiske transaksjoner.

 Finansministeren sier nå at hun venter på en rapport
fra Tax Justice Network. Den er viktig, og handler om
det nye registeret over egentlig eierskap. Men som
medlem i referansegruppen for rapporten, vet jeg
samtidig at den rapporten overhodet ikke omhandler
spørsmålet om innsyn for de over 100 ulike
opplysningene som fortsatt er hemmeligstemplet i
aksjonærregisteret.

 Vilje til innsyn, ikke bare snakk

 For å sitere offentlighetsloven: Uten innsyn forsvinner
tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten.
Men det pågår dessverre ingen prosesser for å øke
borgernes innsyn i opplysningene om beskatningen av
aksjonærenes milliardutbytter. Denne informasjonen er
fortsatt hemmelig i aksjonærregisteret. Det er
selvfølgelig en database som egner seg for innsyn hvis
landets finansminister vil det.

 Men da må Siv Jensens vilje til å gi innsyn komme til
uttrykk gjennom handling, og ikke bare i ord.

 En forkortet versjon av kommentaren er i dag publisert
i Dagens Næringsliv.

 Tilliten til skattemyndighetene avhenger nå av at Siv
Jensens innsynsvilje snart kommer til uttrykk gjennom
handling, og ikke bare i ord, skriver Vegard Venli. Foto:
Ole Petter Pedersen

© Kommunal Rapport
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Mindre snakk – mer innsyn
Skattemyndighetene har denne uken gitt et historisk innsyn i 
norsk næringsliv. Det skjedde til tross for, og ikke takket være, 
finansminister Siv Jensen (Frp).

«S
katteetatens 
aksjonær
register er en 
database 
som er laget 
for å sikre 

korrekt beskatning av aksjonæ
rer, og er ikke egnet som et 
innsynsregister», hevder 
finansministeren i DN 16. 
september.

Men nå har Skatteetaten 
bevist at finansministeren tar 
feil. Den ga innsyn i en 
oversikt, nettopp fra aksjonær
registeret, over hvem landets 
drøyt 800.000 aksjonærer er, 
og hvilke selskaper de eier 
aksjer i. Hvem som helst kan nå 
be om innsyn i disse dataene, 
gratis er det også.

Kommunal Rapport og 
undertegnede har kjempet for 
dette innsynet siden 2013. Men 
i to år har over 20 ansatte i både 
Skatteetaten og Finansdeparte
mentet jobbet for å hindre 
innsyn. Seks ganger har vi 
klaget til Sivilombudsmannen, 
og fem ganger har vi fått 
medhold. Finansdepartemen
tet har trenert våre innsyns
klager gjennom så lang tid, at 
Sivilombudsmannen i en av 
dem mente en beklagelse ville 
vært på sin plass.

Når den samme Siv Jensen 
nå – fortsatt uten å ha sagt 
unnskyld – gjør et poeng ut av 
at hun ikke «venter» på at 
journalister skal be om innsyn, 
men «arbeider aktivt for å gjøre 
informasjonen tilgjengelig», er 
det med liten troverdighet.

Ifjor foreslo hun å stenge 
hele aksjonærregisteret, en 
gang for alle. Grunnen var, 

ifølge lovendringsforslaget, at 
«Dersom antallet henvendelser 
om innsyn øker, vil dette være 
arbeidskrevende og økonomisk 
belastende for Skattedirektora
tet, noe som vil få konsekvenser 
for andre arbeidsoppgaver».

Det er flott at skattemyndig
hetene likevel nå utviser 
merinnsyn. Det er også prisver
dig at finansministeren lover en 
sanntidsoppdatert oversikt over 
aksjeeiere i Norge. Men kom ikke 
og fortell meg at det nye 
registeret hun snakker om, vil 
gjøre det lettere å «kikke 
skattemyndighetene i kortene».

Jeg sitter i referansegruppen 
for Tax Justice Norge, som snart 
skal levere den rapporten som 
finansministeren viser til at hun 
venter på. Prosessen handler om 
innsyn i eierskap, og ingenting 
mer. Over 100 ulike opplysnings
typer om hvert aksjeselskap vil 

ikke engang er villig til å gi ut 
data fra registeret som setter 
en istand til å ettergå statens 
økonomiske disposisjoner i 
egne aksjeselskaper, hvordan 
kan Jensen i det hele tatt 
snakke om gravende journalis
tikk og, sitat: «en åpen 
forvaltning hvor skattebeta
lerne skal kunne kikke oss i 
kortene»?

Som det heter i offentlig
hetsloven: Uten innsyn 
forsvinner «tilliten til det 
offentlige og kontrollen fra 
allmennheten». Tilliten til 
skattemyndighetene avhenger 
nå av at Siv Jensens innsyns
vilje snart kommer til uttrykk 
gjennom handling, og ikke bare 
i ord.

Vegard Venli, journalist i 
Kommunal Rapport og medlem 
av Pressens offentlighetsutvalg

fortsatt hemmeligholdes.
Det nye registeret vil for 

eksempel ikke røpe hva aksjene 
er verdt, størrelsen på aksje
utbyttene, eller andelen av 
dette som årlig kommer 
fellesskapet til gode i form av 
aksjonærbeskatning. For selv 
om alle disse opplysningene er 
offentlige i selskapenes egne 
årsregnskaper, mener finansmi
nisterens departement paradok
salt nok at opplysningene er 
taushetsbelagte når de lagres i 
aksjonærregisteret. Dermed får 
man ikke et samlet innsyn i 
disse forholdene. Registeret 
som kunne vært en kilde til å 
avsløre økonomisk kriminalitet 
og skatteunndragelser, forblir 
dermed hemmelig.

Finansdepartementet 
hemmeligholder til og med 
størrelsen på statens utbytte fra 
NSB! Når skattemyndighetene 

Finansminister Siv Jensen (Frp) ønsker ikke innsyn i Skatteetatens aksjonærregister, hvilket det nå er gitt 
mulighet til. Foto: Mikaela Berg

I to år har over 20 
ansatte i både 
Skatteetaten og 
Finans- 
departementet 
jobbet for å 
hindre innsyn

Innlegg 
Vegard  
Venli

Marit
Gilleberg

– Kommunereformen!
– Tung litteratur.
– Ja. På nattbordet har jeg alltid 
en blanding av aviser, fag og 
skjønnlitteratur.
– Vi hopper rett i smørøyet, hva 
leser du av litteratur?
– Nå er det Jo Nesbø!
– Alltid dette umettelige behovet 
for uhygge og grusomheter hos 
nattbordets informanter. Hva 
skyldes det?
– Det er fint med noe spennende 
innimellom alt byråkratiet i 
hverdagen. En avkobling.
– I og for seg en lettelse at så få 
svarer «identifikasjon, jeg kjenner 
meg veldig igjen».
– Haha. Jeg har fått mer og mer 
sansen for krim! Det er blitt Unni 
Lindell og Nesbø.
– Du er styreleder for Hamar 
Media. Siden bergensere alltid 
lojalt svarer at de leser Gunnar 
Staalesen må det derfor spørres 
om det er noen knallhard krim fra 
Hamar-området?
– Nå er jeg fra NordØsterdalen, 
da. Og for å sitere sønnen min er 
selv tyvene der veldig, veldig 
snille.
– Praktisk, på mange vis. Men 
dårlig for litteraturen. Men Knut 
Faldbakken, forresten! Han bor jo 
på Hamar!
– Ja, men skriver han krim, da?
– Ja, han har begynt med det for en 
stund tilbake.
– Så er det kommet inn litt 
spenning der også, da. Ellers 
liker jeg, nei, kjære vene, hva er 
det han heter, han professo
ren….
– Trond Berg Eriksen.
– Nei. Thomas Hylland Eriksen! 
Han har jeg så sansen for. Om 
informasjonssamfunnet og om å 
ta tiden tilbake.
– Han skrev en underkjent roman, 
«Siste dagers heldige». Norge 
forsvinner i havet, svenskene 
hører bare korps musikk og 
fotballbrøl, så er det borte. 
Oljefondet må deles mellom 
nordmennene i utlandet. 
– Jeg har alltid bøker av ham på 
nattbordet. 
– Hvis Hedmark tok hånd om seg 
selv og du fikk masse tid, hva ville 
du lest?
– Kart og geografi. Mannen min 
og jeg går Norge på langs, men i 
etapper. Vi har hittil gått fra 
Lindesnes til Røros og fra 
Knivskjellodden til Skibotn. Da 
har jeg alltid med krim.
– Og selskap i teltet så det ikke blir 
alt for skummelt?
– Jeg leser, mannen min fisker. 

Alder: 55
Stilling: Seniorrådgiver, Fylkes-
mannen Hedmark

På nattbordet

Dagens Næringsliv | onsdag 23. september 2015
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Gullgruve for journalister: Kommunal Rapport med oversikt
over aksjene til alle norske kommuner 
 Medier24.com. onsdag 23. september 2015, 10:39. Oppdatert 10:53 
Gard L. Michalsen 
Etter to års fikk de innsyn i aksjonærregisteret. Og
leverte med et fantastisk verktøy for norske
lokalaviser.

Det er to år siden Kommunal Rapport, journalist
Vegard Venli og kollegene begynte å kjempe for innsyn
i det komplette norske aksjonærregisteret. Avisa har
møtt motbør fra både Skatteetaten og politisk hold.

 Men etter fem medhold fra Sivilombudsmannen ga
myndighetene seg - og denne uka fikk Kommunal
Rapport innsyn i det kompette aksjonærregisteret.
Hvilket vil si et datasett med over 1,7 millioner
aksjeposter

 Opplysningene er i stor grad tilgjengelig i søkeverktøy
som for eksempel Proff.no, men den store forskjellen
er at innsynet Kommunal Rapport nå har fått inkluderer
alle aksjeposter - og ikke bare de største.

 Ei heller kan du der på samme måte få vite for
eksempel hvilke selskaper din kommune har aksjer i
akkurat nå.

 Men det har Kommunal Rapport gjort noe med, og
allerede onsdag lanserte de blant annet en komplett
tabell med alle norske kommuner og selskaper disse
eier aksjer i.

 Denne oversikten kan du se - og lese mer om saken -
på kommunalrapport.no. (PS! Du må være abonnent
for å lese hele saken, men selve tabellen ligger åpent).

 Journalist Vegard Venli har i dag også en kronikk på
trykk hos Dagens Næringsliv om samme tema.

 VEGARD VENLI (arkivfoto) har kjempet en årelang
kamp mot myndighetene om innsyn til
aksjonærregisteret. Nå har han fått svar - og
Kommunal Rapport åpner lista for alle andre.

© Medier24.com
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Mindre snakk og mer innsyn, Siv! 
 Kommunal Rapport. onsdag 23. september 2015, 11:24 
Kommentar: Finansminister Siv Jensen har gjennom
to år hatt ansvaret for at skattleggingen av 800.000
aksjonærer skjer i hemmelighet. Hvordan kan hun
snakke om åpenhet?

Arkivfoto: Ole Petter Pedersen Kommentar:

 Etter en kamp på over to år, fikk vi til slutt innsyn i den
fulle oversikten over landets aksjonærer. Vi kan
dermed identifisere hvilke aksjer folkevalgte eier, og
hvilke eierinteresser akkurat din kommune har

 Våren 2013 ba jeg og Kommunal Rapport om innsyn i
Skatteetatens aksjonærregister. Gjennom to år har alle
opplysningene i databasen blitt unndratt fra
offentligheten.

 Hemmeligholdet omfatter hvem landets godt og vel
800.000 aksjeeiere er, hvilke aksjer de eier, og om de er
skattlagt korrekt.

 Trenering og ulovlig hemmelighold

 I sak etter sak har Finansdepartementet fått kritikk av
Sivilombudsmannen, både for ulovlig trenering av krav
om innsyn i og hemmeligholdet av flere av
opplysningene. Men finansministeren beklager ikke
engang saksbehandlingen når ombudsmannen ber
henne om gjøre det. Virkeligheten stemmer derfor ikke
med det finansministeren skriver i DN 16. september:

 Vi sitter ikke og venter på at journalister skal be om
innsyn, men arbeider aktivt for å gjøre informasjonen
tilgjengelig.

 Regjeringen ønsker en åpen forvaltning hvor
skattebetalerne skal kunne kikke oss i kortene og se
hvordan vi bruker pengene deres, og vi ønsker åpenhet
i næringslivet. () For å skape større åpenhet må vi
derfor opprette et nytt aksjeeierregister hvor
aksjeeieropplysninger blir gjort tilgjengelige.

 Hemmeligholder utbyttet fra NSB

 Den samme Siv Jensen foreslo i februar 2014 å
innføre taushetsplikt for hele aksjonærregisteret. Og i
høringsnotatet som fulgte forslaget var det lite snakk
om å kikke skattemyndighetene i kortene:

 Dersom antallet henvendelser om innsyn øker, vil dette
være arbeidskrevende og økonomisk belastende for
Skattedirektoratet, noe som vil få konsekvenser for
andre arbeidsoppgaver, het det der.

 Og videre:

 Når skattemyndighetene har samlet inn opplysninger
for likningsformål som etter aksjeselskapslovgivningen
skal være tilgjengelige andre steder, vil det være
betenkelig at skattemyndighetene må overta oppgaven
med å gi innsyn i disse.

 Da forslaget møtte massive protester i høringen, kom
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finansministeren opp med forslaget om et nytt
aksjeeierregister. Det var et godt forslag, men
omhandler likevel bare et fåtall av de 130 ulike
opplysningene som aksjonærregisteret består av.

 Hvor mange skattekroner aksjonærene bidrar med til
felleskassa og hvor mange milliarder de tar ut i utbytte
er bare noen av opplysningene som borgerne fortsatt
ikke får se. Som journalist kan jeg ikke bruke registeret
til å avsløre økonomisk kriminalitet og
skatteunndragelser.

 Ett eksempel: Finansdepartementet har nektet meg og
Kommunal Rapport innsyn i aksjonærregisterets
opplysninger om statens utbytte fra NSB. Et spørsmål
er da om finansministeren har troverdighet når hun
inviterer folk til å kikke skattemyndighetene i kortene.

 Mer åpenhet om beskatning av aksjeeiere

 Drøyt 20 ulike jurister og kommunikasjonsfolk i både
Skattedirektoratet og Finansdepartementet har de
siste to årene vært involvert i arbeidet for å hindre at
jeg skulle få innsyn i aksjonærregisteret. De har hevdet
at opplysninger om noens eierskap til en aksje er en
taushetsbelagt opplysning.

 De har også påstått at Kommunal Rapport ikke kan få
innsyn fordi opplysningene er hentet inn ved hjelp av
Altinn. Begge deler er kategorisk tilbakevist av
Sivilombudsmannen. Hva er det da som hindrer
innsyn? Siv Jensen skriver i DN:

 Skatteetatens aksjonærregister er en database som er
laget for å sikre korrekt beskatning av aksjonærer, og
er ikke egnet som et innsynsregister.

 Det er ikke korrekt.

 Hvis databasen som hvert år besørger
forhåndsutfylling av selvangivelsene til 700.000
aksjonærer ikke er egnet for innsyn, burde det bekymre
oss alle.

 Denne uken beviste Skatteetaten at databasen

selvsagt er egnet for innsyn. Etter en kamp på over to
år, fikk vi til slutt innsyn i den fulle oversikten over
landets aksjonærer. Vi kan dermed identifisere hvilke
aksjer folkevalgte eier, og hvilke eierinteresser akkurat
din kommune har. Fortsatt er det likevel en
informasjonstype som mangler, nemlig opplysninger
om økonomiske transaksjoner.

 Finansministeren sier nå at hun venter på en rapport
fra Tax Justice Network. Den er viktig, og handler om
det nye registeret over egentlig eierskap. Men som
medlem i referansegruppen for rapporten vet jeg
samtidig at den rapporten overhodet ikke omhandler
spørsmålet om innsyn for de over 100 ulike
opplysningene som fortsatt er hemmeligstemplet i
aksjonærregisteret.

 Vilje til innsyn, ikke bare snakk

 For å sitere offentlighetsloven: Uten innsyn forsvinner
tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten.
Men det pågår dessverre ingen prosesser for å øke
borgernes innsyn i opplysningene om beskatningen av
aksjonærenes milliardutbytter. Denne informasjonen er
fortsatt hemmelig i aksjonærregisteret. Det er
selvfølgelig en database som egner seg for innsyn hvis
landets finansminister vil det.

 Men da må Siv Jensens vilje til å gi innsyn komme til
uttrykk gjennom handling, og ikke bare i ord.

 En forkortet versjon av kommentaren er i dag publisert
i Dagens Næringsliv.

© Kommunal Rapport
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 NTBtekst. 24.09.2015 
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de ikke opplyser om, til tross for at alle
økonomiske interesser av en viss betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn 90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har dokumentert
aksjer for over 10 millioner kroner som ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han har verken
meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i Gjensidige-aksjer. Flåtten
mener disse ikke er innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved årsskiftet, da Dagbladet hentet
ut informasjon fra aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av stortingsregelverket, som gir unntak for
fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8 millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er meldt inn.

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette og fikk til svar at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én prosent av
selskapet eller mer, forklarer han. (©NTB)

© NTBtekst
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 Framtid i Nord. torsdag 24. september 2015, 03:56 
NTB 
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store
aksjeformuer som de ikke opplyser om, til tross for at
alle økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register.

Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Ifølge
regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn 90.000
kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har
dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som
ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og
urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han
har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer. Flåtten mener disse ikke er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er
meldt inn. (NTB)

© Framtid i Nord

Se webartikkelen på http://ret.nu/6ntHa2Kx
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4 NYHET TORSDAG 24. SEPTEMBER 2015

I dag kanDagbladet avsløre at fle-
re stortingsrepresentanter har
store, skjulte aksjeformuer, helt
ukjent for velgerne. Hemmelig-
holdet har vært i strid med Stor-
tingets regelverk, som sier at de
folkevalgte plikter å oppgi alle
økonomisk interesser av en viss
betydning i Stortingets eget re-
gister.
Dagbladet kan dokumentere at

stortingsrepresentanter har latt
være å opplyse om aksjeeierskap

tar Flåtten kontakt igjenmed be-
skjed om at han har misforstått.
– Jeg har en hel del aksjeeier-

skap å registrere, sier han.

Formue i kjøpesenter
Lederen av Miljøpartiet de grøn-
ne, Rasmus Hansson, står opp-
ført med «ingen registrerings-
pliktige interesser». Det stem-
mer ikke, viser Dagbladets un-
dersøkelser av
aksjonærregisteret, slik det så ut
31. desember 2014.
Hansson eide da 77 168 ak-

sjer i eiendomsselskapet Sto-
rebrand Private Investor ASA.
Aksjeporteføljen var da verdt
over 570 000 kroner.
Dermed hadde den stortings-

representanten som taler var-
mest for redusert forbruk, plas-
sert sine egne sparepenger i flere
kjøpesentre. I mars var 41,7 pro-
sent av selskapets investeringer i
butikk- og handelseiendommer.
Den største investeringen var i
det 170 000 kvadratmeter store
Sørlandssenteret i Kristiansand,
som har 4000 parkeringsplasser.

– Jeg har ingenting imot bu-
tikker og næringseiendom. Vi
trenger begge deler. Men noe
er selvsagt bra og noe dårlig, så
vi flyttet pengene til det nye
bærekraftsfondet til Store-
brand, skriver Hansson i en
sms til Dagbladet.
Fondsparing omfattes ikke av

regelverket for rapportering av
økonomiske interesser.
Hanson forteller athanoppfat-

tet at aksjeporteføljen falt uten-
for det Stortinget skal opplyses
om, da han fylte ut listamed verv
og økonomiske interesser i regis-
teret.
Oscar Jarle Grimstad (Frp) sit-

ter nå med 1,8 millioner kroner
Agasti Holding, morselskapet til
flere av de trøblende Acta-sel-
skapene. Aksjeposten er ikke
oppgitt til Stortingets register.
– Jeg spurte Stortingets kontor

omdette, og fikk til svar at jeg ba-
re trengte å oppgi dette om jeg ei-
de én prosent av selskapet eller
mer.
Frp-representant Tor Andre

Johnsen eier aksjer for rundt en

halv million i flere selskaper.
– Du har bedre oversikt enn

meg, du, er Johnsens reaksjon
når Dagbladet lister opp eierska-
pene.

Privatsak
– Har du innrapportert noe

av dette til Stortinget?
– Nei, nå spør du vanskelig.

Økonomien min er jo stort sett
en privatsak, så det har jeg ikke
hatt noe behov for å rapportere
til noen om.
– Regelverket fastslår atman

skal rapportere inn når aksje-
posten overstiger 90 000 kro-
ner?
– Det har jeg ikke fått med

meg. Det er jo bare å beklage, sier
Johnsen.

Offshoreaksjer
Høyrepolitiker Hårek Elvenes
har aksjer for en drøy halv mil-
lion i John Fredriksens Seadrill.
Disse aksjene har Elvenes ikke
oppgitt i tråd med regelverket.
– Ja det stemmer nok det, sier

han.

BRØT REGLENE: Ifølge Stortingets eget regelverk skal aksjeposter i selskaper som er mer verdt enn 1G (ca 90 000 kroner) innrapporteres av stortingsrepresentantene, slik at
både velgerne og Stortingets administrasjon kjenner til forholdet. Foto: Nina Hansen

DE SKJULTE
aksjeformuene
REGISTER
Tekst: Eiliv Frich Flydal
eff@dagbladet.no
Tore Bergsaker
tbe@dagbladet.no
Ola Strømman
olast@dagbladet.no

Dagbladet fant milli-
onverdier politikerne
har hemmeligholdt
for velgerne i strid
med regelverket.

for hele 10,2 millioner kroner i
en rekke norske bedrifter.
Regelverket er tydelig på at ak-

sjeposter av en verdi på over fol-
ketrygdens grunnbeløp 1G, som
tilsvarer 90 000 kroner, skal re-
gistreres.

6,6 millioner i skjul
En av dem er næringslivsmann
og medlem i finanskomiteen,
Svein Flåtten (H).
Flåtten har en aksjepost i

Sparebank1 Midt-Norge til en
verdi av over 6,3 millioner
kroner etter dagens verdi. Han
eier også Gjensidige-aksjer for
over 300 000 kroner.

– Hvorfor har du ikke opplyst
om disse aksjepostene til registeret
for verv og økonomisk interesser
på Stortinget?
– Slike investeringer er ikke

pliktige å rapportere inn, sier
Flåtten når Dagbladet ringer.
Konstitusjonell avdeling ved

Stortinget bekrefter overforDag-
bladet at Flåtten skulle innrap-
portert aksjeformuene. Og etter
å ha sjekket regelverket på nytt,

SKJULT FORMUE:
Svein Arne Flåtten

SKJULT FORMUE:
Tor André Johnsen

SKJULT FORMUE:
Rasmus Hansson

SKJULT FORMUE:
Oskar Jarle Grimstad

SKJULT FORMUE:
Hårek Elvenes

aksjeformuene REGISTER 
 Dagbladet. 24.09.2015. Side: 4 
Eiliv Frich Flydal|Tore Bergsaker|Ola Strømman 
© Dagbladet 
Les hele nyheten på http://ret.nu/BI3sEv20
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 Romsdals Budstikke. torsdag 24. september 2015, 04:23 
Skrevet av NTB 
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store
aksjeformuer som de ikke opplyser om, til tross for at
alle økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register.

Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har
dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som
ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og
urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han
har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer. Flåtten mener disse ikke er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er
meldt inn. (NTB)

© Romsdals Budstikke

Se webartikkelen på http://ret.nu/FjkIGFIi
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 iTromsø. torsdag 24. september 2015, 04:24. Oppdatert 04:25 
NTB 
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store
aksjeformuer som de ikke opplyser om, til tross for at
alle økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register.

Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har
dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som
ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og
urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han
har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer. Flåtten mener disse ikke er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er
meldt inn. (NTB)

 iTromsø ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner
fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller
strider mot etikk eller lovverk. Vi oppfordrer alle til å
være saklig og vise respekt for andres meninger, og
forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke
overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.

 Mer å lese på iTromsø:

 Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

© iTromsø

Se webartikkelen på http://ret.nu/CUAkYK2n
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 Sunnmørsposten. torsdag 24. september 2015, 04:24. Oppdatert fredag 25. september 2015, 06:26 
Skrevet av NTB og Marius Rosbach 
Stortingspolitiker Oskar Grimstad (Frp) fra Hareid.

Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store
aksjeformuer som de ikke opplyser om, til tross for at
alle økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register. Innenriks Skrevet
av NTB og Marius Rosbach 24.09 2015 05:35 Sist
oppdatert: 24.09 2015 08:27

 Oskar Grimstad (Frp) fra Hareid er blant
stortingsrepresentantene som ikke har meldt inn en
større aksjespost.

 Frp-politikeren har en andel på 1,8 millioner kroner i
Agasti Holding, som ikke er meldt inn, skriver
Dagbladet torsdag.

 Ikke fått med regelendring

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette, og fikk til
svar at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én
prosent av selskapet eller mer, sier Grimstad til avisen.

 Sunnmøringen forteller at han ikke var klar over at
regelverket ble endret for flere år siden, og at han nå vil
registrerer aksjene.

 Grimstad forteller at han har hatt aksjene siden 2009,
og at de på ingen måte har vært noen lukrativ
investering.

 10 millioner er ikke registrert

 Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har
dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som
ikke er meldt inn til registeret.

 En annen av representantene som har en betydelig -
og urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten.
Han har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i

Gjensidige-aksjer.

 Flåtten mener disse ikke er innmeldingspliktige, men
etter å ha undersøkt regelverket på nytt, sier han til
avisen at han har misforstått.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

© Sunnmørsposten

Se webartikkelen på http://ret.nu/0SIBNayX
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 Troms Folkeblad. torsdag 24. september 2015, 04:32 
NTB 
Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har
dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som
ikke er meldt inn til registeret.

En av representantene som har en betydelig - og
urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han
har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer. Flåtten mener disse ikke er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er
meldt inn. (NTB)

© Troms Folkeblad

Se webartikkelen på http://ret.nu/5wSD6N9f
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Politikere brøt regelverk: Hemmeligholdt aksjer verdt 10
millioner for velgerne og Stortinget 
 Dagbladet. torsdag 24. september 2015, 05:30. Oppdatert fredag 25. september 2015, 07:41 
Eiliv Frich Flydal 
Dagbladet fant millionverdier politikerne har
hemmeligholdt for velgerne i strid med regelverket.
Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no Tore Bergsaker
tbe@dagbladet.no Ola Strømman olast@dagbladet.no
UTVIKLER - Nei, nå spør du vanskelig.

Økonomien min er jo stort sett en privatsak.

 De hemmeligholdte aksjeformuene:

 Stortingspolitikeres aksjeinvesteringer pr. 1. januar
2015, som ikke var oppgitt til Stortingets- verv og
interesseregister:

 Navn Parti Selskap Verdi:* Svein Arne Flåtten H
SPAREBANK 1 SMN kr 6 449 200 Oskar Jarle Grimstad
FrP AGASTI HOLDING ASA kr 1 828 700 Rasmus
Hansson MDG STOREBRAND PRIVAT INVESTOR
ASA** kr 578 254 Hårek Elvenes H SEADRILL LIMITED
kr 519 080 Svein Arne Flåtten H GJENSIDIGE
FORSIKRING ASA kr 372 469 Tor André Johnsen FrP
US OPPORTUNITIES AS*** kr 200 000 Tor André
Johnsen FrP GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS*** kr 129
600 Helge André Njåstad FrP AUSTEVOLL SEAFOOD
ASA kr 97 375

 Til sammen: kr 10 174 678 * Verdi med aksjekurs pr.
23.9.2015 ** Rasmus Hansson oppgir at han i løpet av
året har solgt seg ut av selskapet og flyttet pengene til
et aksjefond. Verdien for denne posten er da fra
årskiftet Verdivurderinger er gjort for Dagbladet av
styreleder i selskapene, Terje Nesbakken.

 Stortingets regelverk:

 9. Selskapsinteresser (aksjer, andeler m.v.) som
overskrider én prosent av selskapskapitalen eller
grunnbeløpet i folketrygden (1G), og som
vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte
gjennom et annet selskap. Selskapets navn oppgis.
Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke.

 Kilde: Stortinget.no

Aksjonærregisteret og åpenhet:

Aksjonærregisteret inneholder data som blir
innberettet gjennom aksjonærregisteroppgaven, som
innberettes av alle aksjeselskaper. Per i dag er det
oppført rundt 800 000 eierskap.

 Fram til nå har registeret ikke vært åpent for
journalister eller privatpersoner som ønsker å vite hva
selskaper eller privatpersoner eier av aksjer.

 Fra nå av kan hvem som helst be om innsyn i
registeret. I første omgang vil man få en kopi av
registeret per 31.12.2014. Neste år vil kopien stamme
fra 31.12.2015. Etter hvert er målet at det skal være en
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søkbar database, slik rolleregisteret over
styremedlemmer er i dag.

 HER EIER DE FOLKEVALGTE AKSJER:

 Mange folkevalgte eier aksjeposter i norske selskaper.
Flere av dem i børslokomotiver som Statoil,
Storebrand, DNB og Hafslund. Men i hovedsak eier
representantene aksjer i familieselskaper, lokalt
næringsliv grunderselskaper, lokal eiendomsutvikling
og offshoreselskaper.

 Totalt har stortingsrepresentantene over 120
aksjeposter i ulike selskap. (Dagbladet): I dag kan
Dagbladet avsløre at flere stortingsrepresentanter li
flere år har hatt store, skjulte aksjeformuer, ukjent for
velgerne. Det viser en gjennomgang av opplysninger
om representantenes i aksjonærregisteret. Registeret
har vært hemmelig og lukket for innsyn helt fram til
denne uka.

 Hemmeligholdet av aksjepostene har vært i strid med
Stortingets regelverk, som sier at de folkevalgte plikter
å oppgi alle økonomisk interesser av en viss betydning
i Stortingets eget register over verv og
næringsinteresser.

 Hensikten med ordningen er at både velgerne og
Stortingets administrasjon skal vite hvilke mulige
bindinger de folkevalgte har.

 Regelverket er tydelig på at aksjeposter av en større
verdi enn folketrygdens grunnbeløp 1G, som tilsvarer
90 500 kroner, skal oppgis. Det er representantene selv
som er ansvarlige for å holde Stortingets
administrasjon informert.

 Dagbladet kan dokumentere at de folkevalgte har latt
være å opplyse om aksjeeierskap for hele 10,2
millioner kroner i en rekke selskaper, stikk i strid med
Stortingets eget regelverket.

 To av politikerne sitter selv i Finanskomiteen på
Stortinget.

 6,6 millioner i skjul

 En av dem er næringslivsmann, stortingsrepresentant
og medlem i Finanskomiteen, Svein Flåtten (H).

 Flåtten har en aksjepost i Sparebank1 Midt-Norge til
en verdi av over 6,3 millioner kroner etter dagens verdi.
Han eier også Gjensidige-aksjer for over 300 000
kroner. Begge aksjepostene er skyhøyt over grensa for
innrapportering til Stortinget.

 - Hvorfor har du ikke opplyst om disse aksjepostene til
registeret for verv og økonomisk interesser på
Stortinget?

 - Slike investeringer er ikke pliktige å rapportere inn,
sier Flåtten når Dagbladet ringer.

 Stortingets direktør Ida Børresen var ikke tilgjengelig
for en kommentar i går kveld. Via pressekontakt
Jorunn Nilsen bekrefter konstitusjonell avdeling ved
Stortinget overfor Dagbladet at Flåtten skulle
innrapportert aksjeformuene. Og etter å ha sjekket
regelverket på nytt, tar Flåtten selv kontakt med
beskjed om at han har misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 Flåtten eier aksjer i en rekke selskaper innenfor flere
næringer, både direkte og via holdingselskap. Han er
opptatt av at politikere med aksjeinvesteringer ikke er
inhabile selv om de regulerer næringslivet fra Eidsvoll.

 - Det medfører tradisjonelt ingen inhabilitet i å eie
aksjer i norske børsnoterte selskaper, sier Flåtten.

 Fram til i nå har informasjon om 800 000 aksjeeiere i
Norge vært hemmeligholdt av Skattetaten. For å spore
opp eiere i aksjeselskaper måtte nysgjerrige lete opp
navnene manuelt i selskapenes egne aksjebøker.
Denne uka ble hele aksjonærregisteret åpnet for
offentligheten. Nå kan hvem som helt få sin egne kopi
av lista over alle aksjeeierne i Norge, både
privatpersoner og selskap.
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 Dagbladets gjennomgang av
stortingsrepresentantenes aksjeporteføljer viser at
Flåtten er langt fra alene om å la være å opplyse om
sine økonomiske interesser til velgerne.

 Aksjeformue

 Lederen av Miljøpartiet de grønne, Rasmus Hansson,
sitter på stortinget i Finanskomiteen. Han står oppført
med ingen registreringspliktige interesser.

 Men ifølge aksjonærregisteret, slik det så ut 31.
desember 2014, eide Hansson 77 168 aksjer i et
eiendomsselskap, Storebrand Private Investor ASA.

 Aksjeporteføljen var da verdt over 570 000 kroner,
viser en utregning Dagbladet har gjort basert på
kvartalsrapporter i selskapet.

 Hanson forteller at han oppfattet at aksjeporteføljen
falt utenfor det Stortinget skal opplyses om, da han
fylte ut lista med verv og økonomiske interesser i
registeret.

 - Kona og jeg bor i et leid hus. Og dette vår form for
sparing. Mange bor i eget hus som også utgjør en stor
formue, sier Hansson til Dagbladet.

 I våres flyttet Hansson mesteparten av sparemidlene
sine til et fond som investerer i de mest bærekraftige
selskapene i verden. Fondsparing omfattes ikke av
regelverket for rapportering av økonomiske interesser.

 Acta-selskaper

 Flere stortingsrepresentanter sitter med eierskap i
selskaper som var en del av de skandaliserte Acta-
selskapene, der småsparere har tapt millionbeløp og
lederne ble tiltalt for innsidehandel. Endelig dom i
saken foreligger ikke ennå.

 Oscar Jarle Grimstad (FrP) sitter nå med 1,8 millioner
kroner Agasti Holding, morselskapet til flere av de
trøblede Acta-selskapene. Aksjeposten er ikke oppgitt
til Stortingets register.

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette, og fikk til
svar at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én
prosent av selskapet eller mer, sier Grimstad.

 - Men den regelen ble endret for flere år siden?

 - Nei, det var jeg ikke klar over. Da må jeg bare hive
meg rundt og få registrert dette.

 Han sier han har hatt aksjene siden 2009.

 - Det har på ingen måte vært en lukrativ investering,
sier han.

 Halvparten av de investerte pengene er tapt, for
stortingspolitikeren som sitter i energi- og
miljøkomiteen.

 - Privatsak

 Frp-representant Tor Andre Johnsen eier aksjer for
rundt en halv million i flere selskaper.

 - Du har bedre oversikt enn meg, du, er Johnsens
reaksjon når Dagbladet lister opp eierskapene.

 - Har du innrapportert noe av dette til Stortinget?

 - Nei, nå spør du vanskelig. Økonomien min er jo stort
sett en privatsak, så det har jeg ikke hatt noe behov for
å rapportere til noen om.

 - Regelverket fastslår at man skal rapportere inn når
aksjeposten overstiger 90 000 kroner?

 - Det har jeg ikke fått med meg. Det er jo bare å
beklage. Dette er langsiktig pensjonssparing som jeg
ikke tenker på til daglig, sier Johnsen.

 Offshoreaksjer

 Høyrepolitiker Hårek Elvenes er registrert med aksjer
for 824 000 kroner i Norsk Hydro, og disse er registrert
i Stortingets register. Men han har også aksjer for en
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drøy halv million i John Fredriksens Seadrill. Disse
aksjene har Elvenes ikke oppgitt i tråd med regelverket.

 - Ja det stemmer nok det. Aksjene i Seadrill ble vel
kjøpt etter at jeg rapporterte aksjekjøp siste gang, sier
han.

 Oversikten som Stortingets sist har publisert er
oppgitt å være ajourført 18. september i år.

 - Aksjene er kjøpt før dette, da har jeg bare glemt å
rapportere dem inn. Aksjer er noe jeg både selger og
kjøper med jevne mellomrom.

 - Er du aktiv i aksjemarkedet?

 - Det siste året har det vært få transaksjoner. Jeg er
ingen storinvestor, sier Elvenes.

 Han sier at det er helt uproblematisk at aksje-
eierskapet til Stortingspolitikere nå er offentlig
informasjon.

 - Nei, jeg har ingen interesse av å holde dette skjult.
Dette er bare en forglemmelse fra min side, sier han.

 Fiskeaksjer

 Også Helge Andre Njåstad (Frp) har unnlatt å føre opp
aksjer i interesseregisteret. Njåstads eierskap i
fiskeriselskapet Austevoll Seafood har en verdi på 95
000 kroner med dagens aksjekurs. Han overskrider
dermed minstegrensa satt av Stortinget.

 Til tross for at glippen nå blir omtalt i pressen er han
positiv til at aksjonærregisteret åpnes for innsyn.

 - Åpenhet er generelt positivt i samfunnet, sier Njåstad
til Dagbladet.

 Mangeårig kamp

 Det er flere år siden pressen første gang ba
Finansdepartementet åpne aksjonærregisteret for
innsyn. Journalist Vegard Venli i fagbladet Kommunal

rapport er blant de som har presset hardt på for å åpne
aksjonærregisteret.

 - Vi ønsket opprinnelig om å finne fram til kommunalt
ansatte og politikere som eier aksjer i selskaper som
handler med kommunen. Vi hadde sett noen
enkelteksempler, men ville se helheten. Og rent
prinsipielt bør det være helt åpent for alle hvem som
eier aksjer i Norge, på lik linje med hvem som har
styreverv. Aksjeeiere kan drive forretningsvirksomhet
med redusert krav om personlig ansvar, det er ingen
grunn til hemmelighold, sier Venli til Dagbladet.

 Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) om
egne brudd på Stortingets regelverk.

 MILLIONVERDIER: Dagbladets gjennomgang av
aksjonærregisteret avslører at stortingsrepresentant
Svein Flåtten, som til daglig sitter i Finanskomiteen, har
brutt regelverket og latt være å opplyse Stortinget og
velgerne om eierskap av aksjer for 6,6 millioner kroner.
Nå vil han rydde opp. Foto: Scanpix

 AKSJER: Miljøparti-leder Rasmus Hansson lot være å
opplyse Stortinget og velgerne om en aksjepost i et
eiendomselskap på over 570 000 kroner. Foto: Hans
Arne Vedlog / Dagbladet

 HEMMELIGHOLDT AKSJEFORMUE:
Stortingsrepresentant for Frp, Tor André Johnsen.
Foto: Mimsy Møller / Samfoto

 BRØT REGELVERKET: Stortingsrepresentant Oskar
Jarle Grimstad (Frp har brutt regelverket ved ikke å
informere velgerne og Stortinget om aksjeposten sin i
Agasti holding ASA. Foto: Luca Kleve-Ruud / Samfoto

 BRØT REGELVERKET: Frps unge og lovende
stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad eier en
aksjepost i Austevoll Seafood som skulle vært oppført i
Stortingets register for folkevalgtes interesser. Her
sammen med Frp-leder Siv Jensen. Foto: Vegard Grøtt
/ NTB scanpix

 HEMMELIGHOLDT AKSJEFORMUE:
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Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) sitter i
Justiskomiteen. Han har brutt regelverket ved ikke å
opplyse velgerne og Stortinget om eierskapet sitt i
riggselskapet Sea Drill. Foto: Nina Hansen / Dagbladet

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/olQPHz7i
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 NTBtekst. 24.09.2015 
Oslo (NTB): Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som de ikke opplyser om, til tross for at alle
økonomiske interesser av en viss betydning skal meldes inn i Stortingets eget register.

Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn 90.000 kroner oppgis, skriver . Avisen har dokumentert aksjer for
over 10 millioner kroner som ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han har verken
meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i Gjensidige-aksjer. Flåtten
mener disse ikke er innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved årsskiftet, da Dagbladet hentet
ut informasjon fra aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av stortingsregelverket, som gir unntak for
fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8 millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er meldt inn.

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette og fikk til svar at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én prosent av
selskapet eller mer, forklarer han. (©NTB)

© NTBtekst

Les hele nyheten på http://ret.nu/R68l4AJ3
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 E24. torsdag 24. september 2015, 05:43 
NTB 
Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer
som de ikke opplyser om, til tross for at alle
økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register.

Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har
dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som
ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og
urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han
har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer. Flåtten mener disse ikke er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er
meldt inn.

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette og fikk til svar
at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én
prosent av selskapet eller mer, forklarer han.

 STORE SUMMER: Aksjer for over ti millioner i verdi er
ikke meldt inn, melder Dagbladet. Foto: Jon Olav
Nesvold NTB scanpix

© E24

Se webartikkelen på http://ret.nu/oRCpjnyy
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Flere på Stor tin get oppgir ikke aksje for muer 
 ABC Nyheter. torsdag 24. september 2015, 06:32 
Ntb 
Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer
som de ikke opplyser om, til tross for at alle
økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register.

Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver. Avisen har dokumentert
aksjer for over 10 millioner kroner som ikke er meldt
inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og
urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han
har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer. Flåtten mener disse ikke er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er
meldt inn.

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette og fikk til svar
at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én
prosent av selskapet eller mer, forklarer han.

© ABC Nyheter

Se webartikkelen på http://ret.nu/QzGpILub
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 Aftenposten - Login. torsdag 24. september 2015, 06:52 
NTB 
Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer
som de ikke opplyser om, til tross for at alle
økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register.

Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har
dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som
ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og
urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han
har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer. Flåtten mener disse ikke er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er
meldt inn.

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette og fikk til svar
at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én
prosent av selskapet eller mer, forklarer han.

 Image info:

 Stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) har verken
meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner kroner i
Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer. Han oppgir overfor Dagbladet at han
har misforstått regelverket.

© Aftenposten - Login

Se webartikkelen på http://ret.nu/TZqPC2jO
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Fleire på Stortinget rapporterer ikkje inn aksjeformuar 
 Hordaland. torsdag 24. september 2015, 07:18 
Fleire stortingsrepresentantar har store aksjeformuar
som dei ikkje opplyser om, trass i at alle økonomiske
interesser av ein viss storleik skal bli meldt inn i
Stortingets eige register.

Ifølgje regelverket skal alle aksjepostar verdt meir enn
90.000 kroner bli opplyst om, skriv Dagbladet. Avisa
har dokumentert aksjar for over 10 millionar kroner
som ikkje er meldt inn til registeret.

 Ein av representantene som har ei monaleg - og
urapportert - aksjeformue er Svein Flåtten frå Høgre.
Han har verken meldt inn ein aksjepost på 6,3 millionar
kroner i Sparebank 1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjar. Flåtten meiner dei ikkje er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, seier han til avisa at han har
misforstått.

 - Eg har ein heil del aksjeeigarskap å registrere, seier
han.

 Rasmus Hansson frå Dei Grøne, hadde ei
aksjeportefølje verdt drygt 570.000 kroner ved
årsskiftet, då Dagbladet henta ut informasjon frå
aksjonærregisteret. Han meiner den ikkje er dekt av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har ein del på 1,8 millionar
kroner i Agasti Holding. Heller ikkje den er meldt inn.

 - Eg spurde Stortingets kontor om dette og fekk til svar
at eg berre trengde å gi opp dette om eg åtte éin
prosent av selskapet eller meir, forklarar han. (NPK)

© Hordaland

Se webartikkelen på http://ret.nu/RfPS9R44
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Fleire på Stortinget rapporterer ikkje inn aksjeformuar 
 Firda Tidend. torsdag 24. september 2015, 07:21 
NPK 
Fleire stortingsrepresentantar har store aksjeformuar
som dei ikkje opplyser om, trass i at alle økonomiske
interesser av ein viss storleik skal bli meldt inn i
Stortingets eige register.

Ifølgje regelverket skal alle aksjepostar verdt meir enn
90.000 kroner bli opplyst om, skriv Dagbladet. Avisa
har dokumentert aksjar for over 10 millionar kroner
som ikkje er meldt inn til registeret. Ein av
representantene som har ei monaleg - og urapportert -
aksjeformue er Svein Flåtten frå Høgre. Han har verken
meldt inn ein aksjepost på 6,3 millionar kroner i
Sparebank 1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjar. Flåtten meiner dei ikkje er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, seier han til avisa at han har
misforstått. - Eg har ein heil del aksjeeigarskap å
registrere, seier han. Rasmus Hansson frå Dei Grøne,
hadde ei aksjeportefølje verdt drygt 570.000 kroner ved
årsskiftet, då Dagbladet henta ut informasjon frå
aksjonærregisteret. Han meiner den ikkje er dekt av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.
Oscar Jarle Grimstad (Frp) har ein del på 1,8 millionar
kroner i Agasti Holding. Heller ikkje den er meldt inn. -
Eg spurde Stortingets kontor om dette og fekk til svar
at eg berre trengde å gi opp dette om eg åtte éin
prosent av selskapet eller meir, forklarar han. (NPK)

 Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

© Firda Tidend

Se webartikkelen på http://ret.nu/SLv7NRee
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Dagbladet avslører at stortingspolitikere holder
aksjeformuer for millioner av kroner hemmelig 
 Medier24.com. torsdag 24. september 2015, 07:54. Oppdatert 08:02 
NTB 
Etter innsyn i aksjonærregisteret. Oslo (NTB): Flere
stortingsrepresentanter har store aksjeformuer som
de ikke opplyser om, til tross for at alle økonomiske
interesser av en viss betydning skal meldes inn i
Stortingets eget register.

Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet.

 Avisen har dokumentert aksjer for over 10 millioner
kroner som ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og
urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han
har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer.

 Flåtten mener disse ikke er innmeldingspliktige, men
etter å ha undersøkt regelverket på nytt, sier han til
avisen at han har misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret.

 Han mener den ikke er dekket av stortingsregelverket,
som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er
meldt inn.

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette og fikk til svar
at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én
prosent av selskapet eller mer, forklarer han.

 Illustrasjonsbilde av Stortinget. (Foto: Kjetil

Ree/Wikimedia Commons-lisens)

© Medier24.com

Se webartikkelen på http://ret.nu/zkVI0pzs
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Fleire på Stortinget rapporterer ikkje inn aksjeformuar 
 Nynorsk Pressekontor. 24.09.2015 
(NPK-NTB): Fleire stortingsrepresentantar har store aksjeformuar som dei ikkje opplyser om, trass i at alle
økonomiske interesser av ein viss storleik skal bli meldt inn i Stortingets eige register.

Ifølgje regelverket skal alle aksjepostar verdt meir enn 90.000 kroner bli opplyst om, skriv . Avisa har dokumentert
aksjar for over 10 millionar kroner som ikkje er meldt inn til registeret.

 Ein av representantene som har ei monaleg - og urapportert - aksjeformue er Svein Flåtten frå Høgre. Han har verken
meldt inn ein aksjepost på 6,3 millionar kroner i Sparebank 1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i Gjensidige-aksjar.
Flåtten meiner dei ikkje er innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt regelverket på nytt, seier han til avisa at han
har misforstått.

 - Eg har ein heil del aksjeeigarskap å registrere, seier han.

 Rasmus Hansson frå Dei Grøne, hadde ei aksjeportefølje verdt drygt 570.000 kroner ved årsskiftet, då Dagbladet
henta ut informasjon frå aksjonærregisteret. Han meiner den ikkje er dekt av stortingsregelverket, som gir unntak for
fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har ein del på 1,8 millionar kroner i Agasti Holding. Heller ikkje den er meldt inn.

 - Eg spurde Stortingets kontor om dette og fekk til svar at eg berre trengde å gi opp dette om eg åtte éin prosent av
selskapet eller meir, forklarar han. (©NPK)

© Nynorsk Pressekontor

Les hele nyheten på http://ret.nu/PWXtCUHw
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Oppga ikke aksjeformuer 
 NRK Vestfold. torsdag 24. september 2015, 08:16. Oppdatert 10:27 
Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer
som de ikke har opplyst om, til tross for at alle
økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register.

Kilde: NTB/NRK

 Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har
dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som
ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som hadde en betydelig og
urapportert aksjeformue var Høyres Svein Flåtten. Han
hadde verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer.

 Flåtten mente disse ikke var innmeldingspliktige, men
etter å ha undersøkt regelverket på nytt, sier han til
avisen at han har misforstått.

 Torsdag formiddag sier han til NRK at han nå har
registrert alle relevante aksjeposter i registeret.

 - Dette registeret har eksistert lenge. Jeg har vært på
Stortinget lenge og hadde for så vidt registrert alle
mine interesser, så kom det en ganske viktig endring i
2012 om at det man eier av aksjer over 1G, altså litt i
underkant av 100 000 kroner, også skal oppgis. Det
hadde jeg ikke fått med meg, og det er ingen
unnskyldning for å ikke følge med på det, sier han.

 Ikke meldt inn

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er

meldt inn.

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette og fikk til svar
at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide en
prosent av selskapet eller mer, forklarer han.

 Norge

 - Det er ingen unnskyldning for at jeg ikke har fått med
meg endringen i regelverket, sier stortingsrepresentant
for Vestfold Svein Flåtten (H). (arkivbilde)

 Foto: Siv Sandvik / NRK

© NRK Vestfold
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Flere på Stortinget oppgir ikke aksjeformuer 
 Ukeavisen Ledelse. torsdag 24. september 2015, 08:36 
Flere stortingsrepresentanter har store aksjeformuer
som de ikke opplyser om, til tross for at alle
økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn i Stortingets eget register.

Ifølge regelverket skal alle aksjeposter verdt mer enn
90.000 kroner oppgis, skriver Dagbladet. Avisen har
dokumentert aksjer for over 10 millioner kroner som
ikke er meldt inn til registeret.

 En av representantene som har en betydelig - og
urapportert - aksjeformue er Høyres Svein Flåtten. Han
har verken meldt inn en aksjepost på 6,3 millioner
kroner i Sparebank1 Midt-Norge eller 300.000 kroner i
Gjensidige-aksjer. Flåtten mener disse ikke er
innmeldingspliktige, men etter å ha undersøkt
regelverket på nytt, sier han til avisen at han har
misforstått.

 - Jeg har en hel del aksjeeierskap å registrere, sier han.

 De Grønnes Rasmus Hansson hadde en
aksjeportefølje verdt drøyt 570.000 kroner ved
årsskiftet, da Dagbladet hentet ut informasjon fra
aksjonærregisteret. Han mener den ikke er dekket av
stortingsregelverket, som gir unntak for fondssparing.

 Oscar Jarle Grimstad (Frp) har en andel på 1,8
millioner kroner i Agasti Holding. Heller ikke den er
meldt inn.

 - Jeg spurte Stortingets kontor om dette og fikk til svar
at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én
prosent av selskapet eller mer, forklarer han. (NTB)

© Dagens Perspektiv
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Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 50 av 270

http://ret.nu/7Qnpqqy
http://ret.nu/7Qnpqqy
http://ret.nu/7Qnpqqy


Investerte i bilbasert shoppingsenter 
 Dagbladet. torsdag 24. september 2015, 13:56. Oppdatert 14:03 
Tore Bergsaker 
Rasmus Hansson (MDG) plasserte sparepengene i
shoppingsenter med gigantparkering. - Problemet
med kapitalismen er vekstfokuset, sa Hansson i 2013.

Tore Bergsaker tbe@dagbladet.no Eiliv Frich Flydal
eff@dagbladet.no Ola Strømman olast@dagbladet.no
Utvikler

 I dag avslørte Dagbladet stortingspolitikernes skjulte
aksjeformuer, etter at Skatteetaten åpnet
aksjonærregisteret for innsyn. Dagbladet har funnet
flere aksjebeholdninger til seks stortingsrepresentanter
som er så store at de skulle vært innrapportert til
Stortingets register over økonomiske interesser. Men
det har ikke disse seks gjort.

 En av dem er talsperson og Stortingsrepresentant for
Miljøpartiet de grønne, Rasmus Hansson. I registeret
har han stått oppført med ingen registreringspliktige
interesser. Det stemmer ikke, viser Dagbladets
undersøkelser av aksjonærregisteret, slik det så ut 31.
desember 2014.

 Hansson eide da 77 168 aksjer i eiendomsselskapet
Storebrand Private Investor ASA. Aksjeporteføljen var
på det tidspunktet verdt over 570 000 kroner.

 4000 gratis parkeringsplasser

 Dermed hadde stortingsrepresentanten som taler
varmest for redusert forbruk, plassert sine egne
sparepenger i shopping landet rundt. I mars i år var
41,7 prosent av selskapets investeringer i butikk- og
handels-eiendommer, oppgir selskapet i sin
kvartalsrapport.

 Den største investeringen er i Barstølveien Eiendom
AS, som eier 24 098 kvadratmeter med kjøpesenter i
tilknytning til Sørlandssenteret i Kristiansand. Senteret
har 4000 parkeringsplasser uten parkeringsavgift og er
et klassisk bilbasert kjøpesenter.

 Sørlandssenteret skryter av at de er Nordens største.
Det er svært omdiskutert på Sørlandet. Handelstanden
i Kristiansand har reagert på at folk setter seg i bilene
og kjører halvannen mil for å handle, i stedet for å
besøke forretningene i gågata. Forurensing og øde
sentrumsgater er kjernen i kritikken.

 En annen stor investering Hanssons eiendomsselskap
stod for var Husnes storsenter i Hardanger. Med sine
23.000 kvadratmeter butikkareal er senteret det største
kjøpesenteret i Sunnhordland.

 - Jeg har ingenting imot butikker og næringseiendom.
Vi trenger begge deler. Men noe er selvsagt bra og noe
dårlig, så vi flyttet pengene til det nye bærekraftsfondet
til Storebrand, skriver Hansson i en sms til Dagbladet.

 Har solgt
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 I våres flyttet Hansson mesteparten av sparemidlene
sine til et fond som investerer i de mest bærekraftige
selskapene i verden. Pengene står nå i fondet
Storebrand trippel smart i tillegg til Alfred Bergs
Humanfond, opplyser Hansson.

 Fondsparing omfattes ikke av regelverket for
rapportering av økonomiske interesser på samme
måte.

 Hanson forteller at han oppfattet at aksjeporteføljen
falt utenfor det Stortinget skal opplyses om, da han
fylte ut lista med verv og økonomiske interesser i
registeret.

 - Kona og jeg bor i et leid hus. Og dette vår form for
sparing. Mange bor i eget hus som utgjør en stor
formue, sier Hansson til Dagbladet.

 Hansson opplyser at han, til tross for motstanden mot
vekstfokuset i kapitalismen, i dag eier andeler i
aksjefond for rundt 1,8 millioner kroner.

 Kritisk til vekst

 Som leder i Miljøpartiet de grønne har Hansson flere
ganger langet ut mot vekstsamfunnet. I MDGs
valgprogram fremheves en likevektsøkonomi som skal
erstatte vekstøkonomien.

 Dersom MDG får gjennomslag, ser det dårlig ut for
partilederens egne investeringer.

 Under valget i 2013 sa han følgende på NRK Ekko på
P2:

 - Det største problemet med kapitalismen er
vekstfokuset. Om økonomien skal vokse flere prosent
hvert år, skaper det miljøproblemer.

 De siste to årene er avkastningen i Storebrand
Trippelsmart nesten doblet, som følge av økonomisk
vekst og avkastning fra selskapene fondet har
investert i.

 Stortingsrepresentantenes skjulte aksjeformuer:

 Stortingspolitikeres aksjeinvesteringer pr. 1. januar
2015, som ikke var oppgitt til Stortingets- verv og
interesseregister:

 Navn Parti Selskap Verdi:* Svein Arne Flåtten H
SPAREBANK 1 SMN kr 6 449 200 Oskar Jarle Grimstad
FrP AGASTI HOLDING ASA kr 1 828 700 Rasmus
Hansson MDG STOREBRAND PRIVAT INVESTOR
ASA** kr 578 254 Hårek Elvenes H SEADRILL LIMITED
kr 519 080 Svein Arne Flåtten H GJENSIDIGE
FORSIKRING ASA kr 372 469 Tor André Johnsen FrP
US OPPORTUNITIES AS*** kr 200 000 Tor André
Johnsen FrP GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS*** kr 129
600 Helge André Njåstad FrP AUSTEVOLL SEAFOOD
ASA kr 97 375

 Til sammen: kr 10 174 678 * Verdi med aksjekurs pr.
23.10.2015 ** Rasmus Hansson oppgir at han i løpet
av året har solgt seg ut av selskapet og flyttet pengene
til et aksjefond. Verdien for denne posten er da fra
årskiftet Verdivurderinger er gjort for Dagbladet av
styreleder i selskapene, Terje Nesbakken.

 EIENDOMSINVESTOR: Hjemme har Miljøpartiet de
grønnes lederfigur Ramus Hansson drivhus med
tomater. Men sparepengene var ved årskiftet blant
annet plassert i bygningen som huser nordens største
kjøpesenter i Kristiansand. Foto: Benjamin A. Ward /
Dagbladet

 MEGA: Dette shoppingsenteret i tilknytning til
Sørlandssenteret ved Kristansand er eid av
aksjeselskapet Rasmus Hansson hadde investert i.
Foto: GoogleEarth

 STORSENTER: Eiendommen Storebrand Privat
Investor ASA huser blant annet Elkjøp Megastore, Jula
og en rekke møbelbutikker.

 FORNØYD: MDG-partileder Rasmus Hansson var i
godt humør etter det gode kommunevalget. - Vi ligger
langt foran skjema for stortingsvalget, sier Hansson.
Video: DBTV
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Hadde skjult aksjeformue på 1,8 millioner 
 Nærnett. torsdag 24. september 2015, 14:44. Oppdatert 15:01 
nærnett 
Oskar Jarle Grimstad REGELVERKSBRUDD: Oskar
Jarle Grimstad hadde skjult aksjeformue på 1,8
millioner. Foto: Stortinget/Terje Heiestad.

Stortingets eget regelverk slår fast at de folkevalgte
plikter å oppgi alle økonomiske interesser av en viss
betydning i Stortingets eget register over verv og
næringsinteresser. Dette for at velgere og Storingets
administrasjon skal kunne vite hvilke mulige bindinger
de folkevalgte har.

 Denne uka ble Aksjonærregisteret hos Skatteetaten
endelig åpnet for offentligheten. Dagbladet kunne da
melde at politikere ved Stortinget har latt være å melde
inn aksjeeierskap av en samlet verdi på hele 10,2
millioner kroner.

 Regelverket slår fast at aksjeposter av en større verdi
enn folketrygdens grunnbeløp, det vil si 90 500 kroner,
skal oppgis. Representantene selv har ansvar for å
informere Stortingets administrasjon.
Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, Oskar
Jarle Grimstad (Frp), er en av dem som har latt være å
melde dette inn.

 Jeg spurte Stortingets kontor om dette, og fikk til svar
at jeg bare trengte å oppgi dette om jeg eide én
prosent av selskapet eller mer, sa Grimstad til
Dagbladet.

 Han sitter nå med 1,8 millioner kroner Agasti Holding.
Ifølge Grimstad har han hatt aksjene siden 2009, og
skal ikke ha vært klar over en endring i regelverket som
pålegger han å melde inn disse aksjepostene. Videre
informerer Grimstad at han har tenkt å registrere
aksjepostene, nå som han er klar over situasjonen.

© Nærnett

Se webartikkelen på http://ret.nu/rNgFuh3

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 54 av 270

http://ret.nu/rNgFuh3
http://ret.nu/rNgFuh3
http://ret.nu/rNgFuh3


Her kan du søke blant alle Norges aksjeeiere 
 ABC Nyheter. torsdag 24. september 2015, 17:40. Oppdatert fredag 25. september 2015, 20:03 
Magnus Muri Nygren - ABC Nyheter 
Skatteetaten har gitt innsyn i det såkalte
aksjonærregisteret. Her kan du laste ned og søke i hva
blant andre stortingsrepresentantene har investert
penger i.

De siste to årene har jobbet for å få Skatteetaten til å gi
innsyn i etatens aksjonærregister. Nå har journalist
Vegard Venli endelig fått gjennomslag, etter at
Sivilombudsmannen har gitt ham medhold i
argumentene om at en rekke av opplysningene ikke
kan være omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

 I, heter det: Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av
opplysningar som er elektronisk lagra i databasene til
organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle
framgangsmåtar.

 Skattedirektoratet og Finansdepartementet har ment
at å utlevere registeret vil være for ressurskrevende,
men nå har etaten altså gitt etter.

 I registeret kan du søke i over 1,7 millioner
aksjeposter.

 Skatteetaten har selv ikke ønsket å legge registeret ut
på nettet, men Norsk Redaktørforening har fått
utlevert.

 Last ned aksjonærregisteret her: eller (det kan se ut
som enkelte har problemer med å lese de nedlastbare
filene, prøv igjen senere)

 Torsdag skrev at flere stortingsrepresentanter har
unnlatt å opplyse om store aksjeformuer, til tross for at
alle økonomiske interesser av en viss betydning skal
meldes inn til Stortingets eget register.

 Blant andre har Rasmus Hansson, talsperson for
Miljøpartiet de Grønne investert penger i Storebrand
Private Investor ASA, som blant annet har investert
tungt i et kjøpesenter på Sørlandet, skriver Dagbladet.

 Kjøpesenteret ligger slik til at de handlende kommer
seg dit kun med bil, og senteret har 4.000
parkeringsplasser tilgjengelig for sine kunder.

© ABC Nyheter
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6 SandefjordS BladFredag 25. september 2015nyheter

Stortingsrepresen-
tant Svein Flåtten (H) 
fra Sandefjord har 
unnlatt å rapportere 
aksjer til verdier på 
over 6,8 millioner 
kroner for Stortinget.
Magnus nilsen
redaksjonen@sb.no
901 09 010

Skatteetatens aksjonærregister 
har fram til nå vært unntatt of-
fentlig innsyn.

Flåtten, som er medlem av 
Finanskomiteen, har aksjepos-
ter i Sparebank1 Midt-Norge til 
en verdi av 6,3 millioner kroner, 
og i Gjensidige for 300.000 kro-
ner, meldte Dagbladet torsdag.

regelendring
– Burde ikke du som er medlem 
i Finanskomiteen ha vært klar 
over at dette skulle innrappor-
teres?

– Jo, i aller høyeste grad. År-
saken er at jeg ikke har fått med 
meg regelendringene som kom 
i 2012, sier Flåtten.

I 2012 ble Stortingets regel-
verk endret fra at kun selskaps-
inte resser som overskrider en

"
Jeg har ingen god 
unnskyldning for 
ikke å ha fått med 

meg regelendringene.
Svein flåtten
stortingsrepresentant Høyre

prosent av selskapskapitalen 
skulle rapporteres, til at også 
grunnbeløpet i folketrygden 
(1G) ble innrapporteringspliktig.

Flåtten viser til at han har 
vært nøye med å innrapportere 
alt han trodde han var pliktig til 
å redegjøre for.

– Jeg har ingen god unnskyld-
ning for ikke å ha fått med meg 
regelendringene. Jeg gjorde 
rapporteringene i går kveld, 
sier Flåtten.

Positiv til innsyn
Han forteller at han er positiv til 
både Stortingets regelverk og 
det generelle innsynet i aksjo-
nærregisteret, og at han med 
glede viser fram at han støtter 

norsk næringsliv:
– Det er to grunner som gjør 

det relevant for velgerne å vite 
dette. For det første gir det inn-
syn i saker hvor det kan ha be-
tydning. For det andre snakker 
vi politikere mye om å investere 
i næringslivet. Da kan det være 
relevant at velgerne vet at noen 
av oss bruker sparepengene 
våre til slike investeringer.

Flere politikere har brutt re-
gelverket, og totalt har stor-
tingspolitikere latt være å rap-
portere aksjer for over 10 milli-
oner kroner.

Unnlot å rapportere aksjer for seks millioner

flåtten legger seg flat
har latt vÆre å innraPPortere: Skatteetatens aksjonærlister viser at stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) har unnlatt å rapportere aksjeposter til en verdi av 
over 6 millioner kroner. arkivfoto: flemming hofmann tveitan

lavere rente: 
Sentralbanksjef Øystein Olsen 
har satt ned renten.  
 foto: norgeS Bank

Norges Bank kutter  
styringsrenta med 0,25 
prosentpoeng til 0,75 
prosent. Det gir økt risiko 
for enda raskere vekst  
i boligprisene.
Magnus nilsen/nTB
redaksjonen@sb.no
901 09 010

Aldri har rentenivået vært lave-
re i Norge.

– Vekstutsiktene for norsk 
økonomi er svekket, og vi ven-
ter at inflasjonen etter hvert vil 

avta. Styringsrenten settes der-
for ned nå, sier sentralbanksjef 
Øystein Olsen.

E24 melder at rentekuttet har 
senket den norske kronekur-
sen, og at en svensk krone nå 
koster mer enn den norske. Pri-
sen for en svensk krone ligger 
nå så vidt i overkant av en norsk 
krone.

Under redegjørelsen for ren-
tebeslutningen klokken 10.30 
viser sentralbanksjefen til at la-
vere rent innebærer en risiko 
for at boligprisene kan øke ras-
kere enn dagens tempo. Samti-

dig gir utsikter for svak vekst i 
norsk økonomi behov for en 
rentenedgang for å holde akti-
viteten i økonomien oppe.

Sentralbanksjefen viser til at 
renten kan bli satt ytterligere 
ned i år. Neste rentebeslutning 
tas 5. november.

Om situasjonen utenfor lan-
dets grenser sier Olsen følgen-
de:

– Det er moderat vekst i ver-
densøkonomien, og aktivitet 
hos Norges handelspartnere tar 
seg gradvis opp. Styringsrenten 
hos våre handelspartnere er 

nær null, og den ventede rente-
oppgangen er skjøvet på i tid.

Etter at Norges Bank satt ned 
styringsrenten med 0,25 pro-
sentenheter til 1, 25 prosent i 
desember 2014 holdt sentral-
banken renten uendret under 
rentebeslutningene i mars og 
mai i år, før den ble satt ned un-
der forrige rentemøte i juni.

Før rentekuttet i desember 
2014 hadde styringsrenten lig-
get uendret på 1,50 prosent si-
den den ble satt ned med 0,25 
prosentenheter i mars 2012.

renta har aldri vært så lav som nå

Flåtten legger seg flat 
 Sandefjords Blad. 25.09.2015. Side: 6 
MAGNUS NILSEN 
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9. okt.: Her finner du gull - og sånn bruker du det 
 Fagpressenytt. fredag 25. september 2015, 11:08 
Etter to år med hardt arbeid og mye mas, har
journalist Vegard Venli i Kommunal Rapport fått
gjennomslag: Skatteetatens aksjonærregister er nå
åpent for innsyn. Her er det gull for alle
fagmedieredaksjoner!

Kom og få viktig lærdom av Vegard Venli.

 Det ligger massevis av gode saker og venter på
fagmedieredaksjonene i aksjonærregisteret. Vegard
Venli sier selv: "Disse dataene er jo helt gull. Her kan
alle i fagblad bare spørre etter f.eks. alle aksjonærer i
maler-, tannlege-, medie- eller kontorfirmaer."

 Fredag 9. oktober får du en kvalitetsinnføring i
hvordan du skaffer deg tilgang, med å sende
innsynsbegjæring til Skatteetaten - og hva slags
verktøy du bør bruke når du ønsker å søke i
aksjonærregisteret. Skatteetaten ønsker ikke å legge
hele registeret ut på nettet, men Norsk
redaktørforening har publisert hele registeret. Det er
store datamengder, og programvaren Access fungerer
best. Vegard viser hvordan.

 Vi serverer kaffe og te fra klokken 8.30. Programmet
varer fra 9.00 til 10.30, med tid til spørsmål og samtale.

 Meld deg på raskt, senest onsdag 7. oktober.
Påmelding til Fagpressens arrangementer er bindende.

 Pris Gratis for medlemmer og rettighetshavere, 500
kroner for andre Kontakt

 fagpressen@fagpressen.no

 Arrangør Fagpressen

 Påmelding

 Jeg melder meg på Navn Blad/firmanavn Stilling
Epost Telefonnummer Kommentar

© Fagpressenytt
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FORDELERtil våre lesere
!

Anitas Hitparade - Anita Hegerland
Endelig kommerAnitaHegerlandmedsitt eget, store show!

Medsitt storeorkester, dansereogkorister, har hunsatt sammendet

beste fra sin karrieregjennom45år. I tilleggvil hun fremføre låter

avartister somhar inspirert henne.Velkommen til enoktoberkveld

påNøtterøyKulturhus fylt avvarme, nærhetogbegeistring!

NÅR: Torsdag15. oktober kl. 19.00

HVOR: NøtterøyKulturhus

BILLETTER: 33402001

Man-frekl. 10.00–13.00ogTors. kl. 10.00–18.00

1 time før forestilling.

VEDKJØP: Tamedannonsen (klipput)
eller vis annonsenpådinmobil (eavisen) 2for1

Ord.pris
kr. 395,-

+bill.avgift

18 Tønsbergs bladLørdag 26. september 2015nyheTer

Stortingsrepresen-
tant Svein Flåtten (H) 
fra Sandefjord har 
unnlatt å rapportere 
aksjer til verdier på 
over 6,8 millioner 
kroner for Stortinget.
Magnus nilsen
magnus.nilsen@tb.no
901 09 010

OslO: Skatteetatens aksjonær-
register har fram til nå vært 
unntatt offentlig innsyn.

Flåtten, som er medlem av 
Finanskomiteen, har aksjepos-
ter i Sparebank1 Midt-Norge til 
en verdi av 6,3 millioner kroner, 
og i Gjensidige for 300.000 kro-
ner, meldte Dagbladet torsdag.

regelendring
– Burde ikke du som er medlem i 
Finanskomiteen ha vært klar 
over at dette skulle innrapporte-
res?

– Jo, i aller høyeste grad. År-
saken er at jeg ikke har fått med 
meg regelendringene som kom 
i 2012, sier Flåtten.

I 2012 ble Stortingets regel-
verk endret fra at kun selskaps-
interesser som overskrider én

"
Jeg har ingen god 
unnskyldning for 
ikke å ha fått med 

meg regelendringene
svein FlåTTen
stortingsrepresentant Høyre

prosent av selskapskapitalen 
skulle rapporteres, til at også 
grunnbeløpet i folketrygden 
(1G) ble innrapporteringspliktig.

Flåtten viser til at han har 
vært nøye med å innrapportere 
alt han trodde han var pliktig til 
å redegjøre for.

– Jeg har ingen god unnskyld-
ning for ikke å ha fått med meg 
regelendringene. Jeg gjorde 
rapporteringene i går kveld, 
sier Flåtten.

Positiv til innsyn
Han forteller at han er positiv til 
både Stortingets regelverk og 
det generelle innsynet i aksjo-
nærregisteret, og at han med 
glede viser fram at han støtter 
norsk næringsliv:

– Det er to grunner som gjør 
det relevant for velgerne å vite 
dette. For det første gir det inn-
syn i saker hvor det kan ha be-
tydning. For det andre snakker 
vi politikere mye om å investere 

i næringslivet. Da kan det være 
relevant at velgerne vet at noen 
av oss bruker sparepengene 

våre til slike investeringer.
Flere politikere har brutt re-

gelverket, og totalt har stor-

tingspolitikere latt være å rap-
portere aksjer for over 10 milli-
oner kroner.

Unnlot å rapportere aksjer for seks millioner

Flåtten legger seg flat

har laTT vÆre å innraPPOrTere: Skatteetatens aksjonærlister viser at 
stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) har unnlatt å rapportere aksjeposter til en verdi av over 6 millioner 
kroner. FOTO: Flemming hOFmann TveiTan

Flåtten legger seg flat 
 Tønsbergs Blad. 26.09.2015. Side: 18 
MAGNUS NILSEN 
© Tønsbergs Blad 
Les hele nyheten på http://ret.nu/HwDaBq4F
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– Jeg er komfortabelmeddet,men jeg ser
at det er lett å problematisere og at noen
kan mene at dette er uheldig og uggent.
Menmøtene var innenfor reglene, sierOve
Trellevik (H) i næringskomiteen – en av
politikerne som har sittet på begge sider av
bordet.

Lakseaksjer
Trellevik har en aksjepost han selv anslår å
være på over 600 000 kroner i fiskeri- og
oppdrettsselskapet Austevoll Seafood og
en mindre aksjepostMarine Harvest.
– Aksjene er en slags pensjonsspa-

ring, sier Trellevik til Dagbladet.
Selskapene selger laks for milliarder av

kroner hvert år til verdensmarkedet og er
svært sårbare for endringer i regel- og av-
giftspolitikken, som styres fra Stortinget.
Havbruksmeldingen, som ble vedtatt i ju-
ni, regulerer næringa i åra som kommer.

– Er det politikk i meldingen som vil føre

Stortinget lager rammevilkår, lover og
konsesjoner for norske bedrifter og selska-
per. Nå kan Dagbladet avsløre at flere poli-
tikere i Stortingets næringskomité har
tjent penger på aksjer i selskaper som er
sterkt berørt av komiteens arbeid.

til økt profitt for oppdrettsselskapene?
– Ja, på sikt. Men vi lager rammebe-

tingelser for alle selskapene, sier Trel-
levik.

– Politikken du var med å vedtahar kon-
sekvenser for selskapene der du er medeier?
– Selvfølgelig , sier Trellevik, som un-

derstreker at eierskapet er oppført i Stor-
tingets interesseregister.
Meklerhuset Pareto konkluderte i som-

mermed at Havbruksmeldingen vil føre til
både høyere laksepriser og lavere drifts-
kostnader for oppdretterne.

– Kolossal vekst
– Havbruksmeldingen legger opp til en
kolossal vekst og det er eierne i opp-
drettsnæringen som tjenerpå det, sier
næringspolitisk talsperson Torgeir
Knag Fylkesnes i SV til Dagbladet.

– Hvor sentral var næringskomiteen i ar-
beidet med å lage Havbruksmeldingen?

– De varmer sentrale ennman er vant til
i Stortingsarbeid. Meldingen fikk mye kri-
tikk og ble sett på som veldig uferdig.

Overrasket
Deandremedlemmene avnæringskomite-
en visste ikke om Trelleviks aksjepost.
– Nei, det kan jeg ikke erindre, sier Odd

Omland (Ap).
Heller ikke komitéleder Geir Pollestad

var kjent med aksjeposten.

– Svært fornøyde
Marine Harvest var «svært fornøyde» med
Havbruksmeldingen. .
Ifølge innstillingen fra komiteen var

Trellevik blant politikerne som gikk mot
en generell arealavgift for plassene i fjorden
oppdrettsselskapene bruker. Arealavgiften
kunne blitt svært kostbar for begge selska-

TJENER PÅ
TELENOR, VÅPENSALG OG FISK

En næringspolitiker på
Stortinget inviterte et fiske-
riselskap han eier aksjer i til
å diskutere utformingen av
Havbruksmeldingen. Han er
ikke den eneste på Stortin-
get med aksjeinteresser i
selskaper han møter på
jobb.
Tekst: Eiliv Frich Flydal
eff@dagbladet.no

>>> Saken fortsetter på neste side

4 NYHET MANDAG 28. SEPTEMBER 2015

AKSJEEIER: Ove
Trellevik (H) har
aksjer i Austevoll
Seafood for «mellom
seks og sju hundre
tusen» og i Marine
Harvest for 10 000.

Foto: Tomas Moss

AKSJEEIER: Jørund
Rytman (Frp) har
aksjer i Kongsberg
gruppen for rundt
25 000 kroner og
aksjer i shippingsel-
skapet Solvang.

Foto: NTB Scanpix

AKSJEEIER: Odd
Omland (Ap) har
aksjer i Telenor for
110 500 kroner. De
har steget 25,5
prosent siden han
ble innvalgt på
Stortinget i 2013.

POLITIKERNES DOBBELTROLLER

ALL MAKT I DENNE SAL: Fra Stortinget regulerer flere politikere selskapene de eier aksjer i. De siste åra har de også tjent på godt aksjemarked. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Regulerer
milliard-

bedrifter fra
Stortinget:

Telenor, våpensalg og fisk 
 Dagbladet. 28.09.2015. Side: 4 
Eiliv Frich Flydal 
© Dagbladet 
Les hele nyheten på http://ret.nu/jksr2VJe
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Næringspolitikere: Tjener penger på selskaper de regulerer
Aksjer i våpen, shipping og laks Treffer selskapene sine på
grillfest og i eksklusive møter 
 Dagbladet. mandag 28. september 2015, 06:47. Oppdatert tirsdag 29. september 2015, 08:50 
Eiliv Frich Flydal 
Stortingsrepresentant i næringskomiteen inviterte
fiskeriselskap han eier aksjer i til eget møte for å
diskutere hvordan Havbruksmeldingen skulle
utformes.

Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no Ola Strømman
olast@dagbladet.no UTVIKLER - Man kan velge og eie
aksjer og holde kjeft om selskapet. Eller man selge
aksjene sine og så framsnakke selskapet så mye man
vil.

AKSJONÆRREGISTERET OG ÅPENHET:

Aksjonærregisteret inneholder data som blir
innberettet gjennom aksjonærregisteroppgaven, som
innberettes av alle aksjeselskaper. Per i dag er rundt
800 000 personer og selskap registrert med totalt 1,8
millioner poster.

 Fram til nå har registeret ikke vært åpent for
journalister eller privatpersoner som ønsker å vite hva
selskaper eller privatpersoner eier av aksjer.

 Fra nå av kan hvem som helst be om innsyn i
registeret. I første omgang vil man få en kopi av
registeret per 31.12.2014. Neste år vil kopien stamme
fra 31.12.2015. Etter hvert er målet at det skal være en
søkbar database, slik rolleregisteret over
styremedlemmer er i dag.

 Det er flere år siden pressen første gang ba
Finansdepartementet åpne aksjonærregisteret for
innsyn. Journalist Vegard Venli i fagbladet Kommunal
rapport er blant de som har presset hardt på for å åpne
aksjonærregisteret.

 - Vi ønsket opprinnelig om å finne fram til kommunalt
ansatte og politikere som eier aksjer i selskaper som
handler med kommunen. Vi hadde sett noen
enkelteksempler, men ville se helheten. Og rent

prinsipielt bør det være helt åpent for alle hvem som
eier aksjer i Norge, på lik linje med hvem som har
styreverv. Aksjeeiere kan drive forretningsvirksomhet
med redusert krav om personlig ansvar, det er ingen
grunn til hemmelighold, sier Venli til Dagbladet. -
Kommunikasjonsfolk? Er det lobbyister dere har møter
med?

 - Ja, det kan vel kalles det. Stortingsrepresentant Ove
Trellvik (H) om møter på Stortinget med selskapet han
eier aksjer i privat. (Dagbladet): Stortinget lager
rammevilkår, lover for norske bedrifter og selskaper.
Nå kan Dagbladet avsløre at flere politikere i
Stortingets næringskomite har tjent penger på aksjer i
selskaper som er direkte berørt av komiteens arbeid.

 Dagbladet har brukt det nylig åpnede
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aksjonærregisteret for å dokumentere rolleblandingen:

 Stortingspolitikerne har lobby-møter om
politikkutvikling og investeringer med selskapene der
de selv eier aksjer.

 Stortingspolitikerne har skrevet og vedtatt innspill til
både Eierskapsmeldingen og Havbruksmeldingen som
angår selskaper der de selv eier aksjer for
hundretusener av kroner.

 - Jeg er komfortabel med det, men jeg ser at det er lett
å problematisere. Jeg ser at noen kan mene at dette er
uheldig og uggent og at det blir for tette bånd. Men det
er slik demokratiet fungerer og møtet var innenfor
reglene, sier Ove Trellevik (H), som er en av politikerne
som har sittet på begge sider av bordet.

 Lakseaksjer

 Trellevik har en aksjepost på over 600 000 kroner i
fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han
har også en mindre aksjepost i John Fredriksen-styrte
Marine Harvest, verdens største i bransjen.

 Det er en investering han håper skal kaste av seg.

 - Aksjene er en slags pensjonssparing, sier Trellevik til
Dagbladet.

 Selskapene selger laks for milliarder av kroner hvert år
til verdensmarkedet, i sterk konkurranse med
leverandører i andre land. De er sårbare for endringer i
regelverket og avgiftspolitikken, som styres fra
Stortinget.

 Havbruksmeldingen har vært en stor sak i
næringskomiteen, der Trellevik sitter. Den ble vedtatt i
juni og beskriver i detalj hvordan norsk oppdrett skal
reguleres i årene som kommer. Meldingen presenteres
slik: Hovedmålet er å drøfte hvordan Norge kan øke
verdiskapingen i oppdrettsnæringen. Som medlem av
komiteen - og partikollega med fiskeriminister
Elisabeth Aspaker (H) - har Trellevik hatt
førstehåndskunnskap om saksgangen.

 - Er det politikk i meldingen som vil føre til økt profitt
for oppdrettsselskapene?

 - Ja, på sikt. Men i næringskomiteen jobber vi jo ikke
med enkeltselskaper, vi lager rammebetingelser for alle
selskapene, sier Trellevik.

 - Likevel, politikken du var med å vedta i komiteen har
konsekvenser for Austevoll Seafood og Marine
Harvest, der du er medeier?

 - Selvfølgelig har det jo det, sier Trellevik.

 Meglerhuset Pareto gir ham rett. De konkluderte i
sommer med at Havbruksmeldingen ville føre til både
høyere laksepriser og lavere driftskostnader for
oppdretterne. Begge deler er svært godt nytt for eiere
av oppdrettsaksjer.

 - Kolossal vekst

 Nettopp målene om vekst og større inntekter i
oppdrettssnæringen førte til sterk kritikk.

 - Havbruksmeldingen legger opp til en kolossal vekst
og det er eierne i oppdrettsnæringen som tjener penger
på det. De har allerede store profittmarginer, sier
fiskeri- og næringspolitisk talsperson Torgeir Knag
Fylkesnes (SV) til Dagbladet.

 - Hvor sentral var næringskomiteen i arbeidet med å
lage Havbruksmeldingen?

 - De var mer sentrale enn man er vant til i
stortingsarbeid. Meldingen fikk mye kritikk da
regjeringen la den fram, den ble sett på som veldig
uferdig. Næringskomiteen fikk derfor en veldig sterk
rolle, sier Fylkesnes.

 Overrasket

 De andre medlemmene av næringskomiteen visste
ikke om Trelleviks aksjepost.
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 - Opplyste Trellevik at han eier aksjer i to
oppdrettsselskaper da dere behandlet
Havbruksmeldingen i komiteen tidligere i år?

 - Nei, det kan jeg ikke erindre, sier Odd Omland (Ap).

 Heller ikke komitéleder Geir Pollestad (Sp) var kjent
med Trelleviks aksjepost.

 - Svært fornøyde

 Marine Harvest svært fornøyde med
Havbruksmeldingen, som ikke gikk inn for kostbare
generelle arealavgifter for oppdrettsanlegg.
Miljøorganisasjoner var sterkt kritiske til meldingen. De
mente virkemidlene mot lakselus og rømming fra
oppdrettsanleggene ikke var kraftig nok. Og at det var
næringskomiteen som stod i veien.

 - Regjeringen la fram et lovende forslag. Så opplever vi
altså at næringskomiteen stopper dette og sier forsk
mer. Dette er noe man har forsket på i 20 år og har
veldig mye kunnskap om, sa MDG-leder Rasmus
Hansson til NTB.

 Aksjefest og rekordutbytte

 Siden Trellevik ble valgt inn på Stortinget i 2013 har
aksjekursene for oppdrettsselskapene hans nesten
doblet seg. Austevoll Seafood AS sin aksjekurs har
steget fra 33 kroner til 52 kroner. I 2014 var utbyttet på
to kroner per aksje. Aksjekursen til Marine Harvest har
steget fra 60 til 106 kroner.

 Selskapet har gitt rekordutbytte for aksjonærene de
siste årene.

 Møter med selskapene

 I løpet av de to årene har Trellevik, i kraft av å være
folkevalgt på Stortinget, møtt representanter for
Austevoll Seafood flere ganger. Han har også møtt
utsendte lobbyister fra Marine Harvest.

 - Har du noen gang vært på besøk hos eller møtt

selskapene i politisk sammenheng?

 - Ja, i forbindelse med bedriftsbesøk og andre
sammenhenger.

 - Kan du gi et eksempel?

 - Da jeg var i Brussel på sjømatmessa i april i år.

 Da var det tre måneder til komiteen skulle avlevere en
innstilling til Havbruksmeldingen.

 - Møtte du Austevoll Seafood?

 - Ja. De ville diskutere lakselus, miljøpåvirkning og
bærekraftindikatorene i Havbruksmeldingen. De var
skeptiske til det kraftige miljøfokuset og mente
Havbruksmeldingen var for lite ambisiøs på næringens
vegne.

 - Jeg fulgte opp med et møte med dem i etterkant, sier
Trellevik.

 - Hvem tok initiativ til det møtet i ettertid?

 - Det gjorde jeg. Jeg tror ikke de vet at jeg er aksjonær
der. Jeg har det via et fond jeg har satt opp.

 - Hvor var møtet?

 - I Austevoll på selskapets kontor. Konsernledelsen var
tilstede og presenterte utfordringene. De hadde
meninger om hva som var rett politikk, sier Trellevik.

 Trellevik forteller at han var uenig med selskapet og
argumenterte for strengere miljøkrav under møtet der
konsernet fikk eksklusiv adgang til ham som
næringspolitiker.

 - Uproblematisk Trellevik hevder situasjonen er
uproblematisk.

 - Det er min hjemkrets. Det er viktig å snakke med
både store og små oppdrettere. De ser ting veldig
forskjellig, særlig konsesjonsregimet, sier Trellevik.
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 - Alt er jo næringspolitikk, egentlig. Sitter man i
samferdselskomiteen og stemmer for bedre veier på
Vestlandet, så vil det slå heldig ut for lakseeksportører.
Betyr det at man ikke kan eie aksjer i et lakseselskap?
Det er urettferdig om folk ikke kan eie aksjer og være
samfunnsengasjerte samtidig.

 Trellevik har også vært i møter med Marine Harvest.

 - Vi i næringskomiteen har årlige møter med Marine
Harvest. De har jo sine kommunikasjonsfolk i Oslo.

 - Kommunikasjonsfolk? Er det lobbyister dere har
møter med?

 - Ja, det kan vel kalles det.

 Eierskapsmeldingen

 Stortingspolitikere har en startlønn på 895 000 kroner,
en sterkt subsidiert kantine og reiser stort sett gratis i
Norge. I tillegg tillater regleverket at de sparer i aksjer
og får utbetalt utbytte fra selskaper de er med på å
regulere fra Stortinget.

 Trellevik er langt fra alene i Stortingets aksjeklubb. Av
komiteens 14 medlemmer eier seks aksjer. Flere av
selskapene kan ta skade, eller gå bedre tider i møte,
dersom dagens lover og regler endres. Og slike
endringer blir ofte behandlet i nettopp
næringskomiteen på Stortinget.

 Noen selskaper er direkte berørt av komiteens arbeid.
Eierskapsmeldingen har vært næringskomiteens
viktigste sak de siste to årene. Den bestemmer
hvordan staten skal opptre som eier i selskaper med
strategiske interesser. Odd Omland (Ap) og Jørund
Rytman (Frp) sitter selv med i aksjeposter i selskaper
som er omtalt i komiteens innstilling til
Eierskapsmeldingen.

 Staten er majoritetseier i Telenor med 54 prosent av
aksjene. Dermed havner Omland i tre roller: Han eier
aksjer i Telenor, han er med å bestemme regelverket til

Telenor og han er med å bestemme hvordan staten
som eier skal styre Telenor.

 Det siste året har Telenor vært i hardt vær på grunn av
omfattende korrupsjonssaker i utlandet. Flere
medlemmer i næringskomiteen har kritisert selskapet.
Fra Omland har det vært stille, viser et søk i
mediearkivet Retriever.

 Han har eid aksjeposten siden år 2000.

 Omland deltok på et møte med Telenor i februar under
en komitéreise i India og Myanmar. Der fikk han se
med egne øyne hvordan selskapet hans investerer
milliarder av kroner i nye markeder. Telenors mål er å
vokse seg større og å hente hjem utbytte for
aksjonærene sine, deriblant Omland selv.

 I tråd med regelverket

 Omland har eid aksjeposten siden 2000.

 - Jeg førte opp aksjeposten i interesseregisteret hos
Stortinget i tråd med regelverket og jeg tok det opp
med presidentskapet her på Stortinget da vi behandlet
Eierskapsmeldingen. Da fikk jeg beskjed om at det ikke
skapte noe problem med hensyn til habiliteten min, sier
Omland.

 Våpenaksjer

 Den erfarne stortingspolitikeren Jørund Rytman (Frp)
har sittet på Stortinget siden 2005. 38-åringen eier en
aksjepost i våpenprodusenten KongsbergGruppen,
ifølge aksjonærregisteret. Rytman eier også aksjer i
shippingselskapet Solvang ASA. Eierpostene er ikke
oppført i Stortingets interesseregister, ettersom de ikke
overstiger 1G, som tilsvarer 90 500 kroner.

 Begge selskapene må forholde seg til
næringskomiteen på Stortinget, der Rytman sitter.

 Rytman gikk inn i næringskomiteen for Frp i 2013 og
vakte raskt oppsikt ved å lansere Israel som et nytt
eksportmarked for norske våpen. Han lovet å presse
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på for å få Høyre-Frp regjeringen til å starte
våpeneksport.

 - Dette vil nok stå på agendaen de neste månedene og
jeg regner med å ta det opp med våre folk, uttalte
Rytman.

 I saken er han sitert som næringstalsmann.

 (Etter at denne artikkelen ble trykket kontaktet Rytman
Dagbladet per epost og presiserte at han ikke er
næringspolitisk talsmann for Frp. Rytman skriver
videre:

 Da jeg en gang uttalte meg generelt om våpeneksport
til Israel, så uttalte jeg meg som leder av Israels Venner
på Stortinget. Ikke som næringspolitisk talsmann. Han
skriver at årsaken til at han er intervjuet om
våpeneksport ikke er posisjonen som folkevalgt, men
at han leder Israels venner på Stortinget.

 Året etter, i en artikkel i Klassekampen 06. august
2014 er Rytman referert til som handelstalsmann, når
han gjentar ønsket om en liberalisering av norsk
våpeneksport til Israel. Ifølge intervjuet ordla han seg
på følgende måte:

 - Jeg er handelspolitisk talsperson for Frp, og jobber
dag og natt for å fremme norsk næringsliv og industri.
Jeg ser ikke noen grunn til at man ikke skal kunne
selge våpen til Israel.)

 Eier i våpeneksportør

 Det Rytman ikke opplyste i noen av de trykte
intervjuene var at han eide aksjer i Norges desidert
største våpeneksportør, Kongsberg Gruppen.

Aksjonærregisteret var hemmelig fram til forrige uke
og offentligheten har ikke visst om Rytmans bindinger
til selskapet.

 Han har også engasjert seg i debatten om mulig salg
av statens aksjer i selskapet, hvem som bør sitte i
styret og kritisert det kontroversielle honoraret til

varastyremedlem Roar Flåthen.

 Bekrefter møter

 Rytman har ikke villet la seg intervju på telefon og bare
besvart Dagbladets henvendelser på sms.

 - Har du i kraft av å være politiker hatt møter med
selskaper du selv eier aksjer i?

 - Ja, svarer Rytman til Dagbladet.

 Nektet å svare

 Dagbladet har gjentatte ganger spurt Rytman om han
har møtt representanter for Kongsberg Gruppen eller
behandlet saker som er relevant for selskapet politisk,
samtidig som han har eid aksjer der.

 Først ville ikke Rytman svare. Men da Dagbladet
konfronterte ham med at flere medlemmer av
næringskomiteen bekreftet at han har deltatt på møter
med Kongsberg Gruppen i kraft av å være
stortingspolitiker, lettet Rytman endelig på sløret.

 - Som Buskerud-representant har jeg deltatt på
Kongsberg Gruppens årlige grillfest. Og så har de
invitert til frokostseminar, skriver Rytman, som
understreker at han stiller opp når bedrifter vil møte
ham.

 Skryt og nedsalg

 Da næringskomiteen og Rytman avga sin innstilling
om Eierskapsmeldingen i januar, vanket det mye ros
og mange godord om våpenprodusenten:

 Flertallet vil understreke at Kongsberg Gruppen ASA er
en sentral aktør i næringsklyngen på Kongsberg En
fullmakt til å redusere statens eierandel vil kunne åpne
for at selskapet kan utvikle nye allianser Dette kan
være en stor fordel for selskapet Komiteen mener
industrimiljøet på Kongsberg er et eksempel på
vellykket omstilling Kongsberg-klyngen består av en
rekke globalt ledende bedrifter. er noen av
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komplimentene de folkevalgte tok i bruk.

 Skryten av Kongsberg Gruppen skilte seg fra andre
selskaper komiteen behandlet i innstillingen, som ble
offentliggjort 29. januar.

 Aksjen i været

 Under tittelen Ros fra Stortinget til Kongsberg-miljøet
lot Rytman seg intervjue i Laagendalsposten samme
dag, om komiteens vurderinger rundt et nedsalg i
Kongsberg Gruppen.

 I ukene som fulgte etter næringskomiteens
vurderinger rundt et statlig nedsalg og den positive
omtalen, steg Kongsberg Gruppens aksjer rett til værs.
Fra 29. januar til 14. april klatret den fra 133 kroner til
165 kroner, en oppgang på 24 prosentpoeng.

 Ingen medlemmer av næringskomiteen Dagbladet har
snakket med, blant annet hans partifeller i Frp som
skrev omtalen av Kongsberg Gruppen i innstillingen,
har kjent til Rytmans aksjeeierskap.

 - Nei, det er jeg ikke kjent med, sier komitémedlem
Øyvind Korsberg (Frp).

 - Hold kjeft om du eier i selskapet

 Næringspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag
Fylkesnes vil at det bringes klarhet i ulike aksjeeierskap
og hva som har skjedd i komiteen de siste årene.

 - Dette er veldig oppsiktsvekkende og Rytmans roller
er uklare. Man skal ikke bruke sin posisjon i Stortinget
til å snakke opp sine egne verdier. Et statlig nedsalg i
Kongsberg gruppen vil forøvrig bidra til at verdien på
aksjene stiger kraftig, sier Fylkesnes.

 - Man kan velge og eie aksjer og holde kjeft om
selskapet. Eller man selge aksjene sine og så
framsnakke selskapet så mye man vil, sier Fylkesnes.

 Rytman holdt en rekke innlegg fra Stortingets talerstol
og brukte Kongsberg gruppen som eksempel flere i

februar da saken ble ble behandlet.

 - Jeg tenkte jo ikke på at det kunne være aksjeposter
ute å gå, sier Fylkesnes.

 Ikke brutt regelverket

 Rytman understreker at han ikke har brutt Stortingets
pålegg om å registrere økonomisk interesser.

 Jeg har heller ikke kjøpt eller solgt børsnoterte aksjer i
mine år som medlem av næringskomiteen, skriver han
videre.

 Shipping

 Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark
eier aksjer i en reke selskaper, deriblant rederiet Ocean
Product Tankers AS. Selskapet omsatte for 46
millioner kroner i fjor.

 Gundersen var på jakt da Dagbladet tok kontakt, og
ville ikke intervjues over telefon.

 - Hva tenker du om det å eie aksjer samtidig som du
bestemmer hvilke regler de selskapene skal følge?

 - Alt er offentlig og ingen bestemmer noe alene.
Politikere kan da ikke forventes å stå utenfor alt?,
svarer Gundersen på sms.

 Eier utenfor Norge

 Øyvind Korsberg (Frp) har valgt å investere
sparepengene i en utenlandsk bedrift av hensyn til
vervet i næringskomiteen.

 - Årsaken til at jeg har kjøpt aksjer i et færøysk selskap
er nettopp fordi det ikke påvirkes av jobben jeg gjør i
næringskomiteen. Jeg er mest komfortabel med det,
selv om det sikkert er økonomisk godt å investere i
norske selskaper, sier Korsberg til Dagbladet.

 Næringspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om
Jørund Rytmans (Frp) uttalelser om Kongsberg
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Gruppen.

 PENGER I SELSKAPER DE REGULERER: Odd Omland
(Ap), Jørund Rytman (Frp) og Ove Trellevik (H) eier
aksjer i henholdsvis Telenor, Kongsberg gruppen og
Austevoll Seafood. Foto: Dagbladet/Scanpix/Stortinget

 EIER I TELENOR: Medlem i Strotingets næringskomite
Odd Omland (Ap) eier en aksjepost i Telenor til en verdi
av rundt 110 000 kroner. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

 EIER I AUSTVOLL SEAFOOD OG MARINE HARVEST:
Ove Trellevik (H) i Stortingets næringskomite anslår at
han eier aksjer i Austevoll Seafood for mellom seks og
sju hundre tusen kroner. Og i Marine Harvest for rundt
10 000 kroner. Foto: Stortinget

 UKJENT MED AKSJENE: Leder i Stortingets
næringskomite, Feir Pollestad (Sp) har ikke visst at
kollegene hans i komiteen har eid aksjer i selskaper de
selv har vært med å avgjøre framtida til i komiteen.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 GRILLER MED SELSKAPET: Frp-representant Jørund
Rytman (38) eier aksjer i Kongsberg gruppen, uten at
kollegene i Stortingets næringskomite eller
offentligheten har visst om det. Samtidig argumenterer
han for mer våpeneksport og statlig nedsalg i
selskapet. Og går på den årlige grillfesten deres i kraft
av å være stortingspolitiker. FOTO: JORUNN NILSEN

 - OPPSIKTSVEKKENDE: Næringspolitisk talsperson i
SV, Torgeir Knag Fylkesnes vil at det bringes klarhet i
representantene i næringskomiteens ulike
aksjeeierskap og hva som har skjedd i komiteen de
siste årene. Foto: Olav Olsen
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Selger aksjer etter Dagblad-avsløring 
 Dagbladet. mandag 28. september 2015, 09:30. Oppdatert tirsdag 29. september 2015, 11:36 
Eiliv Frich Flydal 
Stortingspolitiker eier aksjer i Telenor mens han
regulerer selskapet i næringskomiteen.

Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no

 (Dagbladet:) I dag avslørte Dagbladet at politikere i
Stortingets næringskomité har tjent penger på aksjer i
selskaper som er direkte berørt av komiteens arbeid.

 Dagbladet har brukt det nylig åpnede
aksjonærregisteret for å dokumentere rolleblandingen:

 Stortingspolitikere har lobby-møter om politikkutvikling
og investeringer med selskapene der de selv eier
aksjer.

 Stortingspolitikere har skrevet og vedtatt innspill til
både Eierskapsmeldingen og Havbruksmeldingen som
angår selskaper der de selv eier aksjer for
hundretusener av kroner.

 En av disse er Odd Omland (Ap), som eier en
aksjepost i Telenor på 110 000 kroner. Omland har
hele tiden vært nøye med å sjekke sin habilitet, forteller
han.

 - Jeg førte opp aksjeposten i interesseregisteret hos
Stortinget i tråd med regelverket og jeg tok det opp
med presidentskapet her på Stortinget da vi behandlet
Eierskapsmeldingen. Da fikk jeg beskjed om at det ikke
skapte noe problem med hensyn til habiliteten min, sier
Omland.

 - Jeg synes jeg har opptrådt ryddig. Jeg opplyste også
fraksjonen min om aksjene, sier Omland.

 Selger

 - Føler du selv at det er ryddig å eie aksjer i Telenor når
du selv er med på å regulere forretningsvilkårene deres
og kan påvirke statens eierrolle?

 - Jeg føler nok at jeg vil ut av det, ja. Jeg gjør det. Jeg
ser at man kan stille spørsmål, sier Omland.

 Omland tok beslutningen etter at Dagbladet
konfronterte ham med dobbeltrollen han og andre
komitémedlemmer har, med et spesielt ansvar for de
samme selskapene de eier aksjer i.

 - Jeg har til hensikt å være til å ryddig og kommer til å
selge meg ut, sier Omland.

 - Har du disse årene vært kjent med at andre kolleger
av deg i næringskomiteen eier aksjer i selskaper som
omfattes av regelverket dere har utformet?

 - Nei, sier Omland.

 Kolleger av Omland som Dagbladet har snakket med,
deriblant komitéleder Geir Pollestad (Sp), har heller ikke
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kjent til Omlands eierskap i Telenor.

 Seks av 14

 Av komiteens 14 medlemmer eier seks aksjer. Flere av
selskapene kan ta skade, eller gå bedre tider i møte,
dersom dagens lover og regler endres.

 Og slike endringer blir ofte behandlet i nettopp
næringskomiteen på Stortinget.

 Noen selskaper er direkte berørt av komiteens arbeid.
Eierskapsmeldingen har vært næringskomiteens
viktigste sak de siste to årene. Den bestemmer
hvordan staten skal opptre som eier i selskaper med
strategiske interesser. Odd Omland (Ap) og Jørund
Rytman (Frp) sitter selv med i aksjeposter i selskaper
som er omtalt i komiteens innstilling til
Eierskapsmeldingen.

 Staten er majoritetseier i Telenor med 54 prosent av
aksjene. Dermed havner Omland i tre roller: Han eier
aksjer i Telenor, han er med å bestemme regelverket til
Telenor og han er med å bestemme hvordan staten
som eier skal styre Telenor.

 Det siste året har Telenor vært i hardt vær på grunn av
omfattende korrupsjonssaker i utlandet. Flere
medlemmer i næringskomiteen har kritisert selskapet.
Fra Omland har det vært stille, viser et søk i
mediearkivet Retriever.

 Han har eid aksjeposten siden år 2000.

 Omland deltok på et møte med Telenor i februar under
en komitéreise i India og Myanmar. Der fikk han se
med egne øyne hvordan selskapet hans investerer
milliarder av kroner i nye markeder. Telenors mål er å
vokse seg større og å hente hjem utbytte for
aksjonærene sine, deriblant Omland selv.

 Her eier medlemmene av næringskomiteen:

 Aksjeregisteret ble åpnet forrige uke. Oppslag
Dagbladet har gjort viser at mange

stortingsrepresentanter eier aksjer i norske selskaper.

 I næringskomiteen eide de folkevalgte følgende aksjer
31.12. 2014:

 Frank Bakke-Jensen (H) BÅTSFJORD REISESERVICE
AS

 Gunnar Gundersen (H) GAG KONSULT A/S
SYLVESTRIS AS SOLØR NÆRINGSHAGE AS FISKÅ
MØLLE FLISA AS OCEAN PRODUCT TANKERS AS

 Øyvind Korsberg (Frp) 200 aksjer i P/F BAKKAFROST
(dette er under Stortingets krav for rapportering)

 Odd Omland (Ap) AKER ASA TELENOR ASA 110 000
kroner **

 Jørund Rytman (Frp) EC-PLAY AS SOLVANG ASA
KONGSBERG GRUPPEN ASA 24 600 **
LIVSSTILSSERVICE AS

 Ove Trellevik (H) MARINE HARVEST ASA 11 800 **
AUSTEVOLL SEAFOOD 6-700 000 *

 * verdi anslått av aksjeeier ** verdi basert på antall
aksjer og kurs fredag forrige uke

 Dagbladet retter: I en tidligere versjon av denne saken
sto det at Øyvind Korsberg hadde aksjer for 200 000
kroner i P/F BAKKAFROST. Det skulle være 200 aksjer,
som er under Stortingets krav for rapportering.

 SELGER AKSJER: Stortingsrepresentant og medlem
av næringskomiteen Odd Omland (Ap) velger å selge
sine aksjepost i Telenor på 110 000 kroner, etter at
Dagbladet avslørte hvordan han også behandlet
Eierskapsmeldingen om Telenor som medlem av
næringskomiteen. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

 PENGER I SELSKAPER DE REGULERER: Odd Omland
(Ap), Jørund Rytman (Frp) og Ove Trellevik (H) eier
aksjer i henholdsvis Telenor, Kongsberg gruppen og
Austevoll Seafood. Foto: Dagbladet/Scanpix/Stortinget
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Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for 
 Bergens Tidende. mandag 28. september 2015, 09:32 
Gerd Tjeldflåt 
- Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent,
men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker
Ove Trellevik. Like før sommeren ble
Havbruksmeldingen vedtatt i Stortinget.

Meldingen beskriver i detalj hvordan norsk oppdrett
skal reguleres, og det er særlig næringskomiteen som
har jobbet mye med den.

 Der sitter tidligere Sund-ordfører og nå
stortingspolitiker Ove Trellevik (H).

 Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over
600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet
Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i
Marine Harvest.

 Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for
første gang er åpnet for innsyn for journalister og
privatpersoner.

 Har hatt møter

 Ifølge Dagbladet har Trellevik hatt
førstehåndsskunnskap om arbeidet med
Havbruksmeldingen. Han sier likevel til avisen at han er
helt komfortabel med å samtidig eie aksjer i to
selskaper som blir berørt av den.

 - Men jeg ser at det er lett å problematisere. Jeg ser at
noen kan mene at dette er uheldig og uggent og at det
blir for tette bånd. Men det er slik demokratiet fungerer
og møtet var innenfor reglene, sier han.

 Stortingspolitikere har lov til å eie aksjer og få utbetalt
utbytte fra selskaper de selv er med på å regulere.

 Trellevik sier også til avisen at han har møtt
representanter og lobbyister fra både Austevoll
Seafood og Marine Harvest som stortingspolitiker.

 Visste ikke om aksjene

 Andre medlemmer i næringskomiteen sier at de ikke
visste om Trelleviks aksjer.

 Trellevik er imidlertid ikke den eneste politikeren i
komiteen som er aksjeeier. Det er også fem andre
medlemmer: Frank Bakke Jensen (H), Gunnar
Gundersen (H), Øyvind Korsberg (Frp), Jørund Rytman
(Frp) og Odd Omland (Ap).

 Sistnevnte eier aksjer i Telenor, mens Rytman eier
aksjer i våpenprodusenten KongsbergGruppen.

 Også Rytman sier til Dagbladet at han i kraft av å være
folkevalgt har hatt møter med selskaper han eier aksjer
i.

 Image info:
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 TO ROLLER: Stortingspolitiker Ove Trellevik fra
Hordaland har som folkevalgt hatt møter med
selskaper han eier aksjer i om politikk som berører
dem.

 TRAVEL: Ove Trellevik prøver så godt han kan å la
jobben som stortingsrepresentant ligge når han er
hjemme i helgene. Det lykkes han ikke alltid med.
Arkivfoto: Foto Rune Sævig

© Bergens Tidende
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- Stortingspolitikarar tener pengar på selskapa dei regulerer 
 NRK. mandag 28. september 2015, 09:57 
Katrine Nybø 
Fleire næringspolitikarar på Stortinget har aksjar i
selskap de sjølve er med på å regulere, skriv
Dagbladet.

Fleire politikarar i næringskomiteen på Stortinget har
tent pengar på aksjar i selskap som er i direktekontakt
med arbeidet til komiteen, skriv Dagbladet.

 Avisa skriv at dei har fått informasjonen frå det nyleg
opna aksjonærregisteret for å dokumentere
rolleblandinga.

 Stortingspolitikarar har lobby-møter om
politikkutvikling og investeringar med selskapa dei
sjølve eig aksjar.

 Stortingspolitikarar har skrive og vedteke innspel både
til Eigarskapsmeldinga og Havbruksmeldinga som
angår selskap der dei sjølv eig aksjar for hundretusenar
av kroner.

 - Det er slags pensjonssparing

 - Eg er komfortabel med det, men eg ser at det er lett å
problematisere, seier Ove Trellevik frå Høgre, som er
ein av politikarane som Dagbladet meiner sit på begge
sider av bordet.

 Han seier at han ser at nokre meiner at dette er
uheldig og uggent og at det vert for tette band. Men
han meiner at møtet var innanfor reglane, og at det er
slik demokratiet fungerer.

 Trellevik har ein aksjepost på over 600 000 kroner i
fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han
har også ein mindre aksjepost i John Fredriksen-styrte
Marine Harvest, verdas største i bransjen, ifølgje
Dagbladet.

 - Aksjane er ei slags pensjonssparing, seier Trellevik.

 Komiteen visste ikkje om aksjane

 Selskapa sel laks for milliardar av kroner kvart år til
verdsmarknaden, i sterk konkurranse med leverandørar
i andre land. Dei er sårbare for endringar i regelverket
og avgiftspolitikken, som vert styrt frå Stortinget. Dei
andre medlemmane i komiteen kjente ikkje til Trellevik
sin aksjepost, skriv avisa.

 Dagbladet spør Trellevik om det er politikk i
Havbruksmeldinga som vart vedteke i sommar som vil
føre til auka profitt for oppdrettsselskapa.

 - Ja, på sikt, men i næringskomiteen jobbar vi jo ikkje
med enkeltselskap, vi lagar rammevilkår for alle
selskapa, svarer Trellevik.

 - Likevel, politikken du var med å vedta i komiteen har
konsekvensar for Austevoll Seafood og Marine
Harvest, der du er medeigar? Spør Dagbladet.
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 - Sjølvsagt har det jo det, svarer Trellevik.

 Eig aksjar i Telenor

 Men Trellevik er langt frå åleine om å ha slike aksjar.
Av dei 14 som sit i komiteen, eig seks av dei aksjar.
Fleire av selskapa kan ta skade, eller gå betre tider i
møte dersom dagens lovar og reglar vert endra, skriv
Dagbladet.

 Odd Omland frå Arbeidarpartiet sit med aksjar i
Telenor. Med det har han tre roller:

 Han eig aksjar i Telenor.

 Han er med på å bestemme regelverket til Telenor.

 Han er med på å bestemme korleis staten som eigar
skal styre Telenor.

 - Eg førte opp aksjeposten i interesseregisteret til
Stortinget i tråd med regelverket, og eg har fått beskjed
om at dette ikkje skapte noko problem med omsyn til
min habilitet, fortel Omland til Dagbladet.

 Her eier de aksjer:

 Ove Trellevik sit i næringskomiteen på Stortinget,
samtidig som han ifølgje Dagbladet har fleire aksjar i
selskap han kan påverke.

 Ove Trellevik eig aksjar for over 600 000 kroner i
Austevoll Seafoods.

 Foto: Runa Victoria Engen / NRK

 Odd Omland i Ap eig aksjar både i Aker og i Telenor.

 Foto: NRK Sorlandet / NRK

 Aksjeregisteret ble åpnet forrige uke. Oppslag
Dagbladet har gjort viser at mange
stortingsrepresentanter eier aksjer i norske selskaper.

 I næringskomiteen eier de folkevalgte følgende aksjer:

 Frank Bakke-Jensen (H) BÅTSFJORD REISESERVICE
AS

 Gunnar Gundersen (H) GAG KONSULT A/S
SYLVESTRIS AS SOLØR NÆRINGSHAGE AS FISKÅ
MØLLE FLISA AS OCEAN PRODUCT TANKERS AS

 Øyvind Korsberg (Frp) P/F BAKKAFROST 200 000
kroner *

 Odd Omland (Ap) AKER ASA TELENOR ASA 110 000
kroner **

 Jørund Rytman (Frp) EC-PLAY AS SOLVANG ASA
KONGSBERG GRUPPEN ASA 24 600 **
LIVSSTILSSERVICE AS

 Ove Trellevik (H) MARINE HARVEST ASA 11 800 **
AUSTEVOLL SEAFOOD 6-700 000 *

 * verdi anslått av aksjeeier ** verdi basert på antall
aksjer og kurs fredag forrige uke

 Kilde: Dagbladet.no

 Journalist Katrine Nybø

© NRK
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Odd Omland selger aksjene sine 
 Fædrelandsvennen - Login. mandag 28. september 2015, 12:30 
Tone Sandberg 
Stortingsrepresentant Odd Omland (Ap) selger sine
aksjer i Telenor og Aker etter Dagbladets avsløring av
flere næringspolitikeres eierinteresser.

- Jeg ser at det kan stilles spørsmål ved dette, og
kommer derfor til å kvitte meg med aksjene innen
nyttår, sier Omland til Fædrelandsvennen.

 Vest-Agder-representanten Odd Omland sitter i
næringskomiteen på Stortinget samtidig som han eier
aksjer for 110.000 kroner i Telenor og omlag 50.000
kroner i Aker ASA.

 Etter at Aksjonærregisteret ble åpnet i forrige uke, har
Dagbladet avdekket at en rekke
stortingsrepresentanter eier aksjer i selskaper som er
avhengig av lover og regler de samme politikerne er
med å vedta. Eksempelvis ble eierskapsmeldingen,
som også berører Telenor, behandlet i vår.

 Folkeaksjer

 - Jeg har vært helt åpen om dette, og mener jeg har
gjort alt etter boken, sier Omland som ble innvalgt på
Stortinget i 2013. Før det var han ordfører i Kvinesdal
siden 2003.

 - Telenoraksjene er de såkalte folkeaksjene som jeg -
og 53.000 andre nordmenn - kjøpte i 2000 før Telenor
gikk på børs, forklarer han.

 - Jeg førte aksjeposten inn i interesseregisteret på
Stortinget i tråd med regelverket. Og før
eierskapsmeldingen skulle behandles, gikk jeg til
presidentskapet og spurte om aksjene kunne medføre
problemer for min habilitet.

 - Burde du ikke selv tenkt at det kunne gjøre nettopp
det?

 - Jo, det var jo akkurat det jeg gjorde, og det var derfor
spurte jeg presidentskapet. Jeg gjorde det klart at hvis

aksjene medførte at jeg ble inhabil, ville jeg selge dem.
I desember 2014 fikk jeg skriftlig forsikring om at de
ikke hadde betydning for habiliteten. Jeg har også
orientert fraksjonen i næringskomiteen om mitt
eierskap, og har ikke prøvd å skjule noe, sier Omland.

 Komitéreise til Asia

 Med 54 prosent av aksjene, er Staten majoritetseier i
Telenor. Og samtidig som Omland er aksjonær, er han
som politiker med på å bestemme hvilke regler som
skal gjelde, og hvordan staten skal forvalte sitt
eierskap.

 I fjor var han også på reise med næringskomiteen i
Myanmar og India, og fikk erfare hvordan Telenor
investerer milliarder for å ekspandere i nye markeder.

 Etter at Dagbladet nå har satt søkelys på både hans og
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flere andre politikeres dobbeltroller, vil Omdal kvitte seg
både med Telenoraksjene og Aker-aksjene som han
også kjøpe for 15 år siden.

 - Selv om jeg føler at det formelle er i orden, og at jeg
har spilt med åpne kort fra dag én, ser jeg jo at når det
problematiseres på denne måten er det ryddigst å
selge, sier han.

 Andre medlemmer av næringskomiteen som sitter på
aksjer som kan medføre dobbeltroller er i følge
Dagbladet blant andre Ove Trellevik (H) fra Hordland
som har en aksjepost på 600.000 kroner i fiskeri- og
oppdrettsselskapet Austevoll Seafood, og en mindre
post i John Fredriksen-selskapet Marine Harvest. Og
Jørund Rytman (Frp) fra Buskerud eier aksjer i blant
annet Kongsberg Gruppen ASA..

 Image info:

 -Jeg mener jeg har gjort alt etter boken, men når det
problematiseres på denne måten, ser jeg at det er
ryddigst å selge, sier stortingsrepresentant Odd
Omland (Ap)
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Sjekk hvor lite trønderne eier i Det norske 
 Adresseavisen Pluss. mandag 28. september 2015, 13:45. Oppdatert tirsdag 29. september 2015, 15:58 
Bård Ove Molberg 
Det norske er tuftet på trøndersk investeringsvilje og
gründerånd, men de sju gründerne fra Trondheim,
Stjørdal og Inderøy er for lengst ute av ledelsen i
oljeselskapet. Nå viser det seg at trønderne også står
svakt på eiersida.

Ifølge Aksjonærregisteret, som Skatteetaten nylig
åpnet for offentlig innsyn, viser at bare 4,2 prosent av
aksjene i Det norske er eid av enkeltpersoner eller
selskaper med postadresse i Trøndelag.

 Største trønder på 38.-plass

 Tallene er fra årsskiftet 2014/15. Tre av fire
trønderaksjonærer har tilhold i Trondheim, mens resten
er spredt over hele regionen.

 Faktum er at Oslo sitter med bukta og begge endene i
det trønderske oljeselskapet. Til sammen eier
investorer med postadresse Oslo 76 prosent av
aksjene. Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Capital på
Aker Brygge er den dominerende eieren med en
eierandel på 50 prosent.

 Siden den spede starten i 2005, har Det norske vært
gjennom børsnotering, fusjoner og oppkjøp.
Konsekvensen er at de fleste opprinnelige
aksjonærene er blitt vannet ut.

 På lista over de største aksjonærene må vi helt ned til
38.-plassen for å finne den første trønderen. Det er
Sparebank1 SMN Invest, som eier 0,22 prosent av
aksjene. Nesten like mye eies av Heglund- og Brekke-
familiene, mens gründerne Anton Tronstad, Erik
Haugane og Arne Grønlie fortsatt eier rundt 0,15
prosent hver.

 Med fredagens sluttkurs på Oslo Børs, er aksjeposten
til hver av de tre gründerne verdt 14-15 millioner
kroner.

 Foruten Aker Capital, er lista over de største eierne

dominert av norske og utenlandske fond.

 Mange småaksjonærer

 Det norske har røtter helt tilbake til 2001, men det var
først i 2005 at oljeselskapet ble etablert med
trønderske eiere. Kjente trondheimsfjes som Kaare M.
Gisvold, Trond Brekke, Terje Roll Danielsen og Gunnar
Heglund vrengte lommene, og greide å skrape
sammen 160 millioner kroner i ny egenkapital.

 I dag har gjennomsnittsaksjonæren fra Trøndelag en
beskjeden eierandel, men i antall er de fortsatt mange.
Ifølge Aksjonærregisteret er hver femte aksjonær i Det
norske bosatt i Trøndelag.

 Det gleder Det norskes kommunikasjonsdirektør Rolf
Jarle Brøske.
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 - Det var mange trønderske aksjonærer som gikk inn
da selskapet ble etablert som Pertra i sin tid. Mange av
dem er med fortsatt. Det viser at de har tro på
selskapet, og det synes vi er positivt, sier han.

 - Hva tenker du om at tre fjerdedeler av aksjene eier av
investorer i Oslo?

 - Det understreker at Aker er vår største eier. Det er
avgjørende for regnestykket. Men det viktigste det
forteller meg, er at Det norske er et virkelig rendyrket
norsk oljeselskap. Vi har hovedkontor i Trondheim,
opererer utelukkende på norsk sokkel, og den store
majoriteten av eierskapet er helnorsk.

 - Er det et poeng for dere at flest mulig aksjonærer
hører hjemme i Trøndelag?

 - Jeg håper at så mange som mulig synes det er
interessant å investere i Det norske, uavhengig av
postadresse. Det er klart det er hyggelig å se at så
mange trøndere velger å investere i selskapet, og
åpenbart følger med oss. Vi får ofte henvendelser fra
aksjonærer i Trøndelag. Det liker vi, fordi vi vil ha
engasjerte eiere, svarer Brøske.

 Mer å lese på adressa.no:

 Nytt fra Adressa Pluss:

 Siste nytt:

 tirsdag 29.09 2015

 17:47

 17:38

 17:28

 17:21

 17:15

 Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Alle

innlegg blir kontrollert før publisering. Debatten er åpen
kl 07 (08) - 24. Vi forbeholder oss retten til å forkorte,
redigere og fjerne innlegg. Ditt fulle navn må enten gå
fram av epost-adressen eller oppgis som
brukernavn/Facebook-profil.

 Regler for debatt her på adressa.no:

 Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å hetse eller
trakassere meddebattanter.

 Banning eller ukvemsord er ikke tillatt.

 Vi godtar ikke rasisme, trusler eller angrep på personer
eller grupper.

 Oppfordringer til ulovlige handlinger godtas ikke.

 Adresseavisen har redaktøransvar for alt som
publiseres, men du er også personlig ansvarlig for
innholdet i innlegget.

 Skriv kort og hold deg til saken. Vi godtar bare norsk,
svensk, dansk eller engelsk tekst.

 Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke
tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller
artikler, men husk kildehenvisning.

 Det er ikke tillatt å legge inn lenker i teksten.

 Alle innlegg blir kontrollert før de publiseres på
adressa.no.

 Innlegg med falske profiler blir fjernet.

 Innlegg som bryter med våre grunnregler, blir ikke
publisert. Vi forbeholder oss retten til å stenge ute
debattanter som ikke overholder reglene.

 Leter etter stjålet bil i Nord-Trøndelag:

 De fleste er studenter.

 Slik jobber dommerne
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 Vi ble med inn i garderoben.

 Evakueringsøvelse i Høyskoledalen.

 Det norske har hovedkontor i Residence-kvartalet på
Torvet i Trondheim sentrum. Foto: Foto: Morten
Antonsen

© Adresseavisen Pluss

Se webartikkelen på http://ret.nu/HCA0sT6v
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Vil diskutere stortingspolitikernes aksjeinteresser i
næringskomiteen 
 Dagbladet. mandag 28. september 2015, 15:57 
Eiliv Frich Flydal 
Geir Pollestad (Sp) vil vite det når kollegene har
eierinteresser i selskaper som påvirkes av sakene
komiteen hans behandler.

Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no (Dagbladet):
Stortinget lager rammevilkår, lover for norske bedrifter
og selskaper. I dag avslører Dagbladet at flere
politikere i Stortingets næringskomité har tjent penger
på aksjer i selskaper som er direkte berørt av
komiteens arbeid.

 Leder i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad, har
ikke visst om at kollegene hans eier aksjer i selskaper
som berøres direkte av avgjørelsene de fatter i
komiteen han leder.

 Pollestad er ikke fornøyd med
hemmelighetskremmeriet og varsler et linjeskifte for
komiteen.

 - Det er relevant å vite hvilke økonomiske interesser
representantene har når vi behandler saker som
direkte eller indirekte angår enkeltselskap. Det er
naturlig å ta opp dette på neste møte i komiteen, sier
Pollestad til Dagbladet.

 Komitélederen er også tydelig på hva han mener om å
eie aksjer når man arbeider med å regulere norske
selskaper.

 - Aller best er det å ikke eie enkeltaksjer, sier Pollestad,
som selv har valgt å la være.

 Åpent aksjonærregister

 Etter to års kamp for å få innsyn, ledet av Kommunal
rapport-journalist Vegard Venl, åpnet Skatteetaten
aksjonærregisteret i forrige uke.

 Dagbladet har brukt det nylig åpnede
aksjonærregisteret for å dokumentere rolleblandingen:

 Stortingspolitikere har hatt lobby-møter om
politikkutvikling og investeringer med selskapene der
de selv eier aksjer.

 Stortingspolitikere har skrevet og vedtatt innspill til
både Eierskapsmeldingen og Havbruksmeldingen som
angår selskaper der de selv eier aksjer for
hundretusener av kroner.

 En av dem er Ove Trellevik (H). Stortingspolitikeren
eier en aksjepost han anslår har en verdi på over 600
000 kroner i Austevoll Seafood. Han var med å utforme
Havbruksmeldingen som ble vedtatt i juni.

 I forkant inviterte han selv selskapets ledelse til møter
for å få innspill til hvordan framtidas havbrukspolitikk
skulle utformes.
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 Pollestad er opptatt av at velgerne skal ha tillit til de
folkevalgte.

 - Hvorfor vil du ta opp aksjeeierskapet med
representantene?

 - Det er naturlig at velgerne er trygge på at man ikke
har standpunkt ut fra personlig vinning. Da er åpenhet
viktig, sier Pollestad.

 Trellevik mener selv at dobbeltrollen hans er
uproblematisk. Men etter å ha blitt kjent med de andre
komitémedlemmenes aksjeposter, er Trellevik enig
med Pollestad i at det trengs mer åpenhet.

 - Regelverket i dag tillater at man blir valgt inn på
Stortinget og står fullt på for de selskapene man eier.
Bøndene gjør det hele tida. Poenget er at det ikke er
like lett å vite hvem som er aksjonær. Fra nå av bør vi
ta ordet og orientere de andre komitémedlemmene om
hvor vi har investeringer, sier han.

 VARSLER LINJESKIFTE: Leder i Stortingets
næringskomite Geir Pollestad (Sp) ber representantene
i komiteen si fra når de eier aksjer i selskaper som blir
berørt av poltikken de utformer i komiteen. Foto: Vidar
Ruud / NTB scanpix

 PENGER I SELSKAPER DE REGULERER: Odd Omland
(Ap), Jørund Rytman (Frp) og Ove Trellevik (H) eier
aksjer i henholdsvis Telenor, Kongsberg gruppen og
Austevoll Seafood. Foto: Dagbladet/Scanpix/Stortinget

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/svKWF8jJ
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Aksjonærregisteret har nå åpnet seg for 
innsyn. Jørund Rytman (Frp) og hans kolle-
ger i politikken bør gjøre det samme. 

LeDer

Dette skjer på dt.no i dag

TimeLapse 
av månen
Se fabelaktig timelapse 
av måneformørkelsen 
på DT.NO.

Disney-
DiLLa 
Se den fantastiske 
Disney-samlingen som 
er til salgs – på DT.NO.

Den økonomiske gevinsten politikeren 
Rytman eventuelt kunne ha hentet ut 
ved å forsøke å påvirke Kongsberg 
Gruppens aksjekurs gjennom, er så liten 
at den ikke er egnet til å utløse noen stor 
harme. Det er allikevel uheldig at Ryt-
man selv ikke har reflektert over sam-
menhengen mellom aksjeposten i 
Kongsberg-selskapet og  den politiske 
posisjonen han befinner seg i.
Hvis du på den ene siden er en politiker 
som argumenterer for å selge våpen til 
Israel og på den andre siden er en privat 
investor som eier aksjer i selskapet som 
kan tjene på det, vil det være lett for den 
som ønsker det å så tvil om din habilitet. 
Du er per definisjon inhabil hvis det 
foreligger omstendigheter som er egnet 
til å svekke tilliten til din upartiskhet.  
 – Flere politikere burde investere i 
aksjer, sier Jørund Rytman. Det er ikke 
forbudt for en politiker å handle aksjer. 
Men det er ikke forbudt for en politiker å 
være åpen heller. Jørund Rytman burde 
ha rapportert inn sin lille aksjepost i 
KongsbergGruppen. Eller kvittet seg 
med den.  
Det kan selvsagt fremstå som flisespik-
keri å henge seg opp i Rytmans lille 
aksjepost. Dette handler imidlertid ikke 
mest om flisespikking. Det handler om 
prinsipper. I dette tilfellet det som for 
politikere burde være to av de helligste 
av dem alle: Habilitetsprinsippet og 
åpenhetsprinsippet.  

Dette handler 
imidlertid ikke 
mest om flise-
spikking. Det 
handler om 
prinsipper.

Journalister, og alle andre som ønsker 
det, kan fra nå av be om innsyn i hva 
enkeltpersoner og selskaper eier av 
aksjer. Avisen Dagbladet fulgte denne 
uken opp åpningen av aksjeregisteret 
med å undersøke hva våre næringspoliti-
kere på Stortinget eier av aksjeposter. 
Frp-  og Buskerudrepresentant Jørund 
Rytman (bildet) er blant stortingspoliti-
kerne som blir omtalt under tittelen: 
«Tjener penger på selskaper de regule-
rer». Dagbladet kan fortelle at Jørund 
Rytman eier aksjeposter i to selskaper 
han har mulighet til å påvirke fra sin post 
i næringskomiteen. Avisen vier spesielt 
eierposten i våpenprodusenten Kongs-
berg Gruppen ASA stor plass. Rytman 
har pleiet direkte kontakt med Kongs-
berg Gruppen, både via møter og årlig 
grillfest, samtidig som han har hatt 
eierinteresser i bedriften. Som medlem 
av næringskomiteen har han argumen-
tert for å redusere statens eierandel i det 
samme selskapet.   
rytman har ikke brutt noe formelt 
regelverk. Stortingsrepresentanter en 
nemlig ikke forpliktet til å rapportere inn 
eierinteresser under 90.5000 kroner i 
Stortingets interesseregister. Rytmans 
aksjepost i KongsbergGruppen er mer 
beskjeden enn som så, den har per nå en 
anslått verdi på i underkant av 25.000 
kroner. Han har eid aksjene omtrent like 
lenge som han har sittet på Stortinget, 
han kan ikke huske kjøpstidspunktet 
nøyaktig. 

Rytman og 
reglene

"

Rytman og reglene 
 Drammens Tidende. 29.09.2015. Side: 2 
© Drammens Tidende 
Les hele nyheten på http://ret.nu/Eb2b1ifZ
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6 Nyheter

Dagens Næringsliv har 
gått gjennom det nylig 
offentliggjorte aksjo-
nærregisteret for 
departementsråder, 
statssekretærer og 

politiske rådgivere. Det viser at en 
rekke av landets mektigste byrå-
krater og politikere har aksjer for 
betydelige beløp. 

For eksempel:
l Departementsråd i Landbruks- 
og matdepartementet Leif Forsell: 

759.097 kroner i blant annet to 
oppdrettsselskaper.
l Regjeringsråd ved Statsminis-
terens kontor (SMK) Nina Frisak: 
475.000 kroner i Arendal Fosse-
kompani.
l Statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 
Paul Chaffey: 1.528.020 kroner i 
blant annet Frontline. 

Men i motsetning til stortingsre-
presentanter og statsråder er de 
ikke pliktig å oppgi sine økono-
miske interesser i et offentlig til-
gjengelig register. Det finnes heller 
ingen felles retningslinjer for hvor-
dan de øverste byråkratene i Norge 
skal håndtere aksjekjøp. Det bør 
det bli, ifølge lederen i Stortingets 
næringskomité, Geir Pollestad (Sp). 

Statsråd Jan Tore Sanner er 

overfor DN åpen for å «forsterke 
de etiske retningslinjene». 

Åpenhet, åpenhet, åpenhet
Pollestad mener det bør være like 
store krav til åpenhet for departe-
mentsråder og statssekretærer 
som for stortingsrepresentanter 
og statsråder. Og at de alle 
sammen bør holde seg unna 
enkeltaksjer. 

– Hvis en måler ut fra mengde 
makt, er det ingen grunn til å skille 
mellom oss, statsråder, departe-
mentsråder og statssekretærer, 
sier han. 

Han får støtte av sin komitékol-
lega Øyvind Korsberg (Frp). Begge 
vil at dagens åpenhetsregister 
også bør gjelde toppbyråkrater og 
statssekretærer. 

– Det viktigste er åpenhet. Og at 
grensen for å registrere aksjer bør 
være null, ikke 1G som i dag. For 
departementsråder bør en kunne 
stille enda strengere krav. De bør 
ikke eie enkeltaksjer, sier Polle-
stad. 

– Et forbud?
– Nei, jeg mener de bør ha alle 

forutsetninger for selv å forstå at 
det ikke er lurt. En som blir valgt 
inn på Stortinget, bør kunne 
beholde aksjene i en familiebe-
drift, men hvis man ikke må eie 
enkeltaksjer, bør man avstå fra 
det. Det er ikke noe stort offer å 
måtte selge en Telenor-aksje og 
sette pengene i et fond, sier Polle-
stad. 

Øverste byråkrat i Landbruks- 
og matdepartementet (LMD), Leif 

Forsell, har investert tilsammen 
for nærmere 800.000 kroner i 
blant annet DNB og Gjensidige, 
men også henholdsvis 40.000 
kroner og 250.000 kroner i opp-
drettsselskapene Marine Harvest 
og Bakkafrost. Mattilsynet, som er 
kontrollinstans overfor oppdret-
terne, er underlagt Forsells depar-
tement. 

– Departementene har lagt stor 
vekt på at Mattilsynet skal være 
uavhengig i tilsynsrollen og at 
vedtakskompetansen plasseres 
slik at klagebehandling skjer i 
Mattilsynet. Jeg ser derfor ingen 
problemer med å være eier av 
aksjer i de to nevnte oppdrettssel-
skapene. Bakkafrost driver forøv-
rig sin oppdrettsvirksomhet på 
Færøyene hvor Mattilsynet ikke 

Vil ha strengere aksjeregler

POLITIKK 
Tore Gjerstad, 
Anne Kari Haug  
og Kristian Skard
Oslo

Regjeringsråd Nina Frisak har aksjer i et 
kraftselskap. Statssekretær Paul Chaffey 
har gått tungt inn i Frontline. Ifølge 
lederen i Stortingets næringskomité  
bør de ut av enkeltaksjer.

tirsdag 29. september 2015 | Dagens Næringsliv

Vil ha strengere aksjeregler 
 Dagens Næringsliv. 29.09.2015. Side: 6-7 
Tore Gjerstad|Anne Kari Haug|Kristian Skard Oslo 
© Dagens Næringsliv 
Les hele nyheten på http://ret.nu/9Zzsm1Y3
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7

Vil ha strengere aksjeregler

Leder Geir Pollestad (Sp) i 
Stortingets næringskomité 
mener de øverste byråkratene i 
Norge burde hatt felles retnings-
linjer for aksjekjøp.  
Foto: Tomas Alf Larsen

Har aksjer: Leif Forsell, 
departementsråd  
i Landbruks- og 
matdepartementet.

Har aksjer: Nina Frisak, 
regjeringsråd ved 
Statsministerens kontor 
(SMK). 

Har aksjer: Paul Chaffey, 
statssekretær i 
Kom    munal- og moderni-
seringsdepartementet.

Arendals fossekompani asa
Sum aksjeverdier

 475.000
 475.000

2015         gra�kk/Kilde: Aksjonærregisteret

Toppene som 
eier aksjer
Departementstoppenes 
aksjer på børsen.
Børsverdi over 100.000 kroner.

Regjeringsråd, Nina Frisak,
Statsministerens kontor

P/F Bakkafrost
Aker asa
Veidekke asa
Marine harvest asa
Dnb asa
Telenor asa
Ocean yield asa
Gjensidige forsikring asa
Entra asa
Sum aksjeverdier

234.500
 37.835
 36.875
 41.160

 108.375
 75.750

 32.560
 108.580

 83.462
 759.097

Departementsråd, Leif Forsell,
Landbruks- og matdepartementet

Questerre energy corporation
Funcom N.V.
Frontline ltd
Rec silicon asa
Sum aksjeverdier

 885.500
 92.920

 282.000
 267.600

 1.528.020

Statssekretær, Paul Cha�ey
Kommunal- og moderniserings-
departementet

Sas ab
Frontline ltd
Storebrand asa
Rec silicon asa
Agasti holding asa
Sevan marine asa
Sum aksjeverdier

74.346
 5.640

 58.400
 43.539
 11.000
 4.000

 196.924

Statssekretær, Thor Kleppen Sættem,
Arbeids- og sosialdepartementet

Norsk hydro asa
Statoil asa
Sevan marine asa
Yara international asa
Sum aksjeverdier

 16.976
 39.360

 400
 100.140
 156.876

Statssekretær, Sigbjørn Aanes,
Statsministerens kontor

har tilsynsansvar, skriver Forsell i 
en epost til DN. 

Regjeringsråd ved Statsminis
terens kontor (SMK), Nina Frisak, 
landets mektigste byråkrat, har 
aksjer for nærmere en halv million 
kroner i kraftselskapet Arendal 
Fossekompani. 

SMK opplyser at «Posten ble 
overtatt som en del av arv/skifte 
ifjor» og hun «har ikke vært invol
vert i saker hvor det har vært reist 
inhabilitetsutfordringer knyttet 
til dette».

Høy bevissthet
Det finnes i dag ingen felles ret
ningslinjer for hvordan de øverste 
byråkratene i Norge skal håndtere 
aksjekjøp. Ved SMK er reglene 
strenge: 

«SMK har klare retningslinjer 
for ansattes handel med verdi
papirer. Retningslinjene omhand
ler både en høy generell bevisst
het rundt handel og eierskap til 
finansielle instrumenter, samt 
spesifikke krav om at ansatte ved 
tiltredelse skal melde fra dersom 
de har finansielle instrumenter 
for mer enn kr 20 000, og tilsva
rende løpende melde fra om han
del over samme beløp under 
ansettelsesforholdet. Det er også 
krav om bindingstid ved handel. 
Melding om eierskap og transak
sjoner skal gis til Administrativ og 
konstitusjonell avdeling ved 
ekspedisjonssjefen.» 

Leif Forsell i LMD trenger deri
mot ikke å melde fra og kan 
handle aksjer uten bindinger. 

– Det er ingen sentrale regler 
om at statsansatte plikter å opp
lyse om eierandeler i verdipapirer 
til sine arbeidsgivere. Landbruks 
og matdepartementet har ikke 
særskilte retningslinjer ut over 
opplysnings og lojalitetspliktene 
som ligger i de allment gjeldende 
etiske retningslinjer for statsan
satte, skriver Forsell til DN. 

Han kjøpte også aksjer i selska
pene Ocean Yield og Entra da de 
ble børsnotert og mens han satt 
som departementsråd. 

Sanners ansvar
Det er Kommunal og modernise
ringsdepartementet som har 
ansvaret for regelverket. Statsråd 
Jan Tore Sanner ser behovet for en 
gjennomgåelse. 

– I dag har noen departementer 
med tilknytning til næringsvirk
somhet, også slike regler for sine 
ansatte. Vi vil vurdere om det er 
nødvendig å forsterke de etiske 
retningslinjene for statsansatte 
med tanke på handel med enkel
taksjer/verdipapirer, skriver San
ner i en epost til DN.    

Han påpeker at «i utgangs
punktet vil forvaltningslovens 
regler om habilitet, verdipapir
handelloven og etiske retningslin
jer for statsansatte dekke situasjo
ner der ansatte eier aksjer. Hånd
bok for politisk ledelse fra SMK 
har retningslinjer for politikeres 
kjøp og salg av aksjer».

Disse retningslinjene sier blant 
annet at politiske medarbeidere 
«bør utvise en betydelig grad av 

aktsomhet ved sine disposisjoner 
i aksjemarkedet». Statssekretær 
Julie Brodtkorb (H) ved SMK 
understreker dette overfor nye 
politiske medarbeidere:

– Alle som kommer inn i regje
ringsapparatet, har en samtale 
med meg først. Der må de fortelle 
om eventuelle næringsinteresser, 
sier hun.

DN har kontaktet statssekretæ
rene Sigbjørn Aanes (H), Thor 
Kleppen Sættem (H) og politisk 
rådgiver Lars Joakim Hanssen 
(Frp) som også eier aksjer, men 
har ikke lykkes å få en kommentar 
fra dem. Statssekretær Paul Chaf
fey ønsker ikke å kommentere sitt 
aksjeinnehav.

tore.gjerstad@dn.no
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+ Les mer:
Hver lørdag finner du alle
økonominyhetene i seksjon 2

Detnorskeer tuftetpå
trøndersk investeringsvilje og
gründerånd,mende sju
gründerne fraTrondheim,
Stjørdal og Inderøyer for
lengstuteav ledelsen i
oljeselskapet.
Nå viser det seg at trønderne
også står svakt på eiersida.
Ifølge Aksjonærregisteret, som
Skatte-etaten nylig åpnet for
offentlig innsyn, viser at bare
4,2 prosent av aksjene i Det
norske er eid av enkeltpersoner
eller selskapermedpostadresse
i Trøndelag.

Største trøndernr. 38
Tallene er fra årsskiftet 2014/15.
Tre av fire trønderaksjonærer
har tilhold i Trondheim, mens
resten er spredt over hele
regionen.
Faktum er at Oslo sitter med

bukta og begge endene i det
trønderske oljeselskapet. Til
sammen eier investorer med
postadresse Oslo 76 prosent av
aksjene. Kjell Inge Røkke-kon-
trollerte Aker Capital på Aker
Brygge er den dominerende
eieren med en eierandel på 50
prosent.
Siden den spede starten i

2005, har Det norske vært
gjennom børsnotering, fusjon-
er og oppkjøp. Konsekvensen
er at de fleste opprinnelige
aksjonærene er blitt vannet ut.
På lista over de største aksjo-

nærene må vi helt ned til
38.-plass for å finne den første
trønderen. Det er Sparebank1

SMN Invest, som eier 0,2 pro-
sent avaksjene.Nesten likemye
eies av Heglund- og Brekke-
familiene, mens gründerne
Anton Tronstad, Erik Haugane
og Arne Grønlie fortsatt eier
rundt 0,15 prosent hver.
Med fredagens sluttkurs på

Oslo Børs, er aksjeposten til
hver av de tre gründerne verdt
14-15millioner kroner.
Foruten Aker Capital, er lista

over de største eierne dominert
av norske ogutenlandske fond.

Mange småaksjonærer
Det norske har røtter helt til-
bake til 2001,mendet var først i
2005 at oljeselskapet ble eta-
blert med trønderske eiere.
Kjente trondheimsfjes som
Kaare M. Gisvold, Trond
Brekke, Terje Roll Danielsen og
Gunnar Heglund vrengte lom-
mene, og greide å skrape sam-
men 160 millioner kroner i ny
egenkapital.

I dag har gjennomsnittsaks-
jonæren fra Trøndelag en be-
skjeden eierandel, men i antall
erde fortsattmange. IfølgeAks-
jonærregisteret er hver femte
aksjonær i Det norske bosatt i
Trøndelag.
Det gleder Det norskes

kommunikasjonsdirektør Rolf
Jarle Brøske.
– Det var mange trønderske

aksjonærer som gikk inn da
selskapet ble etablert som Per-
tra i sin tid. Mange av dem er
med fortsatt. Det viser at de har
tro på selskapet, og det synes vi
er positivt, sier han.
– Hva tenker du om at tre

fjerdedeler av aksjene eies av
investorer iOslo?
– Det understreker at Aker er

vår største eier. Det er avgjø-
rende for regnestykket. Men
det viktigste det forteller meg,
er at Det norske er et virkelig
rendyrket norsk oljeselskap. Vi
har hovedkontor i Trondheim,
opererer utelukkende på norsk
sokkel, og den store majorite-
ten av eierskapet er helnorsk.
– Er det et poeng for dere at

flest mulig aksjonærer hører
hjemme i Trøndelag?
– Jeg håper at så mange som

mulig synes det er interessant å
investere i Det norske, uav-
hengig av postadresse. Det er
klart det er hyggelig å se at så
mange trøndere velger å inve-
stere i selskapet, og åpenbart
følger med oss. Vi får ofte hen-
vendelser fra aksjonærer i
Trøndelag. Det liker vi, fordi vi
vil ha engasjerte eiere, svarer
Brøske.
BÅRDOVEMOLBERG95021523
baard.ove.molberg@adresseavisen.no

Trønderske investorerhar ikkemyedeskulle sagt i sitt
egetoljeselskap.

Trønderneeier
bareen flikav
Detnorske

Jeghåperat så
mangesommulig
synesdeter
interessantå
investere iDet
norske,uavhengig
avpostadresse.
Rolf Jarle Brøske,
kommunikasjonsdirektør
i Det norske

Det norske har hovedkontor i Residence-kvartalet på Torvet i Trondheim sentrum.
Foto: FOTO: MORTEN ANTONSEN

»Trondheim

Oljeselskap

«

Befaring: Under tingrettssaken var
partene på befaring på kulturhuset
på Frøya. Nå er det klart at Gustav
Witzøes (t.h.) selskap Kverva får
trekke fra tilskuddet på skatten.
Fra venstre: investeringsdirektør
Thomas Jessen i Kverva og prosjek-
direktør Svein Jarle Midtøy ved
kulturhuset. Foto: GLEN MUSK

Nybygg: Gjennom selskapet Kverva ga oppdrettsgründer Gustav
Witzøe 50 millioner kroner til byggingen av ny skole og kulturhus på
Frøya. Foto: GLEN MUSK

Trønderne eier bare en flik av Det norske 
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Endelig er vår kompakte SUV tilbake.
Mer moderne, mer allsidig og mer sofistikert. Her får du design, kjøreegenskaper og førermiljø
i toppklasse. Og bagasjeplass du ikke trodde var mulig. Velg mellom 1,5 l bensin og 1,6 l diesel.

HR-V: Drivstofforbruk blandet kjøring: 4,0–5,7 l/100 km. CO2-utslipp: 104–134 g/km. Miljøklassifisering: EURO 6. Imp.: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). www.honda.no

■ Honda HR-V fra kun 249.900,-

Østlandsk Auto Østlandsk Auto AS
Herbergveien 15, 1710 Sarpsborg
Tlf.: 69 15 89 89

Man-ons: 08.30 - 17.00
Torsdag: 08.30 - 19.00
Fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 14.00

LANSERINGSKAMPANJE
Ved kjøp av ny Honda i kampanjeperioden,
21/9 - 3/10, får du komplette vinterhjul
og serviceavtale eller hengerfeste for
kun kr 9.900,-

4 Halden arbeiderbladTirsdag 29. september 2015nyHeter

En mann i 60-årene ble natt til i dag pågrepet etter 
tumulter med en kvinne. Men den eldre mannen overga 
seg ikke uten dramatikk da politiet kom.

Forholdet skjedde natt til tirsdag på en adresse i 
Halden sentrum.

Da politiet kom for å pågripe mannen, møtte han dem 
med en trukket kniv.

– Mannen ble påsatt håndjern, og sitter nå i arresten 
hos oss, sier politiets operasjonsleder til HA tirsdag 
morgen.

Ingen personer skal ha kommet til skade under 
pågripelsen.

Truet med kniv
Den varme høstsola vi har hatt i Halden og Aremark de 
siste dagene, ser ut til å bli værende litt til.

Er du en av de heldige som har nettopp har startet 
høstferie, kan du glede deg over ukas varsel fra meteoro-
logene. De lover nemlig pent vær i flere dager til.  

For mens Nord-Norge forbereder seg på årets første 
høststorm, har uka startet på best mulig vis i distriktet. 

– Vi snakker lettskyet pent vær, og behagelige 
temperaturer på dagtid, sier statsmeteorolog Anita 
Ager-Wiik.

Bare å nyte ferien
Flere tusen våpen i Norge er registrert på eiere som ikke 
er i live. I Østfold alene dreier det seg om rundt 3.500, 
skriver NRK Østfold.

Politiet innrømmer overfor NRK at de ikke har gode 
nok rutiner for innsamling av våpen når personer dør.

– Det er viktig for politiet å få kontroll på hvor våpnene 
befinner seg og kontroll på at ingen tar over disse 
våpnene, uten at det skjer med politiets tillatelse, sier 
Steinar Talgø i Politidirektoratet.

Hvis du har arvet et våpen og er usikker på om det er 
innenfor reglementet, kan du ta kontakt med Østfold 
politidistrikt.

Vil ha inn våpen

Begge kommunesty-
repolitikere til Miljø-
partiet De Grønne i 
Halden har aksjer i 
Statoil.
Morten Ulekleiv og thoMas 
lilleby
morten.ulekleiv@ha-halden.no
414 14 004

– Dette er aksjer jeg har hatt i 
mange år, men jeg har aldri ak-
tivt kjøpt aksjer i Statoil. Dette 
er aksjer jeg har fått som et re-
sultat av fusjoner og fisjoner i 
Hydro for mange år siden. Det 
kan godt være at jeg bare reali-
serer dem, forklarer Øivind 
Holt.

I forrige uke ble aksjonærre-
gisteret frigitt. På HAs nettsider 
kan du se oversikten over alle 
eierpostene politikerne i kom-
munestyret i Halden sitter på.

Det mest oppsiktsvekkende 
er kanskje aksjepostene til Mil-
jøpartiet De Grønnes to repre-
sentanter i kommunestyret. De 
er tydelige på at de ønsker et 
grønt skifte og at klimagassut-
slipp, knyttet til olje og gass, 
skal reduseres med 100 prosent 
i de store byene. De gikk til valg 
på et oppgjør med ensidig sat-
sing på oljenæringa og vil fase 

ut all olje- og gassvirksomhet i 
løpet av 20 år.

Likevel viser det seg at både 
Øivind Holt og Vibeke Julsrud 
har aksjer i Statoil. HA stiller de 
spørsmålet om det er greit at de 
to miljøpolitikerne sitter på ak-
sjer i Norges største oljeselskap.

Men det må ikke nødvendig-
vis være negativt å eie aksjer i 
et oljeselskap, hevder Øivind 
Holt, som også understreker at 
Staten eier 35 prosent av aksje-
ne og at aksjonærene sammen 
med staten kan bidra til at Sta-
toil blir en del av det omtalte 
grønne skiftet.

– Statoil kan gjerne bli et 
energiselskap som driver med 
grønn energi. Det har også vært 
aksjoner for å få Statoil til å kut-
te ut den forurensende delen av 
virksomheten sin, understre-
ker De Grønnes frontfigur i Hal-
den.

Det er ikke noe til hinder for 
at folkevalgte har aksjer.

– Jeg har alltid drevet egen 
virksomhet og har derfor ingen 
pensjonsordning. For meg har 
det derfor vært helt nødvendig 
å gjøre noen økonomiske plas-
seringer, forteller Holt.

For Vibeke Julsruds del drei-
er det seg bare om en svært li-
ten aksjepost, verdt noen få 

hundrelapper, og i likhet med 
Øivind Holt har heller aldri hun 
kjøpt aksjene i Statoil.

– Dette er aksjer jeg har arvet 
av min mor. Det er så lite at jeg 

må innrømme at jeg aldri har 
tenkt på det. Men det var fint at 
dere minnet meg på det, for nå 
fikk jeg noe å tenke på. Selv om 
verdien er liten handler det jo 

om det prinsipielle, sier Juls-
rud.

Miljøpartiet de Grønne vil fase ut norsk oljeproduksjon, men:

de eier oljeaksjer

MilJØPOlitiKer: Øivind Holt sto øverst på listen til Miljøpartiet de Grønne ved høstens valg. Her er 
han på bedriftsbesøk hos Saugbrugs. arKivfOtO

De eier oljeaksjer 
 Halden Arbeiderblad. 29.09.2015. Side: 4 
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Stortingsrepresentant Odd 
Omland (Ap) selger sine 
aksjer i Telenor og Aker 
etter Dagbladets avsløring 
av flere næringspolitikeres 
eierinteresser.

KRISTIANSAND

– Jeg ser at det kan stilles spørs-
mål ved dette, og kommer der-
for til å kvitte meg med aksjene 
innen nyttår, sier Omland til Fæ-
drelandsvennen.

Vest-Agder-representanten 
Odd Omland sitter i næringsko-
miteen på Stortinget samtidig 
som han eier aksjer for 110.000 
kroner i Telenor og omlag 50.000 
kroner i Aker ASA.

Etter at Aksjonærregisteret ble 
åpnet i forrige uke, har Dagbladet 
avdekket at en rekke stortingsre-
presentanter eier aksjer i selska-
per som er avhengig av lover og 
regler de samme politikerne er 
med å vedta. Eksempelvis ble ei-
erskapsmeldingen, som også be-
rører Telenor, behandlet i vår.

«Folkeaksjer»
– Jeg har vært helt åpen om det-
te, og mener jeg har gjort alt et-
ter boken, sier Omland som ble 
innvalgt på Stortinget i 2013. Før 
det var han ordfører i Kvinesdal 
siden 2003.

– Telenoraksjene er de såkal-
te «folkeaksjene» som jeg - og 
53.000 andre nordmenn - kjøpte 
i 2000 før Telenor gikk på børs, 
forklarer han.

– Jeg førte aksjeposten inn i in-
teresseregisteret på Stortinget i 
tråd med regelverket. Og før eier-
skapsmeldingen skulle behand-
les gikk jeg til presidentskapet og 
spurte om aksjene kunne medfø-
re problemer for min habilitet.

– Burde du ikke selv tenkt at det 

kunne gjøre nettopp det?
– Jo, det var jo akkurat det jeg 

gjorde, og det var derfor spurte 
jeg presidentskapet. Jeg gjorde 
det klart at hvis aksjene medfør-
te at jeg ble inhabil, ville jeg sel-
ge dem. I desember 2014 fikk jeg 
skriftlig forsikring om at de ikke 
hadde betydning for habiliteten. 
Jeg har også orientert fraksjonen 
i næringskomiteen om mitt eier-
skap, og har ikke prøvd å skjule 
noe, sier Omland.

komitéreise til asia
Med 54 prosent av aksjene, er 
Staten majoritetseier i Telenor. 
Og samtidig som Omland er ak-
sjonær, er han som politiker med 
på å bestemme hvilke regler som 
skal gjelde, og hvordan staten 
skal forvalte sitt eierskap. 

I fjor var han også på reise med 
næringskomiteen i Myanmar og 
India, og fikk erfare hvordan Te-
lenor investerer milliarder for å 
ekspandere i nye markeder.

Etter at Dagbladet nå har satt 

søkelys på både hans og flere an-
dre politikeres dobbeltroller, vil 
Omdal kvitte seg både med Te-
lenoraksjene og Aker-aksjene 
som han også kjøpe for 15 år si-
den.

– Selv om jeg føler at det for-
melle er i orden, og at jeg har spilt 
med åpne kort fra dag én, ser jeg 
jo at når det problematiseres på 
denne måten er det ryddigst å sel-
ge, sier han.

Andre medlemmer av nærings-
komiteen som sitter på aksjer 
som kan medføre dobbeltroller 
er i følge Dagbladet blant andre 
Ove Trellevik (H) fra Hordland 
som har en aksjepost på 600.000 
kroner i fiskeri- og oppdrettssel-
skapet Austevoll Seafood, og en 
mindre post i John Fredriksen-
selskapet Marine Harvest. Og Jø-
rund Rytman (Frp) fra Buskerud 
eier aksjer i blant annet Kongs-
berg Gruppen ASA..

TeksT: Tone Sandberg
tone.sandberg@fvn.no - 90178127

Aksjevinnere

I går
Intex Resources 13,79
Birdstep Technology 7,55
Itera 7,41
DOF 6,71
Skiens Aktiemølle 5,29

Siste uke
Wilson 17,73
Birdstep Technology 14,00
Havfisk 11,69
Petrolia 11,62
Norwegian Energy Co. 10,64

Siste år
Frontline 184,24
NRC Group 162,89
NEL 127,98
Havfisk 115,89
Medistim 110,20

Akastor                   0,30    11,40 25,90 9,02 123769 3090
Arendals Foss     -    - 2189,00 1702,00 - 4594
Byggma                    1,25    74,50 76,00 35,70 2131 589
Deep Sea Supply           -0,02    1,97 8,85 1,90 47178 515
Sevan Drilling            -    8,13 43,60 8,60 14485 242
Sevan Marine              -0,20    17,70 25,00 14,25 419 931
Siem Offshore             -    1,78 6,25 1,55 78051 1499
Sparebanken Sør           -    - 206,00 182,00 1500 887

Valuta

128,45

101,37

9,58

13,03

7,14

8,58

Nibor står for «Norwegian Inter Bank Offered 
Rate», altså renten som benyttes banker imellom.

OljeBørsindeks

Sluttnotering: 570,53 -1,62%

sep-14 sep-15

Sluttnotering: 48,21 -0,70%

sep-14 sep-15

børsen i går

Aksjetapere

I går
Archer -13,20
EMAS Offshore -12,93
Dolphin Group -10,34
Norwegian Energy Co. -8,13
Aqualis -7,22

Siste uke
SeaBird Exploration -25,00
Dolphin Group -23,53
EMAS Offshore -22,31
Electromagnetic Geo. -18,52
Archer -15,89

Siste år
Norwegian Energy Co. -97,11
SeaBird Exploration -96,67
Dolphin Group -92,19
Archer -87,50
Polarcus -87,21

NOK / 100 DKK

NOK / 100 seK

NOK / 1 eUr

NOK / 1 gbP

NOK / 100 JPY

NOK / 1 UsD

Sørlandsaksjer
 Endring  Siste  Høyeste  Laveste  Omsatt siste  Markeds
   kurs  12 mnd.  12 mnd.  dag (tusen)  verdi (mill.)

Aker Solutions            -1,11    29,39 70,00 26,25 303928 7976
DNB                       -2,00    105,40 143,00 100,90 2848638 171675
Marine Harvest            -1,50    105,10 110,30 79,50 1649719 47300
Norwegian Air Shtl.     -6,40    329,90 386,00 180,00 209521 11797
Norsk Hydro               -0,79    27,51 47,88 25,14 8687696 56164
Orkla                     -0,85    62,00 67,20 46,98 1241056 63031
Seadrill                  -3,07    48,93 175,10 50,20 2695285 24111
Statoil                   -3,30    119,10 176,50 113,90 3295776 378607
Yara International        0,30    334,30 444,60 284,40 745046 91960

Utvalgte aksjer
 Endring  Siste  Høyeste  Laveste  Omsatt siste  Markeds
   kurs  12 mnd.  12 mnd.  dag (tusen)  verdi (mill.)

StrømRente 3mnd Nibor

sep-14 sep-15 sep-14 sep-15

Strømpris (øre/kwh - grossist.)

Rentebarometer boliglån
5 beste                                                                       Effek.            Nomin. 5 dårligste                                                               Effek.            Nomin.

Etne Sparebank 2,011 1,95
Akademikerne 2,827 2,70
Swedbank Norge NUF 2,857 2,75
OBOS Banken 2,868 2,75
Sparebanken Øst 2,936 2,75

Larvikbanken Brunlanes S. 4,849 5,30
Bank 1 Oslo Akershus 4,816 4,60
Fornebu Sparebank 4,577 4,65
Larvikbanken Brunlanes S. 4,381 4,85
Larvikbanken Brunlanes S. 4,381 4,70

AKSJONÆRREGISTERET. Politikere i dobbeltroller

– Jeg mener jeg har gjort alt etter boken, men når det problematiseres 
på denne måten, ser jeg at det er ryddigst å selge, sier stortingsrepre-
sentant Odd Omland (Ap)  FoTo: Tore André BAArdsen

Selger aksjene sine

Glencore-aksjen falt solid på 
London-børsen mandag.

KRISTIANSAND

«Råvaregigant stuper i London» 
meldte nettavisen E24.no man-
dag formiddag. På det tidspunkt 
var Glencore-aksjen ned 15 pro-
sent fra børsslutt fredag. Da Fæ-
drelandsvennen så på kursen en 
drøy time senere, var fallet økt til 
21 prosent.

Det nye nå er at finanshuset In-
vestec offentliggjorde en analyse 
av Glencore-konsernet med nega-
tiv konklusjon. Men at Glencore 
sliter på børsen, omtalte Fædre-
landsvenne senest for snaue tre 
uker siden. Det multinasjonale 
råvareproduksjons- og handels-
konsernet er hardt rammet av 
globalt råvareprisfall. Både nik-
kel, olje, kull, kobber og mye an-

net har falt kraftig i pris, særlig 
grunnet forventninger om min-
dre etterspørsel fra Kina. Nå 
planlegger Glencore å kutte ut-
byttebetaling, selge eiendeler, re-
dusere produksjon og hente inn 
friske penger for å redusere gjel-
den fra 30 til 20 milliarder dollar 
innen utgangen av 2016. Finans-
avisen siterte nylig finansanalyti-
ker Bastian Winde Harbo, som sa 

at «Glencore red høyt på råvare-
bølgen frem til børsnoteringen i 
2011. Med oppkjøpet av gruvesel-
skapet Xstrata for over 80 milliar-
der dollar i 2013 fløy de for nære 
solen, og har siden det slitt med 
den giftige kombinasjonen av høy 
gjeld og fallende råvarepriser».

– Jeg kan bare uttale meg om 
Nikkelverket, og der tar vi ett 
steg om gangen. Vi planlegger 
for full aktivitet i 2016 og setter 
av ti årsverk til å jobbe med den 
planlagte investeringen i et nytt 
kobberelektrolyseanlegg, sier ad-
ministrerende direktør Øivind St-
enstad ved Glencore Nikkelverk i 
Kristiansand.

Han lar seg ikke lokke ut på 
glattisen med spekulasjoner om 
konsernet fortsatt vil ha de nød-
vendige midlene til milliardinves-
teringen, som statlige Enova har 
lovet å støtte med 380 millioner 

Kraftig Glencore-fall

Glencore Nikkelverk i Kristian-
sand.  FoTo: rune Øidne reinerTsen

 Økonomi

 tirsdag 29. september 2015  •  17

Selger aksjene sine 
 Fædrelandsvennen. 29.09.2015. Side: 17 
Tone Sandberg 
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– Det er blitt sommykpornografi,
sukker mannen med det grå
skjegget. Det han snakker om, er
dagens romantiske komedier. Til-
feldigvis er mannen Rob Reiner,
regissøren som stod bak filmhis-
toriens mest berømte orgasmefa-
kingsscene, med Meg Ryan og
Billy Crystal i «When Harry Met
Sally». Når han er utmattet av at
det er så mye sex på film, er det
kanskje et tegn på noe?

REINER SUKKER over at såman-
ge av demuntre kjærlighetshisto-
riene på film nå har mer seksuelt
innhold og høyere aldersgrense
enn hva som var tilfellet på nitti-
tallet. Og det er er sant at sex er et
mer ruvende tema nå enn før. I
Judd Apatow-komedier som
«Knocked Up» og «The 40 Year
Old Virgin», i sommerens «Train-
wreck», som han laget sammen

medAmy Schumer, i her-har-du-
premisset-mitt-titler som «Sleep-
ing with other People», «Friends
With Benefits» og «No Strings
Attached»: Sex kommer inn i his-
torien tidlig, gjerne under hard
belysning og akkompagnert av
anspente samtaler, og følges av
famling og analyser. Det er be-
klemmende skildringer av noe
som i aller høyeste g rad kan være
beklemmende, satt i scene av folk
somgjerne ser deg vri deg litt i ki-
nosetet.

NÅ KAN DET se ut som Reiner
avfeier dem alle uten å ta høyde
for kvalitet. Judd Apatows kome-
dier, klissete og rett frem som de
er, er ofte smarte utforskninger av
hvordan det er å nærme seg sek-
sualiteten fra en underlegen og
usikker posisjon. De setter kan-
skje ikke fingeren på noen erogen
sone, men i alle fall på et ømt
punkt, og antagelig gir de gjen-
klang i et seksuelt liberalt publi-
kum der ganske mange nok er
mer komfortablemed å være nak-
ne overfor en annen rent fysisk,
enn å kle av seg emosjonelt.

MEN NOE går også tapt under
den frisinnede flombelysningen.

«GAMLE DAGER»: George Clooney og Jennifer Lopez brant opp lerretet i «Utenfor rekkevidde». I dag
ville de antagelig kastet klærne langt tidligere i filmen. Foto: Universal Pictures

SIGNALER

Inger Merete
Hobbelstad
imh@dagbladet.no

Er det for mye sex i
romantiske komedier?

Den nakne sannhet

Oslo kommune la1,5millioner kroner på bordet for å sikre seg at
Jo Nesbøs «Snømannen» blir filmatisert i Oslo og ikke i Stock-
holm.
Men svenskene kom aldri med et konkret tilbud, melder NRK.
Vi sender en lang gulrotnese til kulturbyråd Hallstein Bjercke.

Snømannen smeltet

Dagbladet har i flere artikler rettet søkelyset
mot våre folkevalgtes uheldige atferd. Til

sammen har stortingsrepresentanter hemmelig-
holdt aksjer til en verdi av 10 millioner kroner.
Og i går avslørte Dagbladet at Ove Trellevik, som
representer Høyre i næringskomiteen på Stortin-
get, har vært med på å utforme og vedta politikk
som vil begunstige ham selv gjennom hans in-

vesteringer i fiskeri-
og oppdrettssel-
skaper. Han har i
tillegg hatt lobby-

møter med de samme selskapene.
Trellevik er ikke alene. Seks av 14 representan-
ter i næringskomiteen eier aksjer i selskaper de
gjennom sitt virke legger rammene for. Frem-
skrittspartiets Jørund Rytman har i all hemmelig-
het eid aksjer i våpeneksportøren Kongsberg
Gruppen, mens han i Stortinget har arbeidet for å
øke norsk eksport av våpen – blant annet til Israel.

Det er ikke i seg selv noe i veien for at folke-
valgte har erfaring fra og interesser i enkelte

næringer. Det er snarere et nødvendig resultat av
et representativt demokrati. Det er heller ikke til å
komme utenom at folkevalgte vil ha private, øko-
nomiske interesser. Noen steder må sparepengene
plasseres. Det er mangelen på åpenhet som i førs-
te rekke er problemet. Folkevalgte på alle nivåer er
nødt til å spille med åpne kort.

Det er derfor gledelig at aksjonærregisteret,
som har muliggjort Dagbladets avsløringer,

endelig er blitt åpent for innsyn for alle som ber
om det. Men det er ikke
nok. At flere representan-
ter ikke har informert sine
kollegaer om egne ak-
sjeplasseringer vitner
om en manglende be-
vissthet rundt disse
spørsmålene. Her har
våre folkevalgte en vik-
tig jobb å gjøre. Dagens
begrensninger på hva som
rapporteres bør også fjer-
nes. I dag er det bare aksje-
poster som har verdi over
90 500 kroner som blir
rapportert. Den grensa er
for høy. Relativt små investeringer i mange sel-
skaper i samme sektor kan være like problematisk
som en større investering i ett selskap. Det bør
være åpenhet om begge.

Arbeiderpartiets Odd Omland, som siden
2000 har eid aksjer i Telenor, har etter at

Dagbladet konfronterte ham sagt at han skal selge
seg ut. Det gjør han klokt i. Det bør ikke være
noen tvil om uavhengigheten til våre folkevalgte.
Det bør heller ikke hefte noe tvil om hvorvidt
representantene vil bruke informasjonen de be-
sitter til å berike seg selv i aksjemarkedet.

Åpenhet om
interesser

DOBBELTROLLE:
Ove Trellevik
(Høyre).

Våre folkevalgte må
spille med åpne kort.

STARS AND
STRIPE

Lisa Benson er
en konservativ
firebarnsmor
som begynte å
jobbe som frilans
avistegner i 1992.
I hjemstaten
California har
hun vunnet en
rekke priser for

sitt arbeid, og tegningene hen-
nes trykkes i over hundre aviser.

Så mange komedier handler om
sex, og så få handler om seksuell
spenning. Ingenting er mystisk.
Nysgjerrighet, forventning, eller
følelsen av å bli trukket mot noe
man kanskje egentlig burde stå
imot, er så godt som fraværende.
Nittitallets beste romantiske ko-
medier, som «Pretty Woman» og
«Utenfor rekkevidde», hadde
begge utsettelse som et sentralt
dramaturgisk grep. I «Pretty Wo-
man» er det paradoksalt nok
snakk om en prostituert og en rik
kunde som bestemmer seg for ik-
ke å gjøre det de nettopp har for-
handlet om prisen på. I «Utenfor
rekkevidde» kan ikkeGeorgeClo-
oneys bankraner og Jennifer Lo-
pez’ politietterforsker gi etter for
den forbudte tiltrekningen før de
går inn i et lite rollespill og leker at
de er noen andre. Filmen er et stu-
dium i umiskjennelig, uimotståe-
lig tiltrekning. Det erotiske er
sterkere enn det seksuelle. I man-
ge av filmene somhar kommet et-
terpå, er det motsatt.
All ære til komediene som på

vellykket vis tar opp de frustre-
rende og flaue sidene ved sex.
Kanskje trengs det litt flere som
kanminne om at det kan være an-
nerledes også.

Åpenhet om interesser 
 Dagbladet. 29.09.2015. Side: 2 
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SAMFUNN12 DAGSAVISEN
TIRSDAG 29. SEPTEMBER 2015

# DRAMMEN
TIPS OSS: 

  tipsfremtiden@ 

dagsavisen.no

  22 99 81 06

Stortingsrepresentant Torgeir 
Knag Fylkesnes (SV).  
 FOTO: STORTINGET

SV vil ha klarhet i 
aksjeeierskap og hva 
som har skjedd i 
næringskomiteen de 
siste årene.

 ■ SILJE S. SKIPHAMN

– Dette er veldig oppsikts-
vekkende og Rytmans roller 
er uklare. Man skal ikke 
bruke sin posisjon i Stor-
tinget til å snakke opp sine 
egne verdier. Et statlig ned-
salg i Kongsberg gruppen vil 
for øvrig bidra til at verdien 
på aksjene stiger kraftig, sier 
Torgeir Knag Fylkesnes til 
Dagbladet.

Han er næringspolitisk tals-
mann i SV, og reagerer på det 
han mener Jørund Rytmans 
(Frp) uklare roller.

– Man kan velge å eie aksjer 
og holde kjeft om selskapet. 
Eller man selge aksjene sine 
og så framsnakke selskapet så 
mye man vil, sier Fylkesnes.

Dagbladet viser til utta-
lelser Rytman kom med til 
Laagendalsposten om 
næringskomiteens vurde-
ringer av et nedsalg av stat-
lige aksjer i Kongsberg 
Gruppen. Han skal også ha 
brukt Kongsberg Gruppen 
som eksempel fra Stortingets 
talerstol da saken ble debat-
tert der. 

– Jeg tenkte jo ikke på at det 
kunne være aksjeposter ute å 
gå, sier Fylkesnes.

Mens Jørund Rytman sier til 
Dagsavisen Fremtiden at han 
mest sannsynlig kommer til å 
beholde aksjene sine i Kongs-
berg Gruppen, går andre i 
næringskomiteen motsatt 
vei. 

Odd Omland (Ap) har etter 
at Dagbladet skrev om saken, 
bestemt seg for å kvitte seg 
med sin eierpost i Telenor. 
Den er på 110.000 kroner, og 
dermed langt større enn Ryt-
mans.

silje.skiphamn@dagsavisen.no

– Rytmans 
roller uklare

POLITIKK: Stortingsrepresentant 
Jørund Rytman (Frp) vil fortsette å eie 
aksjer i Kongsberg Gruppen.

 ■ SILJE S. SKIPHAMN

I går skrev Dagbladet om flere 
næringspolitikere som eier 
aksjer i selskaper de selv lager 
rammevilkårene for. Blant dem 
var Buskeruds stortingsrepre-
sentant Jørund Rytman (Frp), 
som har en liten eierpost i 
Kongsberg Gruppen.

Rytman har ifølge Dagbladet 
tatt til orde for at Norge bør 
eksportere våpen til Israel. Han 
har også engasjert seg i debatten 
om salg av statens aksjer i sel-
skapet og hvem som bør sitte i 
styret. 

Siden Rytmans eierpost i 
Kongsberg Gruppen ikke over-
stiger 1 G (90.500 kroner), er 
han ikke forpliktet til å rappor-
tere den inn til Stortingets 
interesseregister. Ifølge 
Rytman har det likevel ikke 
vært noen hemmelighet at han 
har eid aksjer.

Lite utbytte
– Jeg er en mikroskopisk liten 
aksjonær. Jeg kjøpte aksjer for 
rundt 13-14.000 kroner for kan-
skje åtte-ni år siden, nå er ver-
dien rundt 24.000. I snitt har 
jeg fått et par hundrelapper i 

utbytte hvert år, sier han.
Rytman understreker at han 

kjøpte aksjene før han ble 
medlem i nærings-
komiteen, og ikke 
har drevet kjøp og 
salg av børsnoterte 
aksjer mens han har 
vært medlem der. 
Han mener flere 
politikere burde eie 
aksjer:

– Hvis flere hadde 
fulgt med på 
n æ r i n g s l i v e t s 
behov og lest sel-
skapenes årsrap-
porter, tror jeg politikken 
hadde vært annerledes. 

Andre bindinger
Aksjonærregisteret har inntil 
nylig ikke vært offentlig, men 

etter sterkt press fra enkelt-
journalister og pressens orga-
nisasjoner, ble registeret åpnet 

forrige uke. Rytman 
mener det er andre 
bindinger som er 
viktigere å avdekke:

– Bindingene 
mellom Ap og LO for 
eksempel. Eller bin-
dinger innen sam-
ferdsels- og bolig-
politikk.

– Kommer du til å 
selge aksjene dine i 
Kongsberg Gruppen?

– Nei, jeg tror ikke 
det. Hvert fall ikke så lenge 
Stortingets presidentskap ikke 
finner at det er uheldig, og Stor-
tingets regler ikke blir endret.

silje.skiphamn@dagsavisen.no

Selger ikke
• Rytman får kritikk for å eie aksjer

AKSJEEIER: Jørund Rytman (Frp) sitter i næringskomiteen på Stortinget og eier samtidig aksjer i Kongsberg Gruppen, EC-Play AS, 
Solvang ASA og Livsstilsservice AS.  FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

Jeg er 
en mikrosko-
pisk liten 
aksjonær.

Jørund Rytman (Frp)

Selger ikke 
 Dagsavisen. 29.09.2015. Side: 12 
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Selger ikke 
 Dagsavisen Fremtiden. tirsdag 29. september 2015, 04:12 
Silje S. Skiphamn 
Stortingsrepresentant Jørund Rytman (Frp) vil
fortsette å eie aksjer i Kongsberg Gruppen.

AKSJEEIER: Jørund Rytman (Frp) sitter i
næringskomiteen på Stortinget og eier samtidig aksjer
i Kongsberg Gruppen, EC-Play AS, Solvang ASA og
Livsstilsservice AS. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB
SCANPIX Lokale nyheter Annonse Annonse

 I går skrev Dagbladet om flere næringspolitikere som
eier aksjer i selskaper de selv lager rammevilkårene
for. Blant dem var Buskeruds stortingsrepresentant
Jørund Rytman (Frp), som har en liten eierpost i
Kongsberg Gruppen.

 Rytman har ifølge Dagbladet tatt til orde for at Norge
bør eksportere våpen til Israel. Han har også engasjert
seg i debatten om salg av statens aksjer i selskapet og
hvem som bør sitte i styret.

 Siden Rytmans eierpost i Kongsberg Gruppen ikke
overstiger 1 G (90.500 kroner), er han ikke forpliktet til
å rapportere den inn til Stortingets interesseregister.
Ifølge Rytman har det likevel ikke vært noen
hemmelighet at han har eid aksjer.

 Lite utbytte

 - Jeg er en mikroskopisk liten aksjonær. Jeg kjøpte
aksjer for rundt 13-14.000 kroner for kanskje åtte-ni år
siden, nå er verdien rundt 24.000. I snitt har jeg fått et
par hundrelapper i utbytte hvert år, sier han.

 Rytman understreker at han kjøpte aksjene før han ble
medlem i næringskomiteen, og ikke har drevet kjøp og
salg av børsnoterte aksjer mens han har vært medlem
der. Han mener flere politikere burde eie aksjer:

 - Hvis flere hadde fulgt med på næringslivets behov og
lest selskapenes årsrapporter, tror jeg politikken hadde
vært annerledes.

 Andre bindinger

Aksjonærregisteret har inntil nylig ikke vært offentlig,
men etter sterkt press fra enkeltjournalister og
pressens organisasjoner, ble registeret åpnet forrige
uke. Rytman mener det er andre bindinger som er
viktigere å avdekke:

 - Bindingene mellom Ap og LO for eksempel. Eller
bindinger innen samferdsels- og boligpolitikk.

 - Kommer du til å selge aksjene dine i Kongsberg
Gruppen?

 - Nei, jeg tror ikke det. Hvert fall ikke så lenge
Stortingets presidentskap ikke finner at det er uheldig,
og Stortingets regler ikke blir endret.

 Annonse Annonse Lokale nyheter
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 I går skrev Dagbladet om flere næringspolitikere som
eier aksjer i selskaper de selv lager rammevilkårene
for. Blant dem var Buskeruds stortingsrepresentant
Jørund Rytman (Frp), som har en liten eierpost i
Kongsberg Gruppen.

 Rytman har ifølge Dagbladet tatt til orde for at Norge
bør eksportere våpen til Israel. Han har også engasjert
seg i debatten om salg av statens aksjer i selskapet og
hvem som bør sitte i styret.

 Siden Rytmans eierpost i Kongsberg Gruppen ikke
overstiger 1 G (90.500 kroner), er han ikke forpliktet til
å rapportere den inn til Stortingets interesseregister.
Ifølge Rytman har det likevel ikke vært noen
hemmelighet at han har eid aksjer.

 Lite utbytte

 - Jeg er en mikroskopisk liten aksjonær. Jeg kjøpte
aksjer for rundt 13-14.000 kroner for kanskje åtte-ni år
siden, nå er verdien rundt 24.000. I snitt har jeg fått et
par hundrelapper i utbytte hvert år, sier han.

 Rytman understreker at han kjøpte aksjene før han ble
medlem i næringskomiteen, og ikke har drevet kjøp og
salg av børsnoterte aksjer mens han har vært medlem
der. Han mener flere politikere burde eie aksjer:

 - Hvis flere hadde fulgt med på næringslivets behov og
lest selskapenes årsrapporter, tror jeg politikken hadde
vært annerledes.

 Andre bindinger

Aksjonærregisteret har inntil nylig ikke vært offentlig,
men etter sterkt press fra enkeltjournalister og
pressens organisasjoner, ble registeret åpnet forrige
uke. Rytman mener det er andre bindinger som er
viktigere å avdekke:

 - Bindingene mellom Ap og LO for eksempel. Eller
bindinger innen samferdsels- og boligpolitikk.

 - Kommer du til å selge aksjene dine i Kongsberg
Gruppen?

 - Nei, jeg tror ikke det. Hvert fall ikke så lenge
Stortingets presidentskap ikke finner at det er uheldig,
og Stortingets regler ikke blir endret.

 Følg oss på Facebook

 DEL

© Dagsavisen Fremtiden
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Åpenhet om interesser 
 Dagbladet. tirsdag 29. september 2015, 12:28 
Dagbladet ha r i flere artikler rettet søkelyset mot våre
folkevalgtes uheldige atferd. Til sammen har
stortingsrepresentanter hemmeligholdt aksjer til en
verdi av 10 millioner kroner.

Og mandag avslørte Dagbladet at Ove Trellevik, som
representer Høyre i næringskomiteen på Stortinget, har
vært med på å utforme og vedta politikk som vil
begunstige ham selv gjennom hans investeringer i
fiskeri- og oppdrettsselskaper. Han har i tillegg hatt
lobbymøter med de samme selskapene.

 Trellevik er ikke alene. Seks av 14 representanter i
næringskomiteen eier aksjer i selskaper de gjennom
sitt virke legger rammene for. Fremskrittspartiets
Jørund Rytman har i all hemmelighet eid aksjer i
våpeneksportøren Kongsberg Gruppen, mens han i
Stortinget har arbeidet for å øke norsk eksport av
våpen blant annet til Israel.

 Det er ikke i seg selv noe i veien for at folkevalgte har
erfaring fra og interesser i enkelte næringer. Det er
snarere et nødvendig resultat av et representativt
demokrati. Det er heller ikke til å komme utenom at
folkevalgte vil ha private, økonomiske interesser. Noen
steder må sparepengene plasseres.

 Det er mangelen på åpenhet som i første rekke er
problemet. Folkevalgte på alle nivåer er nødt til å spille
med åpne kort.

 Det er derfor gledelig at aksjonærregisteret, som har
muliggjort Dagbladets avsløringer, endelig er blitt åpent
for innsyn for alle som ber om det. Men det er ikke nok.

 At flere representanter ikke har informert sine
kollegaer om egne aksjeplasseringer vitner om en
manglende bevissthet rundt disse spørsmålene. Her
har våre folkevalgte en viktig jobb å gjøre.

 Dagens begrensninger på hva som rapporteres bør
også fjernes. I dag er det bare aksjeposter som har
verdi over 90 500 kroner som blir rapportert. Den

grensa er for høy. Relativt små investeringer i mange
selskaper i samme sektor kan være like problematisk
som en større investering i ett selskap. Det bør være
åpenhet om begge.

 Arbeiderpartiets Odd Omland, som siden 2000 har eid
aksjer i Telenor, har etter at Dagbladet konfronterte
ham sagt at han skal selge seg ut. Det gjør han klokt i.

 Det bør ikke være noen tvil om uavhengigheten til våre
folkevalgte. Det bør heller ikke hefte noe tvil om
hvorvidt representantene vil bruke informasjonen de
besitter til å berike seg selv i aksjemarkedet.

© Dagbladet
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59 folkevalgte eier 124 aksjeposter: Slik vil de rydde opp i
hemmeligholdet 
 Dagbladet. tirsdag 29. september 2015, 12:29. Oppdatert 12:33 
Eiliv Frich Flydal 
SV foreslår at de folkevalgte eierskapsinteresser
opplyses i alle komiteinstillinger og vedtak.

Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no Mari Sand Malm
msm@dagbladet.no

 (Dagbladet): Stortinget lager rammevilkår, lover for
norske bedrifter og selskaper. Dagbladet har avslørt at
næringspolitikere på Stortinget tjener penger på
selskaper de regulerer, har akser i våpen, shipping og
laks og treffer selskapene de eier aksjer i på grillfest og
i eksklusive møter, i jobben som folkevalgt.

 Ved årsskiftet talte Stortingets aksjeklubb 59
folkevalgte med 124 aksjeposter i norske og
utenlandske selskaper. Det viser et uttrekk Dagbladet
har gjort fra aksjonærregisteret.

 Som stortingsrepresentant har man jevnlig tilgang på
børssensitiv informasjon og regulerer næringslivet.
Mange av aksjepostene er ikke ført opp i Stortingets
interesseregister.

 Det skyldes to ting: Enten lar de folkevalgte være å
føre opp eierskapet fordi verdien er under grensen 90
500 kroner, som Stortinget har satt selv. Eller fordi
representantene bryter regelverket ved å la være.

 Dobbeltroller

 Flere stortingspolitikere har de siste dagene gått ut og
uttrykt misnøye med dobbeltrollene mange kolleger
har, når de regulerer selskapene de selv eier aksjer for
hundretusener eller millioner av kroner i.

 Som landets øverste forsamling er det bare Stortinget
selv som kan endre regelverket for aksjeeierskap. En
slik endring, som vil inngå i Stortingets
forretningsorden, kan komme allerede i løpet av
høsten.

 SVs plan

 Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe har et
forslag klart, som de vil sende presidentskapet.

 - Vår forslag er at det i alle komiteinnstillinger skal
opplyses om hvilke aksje- og eierinteresser
medlemmene i komiteen har som berøres av
forslagene. Da får leseren vite eksplisitt hvilke
konsekvenser sakens utfall har for representantene.
Det er ryddig og åpent, sier næringspolitisk talsmann
Torgeir Knag Fylkesnes til Dagbladet.

 SV ønsker også å oppheve minimumsgrensa for å
opplyse om slike eierinteresser som i dag er satt til
folketrygdens grunnbeløp, eller 90 500.

 - Forslaget skal omfatte all eierskap i næringslivet,
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også i landbruket. Skal man vedta en
landbruksmelding, så skal det stå oppført dersom
representanten eier en gård med kyr som påvirkes av
melkekvoten, sier Fylkesnes.

 Også leder i næringskomiteen Geir Pollestad og
medlem av ønsker å oppheve dagens grense for når
representanter skal opplyse om aksjeeierskap.

 Ap vil vurdere

 Også Arbeiderpartiet ser behovet for en gjennomgang
av regelverket.

 - Vi vil vurdere grensa for når man skal opplyse om
eierskap. Og reglene bør omfatte byråkratiet, sier
medlem i næringskomiteen Else-May Botten til
Dagbladet.

 - Bra at dette blir tatt opp. Vi må gjennomgå
regelverket for og lage klare retningslinjer, sier Botten.

 Les alle Dagbladets avsløringer om aksjonærregisteret
her

 Eiere i byråkratiet

 I dag skriver Dagens Næringsliv at flere
departementsråder og høytstående embedsmenn eier
aksjer i selskaper som berøres av regjeringens
eierskapspolitikk og andre politiske føringer.

 Venstres stortingsrepresentant, Sveinung Rotevatn,
sier at de siste dagers avsløringer synliggjør behovet
for en gjennomgang.

 - Dagbladets dekning tyder også på at bevisstheten
rundt rollekonflikter for folkevalgte og embetsmenn
ikke er der den skal være. Det ville vært klokt av Jan
Tore Sanner å få en gjennomgang av hvordan
retningslinjer og praksis er for offentlig ansatte
saksbehandlere, uttalte Rotevatn til Dagbladet i går.

 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore
Sanner sier til Dagens Næringsliv at han er åpen for å

forsterke de etiske retningslinjene.

 Dagbladet har vært i kontakt med Sanner med
spørsmål om han kan presisere hvordan et slikt
regelverk bør se ut, men det ønsker han ikke å gjøre.

AKSJONÆRREGISTERET OG ÅPENHET:

Aksjonærregisteret inneholder data som blir
innberettet gjennom aksjonærregisteroppgaven, som
innberettes av alle aksjeselskaper. Per i dag er rundt
800 000 personer og selskap registrert med totalt 1,8
millioner poster.

 Fram til nå har registeret ikke vært åpent for
journalister eller privatpersoner som ønsker å vite hva
selskaper eller privatpersoner eier av aksjer.

 Fra nå av kan hvem som helst be om innsyn i
registeret. I første omgang vil man få en kopi av
registeret per 31.12.2014. Neste år vil kopien stamme
fra 31.12.2015. Etter hvert er målet at det skal være en
søkbar database, slik rolleregisteret over
styremedlemmer er i dag.

 Det er flere år siden pressen første gang ba
Finansdepartementet åpne aksjonærregisteret for
innsyn. Journalist Vegard Venli i fagbladet Kommunal
rapport er blant de som har presset hardt på for å åpne
aksjonærregisteret.

 - Vi ønsket opprinnelig om å finne fram til kommunalt
ansatte og politikere som eier aksjer i selskaper som
handler med kommunen. Vi hadde sett noen
enkelteksempler, men ville se helheten. Og rent
prinsipielt bør det være helt åpent for alle hvem som
eier aksjer i Norge, på lik linje med hvem som har
styreverv. Aksjeeiere kan drive forretningsvirksomhet
med redusert krav om personlig ansvar, det er ingen
grunn til hemmelighold, sier Venli til Dagbladet.

 VIL RYDDE OPP SELV: Politikere fra flere partier vil
rydde opp i hemmeligholdet av aksjeeierskap som
Dagbladet har avslørt den siste uka. Her åpner Kong
Harald Stortinget i 2012. Foto: Lars Eivind Bones /
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Dagbladet

 FORSLAGSSTILLER: Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET

 STØTTER GJENNOMGANG: Stortingsrepresentant
Else-May Botten (Ap). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 PENGER I SELSKAPER DE REGULERER: Odd Omland
(Ap), Jørund Rytman (Frp) og Ove Trellevik (H) sitter i
Stortingets næringskomite og eier aksjer i henholdsvis
Telenor, Kongsberg gruppen og Austevoll Seafood.
Foto: Dagbladet/Scanpix/Stortinget

© Dagbladet
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Rytman og reglene 
 Drammens Tidende. tirsdag 29. september 2015, 12:49 
Drammens Tidende 
Aksjonærregisteret har nå åpnet seg for innsyn.
Jørund Rytman (Frp) og hans kolleger i politikken bør
gjøre det samme.

Leder Journalister, og alle andre som ønsker det, kan
fra nå av be om innsyn i hva enkeltpersoner og
selskaper eier av aksjer. Avisen Dagbladet fulgte denne
uken opp åpningen av aksjeregisteret med å
undersøke hva våre næringspolitikere på Stortinget eier
av aksjeposter. Frp- og Buskerudrepresentant Jørund
Rytman (bildet) er blant stortingspolitikerne som blir
omtalt under tittelen: Tjener penger på selskaper de
regulerer. Dagbladet kan fortelle at Jørund Rytman eier
aksjeposter i to selskaper han har mulighet til å påvirke
fra sin post i næringskomiteen. Avisen vier spesielt
eierposten i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen
ASA stor plass. Rytman har pleiet direkte kontakt med
Kongsberg Gruppen, både via møter og årlig grillfest,
samtidig som han har hatt eierinteresser i bedriften.
Som medlem av næringskomiteen har han
argumentert for å redusere statens eierandel i det
samme selskapet.

 Rytman svarer: - Flere politikere bør eie aksjer

 Rytman har ikke brutt noe formelt regelverk.
Stortingsrepresentanter en nemlig ikke forpliktet til å
rapportere inn eierinteresser under 90.5000 kroner i
Stortingets interesseregister. Rytmans aksjepost i
KongsbergGruppen er mer beskjeden enn som så, den
har per nå en anslått verdi på i underkant av 25.000
kroner. Han har eid aksjene omtrent like lenge som han
har sittet på Stortinget, han kan ikke huske
kjøpstidspunktet nøyaktig.

 Den økonomiske gevinsten politikeren Rytman
eventuelt kunne ha hentet ut ved å forsøke å påvirke
Kongsberg Gruppens aksjekurs gjennom, er så liten at
den ikke er egnet til å utløse noen stor harme. Det er
allikevel uheldig at Rytman selv ikke har reflektert over
sammenhengen mellom aksjeposten i Kongsberg-
selskapet og den politiske posisjonen han befinner seg

i.

 Hvis du på den ene siden er en politiker som
argumenterer for å selge våpen til Israel og på den
andre siden er en privat investor som eier aksjer i
selskapet som kan tjene på det, vil det være lett for den
som ønsker det å så tvil om din habilitet. Du er per
definisjon inhabil hvis det foreligger omstendigheter
som er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet.

 - Flere politikere burde investere i aksjer, sier Jørund
Rytman. Det er ikke forbudt for en politiker å handle
aksjer. Men det er ikke forbudt for en politiker å være
åpen heller. Jørund Rytman burde ha rapportert inn sin
lille aksjepost i KongsbergGruppen. Eller kvittet seg
med den.

 Det kan selvsagt fremstå som flisespikkeri å henge
seg opp i Rytmans lille aksjepost. Dette handler
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imidlertid ikke mest om flisespikking. Det handler om
prinsipper. I dette tilfellet det som for politikere burde
være to av de helligste av dem alle: Habilitetsprinsippet
og åpenhetsprinsippet.

 Dette handler imidlertid ikke mest om flisespikking.
Det handler om prinsipper.

 Trist utvikling for demokratiet

 Møt Drammens nye varaordfører, Yousuf Gilani

 Han, hun - eller hen?

© Drammens Tidende
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24-åringen er den dristigste børsspekulanten i bystyret 
 Adresseavisen Pluss. onsdag 30. september 2015, 08:22. Oppdatert torsdag 01. oktober 2015, 10:44 
Bård Ove Molberg 
Frps stortings- og bystyrerepresentant Sivert
Bjørnstad (24) er en av flere toppolitikere i Trondheim
som eier aksjer.

Men der andre sverger til egen forretningsvirksomhet
eller gamle travere som DNB, Statoil og Telenor, går
Bjørnstad etter selskaper med langt høyere risiko.

 Ifølge aksjonærregisteret, som Skatteetaten nylig
åpnet for innsyn, eide Bjørnstad ved siste årsskifte
aksjer i seks børsnoterte selskaper: Aqualis, Gaming
Innovation, Weifa, Sevan Drilling, Panoro Energy og
Stolt-Nielsen.

 Med unntak av Stolt-Nielsen, er alle selskapene
kjennetegnet ved at de er små, og at aksjekursen fyker
opp og ned som en jojo.

 Tapte på olje og gass

 For to år siden var for eksempel aksjekursen i Sevan
Drilling over 100 kroner. Nå er kursen åtte. I samme
periode har kursen i Panoro Energy falt fra tre til 0,60
kroner.

 - Jeg har jo fortsatt en del i olje og gass. Det har ikke
gått så kjempebra det siste året, erkjenner Bjørnstad.

 I andre bransjer har det gått bedre. Bjørnstad sier han
en periode eide aksjer i flyselskapet Norwegian. Der
kom han seg ut med 7-8000 kroner i gevinst.

 Jeg driver ikke med dette for å tjene de store pengene.
Det er mest for å lære litt, og skjønne hvordan det
funker, sier han.

 Legger seg etter bjellesauene

 Noen ganger kjøper Bjørnstad aksjer etter å ha lest om
de siste scoopene til bjellesauene i aksjemarkedet,
som for eksempel Øystein Stray Spetalen og John
Fredriksen.

 - De to har jeg tro på, sier han.

 Aksjene Frp-toppen eide ved årsskiftet, er med dagens
kurser verdt knapt 47000 kroner. Det er godt under
grensa på 90 000 kroner som Stortinget har satt før
aksjeinvesteringer skal rapporteres.

 Bjørnstad sier han forsøker å ha eventuelle
habilitetskonflikter i bakhodet når han investerer.

 - Det er betimelig at slike spørsmål stilles. Men
alternativet, som er at politikere ikke interesserer seg
for næring og børs, er verre. Man må være observant
når det gjelder hvordan man agerer, men for meg, som
har så små beløp i aksjer, betyr det ikke like mye, sier
han.

 Har millionverdier

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 97 av 270

http://ret.nu/JatrICOF
http://ret.nu/JatrICOF


 Foruten Bjørnstad, er det Høyres Rolf Jarle Brøske og
Niklaus Haugrønning som er de store aksjekongene i
det nye bystyret. Brøske eide ved siste årsskifte aksjer i
11 børsnoterte selskaper. Men dagens kurser er
aksjene verdt drøyt 220 000 kroner. Halvparten av
beløpet er knyttet til aksjer Brøske eier hos sin egen
arbeidsgiver, Det norske.

 Niklaus Haugrønning eier børsnoterte aksjer for 320
000 kroner, men hans aksjeposter i flere transport-,
investerings- og eiendomsselskaper i Trondheim er
trolig verdt langt mer. Selskapet Nik Haugrønning AS,
der han eier 25 prosent, har over 100 ansatte og
omsatte i fjor for 110 millioner kroner.

 Burde registrert seg?

 Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim
kommune sier det ikke finnes noe aksjonærregister for
bystyrerepresentantene, men at politikerne oppfordres
til å registrere sine verv og økonomiske interesser i
styrevervregisteret som administreres av
kommunenes interesseorganisasjon KS.

 Styrevervregisteret omtaler også økonomiske
interesser, så aksjer (økonomiske interesser) bør nok
oppgis også dersom det kan påvirke beslutninger,
skriver Solbu i en e-post.

 Ingen av de tre politikerne som er omtalt i denne
artikkelen, har registrert sine aksjer i
styrevervregisteret.

 Mer å lese på adressa.no:

 Nytt fra Adressa Pluss:

 Siste nytt:

 torsdag 01.10 2015

 12:17

 12:13

 12:01

 11:37

 11:29

 Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Alle
innlegg blir kontrollert før publisering. Debatten er åpen
kl 07 (08) - 24. Vi forbeholder oss retten til å forkorte,
redigere og fjerne innlegg. Ditt fulle navn må enten gå
fram av epost-adressen eller oppgis som
brukernavn/Facebook-profil.

 Regler for debatt her på adressa.no:

 Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å hetse eller
trakassere meddebattanter.

 Banning eller ukvemsord er ikke tillatt.

 Vi godtar ikke rasisme, trusler eller angrep på personer
eller grupper.

 Oppfordringer til ulovlige handlinger godtas ikke.

 Adresseavisen har redaktøransvar for alt som
publiseres, men du er også personlig ansvarlig for
innholdet i innlegget.

 Skriv kort og hold deg til saken. Vi godtar bare norsk,
svensk, dansk eller engelsk tekst.

 Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke
tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller
artikler, men husk kildehenvisning.

 Det er ikke tillatt å legge inn lenker i teksten.

 Alle innlegg blir kontrollert før de publiseres på
adressa.no.

 Innlegg med falske profiler blir fjernet.

 Innlegg som bryter med våre grunnregler, blir ikke
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publisert. Vi forbeholder oss retten til å stenge ute
debattanter som ikke overholder reglene.

 Foreslår i dag at fem militærkorps reduseres til ett.

 ekstremværet roar på vei til trøndelag

 Nedbørsmengdene kan få store konsekvenser.

 - Vi har aldri avlyst en kamp før og det skjer ikke i dag
heller.

 Frps Sivert Bjørnstad (24) tror alderen kan være med
på å forklare at han tar større risiko enn de fleste i
aksjemarkedet. I år har han justert kursen, og kjøpt
aksjer i store, trauste selskaper.- Jeg forsøker å tenke
langsiktig, sier han. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN

© Adresseavisen Pluss
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Han er den dristigste børsspekulanten i bystyret 
 Adresseavisen. onsdag 30. september 2015, 08:22 
Bård Ove Molberg 
Frps stortings- og bystyrerepresentant Sivert
Bjørnstad (24) er en av flere toppolitikere i Trondheim
som eier aksjer.

Men der andre sverger til egen forretningsvirksomhet
eller gamle travere som DNB, Statoil og Telenor, går
Bjørnstad etter selskaper med langt høyere risiko.

 Ifølge aksjonærregisteret, som Skatteetaten nylig
åpnet for innsyn, eide Bjørnstad ved siste årsskifte
aksjer i seks børsnoterte selskaper: Aqualis, Gaming
Innovation, Weifa, Sevan Drilling, Panoro Energy og
Stolt-Nielsen.

 Med unntak av Stolt-Nielsen, er alle selskapene
kjennetegnet ved at de er små, og at aksjekursen fyker
opp og ned som en jojo.

 Tapte på olje og gass

 For to år siden var for eksempel aksjekursen i Sevan
Drilling over 100 kroner. Nå er kursen åtte. I samme
periode har kursen i Panoro Energy falt fra tre til 0,60
kroner.

 - Jeg har jo fortsatt en del i olje og gass. Det har ikke
gått så kjempebra det siste året, erkjenner Bjørnstad.

 I andre bransjer har det gått bedre. Bjørnstad sier han
en periode eide aksjer i flyselskapet Norwegian. Der
kom han seg ut med 7-8000 kroner i gevinst.

 Jeg driver ikke med dette for å tjene de store pengene.
Det er mest for å lære litt, og skjønne hvordan det
funker, sier han.

 Legger seg etter bjellesauene

 Noen ganger kjøper Bjørnstad aksjer etter å ha lest om
de siste scoopene til bjellesauene i aksjemarkedet,
som for eksempel Øystein Stray Spetalen og John
Fredriksen.

 - De to har jeg tro på, sier han.

 Aksjene Frp-toppen eide ved årsskiftet, er med dagens
kurser verdt knapt 47000 kroner. Det er godt under
grensa på 90 000 kroner som Stortinget har satt før
aksjeinvesteringer skal rapporteres.

 Bjørnstad sier han forsøker å ha eventuelle
habilitetskonflikter i bakhodet når han investerer.

 - Det er betimelig at slike spørsmål stilles. Men
alternativet, som er at politikere ikke interesserer seg
for næring og børs, er verre. Man må være observant
når det gjelder hvordan man agerer, men for meg, som
har så små beløp i aksjer, betyr det ikke like mye, sier
han.

 Har millionverdier
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 Foruten Bjørnstad, er det Høyres Rolf Jarle Brøske og
Niklaus Haugrønning som er de store aksjekongene i
det nye bystyret. Brøske eide ved siste årsskifte aksjer i
11 børsnoterte selskaper. Men dagens kurser er
aksjene verdt drøyt 220 000 kroner. Halvparten av
beløpet er knyttet til aksjer Brøske eier hos sin egen
arbeidsgiver, Det norske.

 Niklaus Haugrønning eier børsnoterte aksjer for 320
000 kroner, men hans aksjeposter i flere transport-,
investerings- og eiendomsselskaper i Trondheim er
trolig verdt langt mer. Selskapet Nik Haugrønning AS,
der han eier 25 prosent, har over 100 ansatte og
omsatte i fjor for 110 millioner kroner.

 Burde registrert seg?

 Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim
kommune sier det ikke finnes noe aksjonærregister for
bystyrerepresentantene, men at politikerne oppfordres
til å registrere sine verv og økonomiske interesser i
styrevervregisteret som administreres av
kommunenes interesseorganisasjon KS.

 Styrevervregisteret omtaler også økonomiske
interesser, så aksjer (økonomiske interesser) bør nok
oppgis også dersom det kan påvirke beslutninger,
skriver Solbu i en e-post.

 Ingen av de tre politikerne som er omtalt i denne
artikkelen, har registrert sine aksjer i
styrevervregisteret.

 Vis debatt

 Frps Sivert Bjørnstad (24) tror alderen kan være med
på å forklare at han tar større risiko enn de fleste i
aksjemarkedet. I år har han justert kursen, og kjøpt
aksjer i store, trauste selskaper.- Jeg forsøker å tenke
langsiktig, sier han. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN

 Ingen toppolitiker i Trondheim tar større sjanser i
aksjemarkedet.

© Adresseavisen
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På begge sider av bordet? 
 Firda Tidend. onsdag 30. september 2015, 08:45 
Aadne Gloppestad 
Førre veke vart Aksjonærregisteret opna for offentleg
innsyn. Dette registeret inneheld data som vert meldt
inn gjennom aksjonærregisteroppgåver, som alle
aksjeselskap må melde inn.

Kring 800.000 personar og selskap registrert med
totalt 1,8 millionar postar har per i dag plass i
registeret.

 Fram til no har verken journalistar eller privatpersonar
hatt innsyn i registeret. No kan kven som helst sjekke
opplysningar om aksjar og med det eigarskap i
bedrifter her, og alt no har det begynt å gje
interessante utslag.

 Denne veka kunne avisa Firda t.d. fortelje at ein av
toppane i fylkesmannen si mykje omtala, og vi kan
legge til omstridde, miljøvernavdeling, assisterande
fylkesmiljøvernsjef, har over 7000 aksjar i Nordic
Mining. Dette er selskapet som vil dumpe store
mengder avfall frå gruvedrift i Førdefjorden, noko som
får miljørørsla til å sjå raudt.

 Ein tydeleg overraska fylkesmann likar slett ikkje saka,
og seier ho vil følgje den opp. No er det ikkje ulovleg for
ein tilsett å kjøpe aksjar, men det var no eit
overraskande objekt for ein tilsett i den avdelinga då.
Verre er det om avdelinga og vedkomande på noko vis
har vore involvert i saksbehandlinga, då er det klart
prinsipielt uheldig.

 Les heile leiaren i papirutgåva onsdag.

© Firda Tidend

Se webartikkelen på http://ret.nu/3dpWyCvB
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Robust skatt er svaret

Mistro til forarbeidene og skepsis til motivene.  
Forslaget om mindre eiendomsskatt til kommunene 
blir SLAKTET.

Le der

Me ning

en seier for 
åpenhet

D
et har tatt lang tid og 
mye krefter, men sist 
uke fikk endelig all-
mennheten innsyn i de-
ler av aksjonærregiste-

ret hos Skattedirektoratet. I dagene 
som har fulgt har både Kommunal 
Rapport og andre brakt en rekke arti-
kler som avdekker hvilke økonomiske 
interesser politikere og andre faktisk 
har i ulike selskaper. 

Helt siden vår redaksjon startet arbei-
det med å få innsyn i aksjonærregis-
teret tilbake i 2013, har vi hatt som ut-
gangspunkt at når det offentlige sam-
ler inn offentlige opplysninger, må de 
også kunne brukes videre. I nesten to 
og et halvt år har vi blitt motarbeidet 
av store deler av forvaltningen vi har 
møtt på veien. Det ene motargumen-
tet har avløst det andre. 

Vi har hatt støtte i lovverket, noe ut-
talelsene fra Sivilombudsmannen fle-
re ganger underveis har gitt oss en be-
kreftelse på. Det er beklagelig at for-
valtningen har brukt så mye av felles-
skapets ressurser på å kjempe mot 
innsyn, men desto mer gledelig er det 
at Skattedirektoratet til slutt konklu-
derte med at vi kunne få innsyn i den 
delen av registeret som viser hvem 
som eier aksjer. Dette er en offent-
lig opplysning som alle aksjeselska-
per plikter å ha tilgjengelig for enhver 
som spør.

Som følge av vår innsats for å få inn-
syn i registeret, har Stortinget vedtatt 
at Norge skal få et nytt aksjonærregis-
ter som alle skal kunne søke i. Det er 
positivt. Men det gjenstår å se hvilke 
opplysninger som blir liggende i et 
slikt register, og hvor godt verktøy det 
blir for dem som ønsker full åpenhet 
knyttet til de økonomiske interesser 
våre folkevalgte og andre har i ulike 
selskaper.

Det er positivt at mange folkevalgte 
er aksjonærer, det øker forståelsen for 
næringslivets behov. For oss er hoved-
poenget at velgerne skal ha rett til å 
kjenne til disse bindingene. Artiklene 
i flere andre medier de siste dagene, 
på basis av registeret vi endelig har 
fått innsyn i, viser at slik åpenhet er et 
ubetinget gode for demokratiet og et 
styrke for vårt samfunn. La oss håpe 
motstanden mot åpenhet nå forvitrer 
også i forvaltningen.

Høringsfristen for regjeringens forslag om å 
nekte kommunene å ta inn en stor del av eien-
domsskatten fra bedriftene, er ute. Forslaget fal-
ler nærmest på steingrunn i Kommune-Norge, 
viser en kort gjennomgang av et tilfeldig utvalg 
av uttalelsene som har kommet inn.

Om lag halvparten av Kommune-Norge har ut-
talt seg om saken. Det sier noe om engasjemen-
tet forslaget fra regjeringen har skapt.

Det mangler ikke på kritikk av forslaget i seg 
selv. Finansdepartementet får hard kritikk både 
for å ha laget et dårlig fundert høringsnotat, og i 
tillegg får regjeringen kritikk fordi mange kom-
muner oppfatter at forslaget er et forsøk på å flyt-
te penger fra kommuner til stat.

Balestrand er blant dem som trekker hensik-
ten i tvil. Ifølge kommunens uttalelse har det 
på 120 år bare vært 14 rettsavgjørelser om eien-
domsskatt på produksjonsanlegg, hvorav bedrif-
tene har vunnet tre. 

«Slik kommunen ser det, skulle dette ikkje til-
sei at regelverket er uklårt eller skjønnsmessig, 
slik det blir framstilt i høyringsnotatet», skriver 
kommunen.

Flere andre påpeker at praksis tilsier at Finans-
departementet overdriver hvor vanskelig det 
faktisk er å skrive ut eiendomsskatt på produk-
sjonsanlegg. Likevel er Balestrands høringsutta-
lelse også inne på problemet: Skatten har virket 
i om lag 120 år, og er moden for fornying. For å 
bruke terminologien til kommunalminister Jan 
Tore Sanner (H), så trenger vi en robust eien-
domsskatt som kan oppfattes som moderne, lett 
å forstå for alle parter og rettferdig både for kom-
munene som har avgitt naturressurser og areal, 
og for næringslivet.

Derfor er det fornuftig, slik mange i hørings-
runden tar til orde for, å sette ned et utvalg som 
skal se på ordningen. Det er imidlertid ikke hva 
Finansdepartementet har foreslått, så vi må kun-
ne anta at finansminister Siv Jensen (Frp) mener 
det er unødvendig.

Departementet har heller ikke sagt noe om 
hvordan kommunene skal kompenseres for de 
bortfalne inntektene. Svært mange av kommune-
ne som har vært med i høringsrunden, oppfatter 

at forslaget flytter inntekter fra kommune til stat. 
I realiteten er det store, statlige selskaper – som 
Statnett – som tjener mest på å kutte i eiendoms-
skatten. Dermed vil staten få større utbytter. 

«Dette betyr at staten ved Finansdepartementet 
kan hente ut enda større utbytte fra de nevnte 
selskapene – opptil 1 ekstra milliard. Da har man i 
virkeligheten flyttet de aktuelle skatteinntektene 
fra kommunene til staten», heter det i den klare 
uttalelsen fra Alta kommune.

Som politisk håndverk er forslaget fra Finansde-
partementet overraskende dårlig. Det irriterer, 
vekker motstand hos regjeringens samarbeids-
partnere i Stortinget og fyrer opp under den mis-
troen som ofte ulmer under overflaten i Kommu-
ne-Norge om at staten egentlig ikke bryr seg så 
mye om kommunene.

Det er andre gang på kort tid at Finansdepar-
tementet legger seg kraftig ut med kommunesek-
toren. Forsøket på å statliggjøre skatteinnkrevin-
gen ble drevet fra skanse til skanse og til slutt ut 
av politikkens boksering. Forslaget om å endre 
eiendomsskatten kan lide samme skjebne.

Det vil være synd, for skatteregimene må gjen-
nomgås med jevne mellomrom. Kanskje ville 
det vært lurere av Jensen å lufte spørsmålet med 
KS og andre kommuneorganisasjoner først, og 
skapt forståelse for behovet for å modernisere 
prinsippene og lovteksten.  

Utfordringen for Jensen er selvsagt at et grun-
dig arbeid tar tid. Man kan lure på om regjerin-
gen vil ha fortgang i sakene fordi den frykter at 
den blir erstattet av andre om to år, og at det 
er derfor det går så fort at høringsnotatene blir 
stemplet som dårlige og fulle av feilinformasjon. 
Uansett er det ikke den beste måten å skape et ro-
bust og stabilt skatteregime på. 

Det er andre gang på kort tid at 
Finansdepartementet legger seg 
kraftig ut med kommunesektoren

Aktuell · navn

1 Hvorfor valgte dere å 
samarbeide med de bor-

gerlige?
– Vi prøvde å få til et samar-
beid som innbefattet Ap, SV, 
KrF og Venstre, helst hele gjen-
gen, for å lage et sterkt miljøal-
ternativ i sentrum. Det kom vi 
ikke i mål med. Men i forhand-
lingene med borgerlig side fikk 
vi en knallsterk miljøpakke på 
bordet. Og vi har jo alltid sagt 
at miljøpolitikken går foran 
blokkpolitikken. 

2 Hva ligger i miljøpakken 
dere er blitt enige om?

– Detaljene er ikke klare, så jeg 
vil ikke gå inn på det. Men mye 

skal skje innen samferdsel, der 
vi er veldig opptatt av de gå-
ende, syklende og kollektiv-
transporten.

3 Er det uproblematisk å 
inngå i et samarbeid der 

Frp er med?
– Nei, det har vært litt tungt for 
oss. Vi står langt fra hverandre 
ideologisk. Men vi kom fram til 
en enighet som er bra for oss, 
og som Frp sier at de kan leve 
med.

4 Blir du varaordfører nå?
– Det er ikke klart ennå. Vi 

fikk inn to representanter, og 
vi har dessuten en avklaring å 

gjøre med Venstre. Det er ikke 
klart hvem av oss som får vara-
ordføreren og hvem som får le-
deren i miljø- og samferdselsut-
valget.

5 MDG er motstander av 
privat omsorg i Moss. 

Måtte dere gi dere på det?
– Vi er imot privat omsorg, ja, 
men jeg kan ikke si så mye om 
konkrete saker ennå. Det som 
er klart, og vi vil få et godt syn-
lig grønt skifte i byen.

RaGnHIlD SVED, 932 87 840
ragnhild@kommunal-rapport.no

spørs mål

FeM

BAKGRUNN
sivilingeniør med doktorgrad i 
fornybar energi og fersk Mdg-
representant i Moss som har 
inngått samarbeid med H, Frp, 
V og krF.

Jonas Sjolte.

– Vi får en KNALLSTERK MILJØPAKKE, sier Jonas Sjolte, representant 
for Miljøpartiet De Grønne i Moss, om samarbeidsavtalen de har inn-
gått med de borgerlige.

ukas  
kom men tar
ole petter 
pedersen

redaktør i
kommunal rapport
ole.petter@kommunal-
rapport.no

En seier for åpenhet 
 Kommunal Rapport. 01.10.2015. Side: 2 
© Kommunal Rapport 
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Deler av Europa ser faktisk at EU er en trussel mot demokratiet, skriver innsenderen.    
Arkivfoto: Mike toMbs

EUROPA

Fakkeltog mot EU
Som leder i Nei til EU deler 
jeg leder i Europabevegel-
sen, Jan Erik Grindheim, 
sin glede over at EU- og 
EØS-debatten gis plass i 
Fædrelandsvennen.

V i deler også felles 
skepsis mot EØS-
avtalen, men ut-
over det er vi flam-

mende uenige om mye. Jeg vil 
starte med Grindheims avslut-
ning i Fædrelandsvennen 18. 
september og si at jeg antage-
lig enklere vil få til et fakkeltog 
mot EU, enn hans fakkeltog for 
EU. Det er jo nettopp det folke-
lige engasjementet, folkesty-
ret og det levende demokratiet 
der folk deltar med fakler eller 
praktisk politikk som er utfor-
dringen til EU.

Deltagelsen i det forrige val-
get til EU-parlamentet var 
rundt 40 prosent. Bekymringen 
for norsk deltagelse i kommu-
nevalget falmer selv om valg-
deltagelsen på under 60 pro-
sent burde bekymre mer enn 
nok.

OK, flere rammebetingel-
ser enn vi liker for norsk po-
litikk legges i Brussel og ikke 
i det norske storting. Det er jo 
et gedigent demokratisk pro-
blem. I Norge har vi stemt mot 
EU-medlemskap to ganger, og 
er heldigvis ikke med i EU. Det 
er nettopp en av Nei til EUs ho-
vedgrunner mot EØS-avtalen, 
at vi utover en rein handelsav-
tale stadig velger å godta nye 

EU-regler og direktiv i hurtig-
togsfart, selv om vi står utenfor

Vi har fortsatt stor handle-
frihet. Både landbruk, utenriks 
og økonomisk politikk skal i 
prinsippet stå utenfor. Det er 
et spørsmål om både nasjonal 
politisk evne – og mot – til å ut-
nytte handlingsrommet. Tilba-
ke til EØS som et demokratisk 

problem. Hvor er Grindheim 
og Europabevegelsen i kam-
pen for å bruke veto? Det hand-
ler jo nettopp om å utøve demo-
kratiet.

Grindheim skriver at norske 
mediers tradisjonelle dekning 
av EU minner mer om nasjonal-
romantikk enn kritisk journa-
listikk og er en avansert utgave 
av Asbjørnsen & Moes eventyr, 
der EU er det store, stygge trol-
let som må temmes. Eva Mykle-
bust kaller det monstret i Brus-
sel.

Det kan da være interessant 
å legge til at metaforen EU som 
monster ikke er noe vi på nei-
siden eller norske medier har 
kokt sammen. Derimot er det 
frontet av en kjent europeisk 
intellektuell: Hans Magnus 
Enzensberger, med pamflet-
ten «Det myke monstret Brus-

sel». I en artikkel om Enzen-
berger skriver Knut Hoem på 
NRK`s nettsider: «EU-parla-
mentet har begrenset innfly-
telse og svak legitimitet i de en-
kelte landene. I kjølvannet av 
manglende innflytelse følger 
avmakt og umyndiggjøring i 
befolkningen, mener Enzens-
berger, som avslutter med å si 
at alle historiens imperier bare 
blomstret en begrenset perio-
de, inntil de gikk under fordi de 
forstrakk seg, eller på grunn av 
indre motsetninger.»

Deler av Europa ser faktisk 
at EU er en trussel mot demo-
kratiet. Det er vel da Grindheim 
som vender ryggen til Europa?

 Jo Grindheim, folk er trøt-
te, slitne og ser ikke EU som en 
fredsbringende due de vil gå i 
fakkeltog for. Dessverre er hver-
dagen preget av grekere som 
sliter med kutt, flyktninger som 
EU har problemer med å forde-
le, et Ungarn som bygger mu-
rer, mens Mor Tyskland heldig-
vis åpner grensen. Jeg ser nok 
ikke EU som noe fredsprosjekt 
folk vil gå i fakkeltog for. Nei, 
dagens EU skaper avmakt og 
ikke folkelig engasjement!
Kathrine  Kleveland
leder i Nei til eU 

 D Flere rammebetin-
gelser enn vi liker for 
norsk politikk legges i 
Brussel og ikke i det nor-
ske storting

dEbAtt

Noe annet er, at man på kirke-
møtet bør beslutte, at prester skal 
ha lov til å reservere seg mot vig-
sel av likekjønnet. I Danmark har 
en tredjedel av prestene reservert 
seg mot homovigsel. Det er pre-
sten, som bestemmer i kirken, så 
det er i orden, at presten vil reser-
vere seg. På den måte vil der være 
plass for å ha forskjellige teologis-
ke holdninger i den norske kirke.  
Jan  Grønlund
kristiansand

NAtURVERN

Rossevanns-
området
Songdalen kommunestyre 
har stått ved et vedtak som 
alle tidligere har applaudert.

●● Vi som bor i området rundt 
Rossevannet, og bruker marka, 
er fortvilet over Vegvesenets og 
Andre Kjetsås ønske om bro. Vi 
trenger ikke parkeringsplasser 
på Mjåvann for å bruke skogen. 
Vi går inn fra Rossevannsbekken. 
Skolen har en lavvo de bruker 
ukentlig, ridesenteret på Rosse-
land gård bruker marka og be-
boerne er ivrige turgjengere. Alt 
dette blir forringet av en bro med 
2 tunnelåpninger i hver ende. I 
tillegg er det beregnet støy på i 
«gjennomsnitt» 60 decibel i døg-
net. Hva er den reelle støyen på 
dagtid, for eksempel? I andre en-
den av dette turområdet stanset 
Miljøverndepartementet en bro 
fra Bråvann til Nordtjønnåsen 
av naturvernhensyn. Songdalen 
kommunestyre har vektlagt be-
boerne først og som et godt ved-
tak blir naturen også tjent med 
vedtaket. Stå på i forhandlingene 
med Vegvesenet!
else oG Per nilsen
beboere på volleberg

tRAKASSERING

Utrygge 
gater
«Han fulgte etter meg hele 
veien hjem! Jeg var så redd.» 
presser samboeren min 
frem, i det hun kommer and-
pusten inn døren til leilighe-
ten i Tollbodgata.

●● Hun har nettopp brukt tre gan-
ger så lang tid som det hun ellers 
ville gjort hjem fra jobb. Hun har 
gått alene, med en ukjent mann i 
hælene. Hele veien har han ropt 
trakasserende, upassende, for 
ikke å snakke om truende kom-
mentarer etter henne. Veien hjem 
hadde blitt ulidelig lang; et sikk-
sakk-helvete i et desperat forsøk 
på å få ristet han av seg. «Jeg rakk 

heldigvis å smette inn døren og 
låse den etter meg». Den ukjente 
mannen hadde forsikret sambo-
eren min at de så visst skulle ses 
igjen. Denne sene septemberkvel-
den ble det i kollektivet enstem-
mig vedtatt at ingen av oss for-
later leiligheten etter mørkets 
frembrudd heretter.

En blandet følelse av frykt, ir-
ritasjon og håpløshet har for al-
vor etablert seg i meg. Og jeg un-
drer; når ble det slik at redselen 
for hva som skjuler seg i Kristi-
ansands nattemørke overskyg-
get lysten til å gå en etterlengtet 
kveldstur i stillhet? Hvor lenge 
skal mine samboere, mine med-
studiner og jeg orke å høre våre 
fedre trygle oss om å bli innen-
dørs når mørket har falt på? På 
hvilket tidspunkt aksepterte vi i 
taushet at vi ikke lenger skal kun-
ne bestemme over oss selv? Hvor 
lenge skal vi finne oss i at vår au-
tonomi innskrenkes fordi det er 
utrygt på gaten; utrygt på gaten 
i egen by? 

I et så bemidlet land som Nor-
ge burde unge kvinner uten frykt 
ferdes hvor hen de måtte ønske; 
når de måtte ønske det. Det burde 
være en selvfølge at man uproble-
matisk skal kunne gå ti minutter 
alene hjem fra jobb etter at klok-
ken har passert elleve. Dessver-
re er dette overhodet ingen selv-
følge.

Jeg kan ikke huske hvor lenge 
det i venninnekretsen har vært 
akseptert at vi må tåle å motta sli-
brige kommentarer på vei hjem 
fra byen. Jeg kan ikke huske når 
vi sluttet å bry oss nevneverdig 
om verbal trakassering dersom 
kjolen vi hadde valgt for kvelden 
var for kort. Spørsmålet er imid-
lertid hvor mye mer vi skal finne 
oss i. Grensen er passert; foten 
burde for alvor settes ned. 

Det ingen selvfølge at vi er tryg-
ge på vei hjem. Det er dog en sik-
ker sak at noe må gjøres; det må 
gjøres noe nå. Jeg har ingen klar 
idé om hvordan vi skal vinne vår 
trygghet, vår sikkerhet- vår frihet 
tilbake. Likevel har jeg et håp om 
å bli hørt. 

Ikke lukk øyene for det du kan-
skje måtte se. Ikke snu henne ryg-
gen til; hun som går alene hjem. 
Ikke glem at passivitet kan endre 
hennes liv for alltid.          
Frida  hJerKinn Pedersen

dIKt

Det 
melodiøse

●● Farger av vakker musikk,
fyller den lille stua di
I en rolig atmosfære,
fylt av fred og harmoni
Lyden av vakker musikk,
løser opp vonde bånd
Du har sans for det melodiøse,
alltid har du vært sånn

Berusende og melodiøst,
dansende toner trenger seg inn
Baner seg vei mot dypet i deg,
dine innerste tanker og sinn
Der treffer de noe varsomt,
noe edelt av høy verdi
Du har sans for det melodiøse,
for deg har det alt å si
trond rudsli 

 Mening
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Fædrelandsvennen
torsdag 1. oktober 2015

Oppga ikke eierskap 
 Fædrelandsvennen. 01.10.2015 
Jan Oddvar Eide 
6. november 2013 stemte ordfører Arvid Grundekjøn
for at kommunen skulle kjøpe Start Stadion av
Sparebanken Sør for 44 millioner. Samtidig eide han
1000 grunnfondsbevis i Sparebanken Pluss, som
overtok Sparebanken Sør to måneder senere.

- Ordføreren var ikke direkte inhabil, som for eksempel
personer med ledende stillinger i involverte selskaper
ville vært. Men det er også et tillegg i loven som gjelder
det vi kaller andre særegne forhold, som er egnet til å
svekke tilliten til beslutningstaker. Det vil gjelde forhold
der en beslutning kan gi en særlig fordel eller ulempe
for deg selv. Derfor mener jeg forholdet burde vært lagt
fram for bystyret, sier instituttleder Terje Abusland ved
Institutt for rettsvitenskap ved Universitet i Agder.

Professor i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo, Eivind
Smith, mener også ordføreren burde ha gjort det klart
at han eide grunnfondsbevisene.

- Det å eie disse grunnfondsbevisene gir i seg selv
ingen praktisk innflytelse, derfor vil det ikke skape et
habilitetsproblem, sier Smith.

Ikke oppgitt

Grunnfondsbevisene til ordføreren er ikke oppgitt i det
frivillige Styrevervregisteret til KS. Ordføreren har
imidlertid oppgitt aksjer han eier i fire andre selskaper, i
tillegg til verv han har.

Det er Aksjonærregisteret, som i forrige uke ble
offentlig tilgjengelig, som viser at Arvid Grundekjøn eier
1000 grunnfondsbevis i Sparebanken Sør. Verdien på
disse er i dag cirka 180.000 kroner. Verdipapirene gjør
Grundekjøn til en av eierne av bankens egenkapital, og
omtales gjerne som «aksjer light». Grunnfondsbevis gir
formelt innflytelse til bankens forstanderskap, med en
stemme per bevis. Papirene gir også rett til utbytte,
som sist var på 10 kroner per bevis.

Enorme tap

Sparebanken Sørs tap i Start og Sør-Arena ble av
Fædrelandsvennen beregnet til ca. 200 millioner, inntil
de fikk avviklet engasjementet og Kristiansand
kommune til slutt kjøpte stadion. Dette er det største
tapet banken noen gang er påført. Stadionkjøpet
dekket 44 millioner av bankens opprinnelige lån på 54
millioner til byggingen, som banken hadde
førsteprioritets pant på. I tillegg brukte kommunen
inntil 5,7 millioner for å betale ut private lånetetakere
som hadde høyere prioritet enn kommunens eget lån
til stadion på 46,7 millioner.

Habilitet

Det var to som meldte seg inhabile da saken til slutt ble
avgjort av bystyret. Den ene var Pål Harv (H), som ba
om at hans habilitet ble vurdert fordi hans kone har
styreverv i IK Start og Start Toppfotball.
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Den andre var Venstres Solveig Nilsen, som ba om at
hennes habilitet ble vurdert fordi hun er ansatt i
Sparebanken Sør.

Ordfører Arvid Grundekjøn stemte for at de skulle
erklæres inhabile da saken ble behandlet.

AKSJEREGISTERET. Ordfører Arvid Grundekjøn hadde
grunnfondsbevis i Sparebanken Pluss

Artikkel:

Fakta

Sør Arena

Start Stadion AS meldte 23. mai 2013 oppbud.
Kristiansand kommune hadde lånt 46,7 millioner
kroner til selskapet.

Rådmannen anbefalte at Kristiansand kommune
kjøpte bankens fordring pålydende 54 millioner for 44
millioner kroner.

Rådmannen mente dette var kommunens beste
mulighet til å ivareta penge den hadde lånt til
byggingen av Sør Arena.

Forslaget ble vedtatt av bystyret med ordføreren i
spissen mot fire stemmer.

Fakta

Etiske retningslinjer i kommunen

«Kommunen har en aktiv opplysningsplikt. Ansatte og
folkevalgte i Kristiansand kommune skal alltid gi
korrekte og tilstrekkelige opplysninger, enten det er til
andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller
innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære
at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av
betydning for behandling av saken.»

Kilde: Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i
Kristiansand kommune, vedtatt 2008

© Fædrelandsvennen
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I to år har Vegard Venli og Kommunal Rapport kjempet for
åpent aksjonærregister. Nå er det endelig på plass 
 Journalisten. torsdag 01. oktober 2015, 08:11. Oppdatert søndag 04. oktober 2015, 22:01 
Martin Huseby Jensen 
- Det ble gitt på goodwill fra etaten, sier Venli. Martin
Huseby Jensen 01. oktober 2015 kl. 07:56 Oppdatert:
01. oktober 2015 kl. 10:39 Det startet med et åpent
spørsmål våren 2013.

Kommunal Rapports journalist Vegard Venli kontakter
Skatteetaten og ber om en oversikt over hvem som
eier aksjer i norske aksjeselskap. Svaret er et klart nei.
Noe som fører ham i dialog med både etaten og med
Finansdepartementet.

 - Jeg strakk meg ganske langt i hvordan vi skulle
behandle listene, og hvordan de skulle publiseres. For
meg var ikke tanken at vi skulle gjøre registeret
søkbart, men at det skulle kunne sammenstilles med
andre databaser, sier han til Journalisten.

 Her kan du lese begrunnelsen for det første avslaget
fra Sivilombudsmannen.

 Det er gått ei uke siden den over to år lange kampen
kulminerte, ved at etaten ga Venli det han ba om. Men
før det skjedde måtte han gjennom en lang kamp mot
et tungt byråkrati, sen saksbehandling, press fra det
offentlige og en motvillig regjering.

 Nei, nei og atter nei

 Venli sier at det for ham er komplett uforståelig
hvorfor aksjonærregisteret ikke er offentlig. Hvordan
politikerne og embetsverket kan hevde at
opplysningene i registeret er unntatt offentligheten.
Alle norske aksjeselskap er forpliktet til å ha en
oppdatert aksjonærbok, og de er i henhold til
aksjeloven pålagt å utlevere denne informasjonen når
dette begjæres.

 Derfor fremstår det underlig når en jurist i Skatteetaten
kontakter Venli og sier at opplysningene er
taushetsbelagt, noe mange andre velrennomerte
advokater har avfunnet seg med.

 - Jeg fikk nei, nei og atter nei på begjæringene.
Dermed leverte jeg inn en klage til Sivlombudsmannen.

 Her ser du ombudsmannens konklusjon.

 I denne saken har Venli og Kommunal Rapport levert
inn i alt seks klager. Tre av dem er direkte knyttet til
avslåtte innsynsbegæringer, mens de øvrige handler
om treg saksbehandling.

 Den første klagen førte ingenting med seg.
Ombudsmannen mente at å bruke én arbeidsdag på å
hente ut registeret til journalisten ville være for
arbeidskrevende og ikke kunne pålegges
embetsverket.

 Finansdepartementets tilsvar om innsynsavslag.
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 Holdt møte, tapte

 Innsynet var så viktig for offentligheten at Venli fikk
samlet med seg presseorganisasjonene på et møte i
Finansdepartementet for å argumentere for åpenhet. I
ettertid ser han det var naivt. For dette ble brukt mot
ham. Departementet tolket møtet som stor interesse
fra pressen og foreslo dermed å få hele registeret
unntatt offentlighet. Departementet hadde takket ja til
å møte om pressens innsyn, men ifølge Venli hadde de
ingenting fornuftig å melde. Det overrasket.

 Hans slutning er at departementet ikke takket ja for å
diskutere innsyn, men for å melke pressen for
opplysninger.

 Under høringsrunden om lukking av registeret har
Venli spurt en av medarbeiderne i departementets
kommunikasjonsavdeling om det er slik at mange
journalister har bedt om innsyn. Han har fått til svar at
hans innsynskrav er det eneste.

 - Det er helt fantastisk at regjeringen ønsket å endre
norsk lov basert på innsynsbegjæring fra én journalist,
sier Venli og himler oppgitt med øynene.

 Underveis gir Sivilombudsmannen Venli medhold i at
det offentlige trekker beina for langsomt etter seg.
Såpass sakte har det gått at ombudsmannen mener
det er lovstridig langsom saksbehandling, og at etaten
burde gi en beklagelse til Kommunal Rapport. Den
venter de på ennå.

 Begjærte storinnsyn

 Venli forsøker å finne nye veier å bore i materien. Han
leverer innsynsbegjæring til etat og department i flere
hundre dokumenter som ikke er direkte knyttet til
begjæringen om registeret. Dokumentene handlet
blant annet om hvordan registeret driftes, og om
forslag til nye personnummer. Dette var dokumenter
Venli mener det ville være interessant å få, samt at det
også var en mulighet for å få gjort en tidsvurdering.

 Dette skjer i november 2014, fem måneder etter at
ombudsmannen mener redaksjonen burde få en
beklagelse, og en måned etter Venli har etterlyst
beklagelsen fra finansministeren. Så ringer en fra
etatens kommunikasjonsavdeling.

 - Jeg ble tatt på senga. Jeg var ikke forberedt på
henvendelsen. Det har ikke skjedd ved
innsynsbegjæringer tidligere.

 Les ombudsmannens strenge brev til
Finansdepartementet her.

 Kommunikasjonsrådgiveren ga ikke uttrykk for at
innsynskravene var problematiske, men gjorde det klart
at det ville ta dager og uker å behandle
innsynsbegjæringen på dokumentene. Da ble Venli
både provosert og oppgitt. Å ta en utskrift av registeret,
som ville ta en dags arbeid, var altså en for stor jobb,
mens å få innsyn i flere dokumenter ble oppfattet som
for liten.

 - Da sa jeg at ironien er at dere er så opptatt av mine
innsynsbegjæringer. Hadde dere gitt meg innsyn i
uttrekket fra aksjonærregisteret ville jeg hatt nok å
gjøre de neste to årene.

 Det skulle han ikke ha gjort. Samtalen ble skrevet ned
på et internt notat som Finansdepartementet hentet
inn, og fikk unntatt offentlighet, og deretter ble den
redaksjonelle ledelsen i Kommunal Rapport kontaktet.

 Venli skryter av støtten fra nyhetsredaktør Ole Petter
Pedersen og ansvarlig redaktør Britt Sofie Hestvik.
Uten deres støtte til å holde frem med innsynsklagene,
tror han at innsynet ikke ville blitt gitt.

 Nærmere målet

 Forløsningen kom etter at han ba om innsyn i tre-fire
forskjellige aksjonæroppgaver. Deriblant Statens
aksjonæroppgave i NSB. Igjen mener etaten at dette er
taushetsbelagte dokumenter. Mens etaten hele tiden
har vist til ligningsopplysninger, har departementet
brukt forskjellige argumentasjoner i prosessen. Blant
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annet at opplysningene er hentet fra Altinn. Derfor er
det hemmelig informasjon.

 Den påstanden ble avvist av ombudsmannen.

 - Dermed var det nok en gang å begjære innsyn, og
denne gangen fikk jeg det. Det var utslagsgivende.
Innsynet jeg fikk forrige mandag, da etaten sendte over
registeret, var gjenstand for goodwill fra etaten. Alt
dette viser hvor rævva paragraf ni i offentlighetsloven
er. Intensjonen var at teknologien ikke skulle kunne
stikke fra innsynet, men det er nettopp det som skjer.

 Så langt har Kommunal Rapport fått noen saker ut av
registeret. Men flere er på vei. Venli forteller om en
kommune som eier aksjer i kraftselskapet, det samme
gjør hver femte innbygger i kommunen, flere ansatte i
administrasjonen og over halve kommunestyret.
Samtidig kjøpes det tjenester fra selskapet.

 Også for andre

 Også Dagbladet dro denne uken nytte av Venlis lange
arbeid. Avisen slo opp stortingspolitikeres aksjeposter,
som endte med at stortingsrepresentant Odd Omland,
som er medlem i næringskomiteen, solgte aksjeposten
han hadde i Telenor.

 - At aksjonærregisteret er åpent for pressen og andre
som ønsker innsyn er en liten revolusjon for både
finansjournalistikk og politisk journalistikk. Kombinert
med bedre kunnskap om databasespørringer og -søk i
redaksjonene gjør det at journalister kan se
sammenhenger som tidligere har vært helt skjult eller
bare kjent av en liten krets aksjeeiere, sier Eiliv Frich
Flydahl i Dagbladet til Journalisten og sender honnør i
retning av Venli.

 - Det er hyggelig å få slike tilbakemeldinger, sier Venli.
Han skulle ønske dagsavisene var mer opptatt av
innsynsrett og offentlighet enn de er.

 - Det er bra at de har begynt å skrive om det på
lederplass, men hvorfor kan de ikke skrive mer om det?
Jeg tror ikke det er slik at mange mener at det er

uinteressant for leserne.

 Hundrevis av innsynsbegjæringer, uttallige klager og
press fra myndighetene, men nå begynner arbeidet
med å finne de gode sakene. Foto: Martin Huseby
Jensen

© Journalisten
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Meninger

Byråkrataksjer

B
åde statssekretærer og toppbyråkrater 
har gått til Børsen med sparepengene, 
kunne DN fortelle denne uken etter en 
kikk i det nylig offentliggjorte  
aksjonærregisteret.

Regjeringsråd Nina Frisak ved Stats-
ministerens kontor sitter med aksjer for en halv 
million kroner i kraft- og investeringsselskapet 
Arendal Fossekompani. Statssekretær Paul Chaffey 
satser på tankrederiet Frontline, mens Landbruks-
departementets toppbyråkrat, Leif Forsell, blant 
annet har investert i oppdrettsselskaper der hans 
eget departement er øverste reguleringsmyn-
dighet.

Leder for Stortingets næringskomité, Senterpar-
tiets Geir Pollestad, sier til DN at toppbyråkrater og 
politikere bør holde seg unna aksjemarkedet med 
mindre de investerer i fond eller er aksjeeiere i en 
familiebedrift.

Men hvis det er eierskap i seg selv som diskvalifi-
serer fra politiske verv eller byråkratjobber, kan 
man lure på hvorfor familiebedrifter skal stå i en 
særstilling. Man må nesten anta at aksjer i en 
familiebedrift skaper sterkere bindinger enn en 
tilfeldig aksjepost i Norsk Hydro eller Telenor.

Forøvrig finnes det vel ikke noe politisk parti 
som har dyrket sammenblandingen av næringsin-
teresser og politikk i en grad som Senterpartiet. I de 
årlige jordbruksforhandlingene stemmer partiets 
politikere i mange tilfeller for mer penger til egen 
lommebok.

Nei, både byråkrater og statssekretærer må få lov 
til å handle aksjer. Selv om det selvsagt kan være 
tilfeller der slik handel er problematisk, er det også 
viktig at de som utformer og vedtar lover og regler 
vet et og annet om hvordan markeder og kapitalis-
me fungerer i praksis. Lite tyder på at norske 
politikere og byråkrater har sjenerende mye 
kunnskap om det.

Men det bør, som Pollestad fornuftig påpeker, 
være full åpenhet om eierskapet. Veien til offentlig 
innsyn i aksjonærregisteret har vært usedvanlig 
lang og kronglete. Den bør bli kortere, gjerne i form 
av et offentlig register på linje med det stortings-
representanter er pålagt. 

God alliert
Russland kan være en god alliert i kampen mot IS, 
sier Frps forsvarspolitiske talsmann Christian 
Tybring-Gjedde til Dagbladet. 
Spesielt dersom russerne begynner å bombe IS og 
slutter å bombe andre deler av opposisjonen.

Featureredaktør: Gry Egenes
Nyhetsredaktør: Tor M. Nondal
Politiskredaktør: Kjetil B. Alstadheim
Produksjonsredaktør: Bjarne Dramdal Erichsen
Utviklingsredaktør: Trond Sundnes
Utgittav: Da gens Næ rings liv A/S
GrunnlagtavMagnusAnderseni1889

En fri dagsavis
Sjef re dak tør og ad mi ni stre ren de di rek tør: Amund Djuve Forsvarets penger

Forsvarssjefen ber om svært mange penger. 
Han bør være betinget optimist.

F
orsvarssjef Haakon 
Bruun-Hanssen ber 
politikerne bla opp 
180 milliarder kroner, 
og han ber dem godta 
en hardhendt 

sentralisering av Forsvaret. Det er 
ikke lett å si hva som vil gjøre 
politisk mest vondt. Sjansen er 
likevel historisk god for å skape 
bred politisk enighet om at vi skal 
bruke mye mer penger på forsvar.

På 1970-tallet foreslo Mogens 
Glistrup, grunnleggeren av det 
danske Fremskrittspartiet, å 
redusere forsvarsbudsjettet til 
under en hundrelapp. Den skulle 
finansiere en telefonsvarer som 
sa «Vi overgir oss!» på engelsk og 
russisk. Ifølge et Civita-notat 
skrevet av tidligere forsvarssjef 
Sverre Diesen og tidligere leder 
ved Forsvarets forskningsinsti-
tutt Paul Narum, er Norge på vei 
dit, bare på en mye dyrere måte. 
Fortsetter utviklingen som i dag, 
vil Norge om 10–15 år stå uten 
reell forsvarsevne. Prisgalopp på 
forsvarsutstyr kombinert med 
politikernes sparsommelighet 
har allerede skapt et formidabelt 
etterslep. Det går mot bråstopp, 
få år frem i tiden, skriver de.

Bruun-Hanssen var forsikti-
gere i sine formuleringer, da han 
torsdag la frem sitt fagmilitære 
råd til regjeringen, men substan-
sen var omtrent den samme. 
Fortsetter man dagens kurs vil 
det tvinge seg frem dramatiske 
kutt. Selv med hans forslag om å 
bruke 180 milliarder kroner over 
12 år – en økning på forsvarsbud-
sjettet med tre milliarder årlig – 
vil det kreves både kutt og tøffe 
omprioriteringer. Baser ved 
Sortland, Andøya, Trondenes, 
Harstad, Åsegarden og Kjevik 
bør legges ned. Slike ideer vil 
garantert gi lokalpolitisk 
rabalder. 

MTB-båtene, som for ikke 
veldig mange år siden ble 
påtvunget Forsvaret mot dets 

vilje av stortingspolitikere som 
ville sikre verftsarbeidsplasser, 
skal fases ut i 2025. «Sentralise-
ring» – stort sett et fyord i norsk 
offentlig ordskifte – var sentralt 
tema i forsvarssjefens redegjø-
relse.

«Det blir en krevende høst og 
vinter», sa forsvarsminister Ine 
Eriksen Søreide. Hun skal kna 
det fagmilitære rådet sammen 
med andre innspill til en ny 
langtidsplan for Forsvaret.

Bruun-Hanssen kan trolig 
likevel være noe større optimist 
enn sine forgjengere.

Det har allerede kommet 
politiske signaler om at bekym-
ringsmeldingen har nådd frem. 
Regnestykkene er egentlig ikke 
veldig vanskelige.

Samtidig er den utenrikspoli-
tiske situasjonen mer truende 
enn for bare et år siden. Den 
russiske militære oppbyggingen, 
aggresjon mot Ukraina og 

landets uforutsigbare oppførsel, 
har gjort slutt på en lang periode 
med relativ idyll.

De lave oljeprisene gir 
politikerne mindre økonomisk 
handlingsrom. Dette kan kanskje 
gjøre det noe lettere for Forsva-
ret å få gjennomslag for sine 
sentraliseringstanker, som vil gi 
mer smell for pengene. Skjønt 
det blir ikke lett, bare på Andøya 
står det om nær tusen arbeids-
plasser. Norsk forsvarsdebatt har 
ofte handlet mer om lokal 
sysselsetting enn om å forsvare 
landet.

Det kan likevel være håp om 
bred politisk enighet om at en 
opptrapping er nødvendig. SV 
blir ikke med, men partiet har 
ikke lenger rollen som bremse-
kloss i regjeringen. Anniken 
Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets 
utenriks- og forsvarskomité, er 
lite interessert i å snakke om 
nedbyggingen av forsvarsevnen 
under den rødgrønne regjerin-
gen, men ønsker seg nå «bred 
enighet».

For det teller jo også: Siden 
sist er Jens Stoltenberg blitt 
generalsekretær i Nato. Derfra 
kommer krystallklare råd om at 
Europa må bruke mer penger på 
å forsvare seg selv. Selv med 
opptrappingen som forsvarssje-
fen anbefaler, vil Norge ligge 
godt unna målet om forsvars-
budsjetter på to prosent av bnp.

Forsvarssjef Bruun-Hanssen 
får neppe alt han ønsker og 
neppe på den måten som er 
fagmilitært best. Det bør likevel 
være rimelig håp om at nasjonen 
slipper å gå til innkjøp av Mogens 
Glistrups telefonsvarer.

Kjetil Wiedswang er kommentator 
i Dagens Næringsliv 
kjetil.wiedswang@dn.no

ForsvarssjefHaakonBruun-Hanssenlatorsdagfremsittfagmilitærerådtilregjeringen.
Foto:VegardWivestadGrøtt,NTBScanpix

På innsiden
Kjetil  
Wiedswang

Fortsetter 
utviklingen som i 
dag, vil Norge om 
10–15 år stå uten 
reell forsvarsevne
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En seier for åpenhet 
 Kommunal Rapport. fredag 02. oktober 2015, 15:06. Oppdatert mandag 05. oktober 2015, 15:00 
Leder Det har tatt lang tid og mye krefter, men sist uke
fikk endelig allmennheten innsyn i deler av
aksjonærregisteret hos Skattedirektoratet.

I dagene som har fulgt har både Kommunal Rapport
og andre brakt en rekke artikler som avdekker hvilke
økonomiske interesser politikerne faktisk har i
ulikeselskaper.

 Helt siden vår redaksjon startet arbeidet med å få
innsyn i aksjonærregisteret tilbake i 2013, har vi hatt
som utgangspunkt at når det offentlige samler inn
offentlige opplysninger, må de også kunne brukes
videre. I nesten to og et halvt år har vi blitt motarbeidet
av store deler av forvaltningen vi har møtt på veien. Det
ene motargumentet har avløst detandre.

 Vi har hatt støtte i lovverket, noe uttalelsene fra
Sivilombudsmannen flere ganger underveis har gitt
oss en bekreftelse på. Det er beklagelig at
forvaltningen har brukt så mye av fellesskapets
ressurser på å kjempe mot innsyn, men desto mer
gledelig er det at Skattedirektoratet til slutt konkluderte
med at vi kunne få innsyn i den delen av registeret som
viser hvem som eier aksjer. Dette er en offentlig
opplysning som alle aksjeselskaper plikter å ha
tilgjengelig for enhver somspør.

 Som følge av vår innsats for å få innsyn i registeret,
har Stortinget vedtatt at Norge skal få et nytt
aksjonærregister som alle skal kunne søke i. Det er
positivt. Men det gjenstår å se hvilke opplysninger som
blir liggende i et slikt register, og hvor godt verktøy det
blir for dem som ønsker full åpenhet knyttet til de
økonomiske interesser våre folkevalgte og andre har i
ulikeselskaper.

 Det er positivt at mange folkevalgte er aksjonærer, det
øker forståelsen for næringslivets behov. For oss er
hovedpoenget at velgerne skal ha rett til å kjenne til
disse bindingene. Artiklene i flere andre medier de siste
dagene, på basis av registeret vi endelig har fått innsyn
i, viser at slik åpenhet er et ubetinget gode for

demokratiet og et styrke for vårt samfunn. La oss håpe
motstanden mot åpenhet nå forvitrer også
iforvaltningen.

 Det er gledelig og en seier for åpenheten at
Skattedirektoratet nå har åpnet for innsyn i deler av
aksjonærregisteret. Foto: Ingar Haug Steinholt, NTB
scanpix

© Kommunal Rapport
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AKSJEREGISTERET. Ordfører Arvid Grundekjøn 

Oppga ikke eier-
skap da kommunen 
kjøpte Sør Arena
6. november 2013 stemte 
ordfører Arvid Grundekjøn 
for at kommunen skulle 
kjøpe Start Stadion av Spa-
rebanken Sør for 44 mil-
lioner kroner. Samtidig eide 
han 1000 grunnfondsbevis 
i Sparebanken Pluss, som 
overtok Sparebanken Sør to 
måneder senere.

KRISTIANSAND

– Ordføreren var ikke direkte in-
habil, som for eksempel personer 
med ledende stillinger i involver-
te selskaper ville vært. Men det er 
også et tillegg i loven som gjelder 
det vi kaller andre særegne for-
hold, som er egnet til å svekke 
tilliten til beslutningstaker. Det 
vil gjelde forhold der en beslut-
ning kan gi en særlig fordel eller 
ulempe for deg selv. Derfor me-
ner jeg forholdet burde vært lagt 
fram for bystyret, sier instituttle-
der Terje Abusland ved Institutt 
for rettsvitenskap ved Universi-
tet i Agder.

Professor i rettsvitenskap ved 
Universitet i Oslo, Eivind Smith, 
mener også ordføreren burde ha 
gjort det klart at han eide grunn-
fondsbevisene.

– Men det å eie disse grunn-
fondsbevisene gir i seg selv ingen 
praktisk innflytelse, derfor vil det 
ikke skape et habilitetsproblem, 
sier Smith.

Ikke oppgItt
Grunnfondsbevisene til ordføre-
ren er ikke oppgitt i det frivillige 
Styrevervregisteret til KS. Ordfø-
reren har imidlertid oppgitt ak-
sjer han eier i fire andre selska-
per, i tillegg til verv han har. 

Det er Aksjonærregisteret, som 
i forrige uke ble offentlig tilgjen-
gelig, som viser at Arvid Grunde-
kjøn eier 1000 grunnfondsbevis i 
Sparebanken Sør. Verdien på dis-
se er i dag cirka 180.000 kroner. 
Verdipapirene gjør Grundekjøn 
til en av eierne av bankens egen-
kapital, og omtales gjerne som 

«aksjer light». Grunnfondsbevis 
gir formelt innflytelse til bankens 
forstanderskap, med en stemme 
per bevis. Papirene gir også rett 
til utbytte, som sist var på 10 kro-
ner per bevis.

HabIlItet
Det var to som meldte seg inha-

bile da saken til slutt ble avgjort 
av bystyret. Den ene var Pål Harv 
(H), som ba om at hans habilitet 
ble vurdert fordi hans kone har 
styreverv i IK Start og Start Topp-
fotball. 

Den andre var Venstres Solveig 
Nilsen, som ba om at hennes ha-
bilitet ble vurdert fordi hun er an-
satt i Sparebanken Sør. 

Ordfører Arvid Grundekjøn 
stemte for at de skulle erklæres 
inhabile da saken ble behandlet.

–  en perIfer mInIsak
Grundekjøn sier til Fædrelands-
vennen at grunnfondsbevisene 
var i Sparebanken Pluss, og at 
kjøpet av Sør Arena var et for-
hold som gjaldt Sparebanken Sør 
før bankene ble fusjonert 1. janu-
ar 2014.

– Avstemningen skjedde 6. no-
vember 2013, på et tidspunkt der 
fusjonen var godt kjent. Burde by-
styret fått informasjon om at du 
satt med grunnfondsbevisene?

– Dette er en post jeg har hatt 
langt tilbake i tid, og var i en bank 
som ikke var inne på finansierin-
gen av stadion, sier Grundekjøn.

– Burde du opplyst om posten?
– Det kan ikke legges til grunn 

at grunnfondsbevisene i Spare-
banken Pluss hadde noen interes-
se i den saken. Dette er en ubety-
delig post. Spørsmålet er om den 
hadde noen relevans, selv om fu-
sjonen hadde vært på plass. Det 
var ikke noe tema i min bevisst-
het eller i forhold til formelle re-
gler, sier Grundekjøn.

Ordføreren mener grunnfonds-
bevisene ikke ville påvirke hans 
stemmegivning.

– I fall du har noen aksjer, så er 
denne posten uansett en forvin-
nende liten ting i en bankrelasjon 
og i min privatøkonomi. Som jeg 
kan erindre, hadde jeg ikke noen 
interesser i den banken. Dette er 
en perifer minisak, sier han. 

TeksT: Jan Oddvar EidE
jan.oddvar.eide@fvn.no - 91366029

FAKTA

Sør Arena
 ● Start Stadion AS meldte 23. mai 

2013 oppbud. Kristiansand kom-
mune hadde lånt 46,7 millioner 
kroner til selskapet.

 ● Rådmannen anbefalte at Kristi-
ansand kommune kjøpte bankens 
fordring pålydende 54 millioner for 
44 millioner kroner.

 ● Rådmannen mente dette var 
kommunens beste mulighet til å 
ivareta penge den hadde lånt til 
byggingen av Sør Arena.

 ● Forslaget ble vedtatt av bystyret 
med ordføreren i spissen mot fire 
stemmer.

Etiske retningslinjer  
i kommunen

 ● «Kommunen har en aktiv opplys-
ningsplikt. Ansatte og folkevalgte 
i Kristiansand kommune skal 
alltid gi korrekte og tilstrekkelige 
opplysninger, enten det er til andre 
myndigheter, selskaper, organi-
sasjoner eller innbyggere. I noen 
sammenhenger vil dette innebære 
at man uoppfordret skal gi nødven-
dige opplysninger av betydning for 
behandling av saken.» 

Leder i Kristi-
ansand Arbei-
derparti, Terje 
Ness, sier han 
er overrasket 
over informa-
sjonen om ord-
førerens grunnfondsbevis.

– Da har ordføreren per defini-
sjon sittet på eiersiden. Om han 
er habil eller ikke, må juristene 
vurdere. Uansett hadde det vært 
naturlig å informere bystyret om 
eierskapet, og bedt om å få sin 
habilitet vurdert. Alle fakta skal 

på bordet i slike saker. Vi er vel-
dig nøye på å få belyst habilitets-
spørsmål. Det så vi også i den-
ne saken, sier Næss og viser til at 
to bystyrerepresentanter ble er-
klært inhabile i saken. 
  – Dette er kanskje «en forvinnen-
de liten ting» for ham. Men hvis 
verdiene i selskapet kan påvirkes 
av dette vedtaket i bystyret, hvis 
hans verdier kan stige eller syn-
ke som følge av vedtaket, så var 
dette overraskende opplysninger, 
sier Næss. 

– Jeg må bare få minne om at 
han i sommer var med på å be-

handle de etiske retningslinjene 
til kommunen, samtidig som han 
uttalte seg om Bergens ordfører 
Turid Drevland i Bergen, som han 
også mente var en bagatell.

Bergensordføreren ble uken et-
ter siktet av politiet for grov kor-
rupsjon etter den såkalte cruise-
saken.

– Derfor er det grunn til å stil-
le spørsmål ved hans etiske vur-
deringsevne. Om han mener for-
holdet med grunnfondsbevisene 
var en bagatell eller ikke noe å 
bry seg om, så er det altså bysty-
ret som avgjør det, sier Næss. 

Stiller spørsmål ved ordførerens etiske vurderingsevne

7

Fædrelandsvennen
lørdag 3. oktober 2015

Hvert år gjør vi over 20 000 øyeoperasjoner. Det resulterer i tusen
vis av briller til overs. De sender vi til steder rundt om i verden
hvor et par briller utgjør forskjellen fra et liv i fattigdom til et liv
medmuligheter for å lære seg å lese, utdanne seg eller utføre et
arbeid. Hver øyeoperasjon vi gjør, gir altså frihet til tomennesker.
Lesmer påmemira.no/gidemvidere.

*Tilbudet gjelder når du booker og gjennomfører din øyeoperasjon mellom 01.09 og
31.10 2015. 1 000 kr rabatt pr kunde ved innbytte av dine gamle briller på operasjons
dagen. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.

www.memira.no | 815 00 260

Bli kvitt

brillene dine.

som virkelig trenger dem.

Og gi dem til noen

Akkurat nå!1 000 krfor dine gamle
briller*
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Det nytter å være sta. Det nytter å mase. Det
har journalist Vegard Venli i Kommunal

Rapport erfart. I over to år jobbet han iherdig for
å få innsyn i Skatteetatens aksjonærregister. Mot-

standen var betydelig.
Både Skattedirektoratet
og Finansdepartemen-
tet mente opplysninge-
ne var taushetsbelagt,
og dessuten for tid-
krevende å fremskaffe.
Etter at Sivilombuds-

mannen ga Venli medhold, er registeret nå blitt
offentlig tilgjengelig. Det ga raskt resultater.

I en artikkelserie har Dagbladet avslørt hvordanflere stortingsrepresentanter har skjulte aksje-
poster. I noen tilfelle kan det stilles spørsmål om
politikerne blander sammen sitt politiske ar-
beidsområde og eierinteressene. Det er uheldig,
selv der det ikke er grunnlag for å hevde at noe
galt har skjedd. Er det noe politikerne må verne
om, er det sin integritet.

Det kan synes som en selvfølge, men slik er
det ikke. Gang på gang ser vi at politikerne

bremser når det gjelder krav om åpenhet og inn-
sikt. Dels gjemmer de seg bak tåkeprat om pri-
vatlivets fred, dels hevder de at offentligheten
ikke har noen interesse av å vite hvem som påvir-
ker beslutningsprosessene i Stortinget. Til det er
å si at ingen ber om adgang til politikernes pri-
vatliv, bare til forhold som berører utøvelsen av
de vervene de er valgt til. Økonomiske interesser
og bindinger er uten snev av tvil
informasjon offentligheten må
ha adgang til. Etter at det ble
åpnet tilgang til aksjonærregis-
teret, er vi kommet et godt
stykke videre på den veien.

Neste naturlige steg er at
Stortinget oppretter et

lobbyregister. I forrige uke
skrev lederne i presseorganisa-
sjonene, og lederen i Transpa-
rency International i Norge, et
innlegg der de reiste dette kravet
på nytt. Bakgrunnen var Dag-
bladets reportasjer om stortings-
representantenes skjulte aksjein-
teresser. Kravet om et register
som viser representantenes kontakter med ulike
særinteresser, er fram til nå blitt kontant avvist
av de fleste partiene, med ulike argumenter. Dels
er det upraktisk, blir det sagt. Dels er det alt for
nærgående.

Dette holder ikke. Det praktiske er utvilsomt
løsbart, og ordningen finnes allerede i flere

land. Og det er ikke behov for noen beskyttelse
av politikernes kontakter med interesser som vil
påvirke Stortingets vedtak. Tvert i mot vil et lob-
byregister styrke tilliten til politikerne og Stor-
tinget.

Politikernes
bremsespor

testamentlig tradisjon bare kan
velja mellom den breie og den
smale vegen, slo på landsstyre-
møtet i KrF til med «den tredje
vei.» Det var det standpunktet
FinnGustavsen orienterte etter,
og det var den vegen som førte SF
inn i norsk politikk. Men SV
gløymde å ta patent på varemer-
ket og politikken og slo i staden
inn på bombevegen i Libya.

GENERASJONSKONFLIKTEN
i partiet Rødt drar seg til. Ordfø-
rarkandidat Jens IngvaldOlsen i
Tromsø og andre veteranar frå
epoken med Mao Tse-tung-
stenkning som rettleiing, vil ikkje
gje slepp på at han var ein stor fri-
gjeringshelt. Bjørnar Moxnes
prøver å vera krystallklar på at
partiet nå står for ein demokratisk
sosialisme som ikkje kjennetei-
kna Kina under Mao Zedong.
Kan dei ikkje sameinast i AKP(m-
l)s klassiske prosentanslag om
Stalins gode og dårlige sider: 70/
30? Eller omvendt.

HUMORHAUSTEN er i gang.
Den forførande Henriette
Steenstrup er på plass igjen i
TV2. Dritseint med Edel sesong-
debuterte med ein strak langfin-
ger i rektum på Bjelleklang. Der-
etter var det jordbæruke med ein
menstruasjons-tsunami som
sveipa med seg heile Geiranger.
Heretter kan det bare gå nedover.

The Impossible Dream

Denne veka har Erna Solberg og
resten av verdens mektige vore
samla i NewYork for å ordna opp.
Vår konservative statsminister
har undervist i å motarbeida radi-
kalisering. Ho fekk sitja nesten li-
ke nær Barack Obama som
Thorbjørn Jagland og hans tale-
skrivar utan kontor,Geir Lunde-
stad. Det var bare Irak som kom
imellom.

KINASLEIAR,Xi Jin-ping lovar
peng til u-hjelp og fredsbevaring.
Men i forhold til folketalet er han
langt bak Norge, som med Erna
Solberg i FN på ny har befesta
godhetsregimets favorittposi-
sjon: å vera formann i giverlands-
gruppa.

DEN NØYTRALE verdensorga-
nisasjonen av sameinte nasjonar,
som er øvste vaktar av fred og
menneskerettar, har fått fleire
hyggelige gåver til 70-års dagen.
Jens Stoltenberg lover atWe Are
The World-NATO skal ta seg av
opplæring, utstyr og etterretning
ved FN-operasjonar. Og utan eit
piskeslag har Saudi-Arabia påtatt
seg presidentskapet i FN's men-
neskerettighetsråd.

ALLE SOM LURER på kvar den
runde og pragmatiske Erna Sol-
berg har sitt ideologiske funda-
ment, har endelig fått svar. Ho
måtte til FN for å røpa at det ikkje
er Edmund Burke, Ayn Rand
eller KåreWilloch. Det er Elvis
Presley som er hennar favoritt-
filosof med devisen "litt mindre
prat og meir handling". Elles står
sjølsagt Blue Suede Shoes høgt i
kurs. Men etter kommunevalet
må ho øva på You've Lost That Lo-
vin' Feelin'. Ny valsiger i 2017
nærmar seg The Impossible Dre-
am.

MENS ERNA har vore i FN, har
vise-statsminister Siv Jensen og
dei andre musene sete uvanlig
stille ved bordet og jobba med
budsjettet. Til og med wannabe-
sikkerhetsminister Per Sand-
berg har vore forsvarlig sikra.

DET HAR ÅPNA alle kanalar for
Knut Arild Hareide. Han som i

VED OBAMAS BORD: Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klimaminister
Tine Sundtoft har delteke på FN-toppmøte. FOTO: KRISTOFFER RØNNEBERGAFTENPOSTEN

AANNDDRREEAASS
HHOOMMPPLLAANNDD

hompland@online.no

SIDEBLIKK
Heretter kan det
berre gå nedover

Stein Erik Hagen sto fram som homofil på Skavlan, og
norsk presse kaster seg rundt og spør hva kjente hom-
ser mener om dette.
Tenk om en hadde sagt: Nei, hva er det du sier? Det

kan vel ikke stemme.

Rimi-Hagen ut
av kjøleskapet

HADDE
AKSJER: Stor-
tingsrepresentant
Jørund Rytman (Frp).

AFTENPOSTEN

«DE GJEMMER
SEG BAK
TÅKEPRAT OM
PRIVATLIVETS
FRED.»

D STARS
AND STRIPE

Nick Anderson er
politisk avistegner for
Houston Chronicle.
Arbeidet hans har
også stått på trykk i
New York Times,
Washington Post og
Newsweek. Pulit-
zervinneren gjemmer
navnet på sønnene
Colton og Travis i alle
tegningene han lager.
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Politikernes bremsespor 
 Dagbladet. lørdag 03. oktober 2015, 14:45 
3. okt 2015 Politikernes bremsespor Words" Det nytter
å være sta. Det nytter å mase. Det har journalist
Vegard Venli i Kommunal Rapport erfart. I over to år
jobbet han iherdig for å få innsyn i Skatteetatens
aksjonærregister.

Motstanden var betydelig. Både Skattedirektoratet og
Finansdepartementet mente opplysningene var
taushetsbelagt, og dessuten for tidkrevende å
fremskaffe.

 Etter at Sivilombudsmannen ga Venli medhold, er
registeret nå blitt offentlig tilgjengelig. Det ga raskt
resultater. I en artikkelserie har Dagbladet avslørt
hvordan flere stortingsrepresentanter har skjulte
aksjeposter. I noen tilfelle kan det stilles spørsmål om
politikerne blander sammen sitt politiske
arbeidsområde og eierinteressene. Det er uheldig, selv
der det ikke er grunnlag for å hevde at noe galt har
skjedd.

 Er det noe politikerne må verne om, er det sin
integritet. Det kan synes som en selvfølge, men slik er
det ikke. Gang på gang ser vi at politikerne bremser når
det gjelder krav om åpenhet og innsikt. Dels gjemmer
de seg bak tåkeprat om privatlivets fred, dels hevder de
at offentligheten ikke har noen interesse av å vite hvem
som påvirker beslutningsprosessene i Stortinget. Til
det er å si at ingen ber om adgang til politikernes
privatliv, bare til forhold som berører utøvelsen av de
vervene de er valgt til.

 Økonomiske interesser og bindinger er uten snev av
tvil informasjon offentligheten må ha adgang til. Etter
at det ble åpnet tilgang til aksjonærregisteret, er vi
kommet et godt stykke videre på den veien. Neste
naturlige steg er at Stortinget oppretter et
lobbyregister. I forrige uke skrev lederne i
presseorganisasjonene, og lederen i Transparency
International i Norge, et innlegg der de reiste dette
kravet på nytt. Bakgrunnen var Dagbladets reportasjer
om stortingsrepresentantenes skjulte aksjeinteresser.
Kravet om et register som viser representantenes

kontakter med ulike særinteresser, er fram til nå blitt
kontant avvist av de fleste partiene, med ulike
argumenter. Dels er det upraktisk, blir det sagt. Dels er
det alt for nærgående.

 Dette holder ikke. Det praktiske er utvilsomt løsbart, og
ordningen finnes allerede i flere land. Og det er ikke
behov for noen beskyttelse av politikernes kontakter
med interesser som vil påvirke Stortingets vedtak.
Tvert i mot vil et lobbyregister styrke tilliten til
politikerne og Stortinget.

© Dagbladet
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Oppga ikke eierskap da kommunen kjøpte Sør Arena 
 Fædrelandsvennen - Login. tirsdag 06. oktober 2015, 18:02 
Jan Oddvar Eide 
stemte ordfører Arvid Grundekjøn for at kommunen
skulle kjøpe Start Stadion av Sparebanken Sør for 44
millioner kroner. Samtidig eide han 1000
grunnfondsbevis i Sparebanken Pluss, som overtok
Sparebanken Sør to måneder senere.

- Ordføreren var ikke direkte inhabil, som for eksempel
personer med ledende stillinger i involverte selskaper
ville vært. Men det er også et tillegg i loven som gjelder
det vi kaller andre særegne forhold, som er egnet til å
svekke tilliten til beslutningstaker. Det vil gjelde forhold
der en beslutning kan gi en særlig fordel eller ulempe
for deg selv. Derfor mener jeg forholdet burde vært lagt
fram for bystyret, sier instituttleder Terje Abusland ved
Institutt for rettsvitenskap ved Universitet i Agder.

 Professor i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo, Eivind
Smith, mener også ordføreren burde ha gjort det klart
at han eide grunnfondsbevisene.

 - Men det å eie disse grunnfondsbevisene gir i seg selv
ingen praktisk innflytelse, derfor vil det ikke skape et
habilitetsproblem, sier Smith.

 Ikke oppgitt

 Grunnfondsbevisene til ordføreren er ikke oppgitt i det
frivillige Styrevervregisteret til KS. Ordføreren har
imidlertid oppgitt aksjer han eier i fire andre selskaper, i
tillegg til verv han har.

 Det er Aksjonærregisteret, som i forrige uke ble
offentlig tilgjengelig, som viser at Arvid Grundekjøn eier
1000 grunnfondsbevis i Sparebanken Sør. Verdien på
disse er i dag cirka 180.000 kroner. Verdipapirene gjør
Grundekjøn til en av eierne av bankens egenkapital, og
omtales gjerne som aksjer light. Grunnfondsbevis gir
formelt innflytelse til bankens forstanderskap, med en
stemme per bevis. Papirene gir også rett til utbytte,
som sist var på 10 kroner per bevis.

 Habilitet

 Det var to som meldte seg inhabile da saken til slutt
ble avgjort av bystyret. Den ene var Pål Harv (H), som
ba om at hans habilitet ble vurdert fordi hans kone har
styreverv i IK Start og Start Toppfotball.

 Den andre var Venstres Solveig Nilsen, som ba om at
hennes habilitet ble vurdert fordi hun er ansatt i
Sparebanken Sør.

 Ordfører Arvid Grundekjøn stemte for at de skulle
erklæres inhabile da saken ble behandlet.

 - Dette er en perifer minisak

 Grundekjøn sier til Fædrelandsvennen at
grunnfondsbevisene var i Sparebanken Pluss, og at
kjøpet av Sør Arena var et forhold som gjaldt
Sparebanken Sør før bankene ble fusjonert 1. januar
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2014.

 - Avstemningen skjedde 6. november 2013, på et
tidspunkt der fusjonen var godt kjent. Burde bystyret
fått informasjon om at du satt med
grunnfondsbevisene?

 - Dette er en post jeg har hatt langt tilbake i tid, og var i
en bank som ikke var inne på finansieringen av stadion,
sier Grundekjøn.

 - Burde du opplyst om posten?

 - Det kan ikke legges til grunn at grunnfondsbevisene i
Sparebanken Pluss hadde noen interesse i den saken.
Dette er en ubetydelig post. Spørsmålet er om den
hadde noen relevans, selv om fusjonen hadde vært på
plass. Det var ikke noe tema i min bevissthet eller i
forhold til formelle regler, sier Grundekjøn.

 Ordføreren mener grunnfondsbevisene ikke ville
påvirke hans stemmegivning.

 - I fall du har noen aksjer, så er denne posten uansett
en forvinnende liten ting i en bankrelasjon og i min
privatøkonomi. Som jeg kan erindre, hadde jeg ikke
noen interesser i den banken. Dette er en perifer
minisak, sier han.

 Stiller spørsmål ved ordførerens etiske vurderingsevne

 Leder i Kristiansand Arbeiderparti, Terje Ness, sier han
er overrasket over informasjonen om ordførerens
grunnfondsbevis.

 - Da har ordføreren per definisjon sittet på eiersiden.
Om han er habil eller ikke, må juristene vurdere.
Uansett hadde det vært naturlig å informere bystyret
om eierskapet, og bedt om å få sin habilitet vurdert.
Alle fakta skal på bordet i slike saker. Vi er veldig nøye
på å få belyst habilitetsspørsmål. Det så vi også i
denne saken, sier Næss og viser til at to
bystyrerepresentanter ble erklært inhabile i saken.

 Etisk vurderingsevne

 - Dette er kanskje en forvinnende liten ting for ham.
Men hvis verdiene i selskapet kan påvirkes av dette
vedtaket i bystyret, hvis hans verdier kan stige eller
synke som følge av vedtaket, så var dette
overraskende opplysninger, sier Næss.

 - Jeg må bare få minne om at han i sommer var med
på å behandle de etiske retningslinjene til kommunen,
samtidig som han uttalte seg om Bergens ordfører
Turid Drevland i Bergen, som han også mente var en
bagatell.

 Bergensordføreren ble uken etter siktet av politiet for
grov korrupsjon etter den såkalte cruise-saken.

 - Derfor er det grunn til å stille spørsmål ved hans
etiske vurderingsevne. Om han mener forholdet med
grunnfondsbevisene var en bagatell eller ikke noe å bry
seg om, så er det altså bystyret som avgjør det, sier
Næss.

 Konsekvenser

 - Kan saken få konsekvenser?

 - Hvis opplysningene fra Fædrelandsvennen stemmer,
og ordføreren bagatelliserer det dere påviser, så må vi
diskutere det. En hvilken som helst annen person ville
måtte stå til rette for det på et eller annet vis. Vi har et
reglement og etiske retningslinjer. Hvis han ved et uhell
har glemt å opplyse om denne eierposten, så er det
alvorlig. For dette er ikke en forvinnende liten ting for
menigmann, sier Næss.

 Fact-box info:

 Sør Arena

 Start Stadion AS meldte 23. mai 2013 oppbud.
Kristiansand kommune hadde lånt 46,7 millioner
kroner til selskapet.

 Rådmannen anbefalte at Kristiansand kommune
kjøpte bankens fordring pålydende 54 millioner for 44
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millioner kroner.

 Rådmannen mente dette var kommunens beste
mulighet til å ivareta penge den hadde lånt til
byggingen av Sør Arena.

 Forslaget ble vedtatt av bystyret med ordføreren i
spissen mot fire stemmer.

 Etiske retningslinjer i kommunen

 Kommunen har en aktiv opplysningsplikt. Ansatte og
folkevalgte i Kristiansand kommune skal alltid gi
korrekte og tilstrekkelige opplysninger, enten det er til
andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller
innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære
at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av
betydning for behandling av saken.

 Image info:

 Arbeiderpartiets Mette Gundersen og Terje Næss i
formannskapet sammen med ordfører Arvid
Grundekjøn.

 Ordfører Arvid Grundekjøn har ikke oppgitt at han eier
1000 grunnfondsbevis i Sparebanken Sør, opprinnelig i
Sparebanken Pluss. I 2013 stemte han for at
kommunen skulle kjøpe Sør Arena for 44 millioner
kroner.

© Fædrelandsvennen - Login
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Redaktørene eier aksjer for over 116 millioner kroner 
 Journalisten. torsdag 08. oktober 2015, 12:43. Oppdatert fredag 09. oktober 2015, 14:47 
Glenn Slydal Johansen 
Presseforbundets styreleder og publisher Gunnar
Kvassheim i Dalane Tidende blant redaktørene med
millionverdi i aksjer. Noen få redaktører trekker kraftig
opp. Glenn Slydal Johansen 08. oktober 2015 kl.
12:28 Oppdatert: 09. oktober 2015 kl.

10:41

 Norske redaktører eier aksjer til verdier av 116,6
millioner kroner. I alle fall om vi legger til grunn
opplysningene fra det nylig offentliggjort
Aksjonærregisteret, som viser hvilke aksjer nordmenn
eide ved årsskiftet. Dette er første gang det er mulig å
gi en samlet oversikt over hvilke eierandeler norske
redaktører har i norskregistrerte aksjer.

 En halv million i snitt

 Journalisten har beregnet aksjeverdiene ved å
sammenstille opplysninger fra Aksjonærregisteret med
medlemslisten til Norsk Redaktørforening, samt kurser
for børsnoterte aksjer og aksjer omsatt i det såkalte
gråmarkedet. For selskaper som ikke omsettes har vi
beregnet verdien ut fra balansen i årsregnskapet for
fjoråret.

 I gjennomsnitt eier hver av de 721 medlemmene av
Redaktørforeningen aksjer for 161.720 kroner.

 Men langt fra alle redaktører eier aksjer: Journalistens
gjennomgang viser at nesten hver tredje redaktør, 217 i
tallet tilsvarende 30,1 prosent, eier en eller flere aksjer.
Blant disse blir gjennomsnittsverdien på aksjeverdiene
537.327 kroner per redaktør.

 Trygve Hegnar og andre redaktører som ikke er er
medlem av Norsk Redaktørforening er ikke med i
utvalget.

 Se mer om hvordan vi har beregnet verdiene nederst i
saken.

 VG-sjef Torry Pedersen er blant redaktørene med
størst verdier i aksjer. Foto: Martin Huseby Jensen

 Få trekker opp

 Fem redaktører med aksjeverdier for til sammen 67,5
millioner kroner trekker gjennomsnittet kraftig opp.
Uten disse synker gjennomsnittsverdien blant
redaktørene som eier aksjer til 239.436 kroner.

 Den redaktøren i utvalget som sitter på suverent størst
verdier i aksjer, er Karoline Marie Brubæk som i en
årrekke har jobbet i Allers Din Side, men som i april
skiftet arbeidsgiver til DNB. Journalisten har beregnet
verdien av henne aksjer i fire investeringsselskaper til
39,9 millioner kroner. Investeringsselskapene har
verdiene plassert i sparebanker over hele landet, samt i
ulike selskaper i Møre og Romsdal, inkludert Motus
Technology, Aukra Gass, Molde Kunnskapspark og
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Ålesund Kunnskapspark.

 Redaksjonssjef Gøril Huse i lettlestavisen Klar Tale
skiller seg også ut med 10,1 millioner kroner i aksjer.
Foruten en småpost i Telenor ligger verdiene i Larvik-
selskapet VP Eiendom AS.

 Bergensbaserte Gustav-Erik Blaalid bak nettstedet
kyst.no eier aksjer for 6,79 millioner kroner. Verdiene
ligger i investeringselskapet Vitamin Holding, som vi
verdsetter til 6,76 millioner kroner. Vitamin Holding har
aksjer i Norsk Fiskeoppdrett AS, Eivindvik Hotelldrift og
Gulen Eigedom. I tillegg har Blaalid småinvesteringer i
Frontline og REC Silicon.

 Flere vil dra kjensel på VGs sjefredaktør og
administrerende direktør Torry Pedersen. Hele hans
verdi på 5,84 millioner kroner er plassert i
arbeidsgiveren Schibsted ASA.

 Den 83 år gamle redaktøren og eieren av Akers Avis
Groruddalen sitter på aksjer for 5,6 millioner kroner.
Journalisten har beregnet verdien av Hjalmar Kielland
s aksjer i selskapene Mediehuset Groruddalen, Akers
Avis Groruddalen og Prosjekt Groruddalen til 2,66
millioner kroner. I tillegg eier han aksjer i Dalane
Tidende og Egersunds Avis AS, som blant annet er en
stor eier i Nordsjø Media, for 2,89 millioner kroner.

 Jeg føler ikke at eierskapet i aksjene er problematisk
for mitt virke

 Sparebankinvestor

 Foruten redaktørene med de største eierverdiene er
det flere redaktører som utmerker seg i toppen av
listen.

 Presseforbundets styreleder, og ansvarlig redaktør og
daglig leder Gunnar Kvassheim i Dalane Tidende er
blant de rikeste redaktørinvestorene med aksjer for
1,75 millioner kroner. I likhet med flere av sine
redaktørkolleger eier han aksjer i eget mediehus.
478.000 kroner har Journalisten beregnet verdien av
Kvassheims 365 aksjer i Dalane Tidende og Egersunds

Avis. I tillegg har redaktøren investert i fem ulike
sparebanker til en samlet verdi av 1,28 millioner kroner.

 - Aksjene i Sparebank SR-bank er det eneste som er
relevant for vårt dekningsområde, og de behandles på
lik linje med alle andre. Jeg føler ikke at eierskapet i
aksjene er problematisk for mitt virke, sier Kvassheim
om sine sparebankinvesteringer.

 Han syns det er bra at slike koblinger kommer fram i
lyset og offentligheten.

 - Folk arver eller kommer i en posisjon som kanskje
andre i familien har hatt. Det viktige er å vise åpenhet
om dette. Derfor er det aldeles utmerket at
Aksjonærregisteret blir brukt på den måten som du nå
gjør. Da får vi belyst små og store selskaper. Det er
viktig at det er full åpenhet om hvilke koblinger som
finnes.

 TU-sjef Jan M. Moberg har aksjer til en verdi av over 2
millioner kroner.

 Også styreleder i Fagpressen og publisher Jan M.
Moberg i Teknisk Ukeblad (TU) sitter på millionverdier i
aksjer. Hele hans verdi, som vi har beregnet til 2,09
millioner kroner, er plassert i det private
investeringsselskapet Gjetergata Invest AS. Selskapet
står oppført med eierposter i blant annet børsnoterte
selskaper som Protector og Olav Thon
Eiendomsselskap.

 På e-post opplyser Moberg at en av hovedaktivitetene
er eierskapet i Wonderworks AS som siden 2000 har
eid rettighetene til Juleskurken, som er en julemusikal
han har skapt med komponist Arne Iversen. Han
skriver også at en stor del av verdiene stammer fra
salg av aksjer i Mamut til Visma.

 - Før jeg tok over som ansvarlig redaktør i Teknisk
Ukeblad solgte jeg aksjer som lå tett opp mot områder
vi dekker i TU, skriver Moberg.

 Eierskapet i de andre selskapene skriver han er et
stykke unna dekningsområdene til TU.
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 - Jeg har aldri vært i en situasjon der dette har blitt
eller har vært en utfordring.

 Har du tips til saker om aksjer eid av norske redaktører
eller journalister? Kontakt Journalisten på tips
journalisten.no eller journalisten direkte på
glennjournalisten.no!

 Private investeringsselskaper

 Det er også flere andre på medlemslisten til
Redaktørforeningen som har aksjeverdier for over én
million kroner:

 Nyhetsredaktør Linn Kristin Djønne i
Laagendalsposten har aksjer for 3,63 millioner kroner
som er plassert i investeringsselskapet TUVI Invest AS,
som igjen har aksjeposter i 24 ulike selskaper.

 Arnt Georg Arntzen i Høgvågavisa har aksjer for 3,6
millioner kroner. Han har småposter i to børsnoterte
selskaper. Størst verdier er plassert i selskapet AGA
Invest Høgvåg AS, som vi har verdsatt til 3,4 millioner
kroner.

 Ansvarlig redaktør Tore Aarflot i avisa Møre eier aksjer
for 3,52 millioner kroner. Størst er Aarflots Prenteverk
AS som eier avisa Møre og som vi har verdsatt til 2,7
millioner kroner. Han eier også aksjer til 550.000 kroner
i eiendomselskapet Storgata 7 AS.

 Tidligere redaktør, nå journalist og redaksjonssekretær
Tor Larsen i Vinstra-avisen Dølen har aksjer for 2,86
millioner kroner. Alle verdiene er plassert i selskapet AS
Redica, som igjen har aksjeposter i Aker Solutions ASA,
IBY Eiendom AS, Akastor ASA og Kværner ASA.

 Stabssjef Øyvind Næss i VG har aksjer for 2,58
millioner kroner. Han har plassert 2,0 millioner kroner i
arbeidsgiveren Schibsted. Men han har også investert
mellom 230.00 og 280.000 kroner i henholdsvis Statoil
og Sparebank 1 SR-Bank og en mindre post i Telenor.

 Ansvarlig redaktør Knut Kristian Hauger i

bransjenettstedet Kampanje eier aksjer som vi har
verdsatt til 1,96 millioner kroner i egen bedrift.

 Ansvarlig redaktør Per Roar Bekken i Mediehuset Opp
eier aksjer i egen bedrift som vi har verdsatt til 1,23
millioner kroner.

 Ansvarlig redaktør Pål Enghaug i Moss Avis eier aksjer
for 1,12 millioner kroner. Han har investert 106.000 i
Schibsted. Verdiene ligger i holdingselskapet P. E.
Holding AS som vi har verdsatt til 1,0 million kroner.

 Aftenpostens publisher Espen Egil Hansen har
småposter i fem ulike selskaper. Foto: Martin Huseby
Jensen

 Undertøysinvestor

 Det er ingen av andre ansvarlige redaktører i de store
norske mediehusene som eier betydelige aksjeposter
som ikke er i eget selskap. Publisher Espen Egil
Hansen i Aftenposten har imidlertid plassert verdier for
537.000 kroner i fem selskaper. Foruten 522.000
kroner investert i arbeidsgiveren Schibsted, eier han
noen småposter i PCI Biotech Holding, Aqualis, Weifa
og Northern Playground.

 Det siste selskapet er det nevøen til Hansen som er
gründer for. Redaktøren opplyser at han har gitt et
såkalt konvertibelt lån, som senere er omdannet til
aksjer. Aftenposten omtalte selskapet på papir under
tittelen Utstyrsfrikene og på nett under tittelen Iskald
designsuksess i november/desember i fjor.

 Hvis du jobber med næringslivsjournalistikk, kan du
ikke sitte og eie selskaper du dekker.

 - Jeg var ikke klar over den saken før den stod på trykk,
sier Hansen til Journalisten, og understreker at
investeringen var klarert med styrelederen.

 Redaktøren sier at han ikke driver med aksjehandel, og
generelt at redaktører må være forsiktig med aksjer.

 - Det går under de vanlige reglene om bindinger. Jeg
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har vært varsom med det. Hvis du jobber med
næringslivsjournalistikk, kan du ikke sitte og eie
selskaper du dekker.

 Egen arbeidsgiver

 Mange av redaktørene har aksjer i eget mediehus, eller
hos tidligere arbeidsgivere. Orkla, som Edda Media, nå
en del av Amedia, har sitt opphav i, eies av flere. Et
eksempel er Journalistens egen redaktør Helge Øgrim
som eier 31 aksjer, som vi verdsetter til 15.500 kroner, i
den tidligere Dagblad-eieren Berner Gruppen.

 Flere redaktører eier også aksjer i selskaper som
Schibsted, Polaris Media, Mediehuset Dagen, Mentor
Medier, Gudbrandsdølen, Eidsvold Blad også videre.

 Noen redaktører fremstår også som støtteaksjonærer.
Av Klassekampens sju aksjonærer blant redaktørene,
er det fem som jobber utenfor avisen, og kun med
noen få enkeltaksjer.

 Generalsekretær Arne Jensen i Redaktør- foreningen
sier redaktørene må følge Vær Varsom-plakaten. Foto:
Kathrine Geard

 Må unngå bindinger

 Generalsekretær Arne Jensen i Norsk
Redaktørforening sier at det ikke er verken lovregler
eller etiske regler som setter opp noe forbud for
redaktører mot å eie aksjer.

 - Det er ingen spesifikke regler om aksjeeierskap, sier
Jensen.

 Samtidig viser han til at Vær Varsom-plakaten gjelder
for både redaktører og andre redaksjonelle
medarbeidere. Jensen viser særlig til punkt 2.2, som
sier at Redaktøren og den enkelte redaksjonelle
medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet
og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag
eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller
føre til spekulasjoner om inhabilitet.

 Generalsekretæren trekker også fram punkt 2.3, som
sier Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan
være relevante for publikums oppfatning av det
journalistiske innholdet.

 - Det er viktig at du ikke eier aksjer av en sånn størrelse
at det kan stilles spørsmål med hvordan redaksjonen
håndterer selskapet eller næringen, sier Jensen til
Journalisten.

 Slik gjorde vi det

 Opplysningene om eierskapet stammer fra
Aksjonærregisteret, som ble offentlig tilgjengelig
tidligere i høst. Vi har sammenstilt medlemslisten til
Redaktørforeningen med opplysninger fra dette
registeret.

 Tallene for å beregne verdien til norske redaktører
stammer fra flere kilder. Først er det verdt å minne om
at verdiene er beregnet ut fra aksjer eid 31.12.2014, og
at aksjer derfor kan være solgt etter denne datoen uten
at det fremkommer av Aksjonærregisteret.

 For børsnoterte selskaper og selskaper som omsettes
i det såkalte gråmarkedet for verdipapirer, har vi hentet
ut siste omsatte aksjekurs 31.12.2014 for å beregne
verdien på disse aksjene. Dersom aksjen ikke var
omsatt denne datoen har vi funnet en kurs nærmest
mulig denne datoen.

 For Schibsted har vi imidlertid hentet kursen ved
årsslutt fra årsrapporten ettersom aksjen er splittet i to
aksjeklasser på nyåret.

 For Berner Gruppen er kursen satt til 500 kroner, som
er aksjekursen selskapet kjøpte aksjer av
småaksjonærer av høsten 2014. Vi har beregnet at
senere verdi ikke avviker vesentlig fra dette.

 Mentor Medier har vi prissatt til 32 kroner per aksje. I
juli 2015 vedtok styret i selskapet å kjøpe tilbake aksjer
fra avgått direktør Helge Simonnes for 43,46 kroner per
aksje. Men på en ekstraordinær generalforsamling i
juni fikk selskapet en fullmakt til at de kunne kjøpe
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tilbake egne aksjer for en pris mellom 26 og 32 kroner.
Vi har altså lagt sistnevnte til grunn som realistisk
markedspris.

 For selskaper der vi har klart å innhente
skattemyndighetenes likningsverdi, er den lagt til grunn
for verdiberegningen.

 For alle andre selskaper har vi gjort en egen beregning
av verdien på aksjene. Merk at det fins mange ulike
metoder for å beregne verdier på aksjer, og at verdier
kan variere mye avhengig av hvilken metode som
velges.

 Vi har valgt å beregne verdien ved å hente summen av
egenkapital fra årsregnskapet for 2014 og delt den på
antall utestående aksjer som fremgår av
Aksjonærregisteret. Der det er snakk om mor-/konsern-
regnskap er regnskapstallene fra konsernregnskapet
benyttet. Dersom egenkapitalen har vært negativ er
verdien av aksjen satt til 0.

 Noen redaktører eier aksjer i golfklubber. Disse
aksjene er satt til verdi null.

 Oversikten gjelder kun norske aksjer. Redaktører med
eierandeler i utenlandske selskaper fremkommer ikke
av Aksjonærregisteret.

 Journalisten gjør oppmerksom på at vi i en tidligere
versjon i saken kom i skade for å forveksle redaktør
Lars Mørkved i Namdalsavisa med en person med
samme navn født to år senere. Mørkved i
Namdalsavisa står ikke oppført med noen
aksjeinnehav i Aksjonærregisteret. Alle relevante tall i
saken er oppdatert i tråd med korrigeringen.

 Styreleder Gunnar Kvassheim i Norsk Presseforbund
er blant redaktørene med aksjer for over én millioner
kroner. Foto: Glenn Slydal Johansen

© Journalisten
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Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom
året 
 Regnskap Norge. fredag 09. oktober 2015, 09:24 
NARF anbefaler å ta denne muligheten i bruk, slik at
endringer rapporteres samtidig med hendelsene.

© Regnskap Norge
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Aksjegevinster og utbytte i Selvangivelsen for 2013 - sjekk
grunnlagene for å sikre korrekt beskatning 
 Regnskap Norge. fredag 09. oktober 2015, 09:24 
I denne artikkelen gjennomgår vi poster det er spesielt
viktig å sjekke i oppgavene over aksjer (RF-1088) som
aksjonærene mottar fra Aksjonærregisteret,

og gir tips om hvordan man eventuelt korrigerer for
ulike type feil eller mangelfulle opplysninger.

© Regnskap Norge
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Redaktør har millionbeløp i gamblingselskap 
 Journalisten. fredag 09. oktober 2015, 12:31. Oppdatert 12:35 
Glenn Slydal Johansen 
Vi Menns redaktør og PFU-medlem Alexander Øystå
har 1,06 million aksjer i selskapet Gaming Innovation
Group (GIG). Glenn Slydal Johansen 09. oktober 2015
kl. 12:18 Oppdatert: 09. oktober 2015 kl.

14:05

 Aksjene verdsettes til 1,55 millioner kroner ut fra
fredagens aksjekurs på 1,46 kroner per aksje.

 TIPS JOURNALISTEN!

 Har du tips til saker om aksjer eid av norske redaktører
eller journalister? Kontakt Journalisten på tips
journalisten.no eller journalisten direkte på
glennjournalisten.no!

 Pengene er investert i et selskap som både leverer
programvare til andre nettspillselskaper, og som satser
på egne spillsider i konkurransen med mer kjente som
Betsson og Unibet, for ikke å snakke om Norsk Tipping.

 Etter at Journalisten torsdag skrev at redaktører eier
aksjer for knapt 120 millioner kroner, tok Øystå kontakt
med redaksjonen for å fortelle om sin investering.

 Magasinet Vi Menn har profilert seg på blant annet
poker, med to årlige eventer og siden vimennpoker.no
som har livedekning av store pokereventer.

 GIG driver ifølge Øystå ikke med nettpoker ennå, men
kan komme til å gjøre det i fremtiden.

 Ved nyttår viste Aksjonærregisteret at Øystå stod
oppført med 2.000 aksjer i forløperen til GIG, NIO.
Eierandelen var da verdt knapt 3.300 kroner. I februar
inngikk NIO en avtale om å overta GIG, med oppgjør i
aksjer i førstnevnte. Senere tok NIO navnet til det
oppkjøpte selskapet.

 Det er gjennom en aksjekapitalutvidelse, en såkalt
emisjon, og flere kjøp at Øystå har økt beholdningen i

selskapet betydelig siden nyttår.

 Åpenhet rundt det er viktig

 Informerte internt

 - Jeg har vært med siden oppstarten og investert fordi
en venn av meg er en av gründerne av selskapet, sier
Øystå til Journalisten.

 - Hvordan håndterer du eierskapet i nettspillselskapet
opp mot rollen som redaktør i Vi Menn?

 - Jeg må være veldig oppmerksom. Det viktigste er å
være åpen om investeringen. Vi har ikke omtalt GIG så
langt, men om vi skulle omtale selskapet i Vi Menn skal
vi gjøre oppmerksom på at jeg har aksjer der.

 - Men hva med magasinets omtale av spillindustrien
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generelt, du har jo interesser i den?

 - Ja, definitivt. Derfor tror jeg åpenhet rundt det er
viktig.

 Redaktøren sier at han informerte sin leder internt før
han økte innsatsen i spillindustrien.

 Øystå representerer også redaktørene som medlem i
Pressens faglige utvalg (PFU). Dersom det skulle
komme en sak på etikkrøkternes bord som har med
hans investering å gjøre, vil han gjøre oppmerksom på
det, sier han.

 Alexander Øystå i Vi Menn. Foto: Birgit Dannenberg

© Journalisten
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Redaktør har millionbeløp i gamblingselskap 
 Journalisten. fredag 09. oktober 2015, 12:47. Oppdatert 12:50 
Glenn Slydal Johansen 
Vi Menns redaktør og PFU-medlem Alexander Øystå
har 1,06 million aksjer i selskapet Gaming Innovation
Group (GIG). Glenn Slydal Johansen 09. oktober 2015
kl. 12:18 Oppdatert: 09. oktober 2015 kl.

14:05

 Aksjene verdsettes til 1,55 millioner kroner ut fra
fredagens aksjekurs på 1,46 kroner per aksje.

 TIPS JOURNALISTEN!

 Har du tips til saker om aksjer eid av norske redaktører
eller journalister? Kontakt Journalisten på tips
journalisten.no eller journalisten direkte på
glennjournalisten.no!

 Pengene er investert i et selskap som både leverer
programvare til andre nettspillselskaper, og som satser
på egne spillsider i konkurransen med mer kjente som
Betsson og Unibet, for ikke å snakke om Norsk Tipping.

 Etter at Journalisten torsdag skrev at redaktører eier
aksjer for knapt 120 millioner kroner, tok Øystå kontakt
med redaksjonen for å fortelle om sin investering.

 Magasinet Vi Menn har profilert seg på blant annet
poker, med to årlige eventer og siden vimennpoker.no
som har livedekning av store pokereventer.

 GIG driver ifølge Øystå ikke med nettpoker ennå, men
kan komme til å gjøre det i fremtiden.

 Ved nyttår viste Aksjonærregisteret at Øystå stod
oppført med 2.000 aksjer i forløperen til GIG, NIO.
Eierandelen var da verdt knapt 3.300 kroner. I februar
inngikk NIO en avtale om å overta GIG, med oppgjør i
aksjer i førstnevnte. Senere tok NIO navnet til det
oppkjøpte selskapet.

 Det er gjennom en aksjekapitalutvidelse, en såkalt
emisjon, og flere kjøp at Øystå har økt beholdningen i

selskapet betydelig siden nyttår.

 Åpenhet rundt det er viktig

 Informerte internt

 - Jeg har vært med siden oppstarten og investert fordi
en venn av meg er en av gründerne av selskapet, sier
Øystå til Journalisten.

 - Hvordan håndterer du eierskapet i nettspillselskapet
opp mot rollen som redaktør i Vi Menn?

 - Jeg må være veldig oppmerksom. Det viktigste er å
være åpen om investeringen. Vi har ikke omtalt GIG så
langt, men om vi skulle omtale selskapet i Vi Menn skal
vi gjøre oppmerksom på at jeg har aksjer der.

 - Men hva med magasinets omtale av spillindustrien

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 126 av 270

http://ret.nu/aO7INkmY
http://ret.nu/aO7INkmY


generelt, du har jo interesser i den?

 - Ja, definitivt. Derfor tror jeg åpenhet rundt det er
viktig.

 Redaktøren sier at han informerte sin leder internt før
han økte innsatsen i spillindustrien.

 Øystå representerer også redaktørene som medlem i
Pressens faglige utvalg (PFU). Dersom det skulle
komme en sak på etikkrøkternes bord som har med
hans investering å gjøre, vil han gjøre oppmerksom på
det, sier han.

 Alexander Øystå i Vi Menn. Foto: Birgit Dannenberg

© Journalisten

Se webartikkelen på http://ret.nu/aO7INkmY
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LEDER

BJØRN G. SÆBØ 
Sjefredaktør, RA • E-post: bjs@rogalandsavis.no 

Twitter: @BjornSabo 

Med stadig hyppigere mellomrom opplever foreldre til skole-
barn at kjøpepresset sniker seg opp i ranslene. Noe så uskyl-
dig og hyggelig som skolefoto er blitt ett av disse kommersiel-
le påfunnene der foreldre knapt får snudd seg før de må ut 
med 1239 kroner for en vare de ikke visste de hadde bestilt. 
Det prinsipielt hoderystende er at Stavanger-skolen uten å ha 
tenkt seg særlig om, tilrettelegger for at et firma som Fovea 
får selge skolefotopakker på en måte både Forbrukerrådet og 
mange foreldre finner kritikkverdig. 

Uforutsette utgifter kan være ubehagelig for mange og bidra 
til at stramme familiebudsjetter får seg en smell. De fleste 
forbrukere i dag er fortrolige med netthandel, og aktørene har 
som regel ryddige sider der kunden aktivt plukker en vare, tar 
den til en digital kasse og betaler. Foveas system for digital 
handel går andre veier. Her må den som bestiller først binde 
seg til handelen, før han eller hun får oversikt over omfanget 
på skolefotopakken. Systemet ser ut som om det er skredder-
sydd slik at kunden velger det dyreste alternativet uten å få 
tenkt seg om. 

For kommersielle aktører er offentlig eide skoler en drøm av 
en markedsplass. Det potensielle kundegrunnlaget er uende-
lig stort, og kjøpsviljen er absolutt til stede. Hvilken far eller 
mor vil være så kjip at tommelen vendes ned for kjøp av sko-
lefoto? Det er heller ikke gitt at skoleledere, lærere eller forel-
dreutvalg har skolefoto på sin dagsorden for kritisk debatt – 
det er som kjent nok av andre og langt mer presserende saker 
å ta seg av i skolehverdagen. Nettopp derfor bør skolepoliti-

kerne blande seg inn og se til at skolene ikke reduseres til en 
basar. I tilfellet Fovea har Forbrukerombudet allerede stilt 
kritiske spørsmål som går på angrerett, vergemålsloven og 
markedsføringsloven. Ombudets involvering viser at skolefoto 
er et område med mye krevende juss. I tillegg til de mer 
åpenbare sidene ved selve transaksjonen, viser 
Forbrukerombudet til personopplysningslovens krav om sam-
tykke før en mindreårig kan fotograferes. Jussen er såpass 
ulendt at politikerne må se til at kommunene som skoleeiere 
involverer seg og lager et skolefotoregelverk. Det er for kapa-
sitetskrevende at rektorer, lærere og foreldre skal håndtere 
kommersielle aktører som Fovea. De juridiske sidene ved 
fotograferingen er så sin sak, det kan også diskuteres om ikke    
kommunen som profesjonell innkjøper kan skaffe bedre avta-
ler gjennom anbud. Eller: Hvorfor ikke gjøre skolefotografe-
ringen til det nye loppemarkedet og la skolekorpsene tjene 
noen kroner på å ta bilder av elevene?

Skolen som markedsplass

Hvilken far eller mor vil være 
så kjip at tommelen vendes ned 
for kjøp av skolefoto?

Diskusjonen om ytringsfrihet her 
hjemme har stort sett dreid seg om én 
sak det siste tiåret. Det er synd, for det 
er mange og viktige aspekter ved 
ytringsfrihet som havner i skyggen. 
Retten til fri informasjon, retten til å se 
de mektige i kortene, for eksempel. 
Dette er en viktig kampsak for journa-
lister og redaktører verden over. Og en 
kamp som tas hver dag.

Retten til fri informasjon har vært en 
del av FN siden organisasjonen ble 
startet i 1945. Retten er også nevnt i 
menneskerettserklæringen fra 1948, 
under artikkel 19 (om ytringsfrihet). 
Men fyndordene ble raskt begravet, 
organisasjonen består nå engang av 
representanter for myndighetene i 
medlemslandene. Gjennom den kalde 
krigen var ikke åpenhet noe medlems-
landene følte noe særlig for å prakti-
sere, heller ikke på felt som hadde lite 
med den spente stemninga å gjøre. I en 
ny tid, hvor hemmelighetskremmeriet 
er blitt utfordret av ny teknologi, lek-
kasjer og åpenhetsaktivisme måtte 
dette forandre seg.

Svært mange land har etter hvert et 
sterkt lovverk som skal sikre offentlig-
heten tilgang til informasjon om myn-
digheters gjøren og laden. USA har sin 
Freedom of Information Act (FOIA), 
Sør-Afrika har en tilsvarende på papi-
ret, Trinidad og Tobago har nettopp 
fått det, i Norge har vi 
Offentlighetsloven. Det betyr at du og 
jeg kan søke om innsyn i for eksempel 
posten til Utenriksministeren eller 
saksbehandling i Miljøvern-
departementet. Det er ikke sikkert du 
får alt du ber om, men du har rett til å 
be, og da må din forespørsel vurderes. 
Dette er selvsagt viktig for at vi skal 
kunne holde politikere og saksbehand-
lere ansvarlig, for at vi skal kunne se 
hva som ligger bak beslutninger tatt på 
vegne av oss alle. 

Dessverre har ikke alle land slike 
lover. Men det kan det bli en forandring 
på. For retten til informasjon har nå 
sneket seg inn i FNs bærekraftsmål. 
Bærekraftsmål 16; «Fred og rettferdig-
het» innebærer et delmål som kan være 
politisk sprengstoff. Et delmål som kan 
avsløre korrupsjon og maktbruk. Et 
delmål som skal sikre det generalsekre-
tæren i FN Ban Ki-moon før årets for-
handlinger kalte «en åpenhetsrevolu-
sjon». Delmålet har ikke fått en norsk 
oversettelse ennå, men på engelsk 

heter det: «Ensure public access to 
information and protect fundamental 
freedoms, in accordance with national 
legislation and international agree-
ments». 

Retten til fri informasjon er en forut-
setning for at journalister skal kunne 
gjøre jobben sin verden over. Og det er 
en forutsetning for vanlige borgeres 
rettssikkerhet. Hvordan vet vi om de 
andre målene er oppnådd, når vi ikke 
vet hvordan et land fører statistikken 
sin, hvordan kan vi vite hva som trengs 
på helse- eller utdanningsfeltet i et 
land, om vi ikke vet hvordan budsjet-
tene blir framforhandlet eller fordelt? 
Hvordan skal vi avsløre korrupsjon om 
vi ikke vet hvem som eier hva? 

Det nye bærekraftsmålet kommer 

I all ståheien rundt 
FNs nye bærekrafts-
mål, har det sneket 
seg inn en setning 
som vil forandre hva 
vi vet om verden.

Inn i de lukkede rom

1948: Den franske presidenten Vincent Auriol holder tale i Paris etter at FNs Menneskerettighetserklæring ble vedtatt. Tiår etter kan FNs nye bærekraftsmål skape en «åpenhetsrevolusjon».  
 FOTO: NTB SCANPIX

MAREN 
SÆBØ 
Utenrikskommentator 

KOMMENTAR
Twitter: @marensab

Inn i de lukkede rom 
 Rogalands Avis. 12.10.2015. Side: 4 
© Rogalands Avis 
Les hele nyheten på http://ret.nu/JMbbXPUC
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Diskusjonen om ytringsfrihet her 
hjemme har stort sett dreid seg om én 
sak det siste tiåret. Det er synd, for det 
er mange og viktige aspekter ved 
ytringsfrihet som havner i skyggen. 
Retten til fri informasjon, retten til å se 
de mektige i kortene, for eksempel. 
Dette er en viktig kampsak for journa-
lister og redaktører verden over. Og en 
kamp som tas hver dag.

Retten til fri informasjon har vært en 
del av FN siden organisasjonen ble 
startet i 1945. Retten er også nevnt i 
menneskerettserklæringen fra 1948, 
under artikkel 19 (om ytringsfrihet). 
Men fyndordene ble raskt begravet, 
organisasjonen består nå engang av 
representanter for myndighetene i med-
lemslandene. Gjennom den kalde krigen 
var ikke åpenhet noe medlemslandene 
følte noe særlig for å praktisere, heller 
ikke på felt som hadde lite med den 
spente stemninga å gjøre. I en ny tid, 
hvor hemmelighetskremmeriet er blitt 
utfordret av ny teknologi, lekkasjer og 
åpenhetsaktivisme måtte dette for-
andre seg.

Svært mange land har etter hvert et 
sterkt lovverk som skal sikre offentlig-
heten tilgang til informasjon om myn-
digheters gjøren og laden. USA har sin 
Freedom of Information Act (FOIA), 
Sør-Afrika har en tilsvarende på 
papiret, Trinidad og Tobago har 
nettopp fått det, i Norge har vi 
Offentlighetsloven. Det betyr at du og 
jeg kan søke om innsyn i for eksempel 
posten til Utenriksministeren eller 
saksbehandling i Miljøvern-
departementet. Det er ikke sikkert du 
får alt du ber om, men du har rett til å 
be, og da må din forespørsel vurderes. 
Dette er selvsagt viktig for at vi skal 
kunne holde politikere og saksbehand-
lere ansvarlig, for at vi skal kunne se 
hva som ligger bak beslutninger tatt på 
vegne av oss alle. 

Dessverre har ikke alle land slike lover. 
Men det kan det bli en forandring på. 
For retten til informasjon har nå sneket 
seg inn i FNs bærekraftsmål. 
Bærekraftsmål 16; «Fred og rettfer-
dighet» innebærer et delmål som kan 
være politisk sprengstoff. Et delmål 
som kan avsløre korrupsjon og makt-
bruk. Et delmål som skal sikre det gene-
ralsekretæren i FN Ban Ki-moon før 
årets forhandlinger kalte «en åpenhets-
revolusjon». Delmålet har ikke fått en 
norsk oversettelse ennå, men på engelsk 
heter det: «Ensure public access to 

information and protect fundamental 
freedoms, in accordance with national 
legislation and international agree-
ments». 

Retten til fri informasjon er en forut-
setning for at journalister skal kunne 
gjøre jobben sin verden over. Og det er 
en forutsetning for vanlige borgeres 
rettssikkerhet. Hvordan vet vi om de 
andre målene er oppnådd, når vi ikke 
vet hvordan et land fører statistikken 
sin, hvordan kan vi vite hva som trengs 
på helse- eller utdanningsfeltet i et 
land, om vi ikke vet hvordan budsjet-
tene blir framforhandlet eller fordelt? 
Hvordan skal vi avsløre korrupsjon om 
vi ikke vet hvem som eier hva? 

Det nye bærekraftsmålet kommer nok 
dessverre ikke til å føre til umiddelbar 

I all ståheien rundt FNs 
nye bærekraftsmål, har 
det sneket seg inn en 
setning som vil  
forandre hva vi vet  
om verden.

Inn i de lukkede rom

1948: Den franske presidenten Vincent Auriol holder tale i Paris etter at FNs Menneskerettighetserklæring ble vedtatt. Tiår etter kan FNs nye bærekraftsmål skape en «åpenhetsrevolusjon».  
 FOTO: NTB SCANPIX

MAREN 
SÆBØ 
Utenrikskommentator 

KOMMENTAR
Twitter: @marensab

Det store temaet på Natos forsvarsministermøte sist uke var 
krigen i Syria. Russlands direkte deltakelse i krigen på det 
syriske regimets side, har satt borgerkrigen øverst på dags-
orden i internasjonal politikk.

De russiske luftangrepene har skapt en ny dynamikk i 
krigen. Det er blitt klart at en løsning i Syria ikke kommer 
utenom Russland som diktator Bashar al-Assads mektigste 
allierte. Men det er svært lite ved det russiske engasjementet 
som minner om en løsningsorientert aktør. Russland trapper 
kraftig opp i Syria og har sendt store mengder våpen og sol-
dater til landet. De russiske luftangrepene har krenket tyr-
kisk luftrom, og meldingene om at målene for Russlands 
bomber ikke er terrorgruppa Den islamske staten IS, men 
først og fremst andre opposisjonelle grupper som kjemper 
mot Assad er dypt urovekkende. Hva Russlands president 
Vladimir Putin egentlige vil i Syria, er en gåte for både vest-
lige politikere, etterretning og analytikere. 

Bekymringen for Russlands opptrapping og mål i Syria var 
også Nato-sjef Jens Stoltenbergs fremste budskap på møtet 
før helgen. Samtidig er det også andre signaler fra Nato som 
vekker uro og bekymring for at vi går en farligere verden i 
møte. 

Russisk aggressivitet overfor Ukraina og den stadig ster-
kere vektleggingen av atomvåpen i Moskva, førte allerede i 
sommer til at Nato begynte å se på sin egen atomvåpenstra-
tegi. Russisk opptrapping i Syria bidrar trolig ytterligere til 
at Nato-landene ser et behov for dette. Atomvåpenekspert 
Elbridge Colby sier til Aftenposten fredag at vi lever i en far-
ligere tid og at atomvåpendiskusjonene vil få større plass i 
Nato framover. Russiske trusler og militære involvering i 
både Ukraina og Syria må tas på største alvor. Samtidig er 
det viktig å holde hodet kaldt. Et nytt våpenkappløp er det 
siste verden trenger. Det vil verken gjøre verden sikrere eller 
bidra til å stagge den russiske bjørnen. Snarere tvert imot.

Mot en farligere verden 

Hva Russlands president Vladimir 
Putin egentlig vil i Syria, er en 
gåte for både politikere, etterret-
ning og analytikere.

SJEFREDAKTØR OG ADM. DIR.:
EIRIK HOFF LYSHOLM

LEDELSEN: 
ESPEN LØKELAND-STAI (nyhetsredaktør)

LARS WEST JOHNSEN (utviklingsredaktør)
NINA KORDAHL (kommersiell direktør, perm.)

Ordene «sædfuck David Bowie kniv» kan fortsatt leses på 
en betongvegg på Bøler i Oslo. Men rehabilitering kan bety 
slutten for landets mest kjente tagg, varsler Aftenposten.

Oslo blir aldri mer det samme.

Takk for tagg

Inn i de lukkede rom 
 Dagsavisen. 12.10.2015. Side: 4-5 
MAREN 
© Dagsavisen 
Les hele nyheten på http://ret.nu/f3XkuMVZ
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åpning av lukkede maktskap verden 
over, men det er lov å håpe at man nå får 
økt oppmerksomhet mot hemmelighets-
kremmeri og lukket forvaltning. I for-
handlingene fram mot de endelige nye 
bærekraftsmålene var det en del mot-
stand mot delmålet som skal sikre fri 
informasjon, noen stater ønsket en mer 
generell formulering om ytringsfrihet, 
men uten den konkrete henvisningen til 
«fri informasjon». Russland og Kina 
skal ha vært to av landene som ønsket 
delmålet tatt ut, ifølge Reportere uten 
grenser.

Men delmålet har altså blitt stående. 
Forhåpentligvis gjør det vanskeligere å 
kaste varslere, politikere eller journa-
lister i fengsel når de søker å gjøre infor-
masjon kjent. Selv her i Norge er hva 
som skal være offentlig av informasjon 

omstridt. Nylig fikk Kommunal 
Rapports journalist Vegard Venli 
endelig tilgang til det såkalte aksjonær-
registeret, altså et register over hvilke 
nordmenn som eier hvilke aksjer i 
norske selskap. Venlis prosess for å få 
åpnet registeret tok to år. Åpningen av 
registeret førte umiddelbart til at 
Dagbladet kunne fortelle om hvilke 
aksjer fremstående næringspolitikere 
på Stortinget satt på. Nå kan jo politi-
kere som andre eie aksjer, men det vik-
tige her er at vi vet hvilke aksjer de eier, 
så vi kan følge med. Og like før valget 
havnet Rødt-politiker Bjørnar Moxnes 
i Oslo tingrett etter tiltale om å ha 
offentliggjort taushetsbelagte opplys-
ninger. Moxnes hadde lagt ut en dels 
sladdet rapport om den såkalte 
Lindebergsaken i Oslo. 
Kommuneadvokatens tolkning av hva 

som er taushetsbelagte opplysninger, 
deriblant sterk kritikk av offentlig 
ansatte, ble heldigvis ikke stående. 
Begge sakene endte «lykkelig» for 
Presseorganisasjonene og kampen for 
fri informasjon, men de viser også at 
denne retten ikke er selvsagt her heller.

Det at retten til informasjon nå er et 
delmål hos FN, forplikter verdens myn-
digheter. Det forplikter også oss som 
jobber i mediene, for informasjon blir 
ikke gitt frivillig. Den må ofte bes om, 
den må mases om, får vi avslag på 
begjæring om innsyn må det klages på. 
Finnes ikke informasjonen elektronisk, 
må vi kanskje til og med få den digita-
lisert. Og så må informasjonen selvsagt 
brukes.

Inn i de lukkede rom

1948: Den franske presidenten Vincent Auriol holder tale i Paris etter at FNs Menneskerettighetserklæring ble vedtatt. Tiår etter kan FNs nye bærekraftsmål skape en «åpenhetsrevolusjon».  
 FOTO: NTB SCANPIX

Skatt er prisen vi betaler for å bo 
i et sivilisert samfunn, sa republi-
kaneren Oliver Wendell Holmes 
Jr. 

Norge har en haug av ulike skatter og 
avgifter og er da stort sett også et svært 
sivilisert land. Det er et viktig poeng i 
seg selv at det er mange ulike skatter og 
avgifter, det gir regjeringen fleksibilitet 
til å tilpasse systemet til endringer i 
økonomien. En av dem står allikevel 
fram som likere enn alle de andre. 
Mer verd iavg i f t en! 
Eller momsen om 
du vil.

I statsbud-
sjettet for 
neste år regner 
vi med moms-
inntekter på 
263,5 milliarder 
kroner. Til sammen-
ligning forventes inn-
tektene fra petroleumssektoren å bli 
233,1 milliarder. Les det igjen: Vi får 30 
milliarder mer i statlige inntekter fra 
momsen enn vi får fra olja. Faktisk er 
momsen alene nok til å finansiere så 
godt som alt vi regner med å bruke på 
både alderspensjon og arbeidsavkla-
ringspenger til sammen neste år.

Ingen andre enkeltskatter eller 
avgifter kunne dratt inn slike beløp 
uten samtidig å øke konfliktnivået og 
senke skattebetalingsviljen. I motset-
ning til for eksempel inntektsskatt 
registrerer vi stort sett ikke når vi 
betaler moms i det hele tatt. Eventuelt 
bare med et skuldertrekk. Det er en 
generell avgift på forbruk som ikke 
veltes over på næringslivet, det er slutt-
bruker som betaler. Dermed unngår vi 
at avgifter ganges opp når bedrifter 
kjøper fra hverandre. Med en flat pro-
sentsats gir den dessuten større utslag 
på dyrere varer enn på billige, noe som 
kan vri forbruket vekk fra luksusvarer. 
Dette i motsetning til for eksempel 
alkoholavgiften som med et fast krone-
beløp gjør de dyreste drikkevarene – 
relativt sett – billigere i Norge.

En ulempe er at folk med lave inntekter 
forbruker en større andel av inntekten 
sin enn de som tjener mye og derfor 
betaler en større andel av lønna i moms. 
Høytlønnede kan spare mer og dermed 
unngå eller utsette avgiften i større 
grad. På den annen side kan det inn-
vendes at de rikeste likevel forbruker 
mer og dermed betaler mer, målt i antall 
kroner samt at de med lavest inntekt 
har størst utbytte av offentlige overfø-
ringer.

Land som ikke klarer å inndrive 
momsen får trøbbel. Kulturen for kon-
tantbetaling i land som Hellas og Italia 
er åpenbart knyttet til avgiftsunndra-
gelse og bidrar til å forsterke disse lan-
denes økonomiske og politiske pro-
blemer.

Å si at et effektivt momssystem er det 
som skiller sivilisasjon og barbari i 2015 
er nok å ta for hardt i. Men å fastslå at 
den er velferdsstatens finansielle fun-
dament; det er jeg villig til å sette på 
trykk.

Momsens pris

KJETIL STAALESEN
Spesialrådgiver
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Disse aksjene eier din kommune 
 Sør-Trøndelag. tirsdag 13. oktober 2015, 15:14. Oppdatert 15:16 
Øyvind Brostrøm 
Orkdal kommune har den største aksjeposten i
Trønderenergi av alle våre kommuner. Arkivbilde
Disse aksjene eier din kommune Disse aksjene eier
din kommune Se oversikten her.

Kommunal Rapport har etter to års kamp endelig fått
innsyn i det komplette norske aksjonærregisteret. Det
vil si et datasett med over 1,7 millioner aksjeposter.

 Nylig ble en komplett tabell med alle norske
kommuner og selskaper disse eier aksjer i lansert.

 SE TABELLEN HER

 Norske kommuner eier over 325 millioner aksjer i over
1600 norske og utenlandske selskaper.

 Her er oversikten over våre kommuner. Eierprosent av
selskapets aksjer og antall aksjer bakerst:

 Agdenes:

 Impact Europe Group Aktiebolag, 0, 30

 Norske skogindustrier, 0,0003, 550

 Torghatten, 0,0145, 1373

 Trønderenergi, 1,18, 120870

 Hemne:

 Hemne kulturhus, 33,5, 59362

 Hemne næringshage, 34,06, 310

 Kommunekraft, 0,31, 1

 Midt-Norsk Fergeallianse, 16,67, 20

 Norske skogindustrier, 0,0010, 1870

 Tjeldbergodden utvikling, 3,57, 4460

 Trønderenergi, 4,97, 509167

 Rindal:

 Bjergin eiendom, 24,9, 249

 Kommunekraft, 0,31, 1

 Norske skogindustrier, 0,0012, 2200

 Rbl eiendom, 61,5, 400

 Svorka energi, 17, 221

 T-Komponent Bygg, 78,9, 750

 Todalsfjordprosjektet, 3,6, 50
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 Trollheimslab, 6, 6

 Trollheimsporten, 13,95, 6

 Visit Nordmøre og Romsdal, 2,44, 25 000

 Rennebu:

 Birka, 6,69, 15

 Birka eiendommer, 33,33, 200

 Kommunekraft, 0,31, 1

 Nasjonalparken næringshage, 15,27, 110

 Næringshagen i orkdalsregionen, 0,97, 100

 Trønderenergi, 0,06, 6767

 Snillfjord:

 Kommunekraft, 0,31, 1

 Næringshagen i orkdalsregionen, 0,97, 100

 Trønderenergi, 1,31, 135000

 Skaun:

 Næringshagen i orkdalsregionen, 3,89, 400

 Trønderenergi, 2,42, 248 370

 Orkdal:

 HMS-tjenesten Orkladal, 18,9, 70

 Næringshagen i orkdalsregionen, 9,25, 950

 Orkdal energi, 100, 13330

 Trønderenergi, 11,98, 1225931

 Meldal:

 Dyrseth eiendom, 6,74, 50

 Grenda eiendom, 33,33, 9000

 HMS-tjenesten i Orkladal, 18,91, 70

 Meldal miljøanlegg, 34, 340

 Meldal næringssenter, 51, 1020

 Midtnorsk opplæring, 0,58, 1

 Norske skogindustrier, 0,0003, 550

 Næringshagen i orkdalsregionen, 4,38, 450

 Orkla ASA, 0,0003, 2855

 Sentrumsbygget, 50, 900

 Trønderenergi, 4,97, 508 768

© Sør-Trøndelag

Se webartikkelen på http://ret.nu/IYAQC709
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Statlige oljebyråkrater eier aksjer i selskaper de har tilsyn
med - nå må de selge 
 Dagbladet. onsdag 14. oktober 2015, 06:33. Oppdatert torsdag 15. oktober 2015, 08:36 
Eiliv Frich Flydal 
Byråkrater i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet har
satset sparepenger i næringene de fører tilsyn med,
ifølge aksjonærregisteret.

Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no Tips anonymt:
http://bit.ly/1hC2D7Q (Dagbladet): En gjennomgang av
aksjonærregisteret gjort av Dagbladet viser at rundt ti
ansatte i Petroleumstilsynet ved årsskiftet eide aksjer i
ulike offshore og leverandørindustrien for norsk
oljeindustri.

 Mest populært blant oljebyråkratene, som fører tilsyn
med bransjen, er de norske Aker-selskapene, der flere
sjefingeniører og en seniorrådgiver hadde aksjeposter.

 Saksbehandlet egne selskap

 Dette er ikke første gang det avdekkes at de ansatte i
tilsynet har dobbeltroller, men Dagbladets funn viser at
utfordringen med aksjeeierskap i oljebyråkratiet er
større enn tidligere kjent.

 I mars avslørte nettavisene Offshore og Sysla at 26
byråkrater i Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet
(Ptil) eide aksjer i Statoil for 3,5 millioner kroner. De to
forvaltningsorganene skal være oljeindustriens
viktigste vaktbikkjer.

 Om lag halvparten av dem hadde Statoil-aksjer for mer
enn 100 000 kroner, flere for rundt en halv million
kroner. Flere av aksjeeierne hadde drevet omfattende
saksbehandling for selskaper de hadde plassert
sparepengene sine i.

 Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind
Smith, konkluderte med at ansatte i de to offentlige
instansene burde nektes å eie aksjer i næringen.

 - I en bransje med så store verdier involvert er både
faren for korrupsjon og behovet for tillit til det
offentlige styringssystemet særlig stort, sa Smith til

Offshore.no.

 Avsløringen ble møtt med krav fra politisk hold om
regelendringer. Det siste halvåret har både OD og Ptil
jobbet med å få på plass et fungerende regelverk.
Begge steder blir det endringer for de ansattes
aksjeeierskap, etter avsløringene.

 Flere eiere

 Avsløringen ble til ved at journalistene manuelt
sammenliknet lister over ansatte i OD og Ptil med
aksjebøkene i oljeselskaper.

 Nå har Dagbladet kjørt lister over ansatte opp mot
hele aksjonærregisteret. Resultatet viser at eierskapet
blant byråkratene i oljeselskaper og offshoreindustrien
er høyere enn det som har vært kjent tidligere.
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 En sammenlikning med Offshore.no sine funn fra
mars viser at ytterligere to ansatte i OD eide oljeaksjer
per 31. desember 2014, som er datoen for versjonen
av aksjonærregisteret Skatteetaten har gjort
tilgjengelig. I Ptil har Dagbladet funnet ytterligere én
aksjonær med en post på 56 000 kroner i Statoil.

 - Nå skal jeg selge aksjene, sier eieren, når Dagbladet
ringer for å få bekreftet eierposten.

 - Jeg ser jo at det er problematisk fra et prinsipielt
ståsted.

 Regelendring i Ptil

 Bakgrunnen for salget er at de ansatte ikke får eie ikke
lenger får eie aksjer i oljeselskaper og offshore-
leverandører der de kan komme i en interessekonflikt.

 - Vi kan ikke eie selskaper i selskaper vi fører tilsyn
med. Det gjelder også leverandør- og
offshoreindustrien, rederier og en rekke andre aktører,
sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil til Dagbladet.

 Beslutningen kommer etter at Petroleumstilsynet har
søkt Arbeids- og sosialdepartementet om
dispensasjon fra regelverket for å la åtte ansatte eie
aksjer i selskaper der organet er tilsynsmyndighet.
Seks av disse søknadene ble avvist. Dermed måtte
praksisen endres.

 De to som fikk beholde aksjene har utelukkende
administrative oppgaver og ingen kontakt med
selskapene.

 Letedirektør med leteaksjer

 Dagbladets gjennomgang viser at også byråkrater i
Oljedirektoratet (OD) har satt sparepengene sine i
aksjer i leverandørindustrien og i leteselskapene som
finner det sorte gullet under havet.

 Direktoratet regulerer ikke denne næringen direkte.

 En av dem som har sparepenger i
leverandørindustrien er Direktør for leting i
Oljedirektoratet, Sissel Henny Eriksen.

 Eriksen eier aksjer i riggselskapet Northern Offshore.
Selskapets leterigger jaktet etter olje under havbunnen
verden rundt. Finansmann John Fredriksen brukte flere
år på å bygge opp, før det ble solgt til et kinesisk
selskap i sommer.

 Eriksen vil ikke la seg intervjue direkte av Dagbladet,
men via pressetjenesten sier hun følgende i en sms:

 - Dette er aksjer som ble kjøpt før jeg ble en del av ODs
ledelse. Oljedirektoratet har ingen innflytelse på hvilke
riggselskap oljeselskapene velger å bruke, skriver
Eriksen.

 Regelendringer i OD

 I likhet med Ptil har OD brukt det siste halvåret til å
vurdere regelendringer vedrørende aksjeeierskap for
sine ansatte. I OD er det bare eierskap av aksjer i
oljeselskap som blir rammet av regelendringene.

 - Det vil etter hvert komme en policy fra direktoratet
om eierskap i aksjer i oljeselskap. Den policyen skal
gjennom behandling hos ledelsen og fagforeningen
først, sier Eldbjørg Vaage Melberg til Dagbladet.

 Hva er forslaget til regelverk?

 - Det kan jeg ikke si nå.

 Etter det Dagbladet forstår vil ikke
leverandørindustrien omfattes av regelverket om
aksjeeierskap i OD.

 - Eierskap i riggselskap er ikke en del av vurderingene
om aksjeeierskap som nå blir gjort, skriver Eriksen i
sms'en til Dagbladet.

 EIER OG DRIVER TILSYN: Dagbladet kan nå avdekke at
ansatte i Petroleumstilsynet ved årsskifte eide aksjer i
offshore-selskaper tilsynet er satt til å drive oppsyn
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med, som Aker-selskapene. Foto: Scanpix

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/sNYpwpnp
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• Eide aksjer for 
465.000 kroner
RÅDHUSET: Bjørg Tysdal Moe (KrF) 
er Stavanger-politikkens største eier av 
børsnoterte aksjer. 

 ■ STEIN ROGER FOSSMO
Varaordføreren eier aksjer i 
blant annet SR-Bank, Statoil, 
Norsk Hydro og Telenor (se ta-
bell for fullstendig liste), og 
hadde 2. januar aksjer i ulike 
selskaper for 465.000 kroner. 
Verdien har for øvrig sunket 
med 76.000 kroner til 389.000 
kroner per 13. oktober.

– Aksjene følges opp av min 
bankforbindelse, SR-Bank, som 
jeg stoler på foretar en etisk for-
svarlig forvalting, sier Tysdal 
Moe (KrF) til RA.

Hun har hatt aksjene sammen 
med ektemannen i en årrekke.

– Jeg driver 
ingen aktiv ak-
sjeoppfølging, 
Dette er et al-
ternativ til å ha 
penger i ban-
ken, og det har 
vært en lang-
siktig investe-
ring. Jeg er en 
passiv eier, og har sett på dette 
mer som en fondsforvaltning. 

Vil avklare nå
– Du eier for eksempel aksjer i 
SR-Bank. Har du erklært deg 
inhabil i politiske saker som an-
går SR-Bank?

– Et godt spørsmål. Det kan 
eventuelt ha vært tomtespørs-
mål. Jeg vil ta kontakt med 
kommuneadvokaten for å av-
klare disse forholdene, svarer 
Tysdal Moe. Karl W. Sandvig 

(Pp) har også en rekke ulike ak-
sjer (se liste), også gjennom SR-
Banks forvaltningsselskap.

– Dette er aksjer SR-Forvalt-
ning selger og kjøper for meg. 
Jeg er også registrert i Netfonds, 
og har kjøpt og solgt aksjer på 
egen hånd, men der har jeg ikke 
vært aktiv de siste par årene, 
sier Sandvig til RA.

– Du eier blant mange andre 
aksjer SR-Bank-aksjer. Har du 
erklært deg inhabil når du som 
politiker har behandlet SR-
Bank-saker?

– Nei. Jeg kan ikke se noen 
som helst problem med at jeg, 

som tusenvis av 
andre, har noen 
aksjer i SR-
Bank. I Stavan-
ger-politikken 
er vi veldig opp-
tatt av habilitet, 
og er det fnugg 
av tvil, tas det 
opp med kom-

muneadvokaten, sier Sandvig, 
og peker på at de ulike utvalge-
ne avgjør habilitet.

– Bør bystyrepolitikere eie 
store aksjeposter i enkeltselska-
per?

– Nja. Hvis jeg for eksempel 
var hovedaksjonær i et selskap, 
ville jeg jo ikke vært med og be-
handlet saker som omhandlet 
selskapet, sier Sandvig.

Nylig ble aksjonærregisteret 
tilgjengelig for offentligheten.

 stf@rogalandsavis.no

KrF-Bjørg er på aksjetoppen

HAR MANGE AKSJER: Varaordfører Bjørg Tysdal Moe i Stavanger er blant dem som har aksjer i en rekke ulike selskaper.  FOTO: ROY STORVIK
PÅ REKKE OG RAD: Hilde Karlsen, Karl W. Sandvig, Bjarne Kvadsheim 
og John Peter Hernes har alle aksjer.  FOTO: ROY STORVIK 

Jeg vil ta 
kontakt med kom-
muneadvokaten.
Bjørg Tysdal Moe, varaordfører

Gruppeleder Torfinn 
Ingeborgrud i Miljøpartiet 
De Grønne i Stavanger 
har tjent – og tapt – pen-
ger på oljeaksjer, nærmere 
bestemt Statoil-aksjer.

– Jeg har kjøpt Statoil-aksjer for 
å kunne holde innlegg på Statoils 
generalforsamling. Det har jeg 

gjort i fire år på rad, sier Inge-
borgrud.

Han handlet for 10.000 kroner 
for fire år siden.

– Det hadde holdt med én aksje, 
men jeg solgte i fond på samme 
tid, og valgte meg en rund sum på 
10.000 kroner, sier han.

Han har tjent 452 kroner på 
aksjene. Verdien på aksjene var 
9907 kroner 2. januar og 10.360 
kroner 13. oktober. 

– Statoil har en utbyttepolitikk 
med fast utbytte. Verdien har for 
øvrig tapt seg nå i det siste, etter 
fallet i oljeprisen, sier Inge-
borgrud.

Hans aktivitet på generalfor-
samlingen bidrar neppe til økt 
aksjekurs hos oljegiganten.

– Staten er største eier, og vi 
eier alle litt. Da er det viktig at vi 
gir signaler om hva vi ønsker. Jeg 
har holdt tre innlegg om tjære-

Miljøpartiet De Grønne-sjef Ingeborgrud i Stavanger  tjener – og taper – penger på oljeaksjer

KrF-Bjørg er på aksjetoppen 
 Rogalands Avis. 15.10.2015. Side: 10 
Stein Roger Fossmo 
© Rogalands Avis 
Les hele nyheten på http://ret.nu/BjGo9MC
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LEDER

BJØRN G. SÆBØ 
Sjefredaktør, RA • E-post: bjs@rogalandsavis.no 

Twitter: @BjornSabo 

For personer med sveitsisk hang til hemmelighold må Norge 
være et mareritt av et land. I går ble opplysningene om pri-
vatpersoners inntekt, skatt og formue lagt ut i full offentlig-
het. Som om ikke det var nok måtte Skattedirektoratet nylig 
gi opp kampen om innsyn i aksjonærregisteret de hadde med 
Kommunal Rapports iherdige journalist Vegard Venli. Etter 
to år ga Sivilombudsmannen Venli rett i at registeret har 
offentlig interesse, og Redaktørforeningen har sørget for å 
distribuere opplysningene ut til sine medlemmer. 

Innsynet har allerede skapt rystelser. Dagbladet har i flere 
kritiske artikler vist hvor tette bånd det er mellom nærings-
politikk på Stortinget og oppdrettsnæringen, mens byråkrater 
i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet eier enkeltaksjer i 
selskaper de fører tilsyn med. Det kritikkverdige ligger i at 
politikere sitter med muligheter til å lage regler i selskaper de 
selv har eierinteresser i. Forbud mot å la politikere – enten de 
sitter på Stortinget eller i kommunestyrer – eie enkeltaksjo-
ner er dog å trekke det for langt. Det er ikke nødvendig med 
påbud når offentlig innsyn kaster et tilstrekkelig og for mange 
ubehagelig sterkt søkelys på eierinteresser. Med et offentlig 
aksjonærregister er det ikke like komfortabelt for oljebyråkra-
ter å sitte med oljeaksjer eller næringspolitikere å putte pen-
gene sine i laks. 

Investering i aksjer er ikke bare legitimt, det er innimellom 
forbilledlig. Den norske modellene er å salte ned disponible 
penger i eiendom i stedet for å la kronene arbeide aktivt gjen-
nom å bli satt inn i selskaper. Av den grunn er det ikke feil av 
varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF), Odd Jo Forsell (H) 
Bjarne Kvadsheim (Sp), Karl W. Sandvig (Pp) eller andre sen-
trale Stavanger-politikere å putte penger de må ha til overs 
inn i selskaper. Konfliktene oppstår når de samme lokalpoli-
tikerne behandler saker som gjelder selskaper de selv har 
eierinteresser i. 

Bjørg Tysdal Moes eierandel i SR-Bank er forsvinnende liten, 
men selv om hun har satt bort oppfølgingen av aksjene til den 
samme bankens fondsforvaltere har spesielt personer med 
sentrale verv et ekstra ansvar for å være varsomme. Den loka-
le storbanken møter Stavanger kommune på mange måter, for 
eksempel gjennom en langvarig prosess for å bygge nytt 
hovedkvarter i Bjergsted. Nettopp i slike tilfeller er det viktig 
at beslutningene tas av politikere som ikke engang kan mis-
tenkes for å være i nærheten av inhabilitet. Stavanger-
politikernes aksjeinteresser er likevel ikke tunge nok til å 
gjøre kommuneadvokaten søvnløs.

Politikernes aksjer

For personer med sveitsisk 
hang til hemmelighold må 
Norge være et mareritt av et 
land.

Hans Kongelige Høyhet kronprins Haakon er 
ikke bare opptatt av kostbare yachter, dyre 
feriereiser og hemmelige venner. Av og til for-
søker han å gi livet en dypere mening. Til slikt 
bruk har han diverse «fokusområder», der ett 
av de viktigste er happeningen «Global Dignity 
Day».

Ganske mange tror at dette har noe med 
FN-dagen å gjøre. Kanskje ikke så rart, siden 
den kongelige verdighetsdagen skal feires den 
tredje onsdagen i oktober hvert år, mens 
FN-dagen jo er 24. oktober. Men Dignity Day 
er noe helt annet. Det har ingenting med FN å 
gjøre. Det er kronprinsens forsøk på iscene-
sette seg selv og den utdaterte institusjonen 
han tilhører som noe moderne, folkelig og 
moralsk opphøyd. I så stor grad at man kan-
skje burde kalt det høyverdighetsdagen. 

Den rojale verdighetsdagen går ut på at nor-
ske skoleelver inviteres til å bekjenne private 
historier på en scene foran hele skolen. 
Arrangementet har preg av vekkelsesmøter, og 
det skal ikke mye innlevelse til for å forstå at en 
tenåring kan oppleve det som svært lite verdig 
å dele sine private tanker og følelser med en hel 
skole – og i prinsippet hele verden. 

På slottets hjemmesider sår det at elever har 
fortalt sine egne «sterke historier om vonde 
opplevelser om vold og mobbing». Mange av 
disse «verdighetsfortellingene» er filmet og 
ligger på YouTube og nettsidene til Dignity 
Day. Ifølge en av prosjektets uformelle samar-
beidspartnere, Kjetil Eikeset i Beowuf & 
Earendel, er det kronprinsen personlig som har 
utformet opplegget.

I Oslo-skolen har lærerne oppfattet at Dignity 
Day er et obligatorisk arrangement. Du sier 
ikke nei til verdighet. Og du sier absolutt ikke 
nei til kongehuset. Det har gått så langt at Oslo 
bystyre har måttet presisere at det er frivillig å 
markere dagen. Likevel er det bare fem skoler i 
Oslo som ikke har fulgt utdanningsdirektør 
Astrid Søgnens skriftlige anbefaling om å mar-
kere dagen. Samtidig er Dignity Day-konseptet 
i ferd med å spre seg til hele Norge. Det ende-
lige målet er at en million mennesker i 100 land 
skal delta hvert år innen 2020.

Ifølge boka «Republikken Norge» av Kjetil 
Alstadheim ble ideen om Dignity Day unnfan-
get i Davos i Sveits, på arrangementet World 
Economic Forum som samler rikfolk og finans-
celebriteter fra hele verden. Kronprinsen er en 
flittig gjest. Noen år senere ble Ulsrud videre-
gående skole invadert av ordfører Fabian 
Stang, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 
kongehus og presse. Skolen var valgt ut som 
pilot for kronprinsens verdighetshappening. 

For å finansiere prosjektet, har man valgt å 
slippe alle gode krefter til, som det heter. På 
kongehusets egne nettsteder er samarbeids-
partnere redegjort for – tilsynelatende. Der 
kan vi lese at Dignity Day har verdige støtte-
spillere som Røde Kors, Aktive fredsreiser, 

Barnas fredsverden og Norges idrettsforbund. 
Det slottet av en eller annen grunn har latt 
være å opplyse om, er de andre samarbeids-
parterne til Dignity Day. Blant andre Norlandia 
Helathcare, Aberia Helathcare, forretningsad-
vokatfirmaet DLA Piper og kommunikasjons-
nettverket Dentsu Aegis Network. Det er nær-
liggende å tro at disse firmaene, som kronprin-
sen, har behov for et verdighetsløft innen sin 
egen merkevarebygging. Mottoet til Dentsu 
Aegis er tross alt «Innovating the way brands 
are built».

Norlandia og Aberia Health care har de siste 
årene gjort det stort innen private velferdstje-
nester. Mens konkurranseutsettingen og priva-
tiseringen av offentlig sektor har grepet om 
seg, har firmaene tjent gode penger på barne-
vern, barnehager, sykehjem, rusinstitusjoner 
og asylmottak. I boka «Velferdsprofitørene» 
skriver Linn Herning at brødrene som eier sel-
skapene, Roger og Kristian Adolfsen, troner 
øverst på listen over norske velferdsprofitører. 
Sammen med fondet FSN Capital, som er 
registrert i skatteparadiset Jersey, kjøpte brø-
drene seg stort opp innen diverse velferdstje-
nester. Selskapene deres omsetter for over 
halvannen milliard kroner. Brødrene har begge 
en formue på over hundre millioner kroner. Det 
er med andre ord ikke overraskende at de kan 
avse en slant for å få logoen sin på kronprin-
sens verdighetsprosjekt. Men det er dypt iro-
nisk at et selskap som ble stort takket være 
kapital fra et skatteparadis, sponser kronprin-
sens kamp for en mer verdig verden. Som kjent 
er skatteparadiser til sterkt hinder for åpenhet 
og kampen mot korrupsjon.

Dignity Day kolliderer ikke bare med 
FN-dagen. På noen skoler må Operasjon 
Dagsverk se seg slått og vike plassen for kron-
prinsens engasjement. Enkelte lærere mener 
elevene ville hatt langt større utbytte av å sette 
av en dags arbeid for andre ungdommer, kom-
binert med undervisning om konkrete prosjek-
ter, enn av den litt svevende jakten på innhol-
det i ordet verdighet. 

Kritikken kan minne om frustrasjonen som 
piplet fram i Drøbak tidligere i år. Der fikk 
elevene ved to skoler og barna i en barnehage 
pålegg om å møte opp, smile og vinke på torget 
da kronprinsparet kom på visitt. De ble tatt ut 
av skolen to hele dager for å hylle tronarvin-
gene – en dag til øvelse, og en til selve besøket. 
Det var slottet som hadde ønsket seg et torg 
fylt med vinkende barn. Lærer Asbjørn 
Løvsland fortalte til NRK Dagsrevyen at han 
egentlig skulle undervist i demokrati den dagen 
elevene hans ble utkommandert. 
Foreldreutvalget ved én av de berørte skolene 
kalte opplegget «totalitært».

Det er forståelig at det kan være vanskelig å 
fylle en kronprinsrolle med mening. En posi-
sjon som går i arv og som stammer fra en sty-
ringsmodell resten av samfunnet for lengst har 
gitt på båten, kan fort oppleves som stiv, gam-
meldags og utdatert. Men det er noe funda-
mentalt galt i at landets kronprins velger å 
bruke norske skoleelever som statister i sitt 
forsøk på å gi monarkiet et mer verdig ansikt. 
Særlig når det oppleves som et pålegg og går 
på bekostning av andre, mer nyttige prosjekter.

Et ord som minner litt om verdighet, er 
anstendighet. Det anstendige å gjøre i denne 
saken, er å droppe Dignity Day som et skolear-
rangement. Da kan elevene og lærerne få tid til 
faglig funderte, pedagogiske opplegg om glo-
bale spørsmål. Kongehuset kan heller bruke 
andre arenaer – der folk stiller opp frivillig – 
når de skal snakke om verdighet og promotere 
sine «fokusområder».

 hege.ulstein@dagsavisen.no

Norske skoleelever bør 
få slippe å kaste moralsk 
glans over kongehuset.

HEGE  
ULSTEIN 
Kommentator 

KOMMENTAR
Twitter: @hegeulstein

Kronprinsipper

Politikernes aksjer 
 Rogalands Avis. 17.10.2015. Side: 4 
© Rogalands Avis 
Les hele nyheten på http://ret.nu/QmqBvQdz
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4 ● nyheter RingsakeR BladTirsdag 20. OkTOber 2015

 Deltok under avstemningen om utbyggingen av Lunkelia:

Politikere med Pihl-aksjer
Fire politikere for-
talte ikke offentlig at 
de er Pihl-aksjonærer 
da Ringsaker kom-
munestyre vedtok 
kommuneplanen 
som åpner for ut- 
bygging av Lunkelia 
på Sjusjøen. Kommu-
nen går god for repre-
sentantenes handle-
måte. 

Politikk
Jan Rune Bakkelund
jan.rune.bakkelund@ringsaker-blad.no

Ringsaker Blad har ved 
innsyn i Aksjonærregis-
teret til Skatteetaten 

funnet opplysninger om at føl-
gende politikere har aksjer i 
Pihl, selskapet som er grunnei-
er på Sjusjøen og som i 2014 
hadde et årsresultat på over 19 
millioner kroner:

* Ole Berg, Ringsaklista, 648 
aksjer.

* Harald Løkkesveen, Rings-
aklista, 25 aksjer.

* Lars Raknerud, Senterpar-
tiet, 312 aksjer.

* Morten Andersen, Venstre, 
4 aksjer.

* Pihl har totalt 439306 ak-
sjer.

en stemmes overvekt
Det var 10. september 2014 
Ringsaker kommunestyre med 
minst mulig margin, 20 – 19 
stemmer, vedtok at Heståsmy-
ra/Lunkelia skulle være en del 
av kommuneplanen. Berg, 
Løkkesveen og Raknerud til-
hørte flertallet som vant av-
stemningen. Venstres Morten 
Andersen stemte med mindre-
tallet.

Kommuneplanen revideres 
hvert fjerde år, og en styrings-
gruppe ledet av ordfører Anita 
Ihle Steen, Ap forberedte og 
jobbet med innstillingen til 
planen i nesten to år. I styrings-
gruppen satt politiker og Pihl-
aksjonær Ole Berg.

Under behandlingen i kom-
munestyret ble habilitets-
spørsmålet satt på dagsorde-
nen. Ringsaklistas Haakon 
Wiig, hadde skriftlig orientert 
rådmannen om at han hadde 
forretningsforbindelser med 
Pihl, og kommunestyret gjorde 
vedtak om at han var inhabil. 

Kommunens svar
Ordfører Anita Ihle Steen, Ap 
svarer følgende skriftlig:

«Kommunestyrerepresen-
tanters habilitet skal vurderes 
etter forvaltningslovens § 6, jf. 
kommuneloven § 40 nr. 3.

 Forvaltningslovens § 6 før-
ste ledd oppstiller regler for 
når en kommunestyrerepre-
sentant er automatisk inhabil.

Automatisk inhabilitet inn-
trer bl.a. når det skal fattes av-
gjørelse i en sak som gjelder et 
selskap der en kommunestyre-
representant er leder, har le-
dende stilling eller er medlem 
av styret eller av bedriftsfor-

samling. Slik inhabilitet forelå 
ikke for noen av kommunesty-
rerepresentantene i angjelden-
de sak. Eierandel i et selskap 
medfører ikke automatisk in-
habilitet.

 Ifølge forvaltningsloven § 6 
annet ledd kan en kommune-
styrerepresentant bli inhabil 
når det foreligger andre særeg-
ne forhold. Dette må avgjøres 
etter en konkret helhetsvurde-
ring. I vurderingen skal det 
bl.a. legges vekt på sakens art, 
representantens tilknytning til 
saken og styrken av eventuelle 
økonomiske interesser i saken. 
Representanten må etter den-
ne bestemmelsen ha en sær-
skilt og konkret egeninteresse i 
saken for å bli inhabil. Almin-
nelige distriktsinteresser, yr-
kes- eller næringsinteresser 
medfører ikke inhabilitet.

 Saken gjaldt en generell re-
gulering som ville berøre man-
ge og ikke de enkelte represen-
tantene direkte. Det er ikke 

noe informasjon som tyder på 
at noen av representantene har 
store aksjeposter i selskaper 
som berøres av reguleringen 
eller på annen måte har økono-
miske interesser av betydning 
knyttet til utfallet av avgjørel-
sen. Representantene har vur-
dert sin habilitet i forkant av 
avgjørelsen.

 Vi har dermed ingen holde-
punkter for å anta at noen av 
representantene var inhabile 
til å fatte vedtak i saken».

– Spørsmålet ble stilt og juri-
disk avklart. Ikke inhabil. Gjel-
der alle plansaker i Pihl, Brøt-
tum og Ringsaker Almenning 

med flere. Bare høre med råd-
mann, svarer Ole Berg på sms 
etter spørsmål fra RB.

– Med mine fire aksjer har jeg 
nok ingen innflytelse. Det var 
jo jeg som foreslo og argumen-
terte for å ta Lunkelia ut av pla-
nen, skriver Morten Andersen, 
Venstre.

 ● lunKelia
 ◗ Pihl AS spilte inn Heståsmyra 
– lunkefjell et areal på 174 
dekar til kommuneplanen. 
området ligger nord for 
Heståsmyra mellom kote 920 
og 940, og planen åpner for 
inntil 60 hytter i området.
 ◗ området har ingen 
infrastruktur, og det må 
anlegges veg og offentlig 
vann- og avløpsanlegg.
 ◗ to alternative 
adkomstveger var lagt fram 
i kommuneplanen. Ved 
oppstart av forarbeid til 
reguleringsplan i høst, varsles 
det at fire adkomstveger skal 
utredes.

Vil ByGGe ut: kommunestyremedlem ole Berg, Ringsaklista (nr. 2 fra venstre) satt i styringsgruppa for kommuneplanen. Her orienteres 
gruppa om utbyggingsplanene på Sjusjøen av Pihl-bestyrer, Per Fineid (t.h.).

«Spørsmålet 
ble stilt og  
juridisk av-

klart. ikke inhabil».
Ole BerG
kommunepolitiker og Pihl-aksjonær

!

Det var nok en rev
En moelvdame kom for en tid tilbake over et dyrespor 
hun ble nysgjerrig på. Kanskje var det en gaupe?

Hun tok bilde av sporet og sendte det sammen med 
en forespørsel til Miljødirektoratet med spørsmål om 
hva dette kunne være.

Men svaret hun fikk var ikke spesielt dramatisk. 
Gaupe var det nok ikke, svarte direktoratet.

– Gaupe har asymmetriske tær, slik som våre fingre. 
Rev og hund har de fremste tåputene på linje, heter det i 
svaret, som konkluderer slikk:

– Jeg mener dette er fra en rev.

Byggmakker flytter
Plan og Prosjekt Arkitekter AS varsler igangsetting av 
privat reguleringsarbeid for Buvika i Næroset.

 d den nye reguleringsplanen er å flytte Byggmakkers 
byggevarehandel fra vestsiden av FV 216 og over på den 
andre siden av vegen.

Arealet på østsiden av vegen skal reguleres til 
formålet forretning/industri – begrenset til plasskre-
vende varegrupper.

Butikkarealet planlegges til å bli i underkant av 3.000 
kvadratmeter, og planområdet er under 15 dekar.

Protester mot trial
Planene om å etablere et trialanlegg ved Mausetvegen 
møter motstand fra naboer.

– Vi har grunn til å tro at sjenerende støy vil komme 
fra dette anlegget på de tider av døgnet vi benytter vår 
eiendom til rekreasjon, skriver Stig Mariussen i sin 
protest.

– Plenklipping, vedkapping og andre påregnelige 
hverdagslige gjøremål kan ikke måles opp mot en stadig 
støykilde på flere timer flere dager og kvelder i uka. Vi 
ser på denne typen støy som sjenerende og en helse-
messig ulempe, skriver han i sin protest.

Politikere med Pihl-aksjer 
 Ringsaker Blad. 20.10.2015. Side: 4 
JAN RUNE BAKKELUND 
© Ringsaker Blad 
Les hele nyheten på http://ret.nu/uMa2ujAp
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Politikere med Pihl-aksjer 
 Ringsaker Blad. tirsdag 20. oktober 2015, 07:49. Oppdatert 08:20 
Jan Rune Bakkelund 
Fire politikere fortalte ikke offentlig at de er Pihl-
aksjonærer da Ringsaker kommunestyre vedtok
kommuneplanen som åpner for ut- bygging av
Lunkelia på Sjusjøen. Kommunen går god for
representantenes handlemåte.

Ringsaker Blad har ved innsyn i Aksjonærregisteret til
Skatteetaten funnet opplysninger om at følgende
politikere har aksjer i Pihl, selskapet som er grunneier
på Sjusjøen og som i 2014 hadde et årsresultat på over
19 millioner kroner:

 * Ole Berg, Ringsaklista, 648 aksjer.

 * Harald Løkkesveen, Ringsaklista, 25 aksjer.

 * Lars Raknerud, Senterpartiet, 312 aksjer.

 * Morten Andersen, Venstre, 4 aksjer.

 * Pihl har totalt 439306 aksjer.

 Politikere med Pihl-aksjer

 En stemmes overvekt

 Det var 10. september 2014 Ringsaker kommunestyre
med minst mulig margin, 20 - 19 stemmer, vedtok at
Heståsmyra/Lunkelia skulle være en del av
kommuneplanen. Berg, Løkkesveen og Raknerud
tilhørte flertallet som vant avstemningen. Venstres
Morten Andersen stemte med mindretallet.

 Tydelige protester mot utbygging

 Kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og en
styringsgruppe ledet av ordfører Anita Ihle Steen, Ap
forberedte og jobbet med innstillingen til planen i
nesten to år. I styringsgruppen satt politiker og Pihl-
aksjonær Ole Berg.

 Utbygging i Lunkelia vil ødelegge viktige landskaps- og

friluftskvaliteter

 Under behandlingen i kommunestyret ble
habilitetsspørsmålet satt på dagsordenen.
Ringsaklistas Haakon Wiig, hadde skriftlig orientert
rådmannen om at han hadde forretningsforbindelser
med Pihl, og kommunestyret gjorde vedtak om at han
var inhabil.

 Høy temperatur på Pihl-møte

 Kommunens svar

 Ordfører Anita Ihle Steen, Ap svarer følgende skriftlig:

 Kommunestyrerepresentanters habilitet skal vurderes
etter forvaltningslovens 6, jf. kommuneloven 40 nr. 3.

 Forvaltningslovens 6 første ledd oppstiller regler for

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 139 av 270

http://ret.nu/JiWoMcaF
http://ret.nu/JiWoMcaF


når en kommunestyrerepresentant er automatisk
inhabil.

 Automatisk inhabilitet inntrer bl.a. når det skal fattes
avgjørelse i en sak som gjelder et selskap der en
kommunestyrerepresentant er leder, har ledende
stilling eller er medlem av styret eller av
bedriftsforsamling. Slik inhabilitet forelå ikke for noen
av kommunestyrerepresentantene i angjeldende sak.
Eierandel i et selskap medfører ikke automatisk
inhabilitet.

 Ifølge forvaltningsloven 6 annet ledd kan en
kommunestyrerepresentant bli inhabil når det
foreligger andre særegne forhold. Dette må avgjøres
etter en konkret helhetsvurdering. I vurderingen skal
det bl.a. legges vekt på sakens art, representantens
tilknytning til saken og styrken av eventuelle
økonomiske interesser i saken. Representanten må
etter denne bestemmelsen ha en særskilt og konkret
egeninteresse i saken for å bli inhabil. Alminnelige
distriktsinteresser, yrkes- eller næringsinteresser
medfører ikke inhabilitet.

 Saken gjaldt en generell regulering som ville berøre
mange og ikke de enkelte representantene direkte. Det
er ikke noe informasjon som tyder på at noen av
representantene har store aksjeposter i selskaper som
berøres av reguleringen eller på annen måte har
økonomiske interesser av betydning knyttet til utfallet
av avgjørelsen. Representantene har vurdert sin
habilitet i forkant av avgjørelsen.

 Vi har dermed ingen holdepunkter for å anta at noen
av representantene var inhabile til å fatte vedtak i
saken.

 - Spørsmålet ble stilt og juridisk avklart. Ikke inhabil.
Gjelder alle plansaker i Pihl, Brøttum og Ringsaker
Almenning med flere. Bare høre med rådmann, svarer
Ole Berg på sms etter spørsmål fra RB.

 - Med mine fire aksjer har jeg nok ingen innflytelse. Det
var jo jeg som foreslo og argumenterte for å ta
Lunkelia ut av planen, skriver Morten Andersen,

Venstre.

 VIL BYGGE UT: Kommunestyremedlem Ole Berg,
Ringsaklista (nr. 2 fra venstre) satt i styringsgruppa for
kommuneplanen. Her orienteres gruppa om
utbyggingsplanene på Sjusjøen av Pihl-bestyrer, Per
Fineid (t.h.).

 HAR AKSJER: Senterpartiets kommunestyremedlem,
Lars Raknerud, har ifølge Aksjonærregisteret 312 Pihl-
aksjer.

 Lunkelia

 Pihl AS spilte inn Heståsmyra - Lunkefjell et areal på
174 dekar til kommuneplanen. Området ligger nord for
Heståsmyra mellom kote 920 og 940, og planen åpner
for inntil 60 hytter i området.

 Området har ingen infrastruktur, og det må anlegges
veg og offentlig vann- og avløpsanlegg.

 To alternative adkomstveger var lagt fram i
kommuneplanen. Ved oppstart av forarbeid til
reguleringsplan i høst, varsles det at fire adkomstveger
skal utredes.

© Ringsaker Blad
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Dagens Næringsliv fører egen aksjeprotokoll 
 Journalisten. onsdag 21. oktober 2015, 08:25 
Glenn Slydal Johansen 
Se hvilke regler som gjelder for aksjehandel i
finanspressen. Glenn Slydal Johansen 21. oktober
2015 kl. 08:01 Det er ikke adgang til å eie eller handle
enkeltaksjer eller opsjoner på enkeltaksjer.

Slik lyder hovedregelen om aksjeeierskap blant Dagens
Næringslivs redaksjonelt ansatte.

 Mulig å få unntak

 Det er imidlertid flere unntak fra regelen. Blant annet er
eierskap i egen arbeidsgiver, Norges Handels- og
Sjøfartstidende (NHST), lov.

 Eventuelle aksjeinvesteringer skal skje gjennom kjøp
av andeler i verdipapirfond. Aksjehandler gjort i andres
navn er heller ikke tillatt, heter det i det husinterne
regelverket.

 Sjefredaktøren kan imidlertid gi dispensasjon fra
regelen. Men det gis normalt kun for eie av aksjer i
familieselskaper som ikke driver med aksjehandel. Det
gis også unntak dersom en journalist vil kjøpe én aksje
for å få tilgang til generalforsamlingen i et selskap.

 Alle handler må rapporteres til sjefredaktøren, og
sjefredaktøren selv må rapportere til styrelederen. Alle
handler skal føres i en egen protokoll som er
tilgjengelig hos sjefredaktøren.

 Dersom noen bryter reglene, vil det bli behandlet som
et alvorlig tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren.

 Djuve hadde ikke anledning til å kommentere
ytterligere på regelverket tirsdag. Sjefredaktøren selv
stod oppført med 125 aksjer i NHST ved nyttår.

 Aksjeforbud i E24

 I de interne reglene for E24 heter det at redaksjonelt
ansatte som hovedregel ikke skal kjøpe eller selge
aksjer som er notert på Oslo Børs eller sidebørsen Oslo

Axess under ansettelsesforholdet. Det opplyser
fungerende sjefredaktør Ingrid Indseth.

 Eierskap fra før ansettelse skal innberettes til ansvarlig
redaktør. Eventuelle salg skal meldes til samme sted
minst tre dager før salget.de ansatte å eie så lenge det
innrapporteres til redaktøren.

 Unntak fra kjøpsforbudet gjelder for Schibsted-aksjer,
som E24 er en del av gjennom eieren VG. Men også
salg av slike aksjer skal meldes tre dager før salget
finner sted.

 Utenlandske selskaper som ikke er nordiske er det
ifølge reglene greit å eie aksjer i.

 Rapporteringsplikt i Finansavisen

 Redaktør Steinar Grini beskriver Finansavisens
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praktisering av redaksjonelle medarbeideres
aksjeeierskap og handel med aksjer slik:

 - Vi har rapporteringsplikt. Det er begrensning på at
man ikke kan handle aksjer på en slik måte at man
utnytter stillingen direkte eller indirekte, sier Grini.

 Aksjefond er det i likhet med i DN ingen begrensninger
på. Grini begrunner det med at muligheten til å påvirke
er begrenset.

 Journalisten har funnet flere journalister blant
Finansavisen medarbeidere som eier aksjer, men
verdien på disse er begrenset.

 - Det er noen få, bekrefter Grini på spørsmål om
journalister i Finansavisen eier aksjer, uten at han vil
fortelle noe mer om omfanget.

 Les flere saker basert på aksjonærregisteret.

© Journalisten
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Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer 
 NTBtekst. 21.10.2015 
Skatteetaten har i snart to år gjennomført særskilte kontroller i finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil.
Siden prosjektet ble igangsatt i 2014, har det blitt avdekket rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter på
finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til beskatning hos personlige skattytere. Nå økes innsatsen ytterligere
samtidig som Skatteetaten får stadig mer informasjon

...fra andre land. -Vi styrker vår kontrollvirksomhet ved at vi innhenter informasjon fra norske verdipapirforetak og får
flere opplysninger fra utlandet til kontrollformål, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

 Finansopplysninger fra USA Norske skattemyndigheter mottar nå store mengder data om nordmenns finansielle
forhold fra USA. Dette skjer etter at Norge og USA har inngått en avtale om automatisk utveksling av opplysninger fra
finanssektoren. Skatteetaten ser nå på hvordan disse nye opplysningene kan brukes i kontrolløyemed.

 Også andre land skal rapportere I kjølvannet av avtalen med USA har Norge inngått avtale om utveksling av finansielle
data med 92 andre land. - Globalisering og fri bevegelse av penger over landegrensene, gir større mulighet til
grenseoverskridende skatteunndragelser. Samarbeid mellom skattemyndigheter i flere land er helt avgjørende for å
motvirke denne typen skatteunndragelser, sier skattedirektør Hans Christian Holte. - Utveksling av opplysninger for
skatteformål står sentralt i dette arbeidet, understreker Holte.

 Dialog viktig Torsdag og fredag denne uken har Skatteetaten invitert tunge aktører i finansnæringen sammen med
finansminister Siv Jensen og sentralbanksjef Øystein Olsen for å snakke med de rundt 200 som jobber med
finansprosjektet i etaten. – Dialog med bransjen er like viktig for oss som kontroll. Det er naturlig at vi har en løpende
dialog med aktørene i finansnæringen om hvordan vi og de tolker regelverket forskjellig, sier skattedirektør Hans
Christian Holte.

 FAKTA:

 Resultater per 30. september 2015: Skatteetatens treårige prosjekt, Riksprosjekt Finans, har siden oppstarten i januar
2014 avdekket 5,65 milliarder kroner i alminnelig inntekt, 292 millioner kroner i formue og 85 millioner kroner i
merverdiavgift som ikke har vært oppgitt til beskatning. I tillegg har kontroller ført til at innrapporterte inngangsverdier i
aksjonærregisteret har blitt redusert med 26,5 milliarder kroner. Riksprosjekt Finans er en ny måte å organisere
innsatsen mot finanssektoren på ved at det jobbes landsdekkende og tverrfaglig mot utvalgte risikoområder. Rundt
200 personer er tilknyttet prosjektet og blant virkemidlene som er tatt i bruk er kontroll, rettsavklaring, veiledning og
dialog med bransjen.

 **** Dette stoff formidler NTB for andre - se www.ntbinfo.no ****

 Se hele pressemeldingen på NTB info her:

© NTBtekst
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Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer 
 NTB Info. onsdag 21. oktober 2015, 11:54 
Skatteetaten Skatteetaten har i snart to år
gjennomført særskilte kontroller i finansmarkedet, og
så langt er det avdekket store feil.

Siden prosjektet ble igangsatt i 2014, har det blitt
avdekket rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter på
finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til
beskatning hos personlige skattytere. Nå økes
innsatsen ytterligere samtidig som Skatteetaten får
stadig mer informasjon fra andre land.

 -Vi styrker vår kontrollvirksomhet ved at vi innhenter
informasjon fra norske verdipapirforetak og får flere
opplysninger fra utlandet til kontrollformål, sier
skattedirektør Hans Christian Holte.

 Finansopplysninger fra USA Norske
skattemyndigheter mottar nå store mengder data om
nordmenns finansielle forhold fra USA. Dette skjer etter
at Norge og USA har inngått en avtale om automatisk
utveksling av opplysninger fra finanssektoren.
Skatteetaten ser nå på hvordan disse nye
opplysningene kan brukes i kontrolløyemed.

 Også andre land skal rapportere I kjølvannet av
avtalen med USA har Norge inngått avtale om
utveksling av finansielle data med 92 andre land. -
Globalisering og fri bevegelse av penger over
landegrensene, gir større mulighet til
grenseoverskridende skatteunndragelser. Samarbeid
mellom skattemyndigheter i flere land er helt
avgjørende for å motvirke denne typen
skatteunndragelser, sier skattedirektør Hans Christian
Holte. - Utveksling av opplysninger for skatteformål
står sentralt i dette arbeidet, understreker Holte.

 Dialog viktig Torsdag og fredag denne uken har
Skatteetaten invitert tunge aktører i finansnæringen
sammen med finansminister Siv Jensen og
sentralbanksjef Øystein Olsen for å snakke med de
rundt 200 som jobber med finansprosjektet i etaten. -
Dialog med bransjen er like viktig for oss som kontroll.
Det er naturlig at vi har en løpende dialog med

aktørene i finansnæringen om hvordan vi og de tolker
regelverket forskjellig, sier skattedirektør Hans
Christian Holte.

 FAKTA:

 Resultater per 30. september 2015: Skatteetatens
treårige prosjekt, Riksprosjekt Finans, har siden
oppstarten i januar 2014 avdekket 5,65 milliarder
kroner i alminnelig inntekt, 292 millioner kroner i
formue og 85 millioner kroner i merverdiavgift som
ikke har vært oppgitt til beskatning. I tillegg har
kontroller ført til at innrapporterte inngangsverdier i
aksjonærregisteret har blitt redusert med 26,5
milliarder kroner. Riksprosjekt Finans er en ny måte å
organisere innsatsen mot finanssektoren på ved at det
jobbes landsdekkende og tverrfaglig mot utvalgte
risikoområder. Rundt 200 personer er tilknyttet
prosjektet og blant virkemidlene som er tatt i bruk er
kontroll, rettsavklaring, veiledning og dialog med
bransjen.
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Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer 
 Ukeavisen Ledelse. onsdag 21. oktober 2015, 12:36 
Redaksjonen 
Skatteetaten har i snart to år gjennomført kontroller i
finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil.

Siden prosjektet ble igangsatt, har det blitt avdekket
rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter på
finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til
beskatning. Nå økes innsatsen ytterligere. -Vi styrker
vår kontrollvirksomhet ved at vi innhenter informasjon
fra norske verdipapirforetak og får flere opplysninger
fra utlandet til kontrollformål, sier skattedirektør Hans
Christian Holte.

 Finansopplysninger fra USA

 Norske skattemyndigheter mottar nå store mengder
data om nordmenns finansielle forhold fra USA. Dette
skjer etter at Norge og USA har inngått en avtale om
automatisk utveksling av opplysninger fra
finanssektoren. Skatteetaten ser nå på hvordan disse
nye opplysningene kan brukes i kontrolløyemed.

 Også andre land skal rapportere

 I kjølvannet av avtalen med USA har Norge inngått
avtale om utveksling av finansielle data med 92 andre
land.

 - Globalisering og fri bevegelse av penger over
landegrensene, gir større mulighet til
grenseoverskridende skatteunndragelser. Samarbeid
mellom skattemyndigheter i flere land er helt
avgjørende for å motvirke denne typen
skatteunndragelser, sier skattedirektør Hans Christian
Holte.

 - Utveksling av opplysninger for skatteformål står
sentralt i dette arbeidet, understreker han.

 Dialog viktig

 Torsdag og fredag denne uken har Skatteetaten
invitert tunge aktører i finansnæringen sammen med

finansminister Siv Jensen og sentralbanksjef Øystein
Olsen for å snakke med de rundt 200 som jobber med
finansprosjektet i etaten.

 - Dialog med bransjen er like viktig for oss som
kontroll. Det er naturlig at vi har en løpende dialog med
aktørene i finansnæringen om hvordan vi og de tolker
regelverket forskjellig, sier skattedirektør Hans
Christian Holte.

 FAKTA:

 Resultater per 30. september 2015: Skatteetatens
treårige prosjekt, Riksprosjekt Finans, har siden
oppstarten i januar 2014 avdekket 5,65 milliarder
kroner i alminnelig inntekt, 292 millioner kroner i
formue og 85 millioner kroner i merverdiavgift som
ikke har vært oppgitt til beskatning. I tillegg har
kontroller ført til at innrapporterte inngangsverdier i
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aksjonærregisteret har blitt redusert med 26,5
milliarder kroner.

 Riksprosjekt Finans er en ny måte å organisere
innsatsen mot finanssektoren på ved at det jobbes
landsdekkende og tverrfaglig mot utvalgte
risikoområder. Rundt 200 personer er tilknyttet
prosjektet og blant virkemidlene som er tatt i bruk er
kontroll, rettsavklaring, veiledning og dialog med
bransjen. Skattesjef Hans Christian Holte

© Dagens Perspektiv
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Her kan Noreg gå føre 
 Changemaker. onsdag 21. oktober 2015, 16:49. Oppdatert 16:53 
Ein ny rapport gir Noreg ei moglegheit til å setje
standard for openheit. Det kan hindre korrupsjon og
skattesnyting for hundrevis av millionar.

av Redaksjonen, 21. oktober 2015

 Hemmelegheiter banar veg for økonomisk kriminalitet
og korrupsjon, som fører til at store summar gøymast
bort kvart år. Dette er pengar som kunne vore brukt på
helsetenester og utdanning.

 Derso m Gibraltar hadde hatt eit eigarskapsregister,
hadde båe Vimpelcom/Telenor, og kontroll- og
konstitusjonskomiteen på Stortinget, visst at 122
millionar kroner gjekk rett i lomma på den
usbekistanske presidentdottera. G 20, ei gruppe av 19
store økonomiar og EU, vil derfor at alle land skal
oppret te register over dei eigentlege eigarane til
selskap, altså den fysiske personen som eig og
kontrollerar selskapet. Stortinget har vedteke å
opprette eit slikt register i Noreg.

 Finans Norge, IKT Norge og Tax Justice Network -
Norge kom i dag med ein rapport om korleis ein kan
sikre seg at registeret faktisk skal føre til meir openhet
og bli eit viktig verktøy i kampen mot økonomisk
kriminalitet.

 For at registeret skal styrke demokratiet og vere eit
viktig verktøy i kampen mot økonomisk kriminalitet, må
informasjonen vere fullstendig og alle må ha tilgang.
Changmaker er veldig nøgd med rapporten og håper at
regjeringa tek tilrådningane med seg når dei no skal
utarbeide registeret.

 Kva er ein eigentleg eigar?

 Når ein snakkar om eigentlege eigarar er det viktig å
skilje mellom ein juridisk person og ein fysisk person.
Ein juridisk person kan vere eit selskap, ein
organisasjon, institusjon eller kommune, medan ein
fysisk person er eit ekte menneske. Utan eit offentleg
register over eigentlege eigarar har det vore vanskeleg

å få vite kven som er den fysiske personen, av kjøtt og
blod, som tenar pengar på eit selskap. Komplekse
strukturar og bruk av stråmenn (ein person som får
betalt for å vere registrert som for eksempel direktør
for eit selskap, sjølv om den i praksis ikkje har noko
involvering i selskapet) gjer det vanskeleg å avdekke
kven som til slutt eig selskapet. Dermed kan det vere
vanskeleg å oppdage ulovleg aktivitet og vanskeleg å
stille eigarane til ansvar.

 Rapporten Åpent eierskap er laga av Tax Justice
Network, Finans Norge og IKT-Norge. Les den her.

 Registeret som no skal opprettast handlar om den
fysiske personen som til slutt eig, kontrollerar eller nyt
godt av selskapet. Det er altså eit register over dei
personane som tek beslutningane, nyte godene og har
ansvar for at selskapet blir drive på ein lovleg og
rettferdig måte.
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 Tre viktige prinsipp

 I rapporten blir det lagt vekt på tre prinsipp: alle eigarar
skal registrerast, eigarane skal registrerast eintydig og
registeret må vere ope for alle.

 Alle eigarar skal registrerast

 Eit fullstendig register over eigarar må inneholde alle
som eig og bestem over selskapet. Dette vil inkludere
dagleg leiing, familieeigarskap og eigarar av trustar.
Sjølv om trustar ikkje er regulert av norsk lov, kan dei
eksistere som eigarar av selskap. Rapporten tilrår
derfor at dei bør registerast på lik linje med andre
eigarar. Aksjonærer, dei som eig aksjer i selskapet, skal
også registrerast. Dette er fordi mange selskap
innretter seg slik at den eigentlige eigaren eig kun ein
liten andel av aksjene men fortsatt har kontroll over
selskapet. Til sammenlikning har EU har satt si
registreringsgrense på 25% aksjeandel, har Danmark ei
grense på 5%. Changemaker mener at det er bra at alle
aksjonærer registrerast for å forhindre slik juks.

 Eintydig registrering

 Eit stort problem er at nokon eigentlig eigarer
kontrollerar selskapa gjennom eierskapskjeder og
dette bør no selskapa opplyse om. Rapporten foreslår
at eit ID-nummer blir laga for alle eigentlige eigare,
inkludert eigare i utlandet. Det vil gjere det lett å sjå kva
kvar person eig og har aksjer i. I USA har ein innført ein
oversikt over eigerskap som går gjennom nær familie,
og dette blir foreslått tatt inn i det norske registeret. I
tillegg bør typen kontroll eigaren har, som for eksempel
styremedlem eller aksjonær registrerast.

 Changemaker aksjonerte for eigentleg eigarskap i
2013.

 Med eintydig informasjon frå ulike selskap kan
registeret bli enklare å nytte for alle. I dag har ein fleire
ulike registre i ulike formater, noko som betyr at ein
bruker unødvendige ressurser på å finne fram. Alle
norske selskap er registrert i Brønnøysundregisterene,
og rapportforfatterane foreslår at dei nye

opplysningene fint kan førast inn her. På sikt bør og det
nylig offentleggjorte aksjonærregisteret, som inneheld
ein oversikt over alle norske aksjeselskap, og
oversikten over aksjehandel på Oslo Børs (VPS-
registeret) førast inn i dette registeret.

 Ope for alle

 Medan EU sitt fjerde kvitvaskingsdirektiv seier at
myndighetene og selskap skal ha innsyn i registeret,
krev dei at andre som vil få tak i informasjonen må ha
ei legitim interesse. Anbefalingane som blir gitt i
rapporten er at alle burde ha tilgang, utan at det skal
vere noko slags hinder. Dette er viktig prinsipp for å
sikre at alle, uansett ressursar, skal kunne bruke
registeret.

 At alle skal ha tilgang til kven som er den
kontrollerande eigaren, altså den største, er det
einigheit om i rapporten. Det er derimot ei viss konflikt i
om ein skal kunne søke på enkeltpersonar og finne kva
slags eigarskap dei har i ulike selskap. Eit argument for
EU sine begrensninger i innsynet er at det vil vere
mogleg for folk å følge med på alle investeringar ein
person eller eit selskap gjer og dermed kunne kopiere
strategiar eller bygge motstrategiar. Løysingar på
denne problemstillinga kan vere å legge inn ei
forsinking i offentleggjeringa av informasjonen.

 Changemaker meiner at å legge slike begrensningar
på tilgangen til registeret kan undergrave nokon av dei
gode hensiktene som ligg bak dette arbeidet. Med ein
gong ein legg hindringar og begrensningar på
tilgangen, vil færre bruke registeret. Det vil kreve større
kostnadar og meir ressursar for dei som er
interesserte i å granske eigarskapsstrukturar. Mindre
aktørar, som lokalaviser, små organisasjonar og
enkeltpersonar, samt myndigheter og sivilsamfunn i
fattige land kan på denne måten bli nekta tilgang på
registeret. Vi er derfor samde med Tax Justice
Network og IKT Noreg i at full openhet er viktig.

 Noreg kan setje standard

 Eit nytt norsk register over eigentlege eigare er eit stort
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steg i kampen mot økonomisk krimminalitet og
korrupsjon, men for at registeret skal tene det formålet
ein ønsker, er det viktig at det er opent for allmenheita.

 Noreg kan nå gå føre og skape presidens, og setje ein
stopper for hemmeligheiten som preger internasjonal
økonomi.

 Ordliste

 Eigentlig eigar - Person som har endeleg kontroll over
eit selskap, kontrollerende eigar brukes og i nokon
tilfelle. Må vere ein fysisk person. Eigarskapsregister -
Register over eigarar av alle norske selskap Juridisk
person - Kan vere eit selskap, ein organisasjon,
institusjon eller kommune, som står som eigar av et
selskap Aksjonær - Ein som eig ein aksjeandel i eit
selskap Aksjonærregisteret - Register over alle norske
aksjeselskap Verdipapirsentralen (VPS) - eit register for
all aksjehandel ved Oslo Børs Brønnøysundregistrene -
Register over alle norske selskap. Ligg i Brønnøysund i
Nordland Eintydig registrering - At alle opplysningar
registrerast på samme måte.

© Changemaker
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Skatteetaten: Vet stadig mer om utenlandske inntekter og
formuer 
 Dfly.no. torsdag 22. oktober 2015, 06:49 
Skatteetaten har i snart to år gjennomført særskilte
kontroller i finansmarkedet, og så langt er det
avdekket store feil.

Siden prosjektet ble igangsatt i 2014, har det blitt
avdekket rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter på
finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til
beskatning hos personlige skattytere. Nå økes
innsatsen ytterligere samtidig som Skatteetaten får
stadig mer informasjon fra andre land.

 - Vi styrker vår kontrollvirksomhet ved at vi innhenter
informasjon fra norske verdipapirforetak og får flere
opplysninger fra utlandet til kontrollformål, sier
skattedirektør Hans Christian Holte.

 Finansopplysninger fra USA

 Norske skattemyndigheter mottar nå store mengder
data om nordmenns finansielle forhold fra USA. Dette
skjer etter at Norge og USA har inngått en avtale om
automatisk utveksling av opplysninger fra
finanssektoren. Skatteetaten ser nå på hvordan disse
nye opplysningene kan brukes i kontrolløyemed.

 Også andre land skal rapportere

 I kjølvannet av avtalen med USA har Norge inngått
avtale om utveksling av finansielle data med 92 andre
land. - Globalisering og fri bevegelse av penger over
landegrensene, gir større mulighet til
grenseoverskridende skatteunndragelser. Samarbeid
mellom skattemyndigheter i flere land er helt
avgjørende for å motvirke denne typen
skatteunndragelser, sier skattedirektør Hans Christian
Holte.

 - Utveksling av opplysninger for skatteformål står
sentralt i dette arbeidet, understreker Holte.

 Dialog viktig

 Torsdag og fredag denne uken har Skatteetaten
invitert tunge aktører i finansnæringen sammen med
finansminister Siv Jensen og sentralbanksjef Øystein
Olsen for å snakke med de rundt 200 som jobber med
finansprosjektet i etaten.

 - Dialog med bransjen er like viktig for oss som
kontroll. Det er naturlig at vi har en løpende dialog med
aktørene i finansnæringen om hvordan vi og de tolker
regelverket forskjellig, sier skattedirektør Hans
Christian Holte. FAKTA:

 Resultater per 30. september 2015:

 Skatteetatens treårige prosjekt, Riksprosjekt Finans,
har siden oppstarten i januar 2014 avdekket 5,65
milliarder kroner i alminnelig inntekt, 292 millioner
kroner i formue og 85 millioner kroner i merverdiavgift
som ikke har vært oppgitt til beskatning. I tillegg har
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kontroller ført til at innrapporterte inngangsverdier i
aksjonærregisteret har blitt redusert med 26,5
milliarder kroner. Riksprosjekt Finans er en ny måte å
organisere innsatsen mot finanssektoren på ved at det
jobbes landsdekkende og tverrfaglig mot utvalgte
risikoområder. Rundt 200 personer er tilknyttet
prosjektet og blant virkemidlene som er tatt i bruk er
kontroll, rettsavklaring, veiledning og dialog med
bransjen.

 Skattedirektør Hans Christian Holte.
(ntb/skatteetaten.no)

© Dfly.no
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Saudi-Arabia eier stor aksjepost i DnB 
 NRK. fredag 23. oktober 2015, 06:03. Oppdatert lørdag 24. oktober 2015, 08:11 
Line Tomter 
Saudi-Arabia sitter på større aksjeposter i en rekke
norske selskaper. Gjennom den saudiske
sentralbanken kontrollerer kongedømmet blant annet
verdier i DNB for over 2,2 milliarder kroner.

Saudi-Arabia sitter på aksjeposter i en rekke norske
børslokomotiver, viser aksjonærregisteret fra
årsskiftet. I registeret fremgår det at Saudi-Arabia
Monetary Agancy (SAMA), som er den saudiske
sentralbanken, eier aksjer i Norsk Hydro, DnB, Telenor,
Yara, Seadrill, Gjensidige, Subsea og Orkla.

 På DnBs hjemmeside viser en aksjonæroversikt fra
mars måned at oljesjeikdømmet eier over 20 millioner
aksjer i Norges største bank, til en verdi av 2,2
milliarder kroner med gårsdagens aksjekurs.

 En eierpost langt større enn registeret fra årsskiftet
viser.

 Trolig flere skjulte eierposter

 - Det er fullt mulig at Saudi-Arabia eier langt flere
aksjer i det skjulte. Det er vanlig for land som Saudi-
Arabia og andre som tjener på anonymitet å skjule sine
eierposter via ulike forvaltningsbankers konti, sier
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice
Network Norway.

 Jacobsen har lenge ivret for mer åpenhet om eierskap
i aksjemarkedet. I dag eies norske aksjer for
hundretalls milliarder av ansiktsløse aksjonærer.

 - Det er klart det er interessant å vite hvor mye land
som Saudi-Arabia egentlig eier av norske aksjer.
Offentligheten er tjent med å vite hvem som
kontrollerer store verdier, sier Jacobsen.

 Saudi-Arabia kan vente utbytte fra DNB

 Det var god stemning hos Norges største bank i går.
DNB leverte ett av sine beste kvartalsresultat

noensinne - med et overskudd før skatt på over 8,5
milliarder kroner. Og da drypper det også på bankens
eiere. DNB vil ikke uttale seg om enkeltaksjonærer,
men konsernsjefen sier resultatet er til glede for alle
aksjeeierne i konsernet.

 - De har grunn til å glede seg fordi de eier aksjer i en av
verdens mest solide banker. Og den banken klarer å
levere brukbar lønnsomhet også og derfor mener jeg at
aksjonærene har grunn til å være fornøyde, sier Rune
Bjerke, konsernsjef i DNB.

 - Hvor mye får aksjeeierne deres i utbytte?

 - Vi har et krav fra myndighetene om å bygge opp mer
kapital, foreløpig vil 25- 30 prosent av overskuddet gis i
utbytte, sier Bjerke. Men banken varsler at
egenkapitalkravet snart er oppnådd, da vil utbytte til
eierne øke.
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 En liten strek i den saudiarabiske regjeringen er det
kanskje at DNB-aksjen falt i går - fordi forventningene
til banken var enda større. Men blir kongedømmet
værende i de norske selskapene - får de i det minste
tilgang på penger gjennom utbyttene som venter.

 Den saudiske finansministeren Ibrahim bin Abdul Aziz
al-Assaf er øverste leder for sjeikdømmets finanser.
Bildet er fra 23. februar i år. Ibrahim al-Assaf er en av
dem som får glede av det varslede utbyttet til DnB
aksjonærer.

 Foto: MOHAMMED MASHHUR / Afp

 - Det er mye skjult eierskap i aksjemarkedet, sier Sigrid
Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norway.
Hun er kritisk til skjult eierskap og understreker
viktigheten av å vite hvem som har interesser i et
selskap.

 Foto: Johan B. Sættem

 - Aksjonærene i DNB har grunn til å glede seg, sier
konsernsjef Rune Bjerke.

 * Det nest største landet i den arabiske verden etter
Algerie. Har rundt 30 millioner innbyggere.
Hovedstaden er Riyadh

 * Er et eneveldig monarki, styrt av Saud-familien. Etter
kong Abdullahs død er Salman den nye kongen

 * Er verdens største oljeeksportør, og har verdens nest
største reserve av råolje. Bare Venezuela har større
oljereserver

 * Islams to helligste byer, Mekka og Medina, ligger i
Saudi-Arabia. Sunni-islam er den offisielle religionen.
Rundt ti prosent av landet er sjiamuslimer. Andre
religioner er forbudt ved lov

 * Har nære diplomatiske forbindelser til USA og andre
vestlige land

 Kilde: NTB, Reuters

 Journalist Line Tomter

© NRK
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Jakter skattesnikere 
 Stjørdals-Nytt. fredag 23. oktober 2015, 21:24 
Knut Erlend Jegersen 
Skatteetaten har i snart to år gjennomført særskilte
kontroller i finansmarkedet, og så langt er det
avdekket store feil.

Siden prosjektet ble igangsatt i 2014, har det blitt
avdekket rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter på
finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til
beskatning hos personlige skattytere.

 Nå økes innsatsen ytterligere samtidig som
Skatteetaten får stadig mer informasjon fra andre land.

 -Vi styrker vår kontrollvirksomhet ved at vi innhenter
informasjon fra norske verdipapirforetak og får flere
opplysninger fra utlandet til kontrollformål, sier
skattedirektør Hans Christian Holte.

 Norske skattemyndigheter mottar nå store mengder
data om nordmenns finansielle forhold fra USA. Dette
skjer etter at Norge og USA har inngått en avtale om
automatisk utveksling av opplysninger fra
finanssektoren. Skatteetaten ser nå på hvordan disse
nye opplysningene kan brukes i kontrolløyemed.

 I kjølvannet av avtalen med USA har Norge inngått
avtale om utveksling av finansielle data med 92 andre
land.

 - Globalisering og fri bevegelse av penger over
landegrensene, gir større mulighet til
grenseoverskridende skatteunndragelser. Samarbeid
mellom skattemyndigheter i flere land er helt
avgjørende for å motvirke denne typen
skatteunndragelser, sier skattedirektør Hans Christian
Holte.

 - Utveksling av opplysninger for skatteformål står
sentralt i dette arbeidet, understreker Holte.

 Torsdag og fredag denne uken har Skatteetaten
invitert tunge aktører i finansnæringen sammen med
finansminister Siv Jensen og sentralbanksjef Øystein

Olsen for å snakke med de rundt 200 som jobber med
finansprosjektet i etaten.

 FAKTA:

 Resultater per 30. september 2015: Skatteetatens
treårige prosjekt, Riksprosjekt Finans, har siden
oppstarten i januar 2014 avdekket 5,65 milliarder
kroner i alminnelig inntekt, 292 millioner kroner i
formue og 85 millioner kroner i merverdiavgift som
ikke har vært oppgitt til beskatning.

 I tillegg har kontroller ført til at innrapporterte
inngangsverdier i aksjonærregisteret har blitt redusert
med 26,5 milliarder kroner.

 Riksprosjekt Finans er en ny måte å organisere
innsatsen mot finanssektoren på ved at det jobbes
landsdekkende og tverrfaglig mot utvalgte
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risikoområder. Rundt 200 personer er tilknyttet
prosjektet og blant virkemidlene som er tatt i bruk er
kontroll, rettsavklaring, veiledning og dialog med
bransjen.

© Stjørdals-Nytt
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Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter 
 Dagbladet. lørdag 24. oktober 2015, 06:13. Oppdatert søndag 25. oktober 2015, 23:23 
Eiliv Frich Flydal 
- Ja, jeg eier jo massevis! Dagbladets fant aksjer for
flere millioner kroner som politikerne ikke har meldt
inn. Politikerne bryter regelverket de selv vedtok.

Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no Tips kryptert:
http://bit.ly/1hC2D7Q Ola Strømman
olast@dagbladet.no UTVIKLER - Dette viser en liten
respekt for velgernes rett til skikkelig informasjon.

 TIPS ELLER INNSPILL?

 Send en epost til eff@dagbladet. Eller bruk en PGP
krypteringsnøkkel: http://bit.ly/1hC2D7Q (Dagbladet):
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter
som de har latt være å føre opp i økonomi-
interesseregisteret, til tross for at regelverket krever
det. Det avslører Dagbladets gjennomgang av
aksjonærregisteret.

 Jusprofessor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof
Bernt, er ikke imponert.

 - Dette viser en liten respekt for velgernes rett til
skikkelig informasjon om hvilke særinteresser deres
folkevalgte har, sier Bernt til Dagbladet.

 Hensikten med registeret er at velgerne og
offentligheten kan se hvilke potensielle
interessekonflikter de folkevalgte i hovedstaden møter
når de styrer byen med et årlig budsjett på 60 milliarder
kroner.

 Må registrere alt

 Det er i utgangspunktet frivillig å registrere
økonomiske interesser. Men dersom man velger å
registrere én ting, krever regelverket at man registrerer
alt.

 Den som velger å registrere sine interesser, må
akseptere regelverket i sin helhet. står det i vedtaket
bystyret selv gjorde i 2007.

 Alle styreverv, godtgjørelser, selskaper som betaler
utbytte på aksjer og aksjeeierskap over 1 prosent av
selskapet omfattes. Representantene har selv ansvaret
for å ta jobben med å sende inn opplysningene til
bystyrets sekretariat.

 Dagbladet har brukt aksjonærregisteret oppdatert
31.12.2014 til å se på de nyvalgte
bystyrerepresentantenes verdipapirer. I en tilsvarende
undersøkelse av aksjeeierskap på Stortinget, avslørte
Dagbladet at Stortingspolitikerne har lobby-møter om
politikkutvikling og investeringer med selskapene der
de selv eier aksjer.

 Oslo-politikerne eier totalt aksjer i rundt 50 ulike
selskaper. Det er både familieselskaper og store
børsnoterte selskaper som Orkla, Statoil og Telenor.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) eier små poster i
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de tre sistnevnte.

 Styrte pengesekken

 Blant dem som har latt være å opplyse om en rekke
aksjeeierskap, i strid med regelverket, er
bystyrerepresentant James Stove Lorentzen (H).

 Fram til i høst hadde Lorentzen den mektigste
posisjonen i Oslo rådhus utenfor byrådet, som leder av
bystyrets finanskomité. Lorentzen eier aksjer direkte i
over 15 selskaper, deriblant flere eiendomsselskap. I
tillegg eier han en rekke aksjer gjennom sitt private
investeringsselskap, blant annet i eiendom.

 Lorentzen har bare ført opp to investeringsselskaper i
registeret over sine økonomiske interesser hos
bystyret.

 - Hvorfor har du ikke ført opp flere?

 - Det kunne jeg selvfølgelig gjort, sier Lorentzen på
spørsmål fra Dagbladet.

 Eiendom i Oslo

 Ved årsskiftet eide Lorentzen blant annet 6041 aksjer i
utleieselskapet Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. I
sommer var aksjeposten verdsatt til nærmere 700 000
kroner, med en utbetaling på 37 kroner.

 Størsteparten av selskapets eiendomsportefølje verdt
over to milliarder kroner er lokalisert i Stor-Oslo. Stat og
kommune er den største kunden.

 - Synes du det er problematisk å ikke ha opplyst om
aksjeeierskap i bystyrets register?

 - Nei, jeg har ikke noe dårlig samvittighet for det.

 Etter intervjuet med Dagbladet i går la Lorentzen til
aksjepost i selskapet Smartfish og et styreverv med
godtgjørelse i registeret.

 Fortsetter hemmelighold

 Lorentzens har plassert store verdier i sitt heleide
investeringsselskapet JSL. Ved utgangen av 2014 eide
JSL blant annet aksjer og eiendom for tilsammen 63
millioner kroner.

 Lorentzen er for tiden medlem av Helse- og
sosialkomitéen i Oslo bystyre. Etter at Dagbladet tok
kontakt fredag, sendte han et notat for å orientere
Helse- og sosialkomiteen om ett av selskapene JSL
eier aksjer i.

 - Det er ett selskap som er relevant for min funksjon i
politikken, sier Lorentzen til Dagbladet.

 Han eide også aksjer i dette selskapet da han ledet
finanskomitéen forrige bystyreperiode, uten at det var
et tema han tok opp med kollegene den gang.

 - Hvilket selskap er det du nå vil orientere om?

 - Jeg foretrekker at dette først blir behandlet i Helse-
og sosialkomiteen på onsdag, notatet vil bli offentlig
da. Regner med at du respekterer at dette bør
behandles i komiteen ikke i avisene først, skriver
Lorentzen i en epost.

 Lorentzen vil verken opplyse navnet på
eiendomsselskapet eller hvorfor han gjør det til et tema
i komitéen neste uke. Han bekrefter at selskapet driver
med eiendom i Oslo og at aksjeposten i selskapet er på
5 prosent.

 JSL eier solide aksjeposter i mange ulike selskaper,
men Lorentzen ønsker ikke å opplyse om hvilke.

 - Når aksjene ikke eies direkte, men av JSL, mener jeg
det ikke omfattes av regelverket for bystyrets
økonomiregister, sier Lorentzen.

 Legges den tolkningen til grunn, behøver bare
bystyrepolitikerne eie aksjene sine gjennom et
investeringsselskap i Norge eller utlandet, for å unngå
oppfordringen fra bystyret om å registrere.

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 158 av 270



 Problematisk eiendom

 På generelt grunnlag sier jusprofessor Bernt at
nettopp eierskap i eiendomsselskap fort kan by på
utfordringer for politikere.

 - Dersom det er et stort eiendomsprosjekt underveis,
kan fort en forholdsvis liten aksjepost i et selskap som
er interessert i dette, gjøre en politiker inhabil, dersom
det er en mulighet for at denne aksjen stiger kraftig i
verdi som følge av prosjektet, sier Bernt.

 - En generell næringskatt vil ikke ramme
enkeltselskaper, og dermed aksjonærene, på en
særegen måte. Gjelder saken regulering av en tomt der
et selskap vil bygge, vi derimot aksjonærene kunne ha
en særegen interesse i saken, sier Bernt.

 Finanspolitiker lot være

 Den mangeårige bydelspolitikeren Elin Horn Galtung
(H) er nylig valgt inn i Finanskomiteen. De neste fire åra
skal hun være med og styre Oslos pengesekk.

 - Jeg har 28 år i Røa og Vestre Aker bydelsutvalg. Så
jeg vet hva jeg går til. Det er til finanskomiteen jeg ville.
Du kan ikke være leder av et bydelsutvalg i 24 år uten å
kunne finans, da ligger du tynt ut, sier Galtung når
Dagbladet ringer.

 Dagbladets oversikt viser at Galtung eide store
aksjeposter i sju selskaper ved årsskiftet. Blant dem 25
prosent av holdingselskapet Newco Holding, som
hadde verdier for over 25 millioner kroner i fjor. Galtung
eier også 18,5 prosent av aksjene i Vadheim
electrochemiske fabrikker, et selskap med 159
millioner i driftsinntekter i fjor.

 Hun sendte nylig inn en oversikt med økonomiske
interesser til bystyrets sekretariat og fredag formiddag
ble registeret oppdatert med fire av hennes styreverv.
Ingen aksjer var listet opp.

 - Er det andre ting du kunne ført opp i bystyrets
økonomiregister?

 - Nei, ikke meg bekjent, sier Galtung til Dagbladet

 - Punkt fire i økonomireglementet nevner at aksjer
over 1 prosent av selskapets verdi skal føres opp?

 - Ja, jeg eier jo massevis. Der har jeg jo masse av. Men
det står i likningen min. Den kan hvem som helst se på
om de vil.

 - Så velgerne skal se på ligningen din i stedet for i
bystyrets økonomiregister om de lurer?

 - Ja, om de er så interesserte så kan de det, sier
Galtung.

 Motsatt av Galtungs antakelse er ikke privatpersoners
likning i Norge offentlig tilgjengelig. Samlede
aksjeeierskap for privatpersoner er bare tilgjengelig i
aksjonærregisteret, som Skatteetaten ga til mediene i
september i år. For å søke i de over 17 millioner
eierskapene må man beherske databasesøk og
tilhørende programvare.

 Galtung bedyrer at hun vil ta tak i saken, slik at
velgerne får gå alle folkevalgte etter i kortene.

 - Jeg er veldig opptatt av at ting skal være riktig. Det
gikk vel litt fort. Jeg må nok rettledes i dette og har nok
lest dette altfor dårlig, sier Galtung.

 Svakere regler enn Stortinget

 Bystyrets regelverk som regulerer når politikerne skal
opplyse om aksjeeierskap er langt svakere enn
Stortinget sitt. De folkevalgte i nasjonalforsamlingen
må opplyse om alle aksjeposter av en verdi på over 90
500 kroner, uansett størrelse. I Oslo bystyre må
politikerne kan politikerne velge selv om de vil opplyse
om aksjer, næringseiendom, styreverv og
kompensasjoner.

 Og vil de det, forventes det ikke at aksjeposter på
under 1 prosent føres opp. I store børsnoterte
selskaper som Statoil, REC eller Telenor, vil en
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aksjepost på 1 prosent være verdt mange millioner
kroner.

 Førte opp frivillig

 Et eksempel på hvordan dette slår ut i Oslo bystyre er
Andreas Halse (Ap) sin aksjepost i solenergiselskapet
REC. Den er verdt 416 000 kroner etter kursen fredag
ettermiddag. Aksjeposten tilsvarer bare 0,017 prosent
av aksjene i REC, som langt under hva regelverket
oppfordrer at bystyrerepresentanter fører opp i
økonomiregisteret. Likevel er aksjeposten på et
betydelig beløp.

 Halse har valgt å føre opp eierskapet i REC i
økonomiregisteret likevel, helt frivillig.

 - Regelverket for Oslo kommune bør være det samme
på Stortinget, sier Halse.

 Glemte eget selskap

 Halse eier også 100 prosent av selskapet Nordiske
hus AS. Han har verken oppført aksjene eller vervet
som styreleder i økonomiregisteret. De siste åra har
selskapet fått flere revisoranmerkninger.

 - Jeg etablerte firmaet for en god del år siden og ville
jobbe med miljøvennlige passivhus. Det har vært et
sovende firma i sju år, sier Halse.

 - Hvorfor er det ikke ført opp i økonomiregisteret?

 - Jeg tenkte aldri over det.

 Jusprofessor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof
Bernt til Dagbladet.

 SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer
av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med
bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å
opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken.
Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET

 KRITISERER SKULT EIERSKAP: Professor Jan

Fridthjof Bernt kritiserer politikere som ikke opplyser
velgerne om sine økonomiske bindinger. Foto: Vidar
Ruud / NTB scanpix

 OPPGA IKKE: Bystyrerepresentant James Stove
Lorentzen (H) og tidligere konsersjef i Stolt Sea Farm.
Foto: Morten Holm / SCANPIX

 OPPGA IKKE: Nytt medlem av finanskomitéen i Oslo
bystyre, Elin Horn Galtung (H) oppga ikke store
aksjeposter i flere bedrifter i økonomiregisteret. Foto:
Høyre

 VIL HA SAMME REGLER SOM STORTINGET: Andreas
Halse (Ap) har også glemt å føre opp sitt eget selskap i
økonomiregisteret. Men han førte opp en solid
aksjepost som ikke er omfattet av regelverket. Foto:
Carl Martin Nordby

© Dagbladet
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Oslo-politikere skjuler aksjer for flere millioner 
 NTBtekst. 24.10.2015 
Oslo (NTB): Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter som de har latt være å føre opp, til tross for at
regelverket de selv vedtok krever det.

Det viser en gjennomgang har gjort av aksjonærregisteret.

 Oslo-politikerne eier totalt aksjer i rundt 50 ulike selskaper. Det er både familieselskaper og store børsnoterte
selskaper som Orkla, Statoil og Telenor.

 I utgangspunktet er det frivillig å registrere økonomiske interesser. Men dersom man velger å registrere én ting, krever
regelverket at man registrerer alt.

 «Den som velger å registrere sine interesser, må akseptere regelverket i sin helhet», står det i vedtaket bystyret selv
gjorde i 2007.

 Hensikten med registeret er at velgerne og offentligheten kan se hvilke potensielle interessekonflikter de folkevalgte i
hovedstaden møter når de styrer byen med et årlig budsjett på 60 milliarder kroner.

 Jussprofessor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, er ikke imponert.

 - Dette viser en liten respekt for velgernes rett til skikkelig informasjon om hvilke særinteresser deres folkevalgte har,
sier han. (©NTB)

© NTBtekst

Les hele nyheten på http://ret.nu/VLU52d3Q
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Politikere skjuler million-aksjer 
 NRK. lørdag 24. oktober 2015, 08:49 
24. oktober2015kl.08:47 Politikere skjuler million-
aksjer Flere politikere i Oslo eier aksjeposter som de
har latt være å føre opp, til tross for at regelverket de
selv vedtok krever det.

Ifølge en gjennomgang Dagbladet har gjort av
aksjonærregisteret eier politikerne aksjer for flere
millioner kroner.

© NRK

Se webartikkelen på http://ret.nu/l7SOnucG
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Politikere skjuler aksjer for flere millioner 
 ABC Nyheter. lørdag 24. oktober 2015, 08:58 
Ntb - NTB 
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter
som de har latt være å føre opp, til tross for at
regelverket de selv vedtok krever det. Det viser en
gjennomgang Dagbladet har gjort av
aksjonærregisteret.

Oslo-politikerne eier totalt aksjer i rundt 50 ulike
selskaper. Det er både familieselskaper og store
børsnoterte selskaper som Orkla, Statoil og Telenor.

 I utgangspunktet er det frivillig å registrere
økonomiske interesser. Men dersom man velger å
registrere én ting, krever regelverket at man registrerer
alt.

 Den som velger å registrere sine interesser, må
akseptere regelverket i sin helhet, står det i vedtaket
bystyret selv gjorde i 2007.

 Hensikten med registeret er at velgerne og
offentligheten kan se hvilke potensielle
interessekonflikter de folkevalgte i hovedstaden møter
når de styrer byen med et årlig budsjett på 60 milliarder
kroner.

 Jussprofessor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof
Bernt, er ikke imponert.

 - Dette viser en liten respekt for velgernes rett til
skikkelig informasjon om hvilke særinteresser deres
folkevalgte har, sier han. (NTB)

© ABC Nyheter
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Politikere skjuler million-aksjer 
 P4. lørdag 24. oktober 2015, 09:04 
Flere politikere i Oslo eier aksjeposter som de har latt
være å føre opp i bystyrets økonomiregister, til tross
for at regelverket de selv vedtok krever det.

Ifølge en gjennomgang Dagbladet har gjort av
aksjonærregisteret eier politikerne aksjer for flere
millioner kroner.

 Oslo-politikerne eier aksjer i rundt 50 ulike selskaper,
blant annet Orkla, Statoil og Telenor.

© P4

Se webartikkelen på http://ret.nu/UniSyuzY

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 164 av 270

http://ret.nu/UniSyuzY
http://ret.nu/UniSyuzY
http://ret.nu/UniSyuzY


Oslo-politikere skjuler aksjer for flere millioner 
 Dn.no. lørdag 24. oktober 2015, 09:21. Oppdatert 09:22 
NTB 
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter som de har latt være å føre opp, til tross for at regelverket de
selv vedtok krever det. Det viser en gennomgåelse Dagbladet har gjort av aksjonærregisteret.

© Dn.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/rxOIok5U
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Politikere skjuler million-aksjer 
 P4. lørdag 24. oktober 2015, 10:00 
Flere politikere i Oslo eier aksjeposter som de har latt være å føre opp i bystyrets økonomiregister, til tross for at
regelverket de selv vedtok krever det.

Ifølge en gjennomgang Dagbladet har gjort av aksjonærregisteret eier politikerne aksjer for flere millioner kroner. Oslo-
politikerne eier aksjer i rundt 50 ulike selskaper, blant annet Orkla, Statoil og Telenor. Lydklipp

© P4
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Oslo-politikere skjuler aksjer for flere millioner 
 E24. lørdag 24. oktober 2015, 10:02 
NTB 
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter
som de har latt være å føre opp, til tross for at
regelverket de selv vedtok krever det. Det viser en
gjennomgang Dagbladet har gjort av
aksjonærregisteret.

Oslo-politikerne eier totalt aksjer i rundt 50 ulike
selskaper. Det er både familieselskaper og store
børsnoterte selskaper som Orkla, Statoil og Telenor.

 I utgangspunktet er det frivillig å registrere
økonomiske interesser. Men dersom man velger å
registrere én ting, krever regelverket at man registrerer
alt.

 Den som velger å registrere sine interesser, må
akseptere regelverket i sin helhet, står det i vedtaket
bystyret selv gjorde i 2007.

 Hensikten med registeret er at velgerne og
offentligheten kan se hvilke potensielle
interessekonflikter de folkevalgte i hovedstaden møter
når de styrer byen med et årlig budsjett på 60 milliarder
kroner.

 Jussprofessor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof
Bernt, er ikke imponert.

 - Dette viser en liten respekt for velgernes rett til
skikkelig informasjon om hvilke særinteresser deres
folkevalgte har, sier han.

 LITEN RESPEKT: Dersom en politiker velger å registere
noen av sine aksjeporter, skal han eller hun registere
alle, heter det i regelverket. Mangelen på dette viser
liten respekt, mener jusprofessor. Foto: Gorm Kallestad
NTB scanpix

© E24
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Politikere skjuler million-aksjer 
 P5. lørdag 24. oktober 2015, 10:39 
Flere politikere i Oslo eier aksjeposter som de har latt
være å føre opp i bystyrets økonomiregister, til tross
for at regelverket de selv vedtok krever det. av Anne
Siri Nørstebø Walker.

Ifølge en gjennomgang Dagbladet har gjort av
aksjonærregisteret eier politikerne aksjer for flere
millioner kroner.

 Oslo-politikerne eier aksjer i rundt 50 ulike selskaper,
blant annet Orkla, Statoil og Telenor.

© P5

Se webartikkelen på http://ret.nu/n0Jy6A3
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Politikere skjuler aksjer for flere millioner 
 MSN. lørdag 24. oktober 2015, 10:59 
Ntb 
Leveres av ABC Nyheter Politikerne i Oslo bystyre har
holdt skjult store aksjeposter.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

 Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter
som de har latt være å føre opp, til tross for at
regelverket de selv vedtok krever det.

 Det viser en gjennomgang Dagbladet har gjort av
aksjonærregisteret.

 Oslo-politikerne eier totalt aksjer i rundt 50 ulike
selskaper. Det er både familieselskaper og store
børsnoterte selskaper som Orkla, Statoil og Telenor.

 I utgangspunktet er det frivillig å registrere
økonomiske interesser. Men dersom man velger å
registrere én ting, krever regelverket at man registrerer
alt.

 Den som velger å registrere sine interesser, må
akseptere regelverket i sin helhet, står det i vedtaket
bystyret selv gjorde i 2007.

 Hensikten med registeret er at velgerne og
offentligheten kan se hvilke potensielle
interessekonflikter de folkevalgte i hovedstaden møter
når de styrer byen med et årlig budsjett på 60 milliarder
kroner.

 Jussprofessor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof
Bernt, er ikke imponert.

 - Dette viser en liten respekt for velgernes rett til
skikkelig informasjon om hvilke særinteresser deres
folkevalgte har, sier han. (NTB)

© MSN
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Av ERLEND OFTE ARNTSEN
og KRISTER SØRBØ (foto)

BOTNHAMN (VG) Da mel-
dingen kom om at Ruth
Johansen (34) og hennes
fem små barn var lurt inn
i Syria, ble saken sendt
til Finnsnes lensmanns-
kontor i Nord-Norge.
– Denne saken trenger en evalue-
ring, sier Vidar Helgheim, Ruths bi-
standsadvokat.
– Bortsett fra operasjonssentralen i
Oslo politidistrikt, som raskt pågrep
ektemannen da han kom tilbake til
Norge, mener jeg myndighetene
sviktet Ruth og barna på flere om-
råder, sier han.
Bistandsadvokaten mener det var
vanskelig å få norske myndigheter
til å forstå alvoret.
– Ansvaret ble pulverisert og den ene
instansen viste til den andre. Det ble
et lensmannskontor som måtte
håndtere alt, sier Helgheim.
Klokken var 13.25 den 5. august i fjor
da Ruths mor, Bente Johansen (55),
fikk tekstmeldingen med et rop om
hjelp:

Ruth og de fem barna som da var ett
til åtte år hadde kort tid i forveien
blitt bedt om å komme seg ut av mi-
nibussen de satt i og begynne å løpe.
150 meter senere hadde de intetanen-
de havnet på IS-kontrollert territori-
um i Syria, hvor borgerkrigen har
rast siden 2011.
Ferden skulle til slutt ta dem med
inn til terrorgruppens mørke hjerte:
Raqqa, maktbasen.

Dødssyk
Etter en måned i krigssonen, ble det
minste barnet dødssyk. Da angret
den norsksyriske ektemannen (36),
som nå er tiltalt for å ha frihetsbe-
røvet sin egen familie, og tok dem ut
av Syria igjen.
Ifølge Ruth sin forklaring, var ekte-
mannens ønske at familien skulle le-
ve i terrorkalifatet, mens han selv
skulle kjempe for IS.
36-åringen nekter straffskyld og hev-
der reisen var frivillig for alle invol-
verte.
Ruths mor Bente visste lite om hvor-

Ruth fra Senja og fem barn ble holdt 

Bistands-
advokat om 
myndighetenes 
håndtering

dan hun kunne hjelpe den fortvilede
datteren sin og de fem barnebarna.
Via privatetterforsker Jan Arnt
Skjolde og bistandsadvokat Vidar
Helgheim videreformidlet hun
Ruths rop om hjelp til norske myn-
digheter.
VG har kontaktet alle myndighets-
instanser som var varslet om saken
for å finne ut hva slags bistand de ga
de fem norske barna på ett til åtte år
– og deres mor.
● 5. august i fjor, bare timer etter at
Ruths mor Bente ble kjent med si-
tuasjonen, ble saken anmeldt til Oslo
politidistrikt og familien meldt sav-
net.
Overfor VG viser kommunikasjons-
enheten i politidistriktet til påtalein-
struksen som sier at en straffbar

handling
normalt
skal etter-
forskes der
den har
skjedd.
● 6. august
ble Uten-
riksdepar-
tementet
(UD) vars-
let.
I etterkant
av at Ole
Johan
Grimsga-
ard-Ofstad – som reiste frivillig inn i
Syria ifølge sine oppdateringer på
Facebook i vinter – ble IS-gissel, sat-
te UD en krisestab med et tosifret

antall perso-
ner.
I saken til
Ruth og barna
– totalt seks
norske stats-
borgere som
mot sin vilje
var tatt inn i
Syria – overlot
UD den opera-
tive håndterin-
gen av saken
til lensmanns-
kontoret på
Finnsnes.

Helgheim hadde noe kontakt med
UD, men fikk aldri møte noen ansikt
til ansikt.
– Det er primært en politisak når

HJEMME: I dag, ett år etter hjemkomsten fra Syria, forsøker Ruth å skape et best mulig liv for barna sine på Nord-Senja. Her er hun med den

KRITISK:
Vidar Helg-
heim har
vært Ruth og
barnas bi-
standsadvo-
kat siden de
ble tatt inn i
Syria i august
i fjor.

– ANSVARET P
!

LYS VAR METEOR: Det merkelige lyset på him-
melen over Sør-Norge fredag kveld skyldes ifølge
Norsk meteornettverk en relativt stor meteor som ga

flere kraftige lysglimt. Hovedredningssentralen i Sør-
Norge ble fredag kveld nedringt av folk som hadde sett
det «rare» lyset. – Det var nok en sværing, kanskje en
stein på 50 kilo. Da lager den et skikkelig fyrverkeri, sier
pressekontakt Tor E. Aslesen i Norsk meteornettverk til
Bergens Tidende. Han sier at foreløpige peilinger tyder
på at meteoren falt ned sør for Stockholm. (NTB)

!
OVERGREPSSIKTET:

En mann i 20-årene fra Hor-
daland ble lørdag varetekts-

fengslet i to uker, siktet for sek-
suell omgang med tre mindre-
årige jenter. Ofrene er alle over
14 år, men under 16 år. Den sik-
tede, som er fra Bergensområ-
det, har erkjent å ha hatt seksu-
ell omgang med de tre, melder
Bergensavisen. (NTB)

ASTRONOMIREKORD: Lokalbefolkningen i den meksi-
kanske byen Ciudad Juarez brøt fredag Guinness rekord ved
å samle 1168 deltagerne i en astronomiklasse, ifølge lokale
medier. Den gamle rekorden hadde Shire av Kalamunda i
Australia med 1104 deltagere. Foto: REUTERS 

SMS fra Ruth til sin mor, 
5. august klokken 13.25:
Han lurte oss inn i Syria. 
Du må hjelpe oss.
Ring udi.

- OSLOPOLITIKERE SKJULER AKSJER 
 VG. 25.10.2015. Side: 10-11 
© VG 
Les hele nyheten på http://ret.nu/EuIfu05K
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i IS-hovedstaden i Syria mot sin vilje
norske borgere meldes savnet i ut-
landet. Derfor lå ansvaret for opp-
følgingen av denne konkrete saken
hos norsk politi, skriver Kristin En-
stad, underdirektør i UD, til VG.
– Min mening var at det viktigste var
å få dem ut av situasjonen. Der nede
foregikk det drap og overgrep. Der-
for var dette ikke kun en politisak,
det var også en akutt krisesituasjon i
utlandet for seks norske borgere, fem
av dem små barn, sier Helgheim.
Enstad forteller at de og ambassa-
den i Ankara hjalp til med kontakten
mellom norsk og tyrkisk politi.
– I de aller fleste sakene departemen-
tet håndterer blir det ikke satt kri-
sestab. Dette gjelder også saker som
involverer savnede nordmenn i ut-
landet, skriver Enstad.

● 7. august ble saken sendt til Troms
politidistrikt og Finnsnes lens-
mannskontor.
Helgheim og privatetterforsker
Skjolde mener saken burde vært
håndtert fra Oslo, hvor erfaring og
ressurser var mer tilgjengelig.
Helgheim tok dette opp med første-
statsadvokat Lars Fause i Troms og
Finnmark.
– Om noen hevder at lensmannskon-
toret på Finnsnes ikke kunne hånd-
tere denne saken, vil jeg gjerne se
dem i øynene. Jeg kan gå god for
lensmannen. Han gjorde det han
skulle gjøre og litt til, sier Fause til
VG.
Finnsnes lensmannskontor har
rundt 30 ansatte.
Fause forteller at han hadde myn-

dighet til å be et annet distrikt etter-
forske saken, men at dette aldri ble
vurdert.
– Burde det vært vurdert?
– Dette er ikke en type hendelse som
krever sentralisert etterforskning,
svarer Fause.
● Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
ble orientert av Helgheim, men vil
overfor VG ikke kommentere hvilke
vurderinger som ble gjort mens Ruth
og barna var i Syria.
● 13. august, åtte dager etter den dra-
matiske grensepasseringen, ble ekte-
mannen og barnefaren siktet for fri-
hetsberøvelse av Finnsnes lens-
mannskontor.
Dette skjedde dagen etter at Skjolde
hadde gitt politiet en lydfil der Ruth
over telefon eksplisitt bekrefter at

FAKTA
● 5. august i fjor ble Ruth Johanne
Johansen (34), og hennes fem barn
på ett til åtte år, tatt inn i Syria, ifølge
seg selv, mot sin egen vilje.
● Ifølge hennes forklaring var det
den 36 år gamle barnefaren og hen-
nes ektemann som tok dem med inn.
● Motivet hans skal ha vært at famili-
en skulle leve i «kalifatet» til Islamsk
stat (IS), ifølge Ruth.
● Familien var blant annet i IS-ho-
vedstaden Raqqa.
●6. september i fjor var familien til-
bake på norsk jord, etter at ekteman-
nen skal ha angret.
Ektemannen nekter straffskyld og
mener reisen var frivillig for alle in-
volverte.

LENSMANNEN: VI 
FØLTE OSS ALDRI 
UKOMFORTABLE 

MED ROLLEN
Lensmann Arnold Nilsen i Finnsnes
erkjenner at de ikke har hatt erfaring
med lignende saker, men avviser at de
ikke tok den på alvor umiddelbart.

– Vi hadde tidlig fornemmelsen av
at dette kunne være frihetsberøvelse.
Så var det nok noen som i sin for-
tvilelse ville ha avklart situasjonen hur-
tigere, sier Nilsen.

Lensmannen støtter vurderingen
som førte til at de ble sittende med
saken i Finnsnes.

– Uansett hvor i Norge dette hadde
blitt håndtert, ville det vært langt til Sy-
ria. Vi følte oss aldri ukomfortable med
rollen, men det er ingen tvil om at det
var begrenset med kanaler inn i Syria.
Det ville det vært uavhengig av hvem
som satt med saken, sier Nilsen.

FIKK 
ANSVARET: Re-
gionlensmann
Arnold Nilsen
på Finnsnes fikk
den spesielle
saken i sine
hender da Ruth
og barna ble tatt
inn i Syria. Foto:

TERJE MORTEN-
SEN

n minste datteren (2), som holdt på å dø i IS-hovedstaden.

hun er i Syria mot sin egen vilje.
– Jeg har et inntrykk av at politiet i

den første fasen ikke tok saken alvor-
lig nok, at de hadde en mistanke om
at hun hadde reist frivillig. Dette
snudde da vi fikk en bekreftelse fra
Ruth på at hun var der mot sin vilje,
har Skjolde tidligere sagt til VG.

● 14. august ble etterlysningen av
ektemannen omgjort til beslutning
om pågripelse av Finnsnes lens-
mannskontor.

● 6. september landet familien på
Gardermoen og ektemannen ble på-
grepet av Oslo politidistrikt i Oslo
sentrum.

E-post: erlend.ofte.arntsen@vg.no

PULVERISERT

VG I GÅR

!
OVER 100 BILINNBRUDD:
Siden september har det vært inn-
brudd imellom 130 og 140 biler på

Romerike og i Hedmark. Politiet tror de
samme gjerningspersonene står bak.
Gjerningspersonene har tilsynelatende
spesialisert seg på biler av merket
Volkswagen, ifølge Romerikes Blad.
Innbruddene har skjedd på natten, og
politiet har få spor. (NTB)

!
NARKOTATT: En mannlig
asylsøker hadde med seg 210
narkotiske tabletter da han

kom over grensen på Storskog
fredag kveld, ifølge Østfinnmark
politidistrikt. Han ble ilagt et fore-
legg på 7.000 kroner som ikke ble
vedtatt. 51 personer søkte om
asyl på Storskog fredag. Dagen
før kom 80 asylsøkere over gren-
sen fra Russland. (NTB)

– OSLOPOLITIKERE SKJULER AKSJER
Flere politikere i Oslo bysty-
re eier store aksjeposter
som de har latt være å føre
opp, til tross for at regelver-
ket de selv vedtok krever
det. Det viser en gjennom-
gang Dagbladet har gjort av
aksjonærregisteret. Oslo-
politikerne eier totalt aksjer i

rundt 50 ulike selskaper.
Det er både familieselska-
per og store børsnoterte
selskaper som Orkla, Statoil
og Telenor. I utgangspunk-
tet er det frivillig å registrere
økonomiske interesser.
Men dersom man velger å
registrere én ting, krever re-

gelverket at man registrerer
alt. Jusprofessor ved Univer-
sitet i Bergen, Jan Fridthjof
Bernt, er ikke imponert. –
Dette viser en liten respekt
for velgernes rett til skikkelig
informasjon om hvilke sær-
interesser deres folkevalgte
har, sier han. (NTB)
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Høyrepolitiker brøt aksjereglene uten dårlig samvittighet. -
Det er ikke uproblematisk og må ryddes opp i 
 Dagbladet. søndag 25. oktober 2015, 09:45 
Eiliv Frich Flydal 
Høyres gruppeleder i Oslo ber partifellene registrere
aksjene sine slik regelverket krever.

Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no Tips kryptert:
http://bit.ly/1hC2D7Q (Dagbladet): I går avslørte
Dagbladet at politikere i Oslo bystyre eier aksjeposter
for millioner av kroner som de har latt være å føre opp i
økonomiregisteret, til tross for at regelverket bystyret
selv har vedtatt krever det. Blant dem er to
høyrepolitikere.

 Hensikten med registeret er at velgerne og
offentligheten kan se hvilke potensielle
interessekonflikter de folkevalgte i hovedstaden møter
når de styrer byen med et årlig budsjett på 60 milliarder
kroner.

 - Jeg forventer at medlemmene av Høyres gruppe, og
alle andre bystyremedlemmer, registrerer de
interessene de har i henhold til regelverket. Man
registrerer det som skal registreres, sier Høyre
gruppeleder Eirik Lae Solberg til Dagbladet.

 Blant dem som har brutt regelverket, er
bystyrerepresentant James Stove Lorentzen (H). Fram
til kommunevalget i september, der Høyre og de
borgerlige partiene mistet flertallet i Oslo, var
Lorentzen leder av finanskomitéen. I denne perioden
eide han også aksjer som som skulle vært registrert,
men ikke var det.

 - Synes du det er problematisk å ikke ha opplyst om
aksjeeierskap i bystyrets register?

 - Nei, jeg har ikke noe dårlig samvittighet for det, sa
Lorentzen til Dagbladet i går.

 - Ikke uproblematisk

 Oslo Høyres gruppeleder i bystyret er uenig med
Lorentzen.

 - Er det uproblematisk å bryte bystyrets
økonomiregelverk, slik Lorentzen sier?

 - Det er ikke uproblematisk og det må ryddes opp i,
sier Eirik Lae Solberg (H) til Dagbladet.

 Lae Solberg var finansbyråd fram til valgtapet i
september. Nå har han jobben med å følge opp Høyres
representanter i bystyret. Han understreker at Høyres
representanter skal følge reglene.

 - Det kommer jeg til å understreke overfor alle i gruppa
når vi kommer sammen om ikke lenge, sier Lae
Solberg.

 Etter å ha fått lest opp Lae Solbergs sitater gir
Lorentzen en kort kommentar.
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 - Jeg er enig med ham, dette skal vi ordne opp i, sier
Lorentzen til Dagbladet.

 Dagbladet har brukt aksjonærregisteret oppdatert
31.12.2014 til å se på de nyvalgte
bystyrerepresentantenes verdipapirer. I en tilsvarende
undersøkelse av aksjeeierskap på Stortinget, avslørte
Dagbladet at Stortingspolitikerne har lobby-møter om
politikkutvikling og investeringer med selskapene der
de selv eier aksjer.

 Les alle Dagbladets avsløringer om aksjonærregisteret

 Flere med aksjerot

 Også bystyrerepresentant Elin Horn Galtung (H) har
latt være å opplyse om store aksjeposter og dermed
brutt regelverket.

 - Jeg legger til grunn av det ikke ligger et ønske fra
bystyrerepresentantene om å omgå regelverket. Men
utfra det som er kommet fram så er det nødvendig å
understreke overfor dem at reglene skal følges, sier
Lae Solberg.

 Han etterlyser også en gjennomgang av regelverket
for nye å gamle representanter for å slippe feil i
framtida.

 - Liten respekt

 Jusprofessor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof
Bernt, er ikke imponert over politikere som holder
aksjer skjult for velgerne og offentligheten i strid med
regelverket de skal følge.

 - Dette viser en liten respekt for velgernes rett til
skikkelig informasjon om hvilke særinteresser deres
folkevalgte har, sier Bernt til Dagbladet.

 Omfattende hemmelighold

 Som Dagbladet omtalte i går har Lorentzens plassert
store verdier i sitt heleide investeringsselskapet JSL.

Ved utgangen av 2014 eide JSL blant annet aksjer og
eiendom for tilsammen 63 millioner kroner.

 Han er nå medlem av Helse- og sosialkomitéen i Oslo
bystyre. Etter at Dagbladet tok kontakt fredag, sendte
han et notat for å orientere Helse- og sosialkomiteen
om ett av selskapene JSL eier aksjer i.

 - Det er ett selskap som er relevant for min funksjon i
politikken, uttalte Lorentzen til Dagbladet.

 Han eide også aksjer i dette selskapet da han ledet
finanskomitéen forrige bystyreperiode, uten at det var
et tema han tok opp med kollegene den gang.

 - Hvilket selskap er det du nå vil orientere om?

 - Jeg foretrekker at dette først blir behandlet i Helse-
og sosialkomiteen på onsdag, notatet vil bli offentlig
da. Regner med at du respekterer at dette bør
behandles i komiteen ikke i avisene først, skriver
Lorentzen i en epost.

 Lorentzen ville verken opplyse navnet på
eiendomsselskapet eller hvorfor han gjør det til et tema
i komitéen neste uke. Han bekrefter at selskapet driver
med eiendom i Oslo og at aksjeposten i selskapet er på
5 prosent.

 JSL eier solide aksjeposter i mange ulike selskaper,
men Lorentzen vil ikke å opplyse om hvilke.

 - Når aksjene ikke eies direkte, men av JSL, mener jeg
det ikke omfattes av regelverket for bystyrets
økonomiregister, sa Lorentzen.

 Legges den tolkningen til grunn, behøver bare
bystyrepolitikerne eie aksjene sine gjennom et
investeringsselskap i Norge eller utlandet, for å unngå
oppfordringen fra bystyret om å registrere.

AKSJONÆRREGISTERET OG ÅPENHET:

Aksjonærregisteret inneholder data som blir
innberettet gjennom aksjonærregisteroppgaven, som
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innberettes av alle aksjeselskaper. Per i dag er rundt
800 000 personer og selskap registrert med totalt 1,8
millioner poster.

 Fram til nå har registeret ikke vært åpent for
journalister eller privatpersoner som ønsker å vite hva
selskaper eller privatpersoner eier av aksjer.

 Fra nå av kan hvem som helst be om innsyn i
registeret. I første omgang vil man få en kopi av
registeret per 31.12.2014. Neste år vil kopien stamme
fra 31.12.2015. Etter hvert er målet at det skal være en
søkbar database, slik rolleregisteret over
styremedlemmer er i dag.

 Det er flere år siden pressen første gang ba
Finansdepartementet åpne aksjonærregisteret for
innsyn. Journalist Vegard Venli i fagbladet Kommunal
rapport er blant de som har presset hardt på for å åpne
aksjonærregisteret.

 KLAR BESKJED: Gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre,
Eirik Lae Solberg, kommer med en klar beskjed til
kollegene om å registrere det de skal av aksjer og
interesser i bystyrets økonomiregister. FOTO: INGAR
STORFJELL

 BEDT OM Å RYDDE OPP: Høyrepolitiker i Oslo bystyre,
James Stove Lorentzen har ikke dårlig samvittighet for
å bryte bystyrets aksjeregler. Nå får han beskjed om å
følge det av Høyres gruppeleder. Foto: Morten Holm /
SCANPIX

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/Fk6q0vPV
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**) Gj. snittlig avkastninger pr. år ©NTB/OBI

Norske fond
Alfred Berg Aktiv 1.061,57 -0,27 2,98 9,75 17,20 17,99
Carnegie Aksje Norge 10.887,15 0,21 4,43 4,22 12,71 14,30
Danske Invest Norge I 7.174,36 0,09 4,39 4,79 10,72 13,73
Danske Invest Norge Vekst 12.513,51 -0,19 4,63 9,14 10,27 9,87
DNB Norge Selektiv 632,28 -1,07 3,86 0,90 2,03 8,31
DNB Norge 451,43 -0,05 4,00 1,70 4,29 9,92
DNB Norge Indeks 174,97 0,26 6,96 6,51 6,97 12,49
DNB SMB 397,83 -1,16 7,81 -2,26 -0,82 6,66
FORTE Norge 111,91 -0,85 1,84 6,64 9,62 8,42
Handelsba. Norge 880,86 0,80 3,90 16,06 26,12 21,37
Holberg Norge 331,96 -1,25 0,41 1,14 2,66 6,64
Nordea Avkastning 1.542,03 0,11 3,78 4,35 9,77 12,31
Nordea SMB 202,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordea Vekst 2.146,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ODIN Norge 2.443,34 -0,61 4,25 6,18 15,55 10,90
Storebrand Vekst 179.974,21 -3,77 0,90 6,00 9,83 16,84
Storebrand Verdi 476,09 -0,43 5,25 5,63 4,21 10,42

Nordiske fond
DNB Norden 2.107,24 0,75 3,03 14,58 26,72 20,75
DNB Grønt Norden 1.136,25 0,84 2,13 15,69 30,51 22,48
Holberg Norden 314,86 1,81 4,24 17,94 26,09 16,30
ODIN Norden 2.108,02 2,43 4,74 21,24 34,33 19,51

Europeiske fond
ODIN Europa 170,96 2,22 3,50 13,97 32,95 22,27
DNB Europa 126,12 1,99 6,88 12,67 24,82 17,42

Globale fond
Delphi Global 2.611,28 5,07 5,98 14,43 33,77 23,63
DNB Global 3.610,30 2,36 6,03 10,53 29,11 21,13
DNB Global Indeks 219,32 2,58 5,55 10,43 30,00 22,69
FORTE Global 149,71 0,38 2,27 6,82 17,88 14,45
KLP AksjeGlobal Indeks 4 1.669,58 0,99 5,28 2,21 8,21 14,37
Landkreditt Aksje Global 188,27 2,25 5,87 9,65 28,05 21,21
Nordea Internasjonale Aksjer 1.126,59 2,61 5,18 8,31 27,47 19,39
ODIN Global C 194,86 2,51 6,85 12,20 31,60 20,78
SKAGEN Global A 1.404,14 5,36 10,54 10,67 26,02 18,48
Storebrand AksjeSpar 1.098,81 1,02 3,05 7,58 20,39 18,74
Storebrand Global Verdi 2.767,06 1,24 3,09 7,64 25,95 23,58

Bransjefond
DNB Health Care 233,98 -1,68 -3,38 14,30 37,86 31,64
DNBMiljøinvest 485,05 1,58 7,47 7,92 15,92 13,92
DNB Navigator 70,65 -0,27 2,51 -8,53 -15,39 -2,58
DNB Nordic Technology 839,32 1,85 8,28 21,44 47,50 28,10
ODIN Maritim 825,47 -0,85 -1,74 6,27 12,99 7,94
ODIN Offshore 155,56 2,09 4,19 -17,82 -24,14 -4,57

Kombinasjonsfond
DNB Aktiv 50 254,87 0,81 2,50 4,83 13,45 11,17
DNB Aktiv 80 201,40 1,23 3,96 7,37 20,84 15,49

Rentefond
Danske Invest Norsk Likv. 1 1.103,82 0,04 0,10 0,72 1,04 2,63
DNB Aktiv Rente 103,18 0,10 0,10 0,14 0,49 3,63
DNB Obligasjon 20 1.120,35 0,15 0,49 0,11 1,53 4,47
FORTE Obligasjon 111,92 0,20 0,02 0,94 2,02 6,26
FORTE Pengemarked 99,58 -0,03 -0,01 1,03 0,00 0,00
Landkreditt Høyrente 99,10 0,07 -0,27 -0,26 -0,31 3,33
Nordea Pengemarked 5.071,44 0,05 0,08 0,52 0,81 2,27
DNB Rentespar 99,99 0,05 0,14 0,56 0,84 2,10
SKAGEN Avkastning 143,45 0,14 0,21 1,11 2,10 4,06
SKAGEN Høyrente 101,89 0,06 0,00 0,92 1,27 2,53

Andre fond
DNB Asian Small Cap 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Danske Invest Horisont Aksje 2.839,26 0,49 3,52 6,39 19,47 17,03
DNB 2020 620,07 0,04 2,10 0,60 2,68 8,89
DNB Aktiv 100 213,09 1,57 5,03 9,06 25,51 18,62
DNB Asia 569,72 1,97 6,40 6,17 19,58 15,45
DNB Barnefond 338,52 0,25 3,83 3,57 9,20 12,80
DNB Global Emerging Markets 282,74 1,85 7,89 -0,54 11,68 10,40
DNB Japan 1.265,64 1,97 6,23 15,49 33,73 16,19
DNB Øst-Europa 188,81 0,43 5,72 14,54 4,33 2,12
Landkreditt Kina 298,84 3,79 10,50 12,41 22,49 12,48
ODIN Finland 7.395,29 4,70 6,52 18,26 30,48 21,31
ODIN Sverige 3.164,64 2,12 5,07 19,39 36,93 27,11
SKAGEN Kon-Tiki A 689,38 4,08 10,47 -0,56 11,23 10,49
SKAGEN Vekst A 1.925,49 2,49 8,24 4,21 17,02 0,00
Storebrand BarneSpar 271,58 0,78 4,60 6,33 17,75 17,75
Storebrand PensjonSpar 292,03 0,74 4,74 5,98 16,68 17,53

Globale fond på topp
PLUSS Utland Etisk 1.599,16 5,51 7,90 19,91 42,45 21,24
PLUSS Utland (Fondsforv) 5.022,02 5,50 7,74 19,31 41,55 21,36
SKAGEN Global A 1.404,14 5,36 10,54 10,67 26,02 18,48
Delphi Global 2.611,28 5,07 5,98 14,43 33,77 23,63
SKAGEN Focus A 96,57 3,77 8,21 0,00 0,00 0,00
Eika Global 1.381,53 3,46 6,09 7,46 24,01 18,98
Pareto Global - andelsklasse A 2.106,48 3,07 6,82 10,51 25,17 18,53
Pareto Global - andelsklasse I 15,10 3,06 6,99 0,00 0,00 0,00
Pareto Global - andelsklasse C 1.819,19 3,05 6,93 12,34 28,11 0,00
Pareto Global - andelsklasse D 1.854,09 3,05 6,97 12,75 28,58 21,14

Globale fond på bunn
Arctic Global Eq. Class H 921,33 -0,05 5,34 0,00 0,00 0,00
Nordea Stabile Aksjer Global 2.065,40 0,11 4,61 6,01 13,68 17,29
Parworld Quant Eq. World Guru1.229,68 0,12 -0,53 5,38 25,72 0,00
FRAM Global 145,11 0,34 6,01 -0,37 13,04 12,68
FORTE Global 149,71 0,38 2,27 6,82 17,88 14,45
DNB Global Value &Momentum1.359,15 0,44 3,65 6,23 21,35 17,18
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist 28,24 0,54 3,84 11,14 31,99 21,75
PARVEST EQUITY LOW VOLATILITY3.694,67 0,57 3,58 6,85 27,29 19,41
Nordea Global II 1.583,46 0,77 4,92 3,20 11,27 14,16
PARVEST EQUITYWORLD CONSUMER DURABLES1.416,540,78 3,27 13,20 36,69
0,00

Kombinasjonsfond på topp
SKAGEN Balanse 60/40 135,92 2,68 6,00 4,35 12,53 0,00
Fidelity Fds - Euro Balanc 17,75 2,53 4,28 10,74 26,35 17,13
Carnegie Strategifond 1.049,53 1,92 2,46 8,10 20,58 17,59
ODIN Horisont 168,39 1,55 3,66 10,22 22,00 13,79
Eika Pensjon 1.747,35 1,54 3,45 5,80 15,78 15,65
DNB Private Banking Premium 80171,17 1,29 4,46 8,93 21,38 0,00
DNB Aktiv 80 201,40 1,23 3,96 7,37 20,84 15,49
ODIN Flex 157,51 1,07 2,49 7,16 15,04 10,97
Nordea Plan 80 1.524,19 1,03 3,34 7,71 21,58 15,29
Vekterfond Offensiv 1.628,00 0,98 3,54 6,94 19,27 15,15

Kombinasjonsfond på bunn
Fondsfinans Aktiv 60/40 34.908,05 -1,39 0,77 -4,06 -2,16 6,63
Danske Invest Aktiv Formue.. 57,70 -0,18 1,28 -9,79 -9,36 3,78
Alfred Berg Kombi 3.370,25 -0,13 0,33 1,80 2,93 7,55
Storebrand SPAR 2020 4.551,44 -0,09 0,86 0,25 2,98 7,95
Carnegie Multifond 5.963,43 0,04 2,95 2,38 6,44 8,29
DNB 2020 620,07 0,04 2,10 0,60 2,68 8,89
Nordea Stabil Avkastning 1.663,59 0,05 2,08 2,32 6,37 10,10
Pareto Nordic Return A 87.582,77 0,07 2,01 13,30 24,69 20,12
DNB SICAV - Prem Invest Gr Inst A NOK995,440,09 0,24 0,00 0,00 0,00
DNB SICAV - Prem Invest Gr Ret A NOK990,720,09 0,21 -0,98 0,00 0,00

Rentefond på topp
Corporate Value Bonds EUR RD 126,01 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00
CorporateValBds R 126,01 3,22 -0,23 1,70 10,21 12,23
INVESCO Global High Income 12,42 1,87 -0,32 7,77 16,20 10,38
Aviva Invest.-LngTrm Eu Bd Fd B 90,77 1,87 2,69 6,07 23,79 17,53
Invesco Emrg Mkt Crp Bnd Fnd 10,07 1,41 -0,57 7,17 16,67 11,38
EmgMktsCorValBds EUR R 109,58 1,19 0,03 -3,62 -4,37 7,08
EmgMktsCorValBds EUR RD 84,09 1,18 0,03 -3,47 -4,22 7,12
JPM Europe High Yld Bd A inc 2,66 1,18 0,78 4,08 14,87 11,57
INVESCO Global Bond 5,54 1,15 -0,50 8,70 21,35 10,84
INVESCO Bond 27,31 1,14 -0,06 8,85 20,19 8,20

Bransjefond
Alfred Berg Høyrente C 9,91 -0,60 -3,34 -11,73 -17,41 0,00
Nordea Likviditet OMF 991,84 -0,15 -0,23 -0,51 -0,14 2,64
Alfred Berg OMF Kort Inst-1 974,87 -0,13 -0,14 -0,26 0,10 0,00
Alfred Berg OMF Kort Inst-2 14,14 -0,13 -0,13 -0,21 0,20 0,00
Danske Invest Norsk Likviditet OMF1.013,04-0,12 -0,14 -0,10 0,34 0,00
Handelsba. Obligasjon 129,10 -0,07 0,50 -0,23 2,78 5,02
DNB OMF 999,83 -0,06 -0,04 0,00 0,00 0,00
Alfred Berg Obligasjon 3-5 1.167,31 -0,05 0,41 0,42 2,62 5,60
Holberg OMF 101,00 -0,04 -0,03 0,37 0,69 0,00
Alfred Berg Obligasjon 121,58 -0,03 0,17 0,20 1,71 5,05

Alle fond på topp
PLUSS Utland Etisk 1.599,16 5,51 7,90 19,91 42,45 21,24
PLUSS Utland (Fondsforv) 5.022,02 5,50 7,74 19,31 41,55 21,36
SKAGEN Global A 1.404,14 5,36 10,54 10,67 26,02 18,48
East Capital Turkietfonden 8,82 5,26 13,36 -11,06 3,24 8,55
Delphi Global 2.611,28 5,07 5,98 14,43 33,77 23,63
PLUSS Europa Aksje 2.548,84 5,07 8,57 18,63 35,00 19,52
SKAGENm2 153,22 5,04 9,88 6,21 22,38 0,00
Delphi Europe 3.057,09 5,01 4,97 15,99 31,22 18,98
East Capital China East Asia Fund Lux A125,174,97 13,14 10,99 29,50 0,00
JPM Turkey Eq. A dist 17,96 4,95 13,69 -13,98 0,63 8,00

Alle fond på bunn
SISF Gb Energy Aacc 17,09 -5,89 4,91 -11,51 -23,19 -5,73
DNB ECO Absolute Return 1.011,88 -3,93 -6,36 -3,80 -20,40 -1,70
Storebrand Vekst 179.974,21 -3,77 0,90 6,00 9,83 16,84
INVESCO Energy 18,93 -3,08 7,28 -9,90 -9,86 3,11
JPM Global Healthcare A (acc) - USD278,61 -3,03 -7,60 5,72 29,01 37,22
Sector Healthcare Value B NOK 880,86 -2,78 -2,69 9,82 17,53 0,00
Sector Healthcare Value A NOK 1.589,10 -2,61 -2,50 9,22 16,61 24,21
SEB Legemiddelfond 54,94 -2,60 -6,36 7,76 27,63 28,63
INVESCO Korean Eq. 32,15 -2,42 -1,72 31,56 34,31 18,81
Carnegie Medical 4.426,01 -2,29 -8,56 1,43 22,31 29,02

Norske fond på bunn
Storebrand Vekst 179.974,21 -3,77 0,90 6,00 9,83 16,84
Pareto Aksje Norge - andelsklasse B1.432,22-2,03 -0,21 -7,67 -8,91 5,64
Pareto Aksje Norge - andelsklasse C942,46 -2,01 -0,15 0,00 0,00 0,00
Pareto Aksje Norge - andelsklasse D943,78 -2,00 -0,11 0,00 0,00 0,00
Pareto Aksje Norge - andelsklasse I5.017,47-2,00 -0,09 -6,73 -7,74 7,20
Pareto Aksje Norge - andelsklasse A4.442,77-1,92 -0,05 -5,92 -6,73 5,84
Storebrand Optima Norge 26.433,14 -1,65 -0,34 1,26 3,23 13,70
Swedbank Generator 2.086,54 -1,49 7,09 16,21 22,21 20,89
Holberg Norge 331,96 -1,25 0,41 1,14 2,66 6,64
DNB SMB 397,83 -1,16 7,81 -2,26 -0,82 6,66

Nordiske fond på topp
Delphi Nordic 26.582,95 4,71 4,56 28,22 45,69 31,75
Handelsba. Norden Selektiv Inst.300,04 2,63 3,68 26,04 47,37 25,74
Handelsba. Norden Selektiv 284,07 2,61 3,61 25,17 46,13 25,07
Nordea Norden 1.934,19 2,47 3,38 14,92 30,54 19,20
ODIN Norden 2.108,02 2,43 4,74 21,24 34,33 19,51
Nordea Nordic Small Cap 82,61 2,39 4,02 18,61 35,14 22,23
Fondsfinans Norden 10.052,52 1,90 2,94 0,00 0,00 0,00
Holberg Norden 314,86 1,81 4,24 17,94 26,09 16,30
KLP AksjeNorden Indeks 3.485,66 1,73 4,11 13,52 26,42 19,97
Fidelity Fds - Nordic 908,90 1,70 3,96 8,34 19,19 20,88

Nordiske fond på bunn
Eika Alpha 2.860,15 -0,72 2,86 4,21 10,19 12,49
DNB Norden 2.107,24 0,75 3,03 14,58 26,72 20,75
DNB Norden (III) 1.440,02 0,76 3,06 14,83 27,17 21,29
DNB Grønt Norden 1.136,25 0,84 2,13 15,69 30,51 22,48
Handelsba. Norden 862,88 0,93 2,54 0,00 0,00 0,00
SEB Norden LU 98,92 1,10 3,68 14,65 29,75 23,42
Carnegie Aksje Norden 9.505,51 1,18 2,38 16,56 33,28 22,55
Swedbank Robur Nordenfond 91,33 1,40 4,25 14,29 27,04 17,41
Alfred Berg Nordic Best Sel. 391,79 1,53 3,64 12,13 27,21 22,77
Swedbank Robur Småbol. Nor. 110,99 1,57 3,82 20,87 38,81 19,84

Europeiske fond på topp
PLUSS Aksje (Fondsforval) 5.919,66 2,06 6,47 5,39 12,12 13,44
PLUSS Index (Fondsforvaltn) 7.809,42 1,83 9,28 6,48 6,37 11,50
PLUSS Markedsverdi (Fondsf) 7.778,87 1,51 6,36 6,01 11,41 13,41
Handelsba. Norge 880,86 0,80 3,90 16,06 26,12 21,37
Atlas Norge 3.773,88 0,36 6,13 5,03 7,65 13,24
Arctic Norw. Eq. Class I 1.666,29 0,35 2,49 3,91 8,69 16,41
Landkreditt Norge 158,38 0,34 2,80 -4,27 1,59 6,54
Arctic Norw.Eq.Class B 1.635,15 0,34 2,47 3,69 8,53 16,32
Arctic Norwegian Eq. Class D 1.447,83 0,33 2,41 3,07 7,83 0,00
Arctic Norw.Eq.Class A 1.512,14 0,33 2,41 3,05 7,73 15,77

Europeiske fond på bunn
Storebrand Vekst 179.974,21 -3,77 0,90 6,00 9,83 16,84
Pareto Aksje Norge - andelsklasse B1.432,22-2,03 -0,21 -7,67 -8,91 5,64
Pareto Aksje Norge - andelsklasse C942,46 -2,01 -0,15 0,00 0,00 0,00
Pareto Aksje Norge - andelsklasse D943,78 -2,00 -0,11 0,00 0,00 0,00
Pareto Aksje Norge - andelsklasse I5.017,47-2,00 -0,09 -6,73 -7,74 7,20
Pareto Aksje Norge - andelsklasse A4.442,77-1,92 -0,05 -5,92 -6,73 5,84
Storebrand Optima Norge 26.433,14 -1,65 -0,34 1,26 3,23 13,70
Swedbank Generator 2.086,54 -1,49 7,09 16,21 22,21 20,89
Holberg Norge 331,96 -1,25 0,41 1,14 2,66 6,64
DNB SMB 397,83 -1,16 7,81 -2,26 -0,82 6,66
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Norske fond på topp
PLUSS Aksje (Fondsforval) 5.919,66 2,06 6,47 5,39 12,12 13,44
PLUSS Index (Fondsforvaltn) 7.809,42 1,83 9,28 6,48 6,37 11,50
PLUSS Markedsverdi (Fondsf) 7.778,87 1,51 6,36 6,01 11,41 13,41
Handelsba. Norge 880,86 0,80 3,90 16,06 26,12 21,37
Atlas Norge 3.773,88 0,36 6,13 5,03 7,65 13,24
Arctic Norw. Eq. Class I 1.666,29 0,35 2,49 3,91 8,69 16,41
Landkreditt Norge 158,38 0,34 2,80 -4,27 1,59 6,54
Arctic Norw.Eq.Class B 1.635,15 0,34 2,47 3,69 8,53 16,32
Arctic Norwegian Eq. Class D 1.447,83 0,33 2,41 3,07 7,83 0,00
Arctic Norw.Eq.Class A 1.512,14 0,33 2,41 3,05 7,73 15,77

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valuta
Australskedollar AUD 5,91 6,07 s

DanskeKroner DKK 124,32 124,03 t

Euro EUR 9,27 9,25 t

JapanskeYen JPY 6,84 6,92 s

KanadiskeDollar CAD 6,25 6,39 s

PundSterling GBP 12,68 12,86 s

SveitsiskeFrancs CHF 851,92 857,27 s

SvenskeKroner SEK 98,44 98,35 t

USDollar USD 8,20 8,35 s

Oljeprissisteår
Siste: 47,91 (-0,48%)

22.10 23.10

Okt 2014 Okt 2015

OsloBørs (hovedindeks)
Siste: 623,82 (+1,33%)

Okt 2014 Okt 2015

»Oslo

Skjuler aksjer for flere millioner
Flere politikere iOslo bystyre eier store aksjeposter som
dehar latt være å føre opp, til tross for at regelverket de
selv vedtokkrever det. Det viser en gjennomgangDag-
bladet har gjort av aksjonærregisteret. Oslo-politikerne
eier totalt aksjer i rundt 50ulike selskaper. Det er både
familieselskaper og store børsnoterte selskaper som
Orkla, Statoil og Telenor. I utgangspunktet er det frivillig
å registrere økonomiske interesser.Mendersomman
velger å registrere én ting, krever regelverket atman
registrerer alt. «Den somvelger å registrere sine
interesser,må akseptere regelverket i sin helhet», står
det i vedtaket bystyret selv gjorde i 2007. NTB

Børs

Børsoversikt - utvalgte bedrifter
hver tirsdag til ogmed lørdag.
Fondsoversikt hvermandag.
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Ut å fly?

- en god start på reisen!
74 82 50 35 www.sand fa rhuspa rke r ing .no

Antirustbehandling
Ruteskift
Bilpleie
Oljeskift
EU-kontroll
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Nyvalgt Oslo-ordfører varsler strengere aksjeregler etter
Dagblad-avsløring 
 Dagbladet. mandag 26. oktober 2015, 06:05. Oppdatert 07:06 
Eiliv Frich Flydal 
Marianne Borgen (SV) kopler inn Kommuneadvokaten
for å lage strengere aksje-regler for
bystyrerepresentantene.

Eiliv Frich Flydal eff@dagbladet.no (Dagbladet): Oslos
nye ordfører Marianne Borgen varsler aksje-oppvask i
kommunen etter at Dagbladet avslørte politikernes
million-hemmelighold i strid med regelverket.

 - Vi må gå gjennom regelverket for økonomiske
interesser blant bystyrepolitikere. Det er grunn til å
både tydeliggjøre og stramme det inn. Dette tar vi på
dypeste alvor, sier Marianne Borgen til Dagbladet.

 Kamp mot korrupsjon

 Lørdag dokumenterte Dagbladet hvordan flere
politikere har latt være å føre opp aksjeposter verdt
mange millioner kroner i bystyrets økonomiregister, i
strid med regelverket bystyret selv vedtok i 2007.
Hensikten med registeret er at velgerne og
offentligheten kan se hvilke potensielle
interessekonflikter de folkevalgte i hovedstaden møter
når de styrer byen med et årlig budsjett på 60 milliarder
kroner.

 - At politikerne bruker registeret er viktig. Dette handler
om både åpenhet og kamp mot korrupsjon, sier
Borgen.

 Korrupsjon er ikke et ukjent problem i Oslo. Flere store
saker har endt i retten det siste tiåret.

 - Åpne kort er viktig

 James Stove Lorentzen (H), inntil nylig leder av
finanskomitéen i Oslo bystyre, er blant dem som har
brutt regelverket. På direkte spørsmål om han synes
det var problematisk svarte han Nei, jeg har ikke noe
dårlig samvittighet for det.

 Marianne Borgen er nå øverste leder for bystyret i
Oslo.

 - Jeg vil ikke uttale meg om enkeltrepresentanters
samvittighet. At politikere spiller med åpne kort er
viktig for tilliten. Tillit fra folket fordrer tillit tilbake, sier
Borgen.

 Kopler inn kommuneadvokaten

 Bystyrerepresentant Andreas Halse (Ap) har foreslått
at Oslo kommune følger Stortingets retningslinjer for
opplysninger om aksjer. De er vesentlig strammere enn
Oslo bystyre sine.

 - Det er for tidlig å si om det er løsningen. I
gjennomgangen av regelverket vil jeg kople inn
kommuneadvokaten for å få vurderinger, sier Borgen.
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 Les alle Dagbladets avsløringer om aksjonærregisteret

 - Liten respekt

 Jusprofessor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof
Bernt, er ikke imponert over politikere som holder
aksjer skjult for velgerne og offentligheten i strid med
regelverket de skal følge.

 - Dette viser en liten respekt for velgernes rett til
skikkelig informasjon om hvilke særinteresser deres
folkevalgte har, sier Bernt til Dagbladet.

 Strammer inn

 Bystyrets regelverk som regulerer hva politikerne skal
opplyse om aksjeeierskap er på noen områder svakere
enn det stortingsrepresentanter må følge. De
folkevalgte i nasjonalforsamlingen må opplyse om alle
aksjeposter av en verdi på over 90 500 kroner, uansett
størrelse. I Oslo kan politikerne la være å registrere
aksjeposter under 1 prosent. I store børsnoterte
selskap er en post på 1 prosnt verdt titalls millioner
kroner.

 Borgen varsler også at 1 prosent-grensa for
aksjeregistrering skal vurderes i gjennomgangen hun
igangsetter.

 I Oslo bystyre kan politikerne i utgangspunktet velge
selv om de vil opplyse om aksjer, næringseiendom,
styreverv og kompensasjoner. Men Har de først
opplyst om én ting, må alt registreres.

 Etter at Dagbladet avslørte at stortingspolitikerne har
lobby-møter om politikkutvikling og investeringer med
selskapene der de selv eier aksjer kom det forslag om
innstramninger av reglene fra SVs stortingsgruppe.

 TAR GREP: Marianne Borgen (SV) er Oslos nyvalgte
ordfører. Nå starter hun en full gjennomgang av
bystyrets økonomiregister, etter at Dagbladet avslørte
hvordan politikerne ikke opplyser om aksjeposter slik
de skal i henhold til regelverket. Foto: Lars Eivind

Bones / Dagbladet

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/JFWBkaRq
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Oslo-politikere skjuler aksjer for flere millioner 
 Kommunal Rapport. mandag 26. oktober 2015, 08:40 
Flere politikere i Oslo bystyre eier store aksjeposter
som de har latt være å føre opp, til tross for at
regelverket de selv vedtok krever det. Det viser en
gjennomgang Dagbladet har gjort av
aksjonærregisteret.

Oslo-politikerne eier totalt aksjer i rundt 50 ulike
selskaper. Det er både familieselskaper og store
børsnoterte selskaper som Orkla, Statoil og Telenor.

 I utgangspunktet er det frivillig å registrere
økonomiske interesser. Men dersom man velger å
registrere én ting, krever regelverket at man registrerer
alt.

 Den som velger å registrere sine interesser, må
akseptere regelverket i sin helhet, står det i vedtaket
bystyret selv gjorde i 2007.

 Hensikten med registeret er at velgerne og
offentligheten kan se hvilke potensielle
interessekonflikter de folkevalgte i hovedstaden møter
når de styrer byen med et årlig budsjett på 60 milliarder
kroner.

 Jussprofessor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof
Bernt, er ikke imponert.

 - Dette viser en liten respekt for velgernes rett til
skikkelig informasjon om hvilke særinteresser deres
folkevalgte har, sier han.

 (NTB)

© Kommunal Rapport

Se webartikkelen på http://ret.nu/JRoo7hay
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LB-2014-182474 
 Lovdata. onsdag 28. oktober 2015, 13:24. Oppdatert 14:30 
Saken gjelder gyldigheten av vedtak med endring av
ligningene for 2007 for alle de ankende parter.

Spørsmålet er om utbetaling til aksjonærene ved
nedsettelse av overkursfond i syv ulike selskaper der
de ankende parter er aksjonærer, skal vurderes som
skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital eller som
skattepliktig utbytte. Saken gjelder også ileggelse av
tilleggsskatt. Samlet medførte skattemyndighetens
vedtak en inntektsøkning for de ankende parter på ca.
163 millioner kroner samt en tilleggsskatt på totalt ca.
14 millioner kroner

 De syv selskapene springer alle ut av en fisjon av i
selskapet Tveteraas Eiendomsselskap AS i 1998. De
selskapene som ble etablert ved fisjonen, hadde noe
ulik aksjekapital. Det ble etablert overkursfond i alle
selskapene. Det som ble ført i overkursfondene,
stammet fra en tidligere oppskrivning av
eiendomsverdier i Tveteraas Eiendomsselskap AS.
Dette var således opptjent og ikke innbetalt kapital.

 I april 2003 ble det vedtatt utdeling av maksimalt
utbytte fra selskapene. Utbyttene ble ikke utbetalt. I
mai 2003 ble det gjennomført to kapitalforhøyelser.
Den første gjaldt alle selskapene og ble gjennomført
ved at aksjonærenes krav på utbytte ble konvertert til
egenkapital. Det ble utstedt nye aksjer. Innbetalt beløp
utover aksjenes pålydende ble overført til selskapenes
overkursfond. Denne økningen av overkursfondene var
således innbetalt kapital. Den andre kapitalforhøyelsen
ble gjennomført ved fisjon av selskapet Gausel Invest
AS hvor noen av selskapene var aksjonærer. Også
denne kapitalforhøyelsen ble gjennomført til overkurs
og medførte økning av overkursfondet, dels med
innbetalt og dels med opptjent kapital.

 I 2007 ble det gjennomført kapitalnedsettelse i
selskapene med utbetaling fra overkursfondene. I
selvangivelsene for 2007 ble det lagt til grunn at
kapitalnedsettelsene var en skattefri tilbakebetaling av
tidligere innbetalt kapital, jf. skatteloven 10-11 annet
ledd annet punktum.

 I 2008 tok aksjonærene i selskapene kontakt med
skattemyndighetene og opplyste at en mindre andel av
utdelingene i 2007 var opptjent og ikke innbetalt
egenkapital og således skulle anses som skattepliktig
utbytte. Ligningen for 2007 ble endret i samsvar med
de inngitte opplysningene.

 I 2012 mottok aksjonærene i selskapene varsel fra
skattemyndighetene om endring av ligningene for
inntektsåret 2007. Grunnlaget for varselet var at
skattemyndighetene mente at utdelingene må anses
likt fordelt på alle selskapets aksjer, samtidig som
skatteposisjonen innbetalt kapital følger den enkelte
aksje som innbetalingen refererer seg til - et såkalt
aksje-for-aksjeprinsipp. Dette innebar at en betydelig
del av utdelingen i 2007 skulle anses som skattepliktig
utbytte fordi innbetalt overkurs bare knyttet seg til de
aksjene som ble utstedt ved kapitalforhøyelsene i
2003, og ikke de opprinnelige aksjene utstedt ved
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stiftelsen av selskapene i 1998. All utdeling på de
sistnevnte aksjene skulle således beskattes som
utbytte. Det ble også varslet om tilleggsskatt.

 Skattekontoret fattet 21. mars 2013 vedtak om økning
av alminnelig inntekt og ileggelse av tilleggsskatt med
sats 30 % for samtlige aksjonærer i selskapene.
Vedtakene og saksforholdene er i hovedsak identiske,
og det er kun mindre forskjeller i faktum som skyldes
at saksøkerne er aksjonærer i syv ulike selskaper. Tre
av de ankende partene er likevel i en særlig stilling.
Disse ble aksjonærer i ett av selskapene ved overføring
av vederlagsaksjer ved fisjonen av Gausel Invest AS i
2003, og de hadde ikke aksjer med ulik innbetalt
kapital. Under hovedforhandlingen i tingretten ble det
erkjent at skattevedtakene for disse tre er korrekte.
Ankesaken gjelder for disse kun spørsmålet om
tilleggsskatt.

 Aksjonærene tok ut stevning for Oslo tingrett 20. mars
2013 med påstand om at vedtakene truffet av Skatt
vest var ugyldige og måtte oppheves.

 Oslo tingrett avsa 3. juli 2014 dom med slik
domsslutning:

 1. Saksøkte Staten v/Skatt Vest frifinnes. 2.
Saksøkerne Bjørn Oscar Tveterås, Liv Tveterås Køhn,
Åsta Tveteraas Dalen, Tale Torkildsen, Gry Tveterås,
Sissel Tveterås, Berit Nordås, Tor Nordaas, Svein
Nordaas, Kari Nordaas Kulkarni, Eyvinn Tveterås, Heidi
Tveterås, Anne Tveterås, Erik Tveterås og Eli Tveterås
dømmes til å betale sakskostnader til Staten v/Skatt
Vest med til sammen kr 201.275,50.
Oppfyllelsesfristen er 14 dager fra dommens
forkynnelse. For nærmere detaljer vedrørende
saksforholdet vises til tingrettens dom og
lagmannsrettens bemerkninger nedenfor.

 Bjørn Oscar Tveterås, Liv Tveterås Køhn, Åsta
Tveteraas Dalen, Tale Torkildsen, Gry Tveterås, Sissel
Tveteraas, Berit Nordås, Tor Nordaas, Svein Nordaas,
Kari Nordaas Kulkarni, Eyvinn Tveterås, Heidi Tveterås,
Anne Tveterås, Erik Tveterås og Eli Tveterås har anket
dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling

er holdt 22.- 24. september 2015 i Borgarting
lagmannsretts hus. Partene møtte ved sine
prosessfullmektiger. Bjørn Oscar Tveterås møtte og
avga forklaring. For staten møtte Stian Håvik og Atle
Wiig, og sistnevnte avga forklaring. Om bevisføringen
for øvrig vises til rettsboken.

 De ankende parter 1-12 - Bjørn Oscar Tveterås, Liv
Tveterås Køhn, Åsta Tveteraas Dalen, Tale Torkildsen,
Gry Tveterås, Sissel Tveteraas, Berit Nordås, Eivinn
Tveterås, Heidi Tveterås, Anne Tveterås, Erik Tveterås
og Eli Tveterås, har i hovedsak anført:

 Det følger av skatteloven 10-11 annet ledd at
tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, herunder
overkurs, ikke skal anses som utbytte i skattemessig
forstand. I den foreliggende saken er de beløp tvisten
gjelder for disse parter i sin helhet tilbakebetaling av
tidligere innbetalt overkurs.

 Det er uten skattemessig betydning at innbetaling av
overkurs bare skjedde i forbindelse med emisjonen i
2003. Det er både selskapsrettslig og skatterettslig
adgang til å skjevdele utbetalingen slik at den skjer på
de aksjer som har høy innbetalt kapital (overkurs). Det
er i realiteten det som er gjort. Det er uomtvistet at de
ankende parter i 2006/2007 hadde som formål å ta ut
innbetalt kapital uten at skatteplikt på uttakene ble
utløst. Generalforsamlingsbeslutningene i selskapene
hvor uttakene er besluttet, må tolkes i lys av dette.
Staten har akseptert at innbetalt kapital kunne ha vært
tatt ut skattefritt hvis det først hadde vært foretatt
andre skattemessig motiverte disposisjoner i
selskapene, så som ved spleis av aksjer eller etablering
av aksjeklasser. Slike tilpasninger ville ikke vært illojale.
Generalforsamlingsbeslutningene må forstås slik at
det samme er ment oppnådd ved de disposisjonene
som er vedtatt, hvilket tilsier at det var ment en
skjevdeling.

 Subsidiært mener de ankende parter 1-12 at det ikke
gjelder et aksje-for-aksjeprinsipp for én og samme
aksjonær. For én og samme aksjonær må det være
tilstrekkelig at utdelingen samlet ikke overstiger
innbetalt overkurs på hans aksjer. Skatteloven 10-11
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annet ledd gir aksjonæren rett til å ta ut innbetalt
kapital, og et aksje-for-aksjeprinsipp følger ikke av den
bestemmelsen. Formålsbetraktninger, herunder
skatteevneprinsippet, taler mot et aksje-for-
aksjeprinsipp i disse tilfellene. Det er heller ingen reelle
hensyn som tilsier at et aksje-for-aksjeprinsipp skal
gjelde for én og samme aksjonær.

 De ankende parter 1-12 gjør gjeldende at det ikke i noe
tilfelle kan være grunnlag for tilleggsskatt. Deres
forhold i denne saken må anses unnskyldelige, jf.
ligningsloven 10-2. Det er et svært komplisert
rettsforhold. De ankende parter har opptrådt lojalt og
har søkt ekstern bistand for å få gjennomført
disposisjonene skattemessig korrekt. De hadde ingen
intensjon om å unndra skatt, og det er uomtvistet at
den innbetalte overkursen kunne vært tatt ut skattefritt
ved skattemessig tilpassede disposisjoner før
uttakene. Det fremstår derfor svært urimelig at de
ankende parter, i tillegg til å bli beskattet på grunn av
feil ved valg av uttaksmodell, også skal straffes med
en betydelig tilleggsskatt.

 De ankende parter 13-15 - Tor Nordaas, Svein Nordaas
og Kari Nordaas Kulkarni - har i hovedsak anført:

 De aksepterer at ligningen av dem er riktig, men det
kan etter omstendighetene ikke være grunnlag for
tilleggsskatt. I det spørsmålet må de vurderes likt med
de ankende partene 1-12.

 Det er nedlagt slik påstand:

 Ankende parter 1-12:

 1. Prinsipalt: Skattekontorets vedtak av 21. mars 2013
vedrørende ankende parters ligninger for inntektsåret
2007 oppheves i sin helhet. 2. Subsidiært:
Skattekontorets vedtak av 21. mars 2013 vedrørende
de ankende parters ligninger for inntektsåret 2007
oppheves hva gjelder ileggelse av tilleggsskatt. 3. De
ankende parter tilkjennes sakskostnader for tingretten
og lagmannsretten. Ankende parter 13-15:

 1. Skattekontorets vedtak av 21. mars 2013

vedrørende ankende parters ligninger for inntektsåret
2007 oppheves hva gjelder ileggelse av tilleggsskatt. 2.
De ankende parter tilkjennes sakskostnader for
tingretten og lagmannsretten.

 Ankemotparten, staten v/ Skatt vest, har i hovedtrekk
anført:

 Tingrettens dom er riktig. Skattekontorets vedtak er
gyldige, og det er ikke grunnlag for oppheving.

 De ankende parter 1-12:

 Det er ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt det er
selskapsrettslig adgang til å skjevdele en utdeling slik
at den bare skjer på enkelte aksjer da det uansett ikke
har skattemessig betydning. I den foreliggende saken
er det tilstrekkelig å konstatere at det ikke er noe
bevismessig hold for at det er besluttet slik skjevdeling.

 Skjevdeling er først anført for lagmannsretten. Det er
ingen ting som tilsier at partene eller deres rådgiver på
tidspunktet da generalforsamlingsvedtakene ble
truffet, hadde skjevdeling i tankene. Heller ikke er
utdelingen gjennomført som en skjevdeling. Det ville ha
medført at utdelingens innvirkning på aksjenes
inngangsverdi og nytt skjermingsgrunnlag også ville ha
blitt skjev, og det er ingen opplysninger i saken om at
den er gjennomført slik.

 Når det gjelder de ankende parters subsidiære
anførsel, er det sikker rett at det gjelder et aksje-for-
aksjeprinsipp hvor skatteposisjonen innbetalt kapital
følger den enkelte aksje. Både innbetalt og ikke-
innbetalt overkurs anses utdelt med like store beløp på
hver aksje. At det er én og samme aksjonær som eier
aksjer med ulik innbetalt kapital, er uten betydning. Det
gjelder ikke noe slikt porteføljeprinsipp som de
ankende parter hevder.

 Når det gjelder tilleggsskatt, er det uomtvistet at de
objektive vilkårene for tilleggsskatt etter ligningsloven
10-2 er oppfylt. Det foreligger ikke noe som gjør de
ankende parters forhold unnskyldelige slik at de skal
fritas for tilleggsskatt etter ligningsloven 10-3.
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 De ankende parter 13-15:

 De ankende parter 13-15 har for lagmannsretten
erkjent at selve skattevedtaket er korrekt, og det er for
dem også åpenbart grunnlag for den ilagte
tilleggsskatten.

 Det er nedlagt slik påstand:

 1. Anken forkastes. 2. De ankende parter dømmes til å
betale saksomkostninger også for lagmannsretten.

 Lagmannsretten har kommet til at anken må
forkastes og skal bemerke:

 1. Gyldigheten av ligningsvedtakene - de ankende
parter 1-12:

 For disse parter gjelder ankesaken gyldigheten av
selve ligningsvedtaket. Spørsmålet er hvorvidt
utdelingen fra selskapene for de omtvistede deler er å
anse som utdeling av utbytte eller tilbakebetaling av
innbetalt kapital. Dette spørsmålet har oppstått fordi
det bare skjedde innbetaling av overkurs i forbindelse
med emisjonene i 2003 og ikke ved etableringen av
overkursfondene da selskapene ble stiftet. Det er
opplyst at dette gjelder likt for alle selskaper som de
ankende parter er aksjonærer i.

 Det følger av skatteloven 10-11 første ledd at utbytte
fra aksjeselskaper regnes som skattepliktig inntekt.
Som utgangspunkt er det etter aksjeloven 10-11 annet
ledd likevel adgang til å ta ut innbetalt kapital skattefritt
fra et selskap. Av bestemmelsen fremgår blant annet:

 Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en
vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til
aksjonær. Dette gjelder ikke for tilbakebetaling av
innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, eller
utbetaling ved likvidasjon av aksjeselskap eller
allmennaksjeselskap, jf. 10-37.

 Det er opplyst at de omtvistede utdelingene i sin
helhet er tatt fra selskapenes overkursfond. For

lagmannsretten er det enighet om at det ikke gjelder et
finansieringskildeprinsipp, slik at det ikke er avgjørende
for den skattemessige behandlingen at de utdelte
midlene er tatt fra overkursfondene.

 Det er enighet om at utdelingene uansett i en viss
utstrekning omfatter utdeling av ikke-innbetalt kapital.
Den ligningsmessige behandlingen av disse delene av
utdelingene er ikke omtvistet.

 Det følger ikke av skatteloven 10-11 annet ledd
hvordan tilbakebetaling av innbetalt kapital skal skje
for at utdelingen fra selskapet skal bli skattefri.
Ordlyden løser ikke de omtvistede spørsmålene.
Partene er enige om at det kunne ha vært foretatt
andre selskapsrettslige disposisjoner som ville ha ledet
til at tilsvarende utdelinger hadde vært å anse som
tilbakebetaling av innbetalt kapital. Et sentralt
spørsmål er således om måten utdelingene er
gjennomført på, innebærer at deler av utdelingene må
anses som skattepliktig utbytte.

 Skjevdeling.

 De ankende parter 1-12 har prinsipalt gjort gjeldende
at det selskapsrettslig og skatterettslig er adgang til å
skjevdele utdelingene fra selskapene, slik at
utdelingene allokeres til de aksjer som har høy
innbetalt kapital. Det er gjort gjeldende at slik
skjevdeling faktisk har skjedd.

 Lagmannsretten har ikke funnet det nødvendig å gå
nærmere inn på spørsmålet om det selskapsrettslig og
skatterettslig er adgang til slik skjevdeling da det i dette
tilfellet ikke er holdepunkter for at slik skjevdeling har
funnet sted.

 Det alminnelige utgangspunktet i aksjeloven 4-1 er at
aksjer har like rettigheter. Hovedregelen er at en
utdeling skjer med lik del til alle aksjer med mindre det
er holdepunkter for annet. I den utstrekning det måtte
være adgang til å beslutte skjevdeling (selskapsrettslig
og skatterettslig), må vedtak om dette treffes av
selskapets organer, og det må fremgå av vedtakene.
Av generalforsamlingsvedtakene - som er opplyst å
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være likelydende for alle selskapene - fremgår at det
enstemmig ble besluttet å nedsette selskapets
overkursfond og at nedsettelsesbeløpet i sin helhet
[skal] gå til tilbakebetaling til selskapets aksjonærer.
Det fremgår ikke av vedtakenes ordlyd noe som
indikerer at det alminnelige selskapsrettslige
utgangspunktet i aksjeloven 4-1 er fraveket.

 I sin forklaring for lagmannsretten opplyste Bjørn
Oscar Tveterås at han ikke hadde hørt snakk om
skjevdeling før vedtakene ble truffet. Han opplyste at
utdelingene ble tilrettelagt av KPMG, som også laget
protokollene for selskapsbeslutningene, og at han
stolte på KPMG. Det har ikke vært øvrig bevisførsel
som tilsier at aksjonærene forutsatte skjevdeling da
generalforsamlingsbeslutningene ble truffet.

 Det er ikke ført noen vitner fra KPMG, og det er heller
ikke fremlagt noen dokumentbevis som viser innholdet
i KPMGs rådgivning forut for
generalforsamlingsbeslutningene. Av den
etterfølgende dokumentasjonen i forbindelse med
bokettersyn og senere varsler om endring av
ligningene, fremgår at KPMG argumenterte for at det
ikke gjelder et aksje-for-aksjeprinsipp. De argumenterte
for et finansieringskildeprinsipp i tråd med det som er
antatt å gjelde for enkelte børsnoterte selskaper. Det er
ingen ting i den fremlagte dokumentasjonen som
underbygger at KPMG på noe tidspunkt har ment at
det er foretatt en skjevdeling slik det nå er anført for
lagmannsretten.

 Det har også formodningen mot at seg at selskapenes
organer skulle ha truffet vedtak om skjevdeling når det
ikke engang ble anført for tingretten at slike vedtak var
truffet.

 En skjevdeling av utdelingene ville ha medført at
innvirkningen på aksjenes inngangsverdi og grunnlaget
for senere skjermingsfradrag ville blitt ulik for aksjene
med posisjon innbetalt kapital og de uten. I sin
forklaring for lagmannsretten kunne ikke Tveterås
svare på om slik skjevdeling var foretatt ved
innsendelse av selskapenes
aksjonærregisteroppgaver, eller om det fremgikk av

hans aksjonæroppgave. Heller ikke ellers ble det gitt
opplysninger om dette. Det hadde vært enkelt for de
ankede parter å dokumentere at skjevdeling faktisk var
gjennomført i aksjonærregisteret hvis så var tilfelle.
Lagmannsretten finner etter dette at det må legges til
grunn at skjevdeling heller ikke er gjennomført i
aksjonærregisteret.

 De ankende parter har under henvisning til Rt-2005-86
(Fjeld) gjort gjeldende at det også i den foreliggende
saken bare er tale om mangler ved protokollasjonene i
generalforsamlingsprotokollene. Vedtakene må
oppfattes slik at det ble besluttet skjevdeling.
Lagmannsretten er ikke enig i dette. I Fjeld-saken
fremgikk den valgte fremgangsmåten av det som var
protokollert, men vedtakene var ikke fullstendige og til
dels selvmotsigende. I vår sak må det legges til grunn
at det ble valgt en annen fremgangsmåte enn den som
nå påstås. Det er ingen uklarheter eller selvmotsigelser
i vedtakene. Etter lagmannsrettens syn kan ikke Fjeld-
dommen tas til inntekt for at man i ettertid kan
reparere feilbeslutninger for å bedre sin skattemessige
posisjon.

 Aksje for aksje-prinsippet.

 Slik lagmannsretten oppfatter det, forutsetter de
ankende parters prinsipale anførsel at det gjelder et
aksje-for-aksjeprinsipp. Ellers ville det ikke vært noe
poeng å skjevdele utdelingene. Subsidiært er det likevel
anført at det ikke gjelder et aksje-for-aksjeprinsipp for
én og samme aksjonær. Synspunktet er at
aksjonærens aksjeposisjoner må ses under ett, det vil
si et porteføljeprinsipp.

 Lagmannsretten legger til grunn at det alminnelige
utgangspunktet er at skatteposisjonene er knyttet til de
enkelte aksjer. Det er helt ordinært at en aksjonær har
aksjer i ett og samme selskap med ulike
skatteposisjoner avhengig blant annet av tidspunkt for
ervervet, kurs på ervervstidspunktet og ervervsmåte. Et
aksje-for-aksjeprinsipp er lagt til grunn av Høyesterett i
Rt-1957-1239 (Benestad). Den saken gjaldt utdeling fra
et nedskrivningsfond og avviker noe fra den
foreliggende saken da det der var spørsmål om
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utdeling til nye aksjonærer var skattefri. Likevel har
Høyesteretts premisser generell betydning når det
uttales:

 Jeg tar med byretten utgangspunkt i at loven av 1921
3 er en skattebestemmelse, og at den gjelder
beskatningen av den enkelte aksjonær og fastsettelsen
av hans utbytte. Bestemmelsen om at aksjonæren er
fritatt for beskatning ved tilbakebetaling av innbetalt
aksjekapital, må da naturlig referere seg til den
individuelle aksjonærs eller hans forgjengers
aksjeinnskudd på de aksjer ligningen gjelder. Jeg
forstår da loven på den måte at det må være riktig å
skjelne mellom de aksjer som har vært nedskrevet og
de hvor innskuddet er holdt uforandret. For den siste
gruppes vedkommende vil utbetalingen måtte ansees
som et skattbart utbytte.

 Også i Rt-2003-82 har Høyesterett lagt til grunn et
aksje-for-aksjeprinsipp, jf. avsnitt 50, om enn i en noe
annen sammenheng enn vår sak.

 En nokså samstemt juridisk litteratur legger både før
og etter gjennomføringen av de utdelingene som den
foreliggende saken gjelder, til grunn at aksje-for-
aksjeprinspippet er fastslått i Benestad-dommen.
Således uttrykker Ole Gjems-Onstad i Norsk
Bedriftsskatterett 7. utgave (2003) på side 542-543 at
[v]ed fastsettelsen av hvilket beløp som kan
tilbakebetales, er overkursen som utgangspunkt en
individuell skatteposisjon som følger den enkelte aksje
på tvers av eierskifter og viser i den forbindelse til
Benestad-dommen. Han gir samme sted uttrykk for at
dommen fortsatt er gjeldende rett. Lagmannsretten
viser ellers til den omfattede gjennomgangen av
juridisk teori i tingrettens dom på s. 11 - 15. Aksje-for-
aksjeprinsippet kommer også til uttrykk i Skatteetatens
Lignings-ABC fra 2008/2009 under egen overskrift
Skatteposisjonen knytter seg til den enkelte aksje (side
46 punkt 8.2). Lignings-ABCen fra 2007/2008 har
mindre omtale av dette. Lagmannsretten finner at
dette naturlig må forklares med at aksje-for-
aksjeprinsippet gradvis fikk økt oppmerksomhet ved
gjeninnføringen av utbytteskatt etter vedtagelse av
skattereformen i 2004.

 For børsnoterte selskaper synes det å være akseptert
at aksje-for-aksjeprinsippet er fraveket når det er
praktisk umulig å følge de individuelle
aksjeposisjonene, jf. blant annet Lignings-ABC 2013
punkt 8.2 (side 43) og Ole Gjems-Onstad: Norsk
Bedriftsskatterett 8. utgave (2012) side 509. Etter
lagmannsrettens syn kan det ikke av dette utledes noe
unntak fra aksje-for-aksjeprinsippet for de situasjoner
hvor det kun er én aksjeeier. Hensynene som
begrunner unntaket for enkelte børsnoterte selskaper,
gjør seg ikke gjeldende i slike situasjoner. Unntaket for
de børsnoterte selskapene er for øvrig reelt sett basert
på finansieringskildeprinsippet, som ikke lenger
anføres av de ankende parter, og ikke på
porteføljeprinsippet, som nå anføres.

 Det kan synes urimelig at de ankende parter blir
skattlagt for utdelinger som med valg av en annen
fremgangsmåte kunne vært tatt ut skattefritt. Riktignok
tapes ikke skatteposisjonen innbetalt kapital. De
ankende parter beholder en tilsvarende høyere
inngangsverdi, som får betydning ved eventuell senere
realisasjon av aksjene. En slik fremtidig fordel vil
imidlertid ikke nødvendigvis oppveie ulempen ved nå å
måtte betale skatt ved uttak av tidligere innbetalt
kapital. Lagmannsretten er likevel av den oppfatning at
skattespørsmålet i dette tilfellet må vurderes ut fra de
disposisjoner som faktisk er foretatt, og ikke ut fra
mulige handlingsalternativer. Retten viser i denne
sammenheng til Rt-2004-1331 avsnitt 55 og LG-2006-
51552.

 Etter dette har lagmannsretten kommet til at de
materielle ligningsvedtakene ikke er ugyldige, og at
anken på dette punktet ikke kan føre frem.

 2. Tilleggsskatt - alle parter.

 Alle de ankende parter gjør gjeldende at det ikke i noe
tilfelle kan være grunnlag for tilleggsskatt da deres
forhold i denne saken må anses unnskyldelige.

 Hovedregelen for tilleggsskatt følger av ligningsloven
10-2. Bestemmelsens første ledd lyder:
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 Skattyter som har gitt ligningsmyndighetene uriktige
eller ufullstendige opplysninger, eller som har unnlatt
pliktig levering av selvangivelse eller næringsoppgave,
ilegges tilleggsskatt når opplysningssvikten har ført til
eller kunne ha ført til skattemessige fordeler. Som
unnlatt levering av selvangivelse eller næringsoppgave
regnes levering etter at skatteoppgjøret er sendt
skattyter.

 Med det resultat lagmannsretten har kommet til i
hovedspørsmålet, er det på det rene at de ankende
parter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger,
hvilket heller ikke er bestridt.

 Av ligningsloven 10-3 fremgår visse unntak fra plikten
til å betale tilleggsskatt. Bestemmelsens første ledd
lyder:

 Tilleggsskatt fastsettes ikke når skattyters forhold må
anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom,
uerfarenhet eller annen årsak.

 Det er alternativet annen årsak som er påberopt.

 Reglene om tilleggsskatt ble endret ved lov 19. juni
2009 nr. 49. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1.
januar 2010, med virkning for saker som er tatt opp
ved varsel om tilleggsskatt etter utgangen av 2009.
Etter overgangsreglene skal de tidligere reglene
anvendes på opplysningsvikt begått før lovens
ikrafttredelse hvis samlet tilleggsskatt vil bli lavere
etter de gamle reglene enn etter de nye. Skattekontoret
har i sine vedtak vurdert det slik at det ikke er forhold
som tilsier lavere tilleggsskatt etter de gamle reglene
enn etter de nye. Det er lagmannsretten enig i, og det
er heller ikke bestridt. Det er således de nye reglene
som får anvendelse i denne saken.

 Av forarbeidene til lovendringen i 2010 - Ot.prp.nr.82
(2008-2009) - fremgår at et formål var å senke
terskelen for når skattyters forhold skal anses
unnskyldelig, jf. proposisjonens punkt 8.3.2 side 43.
Det uttales der blant annet:

 Etter departementets oppfatning er det grunn til å
anvende unnskyldningsgrunnene i noe større
utstrekning enn i dag. Spesielt bør unntaket som
gjelder annen årsak som ikke kan legges skattyter til
last, vurderes anvendt i noe større utstrekning.

 Det er likevel gitt uttrykk for at man med lovendringen
særlig [vil] styrke stillingen til svake grupper blant
skattyterne. Det fremgår også at dette ikke i samme
grad gjelder for næringsdrivende.

 I den foreliggende saken er det i realiteten en
rettsvillfarelse som påberopes. De ankende parter har i
tillit til KPMGs råd trodd at utdelingene ble gjennomført
på en skattefri måte. Det fremgår av forarbeidene at
rettsvillfarelse som den store hovedregel fortsatt ikke
vil være unnskyldelig. På side 42 i proposisjon fremgår
blant annet følgende:

 Et annet eksempel på tilfeller hvor en opplysningsfeil
kan være unnskyldelig, er hvor det har vært generelt
lett å misforstå en bestemmelse om skatte- eller
oppgaveplikt. Opplysningsfeil som bare skyldes det
forhold at en rettsregel er uklar, vil ikke være
unnskyldelig. Dersom skattyter innser eller bør innse at
det kan være tvil om hvordan en bestemmelse skal
forstås, skal han eller hun gi utfyllende opplysninger
om dette i selvangivelsen slik at ligningsmyndighetene
får tilstrekkelig med opplysninger til å vurdere hva som
er den riktige skattemessige bedømmelse av forholdet.
Den klare hovedregelen vil derfor fortsatt være at
rettsvillfarelse ikke vil være et unnskyldelig forhold.
Bare i helt spesielle situasjoner kan det være grunn til å
fravike dette utgangspunktet. Det kan for eksempel
dreie seg om tolkning av en ny bestemmelse som kan
være uklar eller som misforstås av andre grunner. I
slike tilfeller kan det fremstå som svært strengt å
ilegge tilleggsskatt, dersom skattyterne har gjort så
godt de har kunnet, men likevel misforstår på en
aktsom måte og dermed ikke oppfyller
opplysningsplikten. Etter departementets oppfatning er
det vanskelig å se for seg at dette vil kunne gjelde
profesjonelle næringsdrivende, men det kan være
aktuelt for lønnstakere og pensjonister i helt spesielle
tilfeller.
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 Etter lagmannsrettens oppfatning er det ikke
avgjørende hvorvidt de ankende parter som personlige
skatteytere er å anse som profesjonelle
næringsdrivende. De hensynene som tilsier å skille
disse fra lønnstakere og pensjonister, tilsier at de
ankende parter vurderes ut fra en streng norm ved
vurdering av om deres opptreden er unnskyldelig.

 Selskapene hvor de ankende parter er aksjonærer, har
vært administrert av et selskap de selv etablerte -
Tveteraas Finans AS - med daglig leder og styre med
høy forretningsmessig kompetanse. Daglig leder var
siviløkonom. Styreleder var tidligere revisor og etter det
opplyste også advokat. Tveteraas Finans AS hadde i
tillegg knyttet til seg KPMG som ekstern rådgiver. Det
fremgår av forarbeidene at skattyter må identifiseres
med sin rådgiver, slik at feil hos rådgiver som den klare
hovedregel ikke vil være unnskyldelig med mindre
feilen kan anses unnskyldelig hos begge.

 Lagmannsretten er enig med staten i at det i alle fall
ikke foreligger unnskyldelige forhold hos KPMG.
Rettssituasjonen på tidspunktet da utdelingene ble
besluttet og gjennomført, tilsa at man i alle fall burde
ha sett muligheten for at det var usikkert om
tilbakebetalingen kunne gjennomføres slik det ble gjort.
Aksje-for-aksjeprinsippet var da etablert i norsk
skatterett. Hertil kommer at de ankende parter selv lett
kunne ha gitt fullstendige opplysninger som beskrev
utdelingene da selvangivelsene ble inngitt. Hensett til
de betydelige beløpene som aksjonærene tok ut av
selskapene, hadde det vært naturlig å gi slik
redegjørelse.

 De ankende parter 12-15 har for lagmannsretten
akseptert ligningene, og at utdelingene for deres
vedkommende var skattepliktig utbytte.
Lagmannsretten finner at det ikke er forhold som kan
tilsi en annen bedømmelse for disse når det gjelder
tilleggsskatt. At de eventuelt helt har stolt på rådgiver,
er ikke unnskyldelig, jf. drøftelsen ovenfor.

 Slik saken foreligger opplyst, kan lagmannsretten etter
dette ikke se at noen av de ankende parters opptreden

er unnskyldelig etter ligningsloven 10-3.
Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering på
dette punktet. Anken har således heller ikke på dette
punktet ført frem.

 3. Sakskostnader.

 De ankende parter har tapt saken fullstendig og skal
etter hovedregelen i tvisteloven 20-2 annet ledd, jf.
første ledd, erstatte statens sakskostnader.
Lagmannsretten har vurdert unntaksreglene i
tvisteloven 20-2 tredje ledd, men har ikke funnet at det
foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å
frita for kostnadsansvaret. Advokat Steinfeld har
fremlagt en kostnadsoppgave på totalt 258 590,50
kroner (inkl. mva.) hvorav 249 234,50 kroner er salær.
Lagmannsretten finner kostnadene nødvendige og
rimelige og legger kostnadsoppgaven til grunn, jf.
tvisteloven 20-5 første og tredje ledd.

 Lagmannsretten finner ikke grunn til å gjøre endringer i
tingrettens kostnadsavgjørelse.

 Dommen er enstemmig.

 Domsslutning

 1. Anken forkastes. 2. I sakskostnader for
lagmannsretten betaler Bjørn Oscar Tveterås, Liv
Tveterås Køhn, Åsta Tveteraas Dalen, Tale Torkildsen,
Gry Tveterås, Sissel Tveteraas, Berit Nordås, Tor
Nordaas, Svein Nordaas, Kari Nordaas Kulkarni, Eyvinn
Tveterås, Heidi Tveterås, Anne Tveterås, Erik Tveterås
og Eli Tveterås, en for alle og alle for en, 258 590,50 -
tohundreogfemtiåttetusenfemhundreognitti 50/100 -
kroner til staten v/Skatt vest innen 14 dager fra
dommens forkynnelse.

© Lovdata
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Vinnere siste børsdag
SeaBird Exploration .....................33,33
Intex Resources ............................17,86
XXL .................................................9,32
Petroleum Geo-Services.................9,21
InterOil Exploration & Prod. .........7,69

Tapere siste børsdag
Bergen Group ............................ -24,37
GC Rieber Shipping .................... -16,26
Petrolia ......................................... -8,47
Funcom ......................................... -6,57
Songa Offshore ............................ -6,35

Vinnere siste uke
Tide ...............................................23,03
Thin Film Electronics ....................22,81
IDEX ..............................................19,43
Asetek ...........................................17,60
Bergen Group ..............................16,88

Tapere siste uke
Dolphin Group ........................... -52,83
Havila Shipping .......................... -29,79
DOF ............................................. -20,82
Fred. Olsen Energy ..................... -19,35
Golden Ocean Group................. -19,12

Norske Fond på topp
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Handelsbanken Norge.................24,59
Pareto Investment Fund A ..........21,54
Alfred Berg Gambak....................20,45
Swedbank Generator ..................19,32
Alfred Berg Aktiv .........................17,70

Norske Fond på bunn
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Pareto Aksje Norge - andelskl. B ..4,32
Pareto Aksje Norge - andelskl. A ..4,75
Pareto Aksje Norge - andelskl. I....5,82
Landkreditt Norge .........................6,07
Danske Invest Norge Vekst ...........6,76

Valuta 28.10 27.10
Australske dollar AUD 6,06 6,12
Danske Kroner DKK 126,28 125,51
Euro EUR 9,42 9,36
Japanske Yen JPY 7,06 7,04
Kanadiske Dollar CAD 6,43 6,40
Pund Sterling GBP 13,00 12,98
Sveitsiske Francs CHF 864,30 860,57
Svenske Kroner SEK 100,90 99,54
US Dollar USD 8,50 8,46

Pengemarkedsrenten
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622,76 (+1,09%)

 mai        jun         jul           aug         sep          okt

  mai          jun          jul           aug        sep           okt

■ BøRs

gjeRdRum: Gjer-
drum er blant kom-
munene i Norge som 
eier flest aksjer. Så 
langt har det vært god 
butikk.

Elin SvEndSEn
elsv@rb.no
917 34 715

Som eier av til sammen 393.033 
aksjer i 22 selskaper, ligger 
kommunen på 23. plass over 
kommuner i Norge med flest 
aksjer. Pengene er særlig plas-
sert i off shore og fiskeindustri. 
Det kommer fram av Aksjonær-
registeret som nylig ble offent-
liggjort.  

Per 1. mai var verdien på ak-
sjeporteføljen cirka 30 millio-
ner kroner. I tillegg har kom-
munen obligasjoner til en verdi 
av 81 millioner kroner.

har tjent 58 mill.
Gjerdrums budsjetterte inn-
tekt på plasseringer og rente-
inntekter i år er på totalt 4,5 
millioner kroner. Mens det så 
lyst ut i årets første fire måne-
der, er det mørke skyer i hori-
sonten nå. Ikke minst på 
grunn av nedturen i oljebran-
sjen .

– Noen aksjer har hatt ned-
gang. Vi kommer ikke til å kla-
re det budsjetterte avkast-
ningsmålet, sier økonomisjef, 
Ingrid Wøllo Bjørnsengen.

Om kommunen vil tjene på 
plasseringene i år, er for tidlig 
å si. 

Ifølge økonomisjefen er det 
Pareto som forvalter kommu-
nens aksjeportefølje, obliga-
sjoner og bankinnskudd.

– Det vil alltid være sving-
ninger. Selv om det blir min-
dre avkastning enn budsjettert 
i år, regner vi med en positiv 
utvikling. Aksjeporteføljen be-
står av solide selskaper som 
leverer godt også i dag, sier 
Bjørnsengen.

Hun legger til at kommunen 
har tiltro til den forvaltnings-
jobben Pareto gjør. I fjor bud-
sjetterte kommunen med en 
avkastning på to millioner kro-
ner. Avkastningen endte til 
slutt på 3,6 millioner.

Kroneavkastningen på por-

teføljen i perioden fra 2001 og 
fram til i dag, er på cirka 58,4 
millioner, ifølge økonomisje-
fen. 

solgte e-verket
Det var i 2001 at Gjerdrum gikk 
til innkjøp av aksjer. Pengene 
som ble investert, kom fra sal-

get av kommunens e-verk, 
Gjermå Energi. Totalt ble det 
investert nærmere 42 millioner 
kroner i norske aksjer (15 pro-
sent) og obligasjoner (85 pro-
sent).  

– Hvis vi ser på avkastninge-
ne vi har hatt siden 2001 og 
fram til i dag, så har vi tjent godt 

på investeringene, og langt mer 
enn om vi skulle hatt pengene i 
banken, sier Bjørnsengen.

Hun viser til at gjennomsnitt-
lig årlig avkastning fra oppstart 
og fram til i dag, ligger på 6,34 
prosent, mens den i bank er 
3,22 prosent. 

Økonomisjefen er ikke be-

Gjerdrum eier aksjer i 22 selskaper

millioner saltet ned i olje og fisk

kommune pÅ BøRs:  Gjerdrum kommunes portefølje er på nær 400.000 aksjer fordelt på 22 
selskaper. Se oversikt over kommunenes engasjement til høyre på siden.   foto: ntB scanpix 

oslo: Ansatte i flyselska-
pet Norwegian føler seg 
tråkket på av sjefen Bjørn 
Kjos i hans nye bok. 
I boka «Høyt og lavt» som ble 
lansert tirsdag, blir ansatte blant 
annet karakterisert som svikere 
og beskyldt for å ville ødelegge 
selskapet.

Tillitsvalgt for pilotene, Halv-
or Vatnar, sier til NTB at han ikke 

norwegian-ansatte føler seg trakassert av kjos

Millioner saltet ned i olje og fisk 
 Romerikes Blad. 29.10.2015. Side: 14-15 
ELIN SVENDSEN 
© Romerikes Blad 
Les hele nyheten på http://ret.nu/3lIzuIsG
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Gjerdrum eier aksjer i 22 selskaper

millioner saltet ned i olje og fisk

kymret for kommunens plasse-
ringer.

– Det er ikke første gang vi 
opplever mindre avkastning 
enn budsjettert. Det har skjedd 
flere ganger tidligere.

Rapportering
Ordføreren og kommunestyret 

får finansrapportering to gan-
ger årlig.

– Burde kommunen endre 
aksjeporteføljen med tanke på 
nedgangen markedet opplever 
i oljebransjen?

– Jeg regner med at Pareto 
styrer dette på en måte som 
sørger for best avkastning, sier 

ordfører Anders Østensen (Ap). 
Han viser til at kommunen 

har hatt god avkastning og at 
verdien på plasseringene per i 
dag er på til sammen 111 millio-
ner kroner.

Paretos forvaltningshonorar 
i fjor var på 120.000 kroner.

norwegian-ansatte føler seg trakassert av kjos
forstår Kjos' behov for å tråkke 
på egne ansatte. Han mener Kjos 
har lyktes med å utvikle et stort 
flyselskap, men mislykkes i dia-
logen med og tilliten til sine pilo-
ter og kabinansatte.

— kynisk
— Vi ser en smilende og populær 
konsernsjef i mediene, men som 
ansatte opplever vi sviktende 
personalpolitikk fra en relativt 

kynisk sjef, sier Vatnar og nev-
ner pensjonsstriden i 2012 som 
eksempel.  

— Med et pennestrøk endret 
Kjos de ansattes tariffestede 
pensjon. Vi fikk saken opp i 
rettssystemet, og Norwegian ble 
dømt for bevisst og grovt avtale-
brudd, sier han.

— Lignende eksempler er det 
dessverre mange av, der ansatte 
blir overkjørt av ledelsen og 

presset så langt at vi må gå til sak 
mot eget selskap. Vi har vunnet 
alle disse rettssakene, men det 
sier noe om en sjef som ikke 
nødvendigvis ivaretar sine an-
satte på en god måte, sier Vatnar.

— Feil om tilsynet
I boka skildres blant annet et be-
søk de tillitsvalgte gjorde til 
Luftfartstilsynet i april 2013. 
Ifølge Kjos forsøkte de å stanse 

planene om å etablere langruter, 
noe han beskriver som et svik og 
en form for Kafka—prosess. 
Vatnar avviser at dette er tilfelle.

— Vi har aldri hatt noe ønske 
om å stanse langrutene til sel-
skapet, men vi har vært kritiske 
til bruk av asiatisk mannskap 
på bekostning av europeiske og 
norske arbeidstakere, sier han. 

Når det gjelder møtet med 
Luftfartstilsynet var det et møte 

som gjaldt problematikk knyttet 
til spisepauser og operative for-
hold, sier han.

— Hele referatet fra møtet leg-
ger vi fram for offentligheten slik 
at alle kan se at påstanden fra 
Kjos ikke er riktig, sier Vatnar.

NTB har fått adgang til møte-
referatet, som også omhandler 
ulik behandling av faste og kon-
traktsansatte flygere. 

(ANB-NTB) 

■ kommunenes aksjeR  
Gjerdrum kommune
Eier aksjer i 22 selskaper: Antall aksjer Aksjeprosent
Gjerdrum Næringshage 32 25,6
Farstad Shipping Asa 16700 0,0428
Dof Asa 38000 0,0342
Solstad Offshore Asa 11900 0,0308
Sparebank 1 Nord-Norge 28594 0,0285
Wih. Wilhelmsen Holding 12900 0,0277
Sparebanken Møre 2534 0,0257
Prosafe Se 49800 0,0211
Ausetvoll Seafood Asa 42300 0,0209
Lerøy Seafood Group Asa 11200 0,0205
Salmar Asa 18800 0,0166
Sparebank 1 Smn 21300 0,0164
Tgs Nopec Geophysical Company Asa 13600 0,0132
Ekornes Asa 4700 0,0128
Odfjell Se 7800 0,0019
Subsea 7 S.A. 17100 0,0051
Sparebank 1 Sr-Bank Asa 11200 0,0044
Yara international Asa 9200 0,0033
Orkla Asa 22300 0,0022
Norsk Hydro Asa 39700 0,0019
Statoil Asa 13373 0,0004
Skedsmo kommune
Eier aksjer i 8 selskaper: Antall aksjer Aksjeprosent
Lillestrøm Kulturbygg As 13500 96,4286
Skedsmo samfunnshus As 3570 66,1111
Strandveien 1 As 20 33,3333
Nedre Romerike Vannverk As 9 32,1429
Lillestrøm 2020 As 50 19,305
Kjeller Innovasjon As 27897 4,5214
Lørenskog kommune
Eier aksjer i 7 selskaper: Antall aksjer Aksjeprosent
Mailandveien 1 1 100
Strandveien 1 As 20 33,3333
Nedre Romerike Vannverk As 7 25
Nli Eiendomsinvest As 37 2,3125
Storebrand Private Investor Asa 1547033 0,7684
Prime Office Germany As 355 0,66339
Sveareal As 1680 0,3343
Nes kommune
Eier aksjer i 4 selskaper: Antall aksjer Aksjeprosent
Kanmer As 81 100
Nes Kulturhus As 1 100
Nes Arena As 25 5
Vardar As 353 0,7124
Aurskog-Høland
Eier aksjer i 3 selskaper: Antall aksjer Aksjeprosent
As Aurskog-Høland Utbyggingsselskap 9314 100
Bjørkelangen Stasjon As 500 41,6667
Haldenvassdragets Kanalselskap 17848 9,9989
Enebakk kommune
Eier aksjer i 3 selskaper: Antall aksjer Aksjeprosent
Alarmsentralen Brann Øst As 1418 2,1485
Øyeren Båtservice As 5 0,207
Prime Office Germany As 50 0,0893
Rælingen kommune
Eier aksjer i 3 selskaper: Antall aksjer Aksjeprosent
Aktivum Rælingen As 1 100
Strandveien 1 20 33,3333
Nedre Romerike Vannverk As 3 10,7143
Fet kommune
Eier aksjer i 2 selskaper: Antall aksjer Aksjeprosent
Nedre Romerike Vannverk As 2 7,1429
Øyeren Båtservice As 70 2,8974
Hurdal kommune
Eier aksjer i 1 selskap: Antall aksjer Aksjeprosent
Norske Skogindusrier Asa 66 0
Nittedal kommune
Eier aksjer i 1 selskap: Antall aksjer Aksjeprosent
Nedre Romerike Vannverk As 4 14,2857
Sørum kommune
Eier aksjer i 1 selskap: Antall aksjer Aksjeprosent
Nedre Romerike Vannverk As 3 10,7143
Ullensaker kommune
Eier aksjer i 1 selskap: Antall aksjer Aksjeprosent
Nes Arena As 25 5

Kilde: Aksjonærregisteret og Kommunal Rapport
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Millioner saltet ned i olje og fisk 
 Romerikes Blad Pluss. torsdag 29. oktober 2015, 09:18 
Elin Svendsen 
Gjerdrum: Gjerdrum er blant kommunene i Norge som
eier flest aksjer. Så langt har det vært god butikk. Som
eier av til sammen 393.033 aksjer i 22 selskaper,
ligger kommunen på 23. plass over kommuner i Norge
med flest aksjer.

Pengene er særlig plassert i off shore og fiskeindustri.
Det kommer fram av Aksjonærregisteret som nylig ble
offentliggjort.

 Per 1. mai var verdien på aksjeporteføljen cirka 30
millioner kroner. I tillegg har kommunen obligasjoner til
en verdi av 81 millioner kroner.

 Har tjent 58 mill.

 Gjerdrums budsjetterte inntekt på plasseringer og
renteinntekter i år er på totalt 4,5 millioner kroner.
Mens det så lyst ut i årets første fire måneder, er det
mørke skyer i horisonten nå. Ikke minst på grunn av
nedturen i oljebransjen.

 - Noen aksjer har hatt nedgang. Vi kommer ikke til å
klare det budsjetterte avkastningsmålet, sier
økonomisjef, Ingrid Wøllo Bjørnsengen.

 Om kommunen vil tjene på plasseringene i år, er for
tidlig å si.

 Ifølge økonomisjefen er det Pareto som forvalter
kommunens aksjeportefølje, obligasjoner og
bankinnskudd.

 - Det vil alltid være svingninger. Selv om det blir mindre
avkastning enn budsjettert i år, regner vi med en positiv
utvikling. Aksjeporteføljen består av solide selskaper
som leverer godt også i dag, sier Bjørnsengen.

 Hun legger til at kommunen har tiltro til den
forvaltningsjobben Pareto gjør. I fjor budsjetterte
kommunen med en avkastning på to millioner kroner.
Avkastningen endte til slutt på 3,6 millioner.

 Kroneavkastningen på porteføljen i perioden fra 2001
og fram til i dag, er på cirka 58,4 millioner, ifølge
økonomisjefen.

 Solgte e-verket

 Det var i 2001 at Gjerdrum gikk til innkjøp av aksjer.
Pengene som ble investert, kom fra salget av
kommunens e-verk, Gjermå Energi. Totalt ble det
investert nærmere 42 millioner kroner i norske aksjer
(15 prosent) og obligasjoner (85 prosent).

 - Hvis vi ser på avkastningene vi har hatt siden 2001
og fram til i dag, så har vi tjent godt på investeringene,
og langt mer enn om vi skulle hatt pengene i banken,
sier Bjørnsengen.

 Hun viser til at gjennomsnittlig årlig avkastning fra
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oppstart og fram til i dag, ligger på 6,34 prosent, mens
den i bank er 3,22 prosent.

 Økonomisjefen er ikke bekymret for kommunens
plasseringer.

 - Det er ikke første gang vi opplever mindre avkastning
enn budsjettert. Det har skjedd flere ganger tidligere.

 Rapportering

 Ordføreren og kommunestyret får finansrapportering
to ganger årlig.

 - Burde kommunen endre aksjeporteføljen med tanke
på nedgangen markedet opplever i oljebransjen?

 - Jeg regner med at Pareto styrer dette på en måte
som sørger for best avkastning, sier ordfører Anders
Østensen (Ap).

 Han viser til at kommunen har hatt god avkastning og
at verdien på plasseringene per i dag er på til sammen
111 millioner kroner.

 Paretos forvaltningshonorar i fjor var på 120.000
kroner.

 KOMMUNE PÅ BØRS: Gjerdrum kommunes portefølje
er på nær 400.000 aksjer fordelt på 22 selskaper. Se
oversikt over kommunenes engasjement til høyre på
siden. foto: NTB scanpix

© Romerikes Blad Pluss

Se webartikkelen på http://ret.nu/2ShtqT9M
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Kirketopper refset Statoil, eier selv aksjer i selskapet 
 VG Nett. tirsdag 03. november 2015, 18:45. Oppdatert onsdag 04. november 2015, 21:51 
Frank Haugsbø 
BERGEN (VG) Norske biskoper og kirkeledere har rast
mot Statoils oljesandprosjekt i Canada, og mot
planene om oljeutvinning i nordområdene. Samtidig
eier flere av dem aksjer i oljeselskapet.

Totalt eier fem personer med sentrale posisjoner i
kirkelige organer som har kritisert Statoil, nærmere
4000 aksjer i selskapet. Det viser en oversikt VG har
utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra
Aksjonærregisteret.

 Bjørg Tysdal Moe er nestleder i styret i kirkens eget
investeringsfond, Opplysningsvesenets Fond, som i
2012 vedtok å kvitte seg med alle Statoil-aksjer.

 Moe har 196 aksjer i Statoil, og var med på vedtaket
som ble gjort i protest mot selskapets oljesandprosjekt
i Canada. Til VG sier Tysdal Moe at det er banken
hennes som forvalter investeringene, og som har kjøpt
aksjene i Statoil.

 Bakgrunn: Kirken vraket Statoil

 - Ikke begeistret

 - Jeg er ikke begeistret for Statoil sitt engasjement i
oljesand. Men Statoil gjør også mye bra, sier Tysdal
Moe, som er varaordfører i Stavanger på sekstende
året og tidligere 2. nestleder i Kristelig Folkeparti.

 Fra kirkelig hold har det i flere år vært rettet hard kritikk
mot Statoils oljesandvirksomhet i Canada, som
kritikerne mener skader miljøet og forverrer levekårene
for urbefolkningen.

 Bakgrunn: Kirkelige aktører investerer i olje og gass

 I november 2012 signerte biskop i Borg, Atle
Sommerfeldt, et opprop fra Kirkemøtet, som
enstemmig vedtok at Statoils tjæresandprosjekt ikke
lar seg forsvare, ut fra hensynet til urfolks rettigheter.

 - Statoil er et oljeselskap med internasjonalt renomme,
kjent for høye etiske standarder. Det samme gjelder
Norge. Uten tjæresand kan vi beholde dette
renommeet, het det i erklæringen.

 Fikk aksjer i gave

 Ifølge Aksjonærregisteret hadde Sommerfeldt 100
aksjer i Statoil ved siste årsskifte. Sommerfeldt sier at
dette var en gave fra hans svigerfar til han og kona da
Statoil-aksjen ble lansert som en folkeaksje for mange
år siden.

 - Så langt har jeg ikke vurdert det slik at det er illegitimt
å ha aksjer i Statoil. Oljevirksomhet er en legitim og
lovlig virksomhet, som hele den norske
økonomienhøster fruktene av, sier han.

 Å selge aksjer i protest, slik Opplysningsvesenets Fond
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gjorde i 2012, karakteriserer biskopen som
symbolpolitikk han ikke helt har sansen for.

 - Jeg ser ikke problemet med å ha aksjer i et selskap
jeg kritiserer. Men vi må heletiden ha en løpende
diskusjon om den etiske legitimiteten i olje- og
gassvirksomheten.

 Husker du denne? Hjelpeorganisasjon investerte i
selskap de selv kritiserte

 Det er Kirkerådet som forbereder sakene som skal
behandles av Kirkemøtet og som skal effektuere
Kirkemøtes vedtak. Ett av medlemmene i Kirkerådet,
Sigurd Skollevoll fra Nord-Hålogaland bispedømme,
har 165 aksjer i Statoil.

 Samme aksjepost i Statoil har generalsekretær Berit
Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd, som sammen med
Samisk kirkeråd oppfordret Kirkemøtet til å kreve at
Statoil måtte trekke seg ut av oljesand.

 Hagen Agøy ser ingen problemer med å eie aksjer i
Statoil, samtidig som hun har vært med på å kritisere
selskapet.

 Ikke imot Statoil

 - Det gjør jeg egentlig ikke. Vi er ikke imot Statoil som
sådan, men vi er kritiske til deler av selskapets
virksomhet.

 I en kronikk i Aftenposten i vinter krevde biskopene Tor
B. Jørgensen (Sør-Hålogaland) og Olav Øygard (Nord-
Hålogaland) at regjeringen sørger for å bremse norsk
oljeutvinning og i stedet satser på arbeidsplasser som
hører hjemme i en grønn og fornybar fremtid.

 Utspillet førte til sterke reaksjoner i oljebransjen, og to
stortingsrepresentanter meldte seg ut av statskirken i
protest mot utspillet.

 Ofrer klima og miljø

 - Kirken og miljøbevegelsen har sett oss lei på at

regjeringen nok en gang ofrer klima og miljø for å sikre
en utdatert og klimafiendtlig oljenæring, skrev
Jørgensen og Øygard i kronikken, som også var signert
leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken og
forbundsleder John Leirvaag i Norsk
Tjenestemannslag.

 Jørgensen, som 1. januar neste år blir avløst av Ann-
Helen Fjeldstad Jusnes som biskop i Sør-Hålogaland,
har en aksje i Statoil. Den skaffet han seg ikke i
investerings- eller spareøyemed.

 - Det er en aksje jeg kjøpte for å få tilgang til
informasjon og for å kunne delta i Statoil-sammenheng
i forbindelse med en aksjon mot oljesand for noen år
siden, sier Jørgensen til VG.

 Bjørg Tysdal Moe er ikke den eneste i styret i
Opplysningsvesenets Fond som har aksjer i Statoil.
Styremedlem Lars Martin Lunde hadde ved årsskiftet
3281 aksjer i selskapet. Han ble valgt inn i styret i 2013,
året etter at vedtaket om å selge fondets Statoil-aksjer
ble gjort, og deltok ikke i behandlingen av dette
spørsmålet.

 Ser ikke noe problem

 - Jeg jobbet 25 år i Norsk Hydro, og disse aksjene fikk
jeg i forbindelse med overføringen av Hydros
oljevirksomhet til Statoil. Jeg ser ikke noe problem
med å ha Statoil-aksjer samtidig som jeg sitter i styret i
Opplysningsvesenets fond, sier Lunde, som også er
administrerende direktør i et av landets største
pensjonsfond.

 Opplysningsvesenets Fond forvalter verdier for rundt
2,7 milliarder kroner, i form av fast eiendom og
verdipapirer. Fondet er en av landets største
grunneiere og eier og forvalter blant annet over 400
presteboliger.

 Kirken ikke alene: Miljø-ansatte investerte i Statoil

 Da Bjørg Tysdal Moe var med på vedtaket om å selge
alle fondets direkteeide Statoil-aksjer i 2012, ble det
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også vedtatt at fondet skulle innløse alle aksjefond
som hadde Statoil-aksjer i porteføljen. Totalt ble det
solgt aksjer for rundt 25 millioner kroner.

 Til VG presisere Tysdal Moe at hun har aksjer i Statoil
gjennom forvaltningen i sin lokale bank.

 - Banken som har kjøpt

 - Jeg har ikke kjøpt aksjer i Statoil selv, det er det
banken som har gjort, men jeg får selvfølgelig
oversikter over porteføljen, sier hun.

 Moe sier det er praktiske grunner til at hun har valgt å
la banken forvalte investeringene.

 - Jeg klarer ikke å ha oversikt over mange
enkeltselskaper. Ut fra min rolle som varaordfører i
Stavanger har jeg også funnet det riktig å ha en passiv
rolle i forhold til dette.

 Moe sier hun ikke har vurdert å kvitte seg med de 196
aksjene.

 - Har du noen gang vært på en generalforsamling i
Statoil?

 - Nei, men det har andre representanter for
Opplysningsvesenets fond vært.

 - Er uproblematisk

 Sigurd Skollevoll, medlem i Kirkerådet, sier at han
kjøpte de 165 aksjene i Statoil i forbindelse med
delprivatiseringen av selskapet i 2001.Han synes det er
uproblematisk å eie aksjer i Statoil og samtidig kritisere
virksomheten deres.

 - At et selskap i en sak tar valg man er uenig i,er alene
ikke nok til at man har en moralsk plikt til å selge
aksjene, sier Skollevoll, som i dag er prost i Senja
prosti.

 - Men det var nettopp det kirkens eget
investeringsfond, Opplysningsvesenets, fond gjorde i

2012?

 - Ja, men fondet var en større aksjeeier. Det ble lagt
mer merke til, og var en mer synlig handling, sier han.

 VILLE VEKKE POLITIKERNE: Biskop Tor B. Jørgensen
(t.v.) og daværende generalsekretær Atle Sommerfeldt
i Kirkens Nødhjelp fotografert utenfor Stortinget i 2009,
da partienes miljøpolitiske talspersoner fikk overrakt
vekkerklokker. Sommerfeldt er i dag biskop i Borg.

 Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

 SOLGTE SEG UT: Vedtaket i styret i
Opplysningsvesenets Fond (OVF) i 2012 om å selge
alle direkteeide aksjer i Statoil kom etter at
generalforsamlingen i Statoil flere ganger hadde stemt
ned forslag om å droppe sitt engasjement i oljesand.
Bildet er fra Statoil sitt anlegg i Leismer, Canada.

 Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

 KIRKEMØTET: Kong Harald var på plass
underKirkemøtet i 2012, som enstemmig vedtok et
opprop mot Statoils oljesandvirksomhet i Canada. Til
venstre for kongen sitter biskop Helga Haugland
Byfuglien, som er den norske kirkes preses.

 Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

 EIER STATOIL-AKSJER: Bjørg Tysdal Moe (t.v) er
nestleder i styret i Opplysningsvesenets fondHer er hun
fotografert på KrFs landsmøte i mai i år, sammen med
partiets første nestleder Dagrun Eriksen.

 Foto: Ned Alley, NTB scanpix

 STERKE PROTESTER: Flere i kirken har engasjert seg
sterkt mot planene om oljevirksomhet i nordområdene.
Her aksjonerer Greenpeace mot Statoils planer om
leteboring ved Bjørnøya i mai i fjor.

 Foto: GREENPEACE

 EIER STATOIL-AKSJER: Berit Hagen Agøy er
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generalsekretær i Mellomkirkelig råd, som tok initiativ
til et opprop mot Statoils oljesandvirksomhet i Canada.

 Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

© VG Nett
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Milliondryss over Namdalen etter Pharmaq-salget 
 Trønder-Avisa. onsdag 04. november 2015, 18:32 
Håkon Okkenhaug 
Sju namdalinger tjener mer enn en million på salget av
Pharmaq. Totalt går 58 millioner kroner til Namdalen
etter salget.

Gjennom selskapet Salar invest eier rundt 40 ansatte i
Pharmaq og interessenter i Namdalen aksjer for
millioner i selskapet gjennom Salar invest.

 Salar invest eier 12,81 prosent av Pharmaq. De får et
sted mellom 610 og 650 millioner kroner for denne
posten etter salget på 6,5 milliarder norske kroner for
hele Pharmaq.

 Tar man utgangspunkt i en verdi av Salar invest på
630 millioner kroner vil det gi en verdi på 2,03 kroner
per aksje.

 Største aksjonær er administrerende direktør Morten
Nordstad. Han får 120 millioner kroner for sin
aksjepost. Av de 40 aksjonærene i Namdalen er det
fabrikksjef Arne Marius Fiskum som kommer best ut.
Han får 29,3 millioner kroner.

 Her er lista over de som tjener mer enn en million på
salget:

 Arne Marius Fiskum: 29,3 millioner

 Inger Kvitvang: 7,7 millioner

 Bernt Kristian Melgård: 3,7 millioner

 Marit Dahle: 2,2 millioner

 Tore Rotvik: 2,2 millioner

 Trude Parnas: 1,8 millioner

 Anne Berit Romstad, 1,5 millioner

 (Summene er beregnet ut fra antall aksjer de
forskjellige hadde ved årsskiftet 2014/2015. Kilde:

Aksjonærregisteret)

 - Jeg har ikke tenkt noe på hva jeg skal bruke pengene
på. Jeg kom inn tidlig i bedriften og har vært gjennom
gründerfasen. Jeg har brukt mye tid på å få til dette
selskapet bra, og skal fokusere på det videre, sier Arne
Marius Fiskum.

 Vil styrke veksten

 I 2013 kjøpte det britiske oppkjøpsfondet Permira
Pharmaq for 1,3 milliarder kroner. Når de nå solgte var
prisen økt til 6,5 milliarder kroner. Fratrukket gjeld på
900 millioner er det rene salget 5,6 milliarder.

 Kjøperen Zoetis driver også innen dyremedisin, men
på andre områder enn fisk, som er Pharmaqs
spesialitet.
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 - Skal vi vokse videre er dette en god måte å gjøre det
på. Hvis vi skulle fortsatt for oss selv måtte vi bygget
opp en stor organisasjon rundt i nye markeder. Der er
Zoetis tilstede i dag, sier Fiskum.

 Pharmaq bygger nå opp en virusfabrikk på Kløfta.

 Foto: Marius Langfjord

© Trønder-Avisa
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Reagerer på kirketoppenes Statoil-investeringer: - Bør ikke
eie aksjer 
 VG Nett. onsdag 04. november 2015, 20:25. Oppdatert 21:36 
Frank Haugsbø 
BERGEN (VG) - Kirkelederne bør kvitte seg med
eierandelene sine i Statoil, sier leder i Framtiden i våre
hender, Arild Hermstad.

Totalt eier fem personer med sentrale posisjoner i
kirkelige organer som har kritisert Statoil for selskapets
oljesandvirksomhet i Canada og oljeleting i
nordområdene, nærmere 4000 aksjer i selskapet.

 Det viser en oversikt VG har utarbeidet på bakgrunn av
informasjon fra Aksjonærregisteret.

 Blant kirketoppene som har eierandeler i Statoil er
biskop Atle Sommerfeldt og Bjørg Tysdal Moe,
nestleder i styret i kirkens eget investeringsfond,
Opplysningsvesenets Fond.

 Tysdal Moe var i 2012 med på vedtaket om at fondet
skulle kvitte seg med alle Statoil-aksjer, i protest mot
selskapets oljesandvirksomhet i Canada.

 Hermstad mener kirkeledere som engasjerer seg i
kampen mot oljesandutvinning og boring i
nordområdene ikke bør eie aksjer i Statoil, eller andre
selskaper innen olje- og gassektoren.

 - Ville gitt mer troverdighet

 - Det ville gitt mer troverdighet til kirkens beslutninger
om sentrale ledere ikke eide disse aksjene i selskapet.
Det ville styrket kirkens miljøarbeid, sier Hermstad.

 Han oppfordrer kirkelederne til å selge eierandelene
sine.

 - Min oppfordring er at de møter opp på Statoils
generalforsamling og protesterer mot oljesand og
oljeboring i nord. Men da trengs det bare en enkelt
aksje, sier Hermstad.

 Generalsekretær Nina Jensen i miljøorganisasjonen

WWF sier at de har en rekke gode forslag til hva de
heller kan sette pengene sine i.

 Viktig med kritiske aksjeeiere

 - Ledende investorer over hele verden plasserer nå
penger i fornybar energi, det er både innbringende
økonomisk og for planeten vår. Når det er sagt: Det er
viktig at Statoil har aksjeeiere som er kritiske til den
massive satsingen på fossil energi og bruker
stemmeretten og taleretten sin på Statoils
generalforsamling til å påvirke selskapet i en fornybar
retning.

 - Er dette troverdig, i forhold til kirkens
miljøengasjement?

 - Den norske kirke som institusjon, og mange aktører i
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den, har gitt svært gode bidrag i klimadebatten her
hjemme de siste årene. Dette er del av en internasjonal
trend, der vi ser at paven er den aller tøffeste. Jeg er
ikke i tvil om at dette har vært med på å skape det
sterke engasjementet vi nå ser for et grønt skifte i
Norge, som senest kom til uttrykk i årets
kommunevalg.

 OPPFORDRER TIL PROTEST: Arild Hermstad er leder i
Framtiden i våre hender.

 Foto: Trond Solberg, VG

 EIER STATOIL-AKSJER: Bjørg Tysdal Moe (t.v.) er
nestleder i styret i Opplysningsvesenets fond Her er
hun fotografert på KrFs landsmøte i mai i år, sammen
med partiets første nestleder Dagrun Eriksen.

 Foto: Ned Alley, NTB scanpix

 MILJØVERNER: Leder i WWF Norge, Nina Jensen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

© VG Nett

Se webartikkelen på http://ret.nu/Jk1iJclk
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For bestilling av verker, send mail til kunst@vl.no eller ta kontakt på 22 310 330.
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65x87cm (ink porto og avgift)

Illustratør og billedkunstner. Siden 1995 
har hun arbeidet parallelt som illustratør 
og billedkunstner, og blitt enav Nordens 
mest etertraktede illustratører.

Anne Kristin  
Hagesæther

Jan arild Holbek
jan.arild.holbek@vl.no

– Jeg ser ikke problemet med å 
ha aksjer i et selskap jeg kritise-
rer. Men vi må hele tiden ha en 
løpende diskusjon om den etiske 
legitimiteten i olje- og gassvirk-
somheten, sier Borg-biskop Atle 
Sommerfeldt til VG.

Fra kirkelig hold har det i flere 
år vært rettet hard kritikk mot 
Statoils oljesandvirksomhet i 
Canada, som kritikerne mener 
skader miljøet og forverrer leve-
kårene for urbefolkningen.

Atle Sommerfeldt var saks-
ordfører da Kirkemøtet i 2012 
i saken Skaperverk og bære-
kraft, der det i vedtaket kreves 
at «norske myndigheter sørger 
for at Statoil trekker seg ut av de 
omstridte oljesand-prosjektene 
i Canada».

Sommerfeldt var general-
sekretær i Kirkens Nødhjelp 
(KN) før han ble biskop. KNs ung-

domsorganisasjon, Changema-
ker, var en pådriver for å presse 
det statlige kirkefondet, Opplys-
ningsvesenets fond (OVF), til å få 
Statoil til å snu – eller til å selge 
aksjeposten i selskapet.

Statoil snudde ikke. OVF, kir-
kelige miljøer og miljøorganisa-
sjoner klarte ikke å få Statoil til å 
snu, og det endte med at kirke-
fondet i 2012 vedtok å kvitte seg 
med alle Statoil-aksjer.

Å selge aksjer i protest, slik 
Opplysningsvesenets fond 
gjorde , karakteriserer biskop 
Sommerfeldt som symbolpoli-
tikk som han ikke helt har san-
sen for.

VG har med utgangspunkt i 
Aksjonærregisteret funnet fem 
såkalte kirketopper som har 
kritisert Statoil og som selv har 
 aksjer i selskapet: I tillegg til 
Sommerfeldt er det biskop Tor B. 
Jørgensen, generalsekretær Berit 
Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd 
for Den norske kirke, prost og 

kirkerådsmedlem  Sigurd Skol-
levoll og Bjørg Tysdal Moe nest-
leder i styret for Opplysnings-
vesenets Fond.

For Atle Sommerfeldts del 
dreier dette seg om 100 aksjer 
som han og kona fikk i familie-
gave da Statoil-aksjen ble lansert 
som en folkeaksje for mange år 
siden. Etter hva Vårt Land kjen-
ner til, er samlet verdi på bisko-
pens aksjepost om lag 14.000 
kroner.

– Så langt har jeg ikke vurdert 
det slik at det er illegitimt å ha 
aksjer i Statoil. Oljevirksomhet er 
en legitim og lovlig virksomhet, 
som hele den norske økonomien 
høster fruktene av, sier biskop 
Sommerfeldt til VG.

– En privatsak. Kirkerådets 
valgte leder, Svein Arne Lindø, 
sier til Vårt Land at han selv ikke 
har aksjer i Statoil.

– Jeg har ingen kommenta-
rer til at andre personer med 
kirke lige lederverv har slike 

 saker. Det må være en privatsak 
hvilke  konsekvenser man trek-
ker av prinsipielle synspunkter 
på  deler av et selskaps virksom-
het, sier Lindø.

Changemaker ønsker ikke å 
kommentere «enkeltpersoners 
individuelle handlinger»:

– Vi synes ikke det er vår opp-
gave å kommentere hva indivi-
der gjør. Men både enkeltperso-
ner, fond og organisasjoner har 
et ansvar for hvor de plasserer 
penger og hva de velger å gjøre 
for å påvirke selskapenes adferd, 
sier leder Hanne Sofie Lindahl til 
Vårt Land.

Biskop Tor B. Jørgensen har 

Statoil-refsere 
har aksjer selv
OLJEMOTSTAND: Norske biskoper og kirkeledere har rast mot Statoils  
 oljesandprosjekt i Canada og mot planene om oljeutvinning i nord
områdene. Samtidig eier flere av dem aksjer i oljeselskapet.

KirKen og Klimaet

 Y Den norske kirke har et 
mangeårig, sterkt miljøenga-
sjement. Det har vært mange 
intense debatter om hvor 
konkret kirken kan og bør 
uttale seg i kontroversielle 
politiske spørsmål. En rekke 
politikere har protestert, 
noen også ved å melde seg ut 
av kirken.

 Y I 2012 vedtok Kirkemøtet 
prosjektplanen Skaperverk 
og bærekraft, der «kravet 
om at norske myndigheter 
sørger for at Statoil trekker 
seg ut av de omstridte olje-
sand-prosjektene i Canada» 
støttes. Kirkemøtet krevde 
«gjennomgang og oppryd-
ding i offentlige norske in-
vesteringer. Det må legges 
overordnet vekt på etiske 
retningslinjer basert på hen-
syn til miljø, forbruk og rett-
ferd, og investeringsprofilen 
må være gjennomsiktig».

Statoil-refsere har aksjer selv 
 Vårt Land. 05.11.2015. Side: 14,15 
Jan Arild Holbek 
© Vårt Land 
Les hele nyheten på http://ret.nu/cM3sc00N
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Frank, Kirras onkel og veteran i 
hundeløpet, er forsvunnet. Kirra 
og Reef kommer raskt på sporet 
av ham, men samtidig blir de 
presentert for annen opprivende 
informasjon. Noen har kidnap-
pet Franks datter.

Følg søsknene McKenna på stadig nye eventyr. Spenningsserie 
fra Alaska. 

BØKENE KJØPER DU I DIN LOKALE BOKHANDEL 
ELLER PÅ WWW.LUNDEFORLAG.NO

En iransk professor, hans kone 
og to barn må flykte fra Iran. 
Familien blir skilt, og faren når 
etter hvert fram til en slektning 
i Østerrike.

På det kristne senteret Oasen 
utenfor Wien arbeider frivillige 
utrettelig i møte med en økende 
flyktningestrøm. Hvordan kan de 
hjelpe en muslimsk flyktning å 

bli gjenforent med familien? Hvor mye er de villige til å sette 
på spill, og hva vil det gjøre med dem?

Elizabeth Musser
PÅ DEN ANDRE 
SIDEN AV FJELLENE

Kr 329,-

Julianna Deering
HJERTESTIKK
HERREGÅRDSMYSTERIENE 2

Dani Pettrey
SABOTERT
ALASKA-SERIEN 5

Alaska-serien

Kr 229,-

Drew Farthering er en klassisk 
1930-talls romanhelt: kjekk, 
sympatisk, rik og innehaver av 
et sjarmerende gods på den en-
gelske landsbygda.

Pikene faller som fluer, og li-
vet smiler – hadde det bare ikke 
vært for alle mordene. Uhygge-
lige hendelser inntreffer stadig 
nærmere hans eget ærverdige 
familiegods. Hva betyr de kryptiske beskjedene? Hvor peker de 
antikke hattenålene? Når politiet står fast, må detektiv Farthe-
ring ordne opp, aller helst før ettermiddagsteen blir kald.

Spenningsroman med humor og hjerte, 
en historie om forsoning, tillit, tro og mot.

Kr 229,-

HERREGÅRDSMYSTERIENE 1

LØGNENS LABYRINT

En underholdende krimroman i Agatha 
  Christies ånd, fra 1930-tallets England.Kr 229,-

Kr 229,-Kr 229,-Kr 229,-Kr 129,-

Bård Bøe
bard.kristian.boe@vl.no

I dag skal Trosopplæringsprisen 
2015 deles ut under Trosopplæ-
ringskonferansen i Lillestrøm.

Prisen «tildeles menigheter, 
samarbeidsenheter, organisa-
sjoner eller grupper som på en 
særlig måte har fremmet tro-
sopplæring og kirkelig under-
visning». Ansvarlig for prisen er 
IKO, Kirkerådet og den kirkelige 
interesseorganisasjonen KA. Det 
er tre nominerte.

Klima . I Helgeland har 
 menighetene Hemnes, Kor-
gen og Bleikvassli gått sammen 
for å løfte klimaengasjementet 
blant konfirmanter i opplegget 
«Klima konfirmant». Dette har 
ført til at de nå er nominert til 
Trosopplæringsprisen.

Gjennom et frivillig tillegg til 
det ordinære konfirmantoppleg-
get, skal ungdommene lære at 
hvert enkelt menneske «er en 

Guds forvalter av natur og miljø».
Opplegget kulminerer rundt 

en 2-timers tur til øya Lovund, 
der de observerer lundefugler, 
og en dagstur der de lærer om 
sørsamisk kultur.

Ungdomsklubb. «Thank God 
It’s Friday» (TGIF) er også nomi-
nert. Det er et samarbeid mellom 
de syv menighetene i Åsane pro-
sti i Bergen. Én fredag i måne-
den møter mellom 30 og 70 ung-
dommer opp i kirken for å spise, 
«chille», «quizze» og lovsynge.

Juryen løfter frem samarbeidet 
mellom menighetene i prostiet 
som forbilledlig.

Leksehjelp. Den siste nomi-
nerte til prisen er «Kompis» i 
Haga kirke i Samnanger. Barn 
fra 5.-7. klasse kan hver onsdag 
etter skoleslutt få hjelp til lekser. 
På «Kompisklubben» får barna 
foruten leksehjelp et varmt mål-
tid og tid til lek, moro og den faste 
posten «Online», som er et opp-
legg der bibeltekster som hand-

ler om rettferdighet og vennskap 
blir løftet opp. 

Juryen løfter frem dette arbei-
det, fordi det er det eneste tilbu-
det av sitt slag i Samnanger.

Prisen innebærer 50.000 kro-
ner og et kunstverk av kunstner 
Helge Bøe.

Vil hedre kirkesamarbeid
TROSOPPLÆRING: Juryen har i år valgt å løfte frem samarbeid mellom menigheter, 
klimaengasjement og leksehjelp til Trosopplæringsprisen.

KLIMA: «Klimakonfirmant» i 
 Helgeland i er Nordland nominert 
til Trosopplæringsprisen. 
 Foto: Hemnes kirke 

DEMONSTRASJON: Biskop Tor B. Jørgensen og generalsekretær Atle Sommerfeldt (i bakgrunnen) fra Kirkens 
Nødhjelp ledet i 2009 en prosesjon fra Trefoldighetskirken i Oslo til Stortinget. Kirkelederne oppfordret politi-
kerne til fem års letepause. Dette førte til en opphetet debatt om oljeutvinning, klima og kirkenes politiske rolle. 
 Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

markert seg sterkt som debattant 
i klima- og oljepolitiske debatter. 
Han eier bare én Statoil-aksje, 
og den skaffet han seg ikke i in-
vesterings- eller spareøyemed.

– Det er en aksje jeg kjøpte for 
å få tilgang til informasjon og for 
å kunne delta i Statoil-sammen-
heng i forbindelse med en aksjon 
mot oljesand for noen år siden, 
sier Jørgensen til VG.

– Uproblematisk. Berit  Hagen 

Agøy er generalsekretær i Mel-
lomkirkelig råd, Den norske 
kirkes spesialorgan for inter-
nasjonale, mellomkirkelige og 
sosialetiske spørsmål. Hagen 
Agøy har 165 Statoil-aksjer, og 
hun ser ingen problemer med å 
eie disse aksjene, samtidig som 
hun har vært med på å kritisere 
selskapet.

Prost Sigurd Skollevoll, som 
er medlem i Kirkerådet, har 165 
Statoil-aksjer.

– At et selskap i en sak tar valg 
man er uenig i, er alene ikke nok 
til at man har en moralsk plikt til 
å selge aksjene, mener Skollevoll.

Bjørg Tysdal Moe er nestleder 
i styret i Opplysningsvesenets 
Fond. Hun har 196 aksjer i Sta-
toil, og var med på vedtaket som 
ble gjort i 2012.

– Jeg er ikke begeistret for Sta-
toil sitt engasjement i oljesand. 
Men Statoil gjør også mye bra, 
sier hun.
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Refser Statoil - eier aksjer i selskapet 
 Troms Folkeblad. torsdag 05. november 2015, 12:17 
Trond Sandnes 
Samtidig som flere biskoper og kirkeledere eier aksjer
i Statoil, raser de mot selskapets oljesandprosjekt i
Canada. FINNSNES: I tillegg går de hardt ut mot
planene om oljeutvinning i nordområdene.

Totalt eier fem personer med sentrale posisjoner i
kirkelige organer som har kritisert Statoil, nærmere
4000 aksjer i selskapet. Det viser en oversikt avisen VG
har utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra
Aksjonærregisteret.

 - Kan være uenig

 Sigurd Skollevoll, medlem i Kirkerådet og prost i Senja
prosti, sier til VG at han kjøpte de 165 aksjene i Statoil i
forbindelse med delprivatiseringen av selskapet i
2001.Han synes det er uproblematisk å eie aksjer i
Statoil og samtidig kritisere virksomheten deres.

 - At et selskap i en sak tar valg man er uenig i, er alene
ikke nok til at man har en moralsk plikt til å selge
aksjene, sier Skollevoll.

 - Synlig handling

 VG spør om det ikke nettopp var det kirkens eget
investeringsfond, Opplysningsvesenets, fond gjorde i
2012.

 - Ja, men fondet var en større aksjeeier. Det ble lagt
mer merke til, og var en mer synlig handling, sier han til
avisen.

 I en kronikk i Aftenposten i vinter krevde biskopene Tor
B. Jørgensen i Sør-Hålogaland og Olav Øygard i Nord-
Hålogaland at regjeringen sørger for å bremse norsk
oljeutvinning, og i stedet satser på arbeidsplasser som
hører hjemme i en grønn og fornybar fremtid.

 Utspillet førte til sterke reaksjoner i oljebransjen, og to
stortingsrepresentanter meldte seg ut av statskirken i
protest mot utspillet.

 Prost og medlem i Kirkerådet, Sigurd Skollevoll mener
det er uproblematisk å eie aksjer i og samtidig kritisere
et selskap. Foto: Trond Sandnes

© Troms Folkeblad

Se webartikkelen på http://ret.nu/KUWnwyIF
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Har laget søkbart aksjonærregister og alle er med 
 Journalisten. fredag 06. november 2015, 07:51. Oppdatert lørdag 07. november 2015, 11:01 
Martin Huseby Jensen 
I løpet av en helg gjorde Terje Sørbø i Mediebruket
Access og Excel unødvendig for å søke i
Aksjonærregisteret. Martin Huseby Jensen 06.
november 2015 kl. 07:45 Oppdatert: 06. november
2015 kl.

11:35

 For et par uker siden ble vi gjort oppmerksom på
tjenesten aksjeeiere.no gjennom denne tweeten:

 Enkelt søk i aksjonærregisteret:

 - Terje Sørbø (@tersor) October 29, 2015

 En enkel tjeneste; en søkemotor med samtlige som
eier en eller flere aksjer i Norge. Ikke lenger sortering
gjennom Excel og Access, bare å google. Bak
prosjektet står tidligere Firda og Amedia-leder Arild F.
Nybøs Mediebruket. Selve ideen var det selskapets
utviklingsleder Terje Sørbø som fikk.

 - Den oppstod da han oppfattet at en del av
forklaringen for å hemmeligholde aksjonærregisteret
var at det var så vanskelig rent teknisk å gjøre
registeret tilgjengelig. Etter at Vegard Venli hadde fått
innsyn i utvalgte data fra alle oppføringene i registeret,
spurte vi Skatteetaten om også vi kunne får en kopi av
registeret, forteller Nybø.

 30 timers arbeid

 Joda, registeret fikk de. Norsk Redaktørforening hadde
på dette tidspunktet lagt registeret tilgjengelig i Excel-
og Access. Fortsatt litt utilgjengelig. Utviklerne kastet
seg over prosjektet motivert av nysgjerrighet. Sørbø
begynte i en helg, og mandagen etter var registeret en
søkbar nettside.

 Etter å ha finpusset de neste par dagene, og gjorde
navnene klikkbare slik at man blant annet kan se hvilke
andre som eier aksjer i samme bedrift, ble tjenesten

lansert.

 Så langt har kanskje ikke trafikken vært formidabel,
med noen hundre unike hver dag. Nybø forteller at de
ser at noen bruker tjenesten til enhver tid.

 - Vi har ikke markedsført den, utover å spre ryktet i
sosiale medier. Og vi er spent på hvordan serveren
takler trafikken dersom mange er inne og søker
samtidig. Selv om vi har skrudd systemet for å takle
stor pågang.

 Vanlig del av økonomien

 - Noen vil helt sikkert kalle dette også for snoking, som
med skattelistene. Personlig tror jeg den vanlige
innbygger og næringslivet selv har interesse i at dette
er åpent for alle, sier Vegard Venli.
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 Vegard Venli. Foto: Martin Huseby Jensen

 Han sier at selv om det ikke er noen store forskjeller
fra det tjenester som Bizweb, Proff eller Purehelp har,
er det likevel mer omfattende i den forstand at alle
som eier én aksje er med. Det har ikke de andre nevnte.
Personlig ønsker han initiativet velkommen.

 - Aksjer er en vanlig ting som er en del av økonomien
vår, ikke noe snuskete og derfor trenger vi ikke heller
hemmelighold, sier Venli.

 Nybø forteller at de var forberedt på at det ville komme
negative reaksjoner på tjenesten.

 - Men de eneste vi har fått reaksjoner fra hittil er fra
revisorer og investorer som ikke visste at det var åpnet
for innsyn i registeret. Om det kommer en debatt om
hvorvidt slike data bør være tilgjengelige på nett eller ei,
så får vi ta den når den kommer. Men etter vår mening
har vi ikke gjort annet enn å gjøre dataene som alt var
åpne for innsyn litt mer tilgjengelige.

 (Takk til Ernst Larsen som påpekte aparte
bokstavering av Excel.)

 På 30 timer fikk Terje Sørbø (til venstre) søkemotoren
på plass forteller Arild F. Nybø. Foto: Mediebruket

© Journalisten

Se webartikkelen på http://ret.nu/I2D04PX7
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STATENS VEGVESEN 21 Vegvesen-ansatte eier aksjer for
millioner hos etatens største leverandører 
 Teknisk Ukeblad. fredag 06. november 2015, 10:15. Oppdatert 11:20 
Veidekke-sjef Arne Giske hadde grunn til å smile da
han i sommer signerte Norges største veikontrakt. 2,3
milliarder kroner for ny motorvei mot Bergen.
Kjøperen Statens vegvesen er entreprenørens største
kunde.

14 prosent av inntektene kom derfra i fjor.

 Samtidig har en rekke byggeledere og prosjektledere i
nettopp Statens vegvesen plassert sparepengene sine
i Veidekke.

 17 Vegvesen-ansatte eier Veidekke-aksjer verdt til
sammen 7,6 millioner kroner. Det viser en
gjennomgang av aksjonærregisteret gjort av Teknisk
Ukeblad (se faktaboks).

 Investeringen kan ha vært lønnsom. Siden i fjor har
Veidekke-aksjene økt i verdi med over 50 prosent.

 Vegvesenet skulle spare og valgte spansk:

 Eier for 15 millioner

 Vegvesen-ansatte eier aksjer i Vegdekke, AF Gruppen
og Multiconsult for til sammen 15 millioner kroner,
viser oversikten vår.

 Felles for mange av de ansatte, er at de tidligere har
jobbet for disse selskapene. Statens vegvesen er
storkunde hos alle selskapene.

 Vi har kun sett på aksjeposter verdt mer enn 100.000
kroner, ut fra snittkurs siste måned.

 Oversikt:

 Interessekonflikter

 Aksjepostene kan føre til en rekke interessekonflikter,
ifølge eksperter på habilitet.

 - Her må man være svært nøye med
inhabilitetsspørsmålet, skriver jusprofessor Jan
Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

 - Når det er tale om så store eierinteresser, og
kontrakter av betydelig økonomisk verdi, må de
personer det gjelder være inhabile og avstå fra enhver
medvirkning på alle trinn i saker der det aktuelle
firmaet er en mulig kontraktspart, fortsetter han.

 Jusprofessor Eivind Smith mener at ansatte i en
statlig etat bør være varsomme med å eie aksjer i
selskaper der etaten er en sentral kunde.

 - Dels for å forebygge at det oppstår
inhabilitetssituasjoner og dels av hensyn til tilliten i sin
alminnelighet, sier Smith, som er professor i offentlig
rett ved Universitetet i Oslo.
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 Ingeniør eide for 6 millioner

 2013 var et gullår for AF Gruppen. Selskapet satte
blekket på kontrakter verdt til sammen 2,6 milliarder
kroner med Statens vegvesen. Etaten er én av de
største kundene hos den fremgangsrike entreprenøren.

 Å plassere sparepenger i AF Gruppen, kan ha lønt seg
for flere av dem som nå jobber i Statens vegvesen.
Børsrakett og børsvinner går igjen i omtalen av
selskapet som har mangedoblet markedsverdien de
siste årene.

 En ingeniør i Vegvesenet hadde ved årsskiftet aksjer i
AF Gruppen som i dag ville vært verdt over 6 millioner
kroner. Han har solgt seg ned og eier nå aksjer for 3,9
millioner kroner hos entreprenøren.

 Ingeniøren er ikke et enkelttilfelle. Seks ansatte i
Statens vegvesen eier aksjer i AF Gruppen for til
sammen 7,2 millioner kroner.

 I tillegg har én Vegvesen-ansatt aksjer for 200.000 i
Multiconsult, etter å ha arbeidet der.

 Har ikke samlet oversikt

 Statens vegvesen har ikke egne regler eller ordninger
som omhandler eierskap eller handel med verdipapirer.
De bruker lovverket og Statens etiske retningslinjer (se
faktaboks).

 - Vi er selvfølgelig kjent med at ansatte i Vegvesenet
eier aksjer, men vi har ikke noe samlet oversikt eller
register over det, sier Vidar Lødrup, direktør for HR og
administrasjon i Vegdirektoratet.

 Vidar Lødrup er direktør for HR- og
administrasjonsavdelingen i Vegdirektoratet. Foto:
Henriette Busterud/Statens Vegvesen

 - Kan dette føre til interessekonflikter?

 - For det første har vi ingen grunn til å anta at dette
med eierinteresser ikke håndteres på en stødig og

korrekt måte. Det er det grunnleggende inntrykket vi
har. Så er det også slik at Vegvesenet er en stor aktør,
så vi må være ekstra varsomme og utøve betydelig
profesjonalitet, både den enkelte ansatte og ledelsen,
sier han.

 Han legger til at de er opptatt av at Vegvesenets
aktivitet skal være i henhold til regelverket.

 - Alle aktører skal ha stor tillit til oss, sier Lødrup

 Les også:

 Forstår spørsmål

 - Skjønner du at folk kan reagere på at ansatte eier
aksjer i selskaper der Vegvesenet er en viktig kunde?

 - Ja, jeg skjønner at det kan stilles spørsmål ved det
og så tenker jeg at et slikt spørsmål må ledsages av å
se om vi faktisk håndterer praksisen på en forsvarlig
måte. Det mener vi at vi gjør, sier Lødrup.

 - Hvordan kan dere håndtere praksisen på en
forsvarlig måte, når dere ikke har en samlet oversikt
eller register over ansattes eierposter?

 - Forsvarlig håndtering handler ikke kun om registre.
Det handler om holdninger og profesjonalitet hos
medarbeiderne våre og om de rutinene vi praktiserer
for kvalitetssikring av anskaffelsesprosessene våre,
sier han.

 Han forteller at dersom en ansatt tar beslutninger i
forbindelse med en anskaffelse, vil det ikke være
akseptabelt å ha eierinteresser i selskapene som er
involvert. På byggherresiden har etaten i flere år hatt
opplæring rundt habilitet.

 Lødrup har ikke kjennskap til hvorvidt ansatte i
Vegvesenet er blitt bedt om å selge aksjer, eller har blitt
bedt om å ikke delta i konkrete prosjekter på grunn av
eierinteresser i involverte selskaper.

 Se vannet forsvinne:
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 Fellesskapets interesser

 De to jusprofessorene Smith og Bernt mener begge at
etaten burde få på plass ordninger for å registrere
ansattes eierposter i selskaper, for å unngå
interessekonflikter.

 Jusprofessor Eivind Smith påpeker at Vegvesenet
handler for store summer hvert år og at
kontraktsforhandlinger om og gjennomføring av
innkjøp, vedlikehold med videre erfaringsmessig ligger
særlig godt til rette for korrupsjonslignende forhold.

 - Jeg hevder ikke med dette at noen driver med sånt i
Vegvesenet. Men denne siden av saken forsterker
poenget med kravet om at ansatte ikke skal opptre på
en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres måte
å ivareta fellesskapets interesser på, sier han.

 Ifølge Smith må særlig personer som selv jobber med
kontraktstildelinger, være varsomme. Men han legger
til at hensynet til den generelle tilliten taler for at man
også ellers i etaten skal være forsiktig med å ha
aksjeposter i selskaper Vegvesenet handler med.

 - Dette vil heller ikke være noe urimelig krav - det er jo
mange andre steder i vårt samfunn som står åpne for
private investeringer, sier han.

 Vurderer kartlegging

 HR-direktøren i Vegvesenet forteller at ansattes
eierskap og forebygging av interessekonflikter nylig er
diskutert av toppledelsen i Statens vegvesen.

 - Jeg har lyst til å gi litt ros til Teknisk Ukeblad som tar
opp temaet, for det er veldig viktig. Det er blitt mer
vanlig å eie aksjer, og det gjør at vi må ha en styrket
oppmerksomhet på området og særlig overfor
selskaper som vi har et tett samarbeid med, sier Vidar
Lødrup til Teknisk Ukeblad.

 Han mener de i dag har et godt grunnlag i Statens
etiske retningslinjer og at praksis er forsvarlig dersom

disse følges. Samtidig vurderer de å gjøre mer i
fremtiden.

 - Vi vurderer å etablere en kartlegging av eierinteresser
og liknende i virksomheten vår. Vi har ikke gjort den
jobben ferdig. Der må vi se på hva vi kan gjøre og hva
vi bør gjøre, men vi ser at det kan være behov for å ha
en bedre oversikt, sier Lødrup.

 Les også:

 Følg med på TU.no for flere artikler om temaet.

© Teknisk Ukeblad

Se webartikkelen på http://ret.nu/U7V4h0Ny
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21 Vegvesen-ansatte eier aksjer for millioner hos etatens
største leverandører 
 MSN. fredag 06. november 2015, 11:03 
Roald Ramsdal 
Colourbox/AF Gruppen/Veidekke/Erlend Tangeraas
Lygre 21 Vegvesen-ansatte eier aksjer i selskaper der
etaten er blant de viktigste kundene. 6 ansatte eier
aksjer i AF Gruppen og 17 ansatte eier aksjer i
Veidekke.

Enkelte ansatte eier aksjer i begge selskapene. De
øverste figurene er trukket frem som eksempler.
Vegvesenet har ikke oversikt over eierpostene.

 Veidekke-sjef Arne Giske hadde grunn til å smile da
han i sommer signerte Norges største veikontrakt. 2,3
milliarder kroner for ny motorvei mot Bergen. Kjøperen
Statens vegvesen er entreprenørens største kunde. 14
prosent av inntektene kom derfra i fjor.

 Samtidig har en rekke byggeledere og prosjektledere i
nettopp Statens vegvesen plassert sparepengene sine
i Veidekke.

 17 Vegvesen-ansatte eier Veidekke-aksjer verdt til
sammen 7,6 millioner kroner. Det viser en
gjennomgang av aksjonærregisteret gjort av Teknisk
Ukeblad (se faktaboks).

 Investeringen kan ha vært lønnsom. Siden i fjor har
Veidekke-aksjene økt i verdi med over 50 prosent.

 Vegvesenet skulle spare og valgte spansk: Prosjektet
ble et mareritt

 Eier for 15 millioner

 Vegvesen-ansatte eier aksjer i Vegdekke, AF Gruppen
og Multiconsult for til sammen 15 millioner kroner,
viser oversikten vår.

 Felles for mange av de ansatte, er at de tidligere har
jobbet for disse selskapene. Statens vegvesen er
storkunde hos alle selskapene.

 Vi har kun sett på aksjeposter verdt mer enn 100.000
kroner, ut fra snittkurs siste måned.

 Oversikt: Dette er de 15 største veiprosjektene i Norge

 Interessekonflikter

 Aksjepostene kan føre til en rekke interessekonflikter,
ifølge eksperter på habilitet.

 - Her må man være svært nøye med
inhabilitetsspørsmålet, skriver jusprofessor Jan
Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

 - Når det er tale om så store eierinteresser, og
kontrakter av betydelig økonomisk verdi, må de
personer det gjelder være inhabile og avstå fra enhver
medvirkning på alle trinn i saker der det aktuelle
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firmaet er en mulig kontraktspart, fortsetter han.

 Jusprofessor Eivind Smith mener at ansatte i en
statlig etat bør være varsomme med å eie aksjer i
selskaper der etaten er en sentral kunde.

 - Dels for å forebygge at det oppstår
inhabilitetssituasjoner og dels av hensyn til tilliten i sin
alminnelighet, sier Smith, som er professor i offentlig
rett ved Universitetet i Oslo.

 Ingeniør eide for 6 millioner

 2013 var et gullår for AF Gruppen. Selskapet satte
blekket på kontrakter verdt til sammen 2,6 milliarder
kroner med Statens vegvesen. Etaten er én av de
største kundene hos den fremgangsrike entreprenøren.

 Å plassere sparepenger i AF Gruppen, kan ha lønt seg
for flere av dem som nå jobber i Statens vegvesen.
Børsrakett og børsvinner går igjen i omtalen av
selskapet som har mangedoblet markedsverdien de
siste årene.

 En ingeniør i Vegvesenet hadde ved årsskiftet aksjer i
AF Gruppen som i dag ville vært verdt over 6 millioner
kroner. Han har solgt seg ned og eier nå aksjer for 3,9
millioner kroner hos entreprenøren.

 Ingeniøren er ikke et enkelttilfelle. Seks ansatte i
Statens vegvesen eier aksjer i AF Gruppen for til
sammen 7,2 millioner kroner.

 I tillegg har én Vegvesen-ansatt aksjer for 200.000 i
Multiconsult, etter å ha arbeidet der.

 Har ikke samlet oversikt

 Statens vegvesen har ikke egne regler eller ordninger
som omhandler eierskap eller handel med verdipapirer.
De bruker lovverket og Statens etiske retningslinjer (se
faktaboks).

 - Vi er selvfølgelig kjent med at ansatte i Vegvesenet
eier aksjer, men vi har ikke noe samlet oversikt eller

register over det, sier Vidar Lødrup, direktør for HR og
administrasjon i Vegdirektoratet.

 - Kan dette føre til interessekonflikter?

 - For det første har vi ingen grunn til å anta at dette
med eierinteresser ikke håndteres på en stødig og
korrekt måte. Det er det grunnleggende inntrykket vi
har. Så er det også slik at Vegvesenet er en stor aktør,
så vi må være ekstra varsomme og utøve betydelig
profesjonalitet, både den enkelte ansatte og ledelsen,
sier han.

 Henriette Busterud/Statens Vegvesen Vidar Lødrup er
direktør for HR- og administrasjonsavdelingen i
Vegdirektoratet.

 Han legger til at de er opptatt av at Vegvesenets
aktivitet skal være i henhold til regelverket.

 - Alle aktører skal ha stor tillit til oss, sier Lødrup

 Forstår spørsmål

 - Skjønner du at folk kan reagere på at ansatte eier
aksjer i selskaper der Vegvesenet er en viktig kunde?

 - Ja, jeg skjønner at det kan stilles spørsmål ved det
og så tenker jeg at et slikt spørsmål må ledsages av å
se om vi faktisk håndterer praksisen på en forsvarlig
måte. Det mener vi at vi gjør, sier Lødrup.

 - Hvordan kan dere håndtere praksisen på en
forsvarlig måte, når dere ikke har en samlet oversikt
eller register over ansattes eierposter?

 - Forsvarlig håndtering handler ikke kun om registre.
Det handler om holdninger og profesjonalitet hos
medarbeiderne våre og om de rutinene vi praktiserer
for kvalitetssikring av anskaffelsesprosessene våre,
sier han.

 Han forteller at dersom en ansatt tar beslutninger i
forbindelse med en anskaffelse, vil det ikke være
akseptabelt å ha eierinteresser i selskapene som er
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involvert. På byggherresiden har etaten i flere år hatt
opplæring rundt habilitet.

 Lødrup har ikke kjennskap til hvorvidt ansatte i
Vegvesenet er blitt bedt om å selge aksjer, eller har blitt
bedt om å ikke delta i konkrete prosjekter på grunn av
eierinteresser i involverte selskaper.

 Se vannet forsvinne: Ny type asfalt sluker 4000 liter
vann på 60 sekunder

 Fellesskapets interesser

 De to jusprofessorene Smith og Bernt mener begge at
etaten burde få på plass ordninger for å registrere
ansattes eierposter i selskaper, for å unngå
interessekonflikter.

 Jusprofessor Eivind Smith påpeker at Vegvesenet
handler for store summer hvert år og at
kontraktsforhandlinger om og gjennomføring av
innkjøp, vedlikehold med videre erfaringsmessig ligger
særlig godt til rette for korrupsjonslignende forhold.

 - Jeg hevder ikke med dette at noen driver med sånt i
Vegvesenet. Men denne siden av saken forsterker
poenget med kravet om at ansatte ikke skal opptre på
en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres måte
å ivareta fellesskapets interesser på, sier han.

 Ifølge Smith må særlig personer som selv jobber med
kontraktstildelinger, være varsomme. Men han legger
til at hensynet til den generelle tilliten taler for at man
også ellers i etaten skal være forsiktig med å ha
aksjeposter i selskaper Vegvesenet handler med.

 - Dette vil heller ikke være noe urimelig krav - det er jo
mange andre steder i vårt samfunn som står åpne for
private investeringer, sier han.

 Vurderer kartlegging

 HR-direktøren i Vegvesenet forteller at ansattes
eierskap og forebygging av interessekonflikter nylig er
diskutert av toppledelsen i Statens vegvesen.

 - Jeg har lyst til å gi litt ros til Teknisk Ukeblad som tar
opp temaet, for det er veldig viktig. Det er blitt mer
vanlig å eie aksjer, og det gjør at vi må ha en styrket
oppmerksomhet på området og særlig overfor
selskaper som vi har et tett samarbeid med, sier Vidar
Lødrup til Teknisk Ukeblad.

 Han mener de i dag har et godt grunnlag i Statens
etiske retningslinjer og at praksis er forsvarlig dersom
disse følges. Samtidig vurderer de å gjøre mer i
fremtiden.

 - Vi vurderer å etablere en kartlegging av eierinteresser
og liknende i virksomheten vår. Vi har ikke gjort den
jobben ferdig. Der må vi se på hva vi kan gjøre og hva
vi bør gjøre, men vi ser at det kan være behov for å ha
en bedre oversikt, sier Lødrup.

© MSN

Se webartikkelen på http://ret.nu/3i1brRV
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2 HelgelendingenLørdag 7. november 2015nyHeter

Statoil varsler nå at enda 
flere av selskapets ansatte 
mister jobben. Der er nå klart 
at mellom 400 og 500 av 
tidligere varslede stillings-
kutt skal tas i Statoils 
forretningsområde Utvikling 
og produksjon (UPN) i 
Norge. UPN er Statoils 
største forretningsområde 
med rundt 4.000 ansatte. 
Det er landanleggene i 
Norge, ikke offshorevirksom-
heten, som berøres. Ifølge 
DNB Markets har Statoil 
varslet nedbemanningskutt 
på mellom 4.500 og 4.900 
stillinger som følge av lavere 
aktivitet i den norske 
oljenæringen etter oljepris-
fallet siden i fjor.

eier aksjer 
hos egne 
leverandører
En gjennomgang av 
aksjonærregisteret utført av 
Teknisk Ukeblad viser at 21 
Vegvesen-ansatte eier aksjer 
for flere millioner hos etatens 
største leverandører. 
Gjennomgangen viser at seks 
ansatte eier aksjer i AF 
Gruppen og 17 ansatte eier 
aksjer i Veidekke. Enkelte 
ansatte eier aksjer i begge 
selskapene. Felles for mange 
av de ansatte, er at de 
tidligere har jobbet for disse 
selskapene som Statens 
vegvesen nå er storkunde 
hos. Ifølge eksperter kan 
disse aksjepostene føre til 
interessekonflikter og 
Statens vegvesen oppfor-
dres til å være svært nøye i 
habilitetsspørsmål.

Skreien slår ut 
Mercedes
Store og velrenommerte 
selskap som for eksempel 
Mercedes-Benz, BMW og 
Mövenpick må se seg slått av 
den norske skreien og Norsk 
Sjømatråd. Denne uka 
mottok rådet den i interna-
sjonale Elfie-prisen som er en 
høythengende anerkjen-
nelse for god markedsføring. 
Norsk Sjømatråd mottok 
prisen for sin skrei-kampanje 
i Tyskland. Kampanjen har 
for øvrig kostet 250.000 
euro, noe som er et lite beløp 
sammenliknet med hva 
konkurrentene har brukt.

Over 400 
mister jobben

nyHeter
tipS OSS! 75 11 36 00
Ta kontakt på tips@helg.no

Vi setter stor pris på at du deler dine fortellinger og bilder med oss. 

www.helg.no

Jill Mari
erichsen
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484 47 015
jill@helg.no
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pedersen
Konstituert 
sjefredaktør
416 20 634
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35 millioner kroner til 
nytt fjøs ved land-
bruksskolen i Marka 
er første bevilgning 
som de neste årene vil 
endre skoletilbudet i 
Mosjøen.
Marit alMendingen
marit@helg.no
934 53 825

Tirsdag legger fylkesrådet i 
Nordland fram budsjettforsla-
get for 2016. Som ventet er be-
vilgningen til nytt fjøs ved Mo-
sjøen videregående skole stu-
diested Marka med. Det settes 
av 35 millioner kroner, noe som 
betyr byggestart i 2016.

– Det er bare å hive seg rundt, 
sier fylkesråd for næring, Knut 
Petter Torgersen. Som vefsning 
er han spesielt fornøyd med at 
løftene om nytt fjøs kan innfris.

– Bevilgningen til Marka har 
ligget i kortene, men så skal det 
jo finnes penger underveis. Det 
har vært ganske harde tak for å 
få budsjettet i balanse, men nå 
er altså Marka klar.

løft for skolene i fylket
Samferdsel og skole er de to 
tunge budsjettpostene i Nord-
land. De siste årene er det gjort 
vedtak om store investeringer i 
nye videregående skoler i Vest-
Lofoten og på Leknes. Også 
Rana er tungt inne med inves-
teringer på totalt 635,5 millio-
ner kroner over flere år (inklu-
dert ny tannklinikk) til samlo-
kalisert videregående skole på 
Mjølan. 

" 
Det har vært gan-
ske harde tak for 
å få budsjettet i 

balanse, men nå er altså 
Marka klar.
Knut petter tOrgerSen
Fylkesråd for næring

– Mo får de nødvendige midle-
ne dersom fylkestinget vedtar 
budsjettet. Der ligger hele pak-
ken inne, sier Torgersen. 

– Er det snakk om tilsvarende 
beløp til en ny samlokalisert sko-
le i Mosjøen?

– Mo er større med et befolk-
ningsgrunnlag på ca. 30.000 
mennesker. Det er mer aktuelt 

å sammenlikne med Leknes 
som har ei befolkning på 10.000 
pluss omlandet. Altså litt færre 
enn Vefsn. Der er skolen bereg-
net å koste 460 millioner kro-
ner. Nå står Mosjøen og Narvik 
for tur. Vi prioriterer å fullføre 
skoleinvesteringene til tross for 
knappe midler, sier Torgersen. 

– Blir det fortgang i prosessen 
med samlokalisert skole i Mosjø-
en?

– Det er avsatt seks-sju millio-
ner kroner til oppstartsmidler 
som kommer i slutten av perio-

den, i 2019. Så kommer resten 
når romprogrammet og kostna-
dene begynner å bli klar. Så på 
skolesida i Vefsn ligger det an til 
ganske store investeringer de 
neste seks-sju årene.

nytt gårdstun
Mosjøen videregående skole 
har planene klare for det nye 
fjøset. 

– Det viste seg å være leire på 
den første tomta, men nå har vi 
funnet ei ny tomt som er egnet, 
sier rektor Kurt Henriksen. 

Fjøset skal ligge til høyre like 
før gartneriet. 

– Der er det berg i grunnen og 
dermed mye bedre forhold for 
fundamentering. Det betyr at 
det også skal lages et nytt gårds-
tun. Det betyr en del spreng-
ningsarbeid.

Fjøset blir topp moderne, lo-
ver rektoren. Mattilsynet har 
påpekt at driftsbygningen som 
er i bruk i dag på sikt ikke til-
fredsstiller kravene til dyrevel-
ferd. 

– Nå får vi et fjøs med moder-

Fylkesrådet legger fram forslag til budsjett i neste uke

35 millioner til nytt fjøs i Marka

nyBygg til neSte År: Fylkesrådet i Nordland vil bruke 35 millioner kroner på nytt fjøs ved 
landbruksskolen i Marka. – Det skal brukes betydelige midler på den videregående skolen i Mosjøen de 
neste årene, sier fylkesråd for næring, Knut Petter Torgersen.  FOtO: Marit alMendingen

Eier aksjer hos egne leverandører 
 Helgelendingen. 07.11.2015. Side: 2 
© Helgelendingen 
Les hele nyheten på http://ret.nu/NHzloPOA
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Samferdselsdepartementet har ikke gode nok systemer for å følge opp 
Havarikommisjonens råd om sikkerhetstiltak på vegene, mener Riksrevisjonen.
Det gjelder særlig tiltak som andre enn Statens vegvesen er ansvarlig for å iverk-
sette, men der etaten ikke har samme myndighet overfor andre aktører som det 
tilsynsmyndighetene innen luftfart og jernbane har. – Vi ser alvorlig på at det er 
dårligere mulighet til å følge opp iverksettelse av tiltak på vegsektoren, og på at 
dette dermed kan påvirke sikkerhetsnivået, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.
Ketil Solvik-Olsen (Frp) får kritikk av Riksrevisjonen for manglende 
oppfølging av rådene Havarikommisjonen gir. 

Departementet følger ikke opp
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Isachsen Entreprenør fra skal fullføre utbedrin-
gen av fylkesveg 33 på Toten. Kontraktsummen 
blir den samme som anbudssummen, 127,4 mil-
lioner kroner. Strekningen som skal utbedres går 
mellom Langsletta og Totenvika kirke i Østre Toten 
kommune. Arbeidet ble påbegynt av Åge Haver-
stad, men på grunn av uenighet mellom bygg-
herre og entreprenør ble kontrakten hevet i juli.

Strekningen er 7,2 kilometer lang. Det opprin-
nelige oppdraget omfattet etablering av gang- og 
sykkel veg, veglys og kommunalt VA-anlegg på 
5,5 kilometer av strekningen. Det siste er nå redu-
sert til 2,8 kilometer. Det skyldes at det haster 

med å få en del av anlegget ferdig. Det ble derfor 
lyst ut som en egen entreprise i regi av Vegvese-
net. Da oppdraget ble lyst ut første gang, for-
langte byggherren at jobben skulle være fullført 
i oktober 2016. Nå er fristen forlenget til juni 2017, 
men cirka tre kilometer i vestre ende av streknin-
gen må være ferdig i juli neste år.

Strekningen inngår i prosjektet fylkesveg 33 
Skreifjella–Totenvika. Det består av to delpro-
sjekter. Strekningen Jonsrud–Langsletta på 1,8 
kilometer ble fullført i september i fjor.

De totale omkostningene for prosjektet ligger 
an til å bli vel 500 millioner kroner.
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Vegvesen-ansatte  
eier aksjer for millioner  
hos entreprenørene
Vegvesen-ansatte eier aksjer i 
Veidekke , AF Gruppen og Multiconsult 
for til sammen 15 millioner kroner, 
ifølge Teknisk Ukeblad. Felles for mange 
av de ansatte er at de tidligere har jobbet 
for selskapene. Statens vegvesen er 
storkunde hos alle selskapene.

17 Vegvesen-ansatte eier Veidekke-
aksjer verdt til sammen 7,6 millioner 
kroner, viser Teknisk Ukeblads gjennom-
gang av aksjonærregisteret. To bygge-
ledere eier aksjer for henholdsvis 
824.000 kroner og 325.000 kroner i 
Veidekke. Samtidig jobber de med å følge 
opp asfaltkontrakter med Veidekke.

Jusprofessor i offentlig rett ved 
Universitetet i Oslo , Eivind Smith, mener 
at ansatte i en statlig etat bør være var-
somme med å eie aksjer i selskaper der 
etaten er en sentral kunde. – Dels for å 
forebygge inhabilitetssituasjoner og dels 
av hensyn til tilliten i sin alminnelighet, 
sier han.

En ingeniør i Vegvesenet hadde ved 
årsskiftet aksjer i AF Gruppen som i dag 
ville vært verdt over seks millioner kro-
ner. Han har solgt seg ned og eier nå 
aksjer for 3,9 millioner. Seks ansatte i 
Statens vegvesen eier aksjer i AF Grup-
pen for til sammen 7,2 millioner.

Etter at Teknisk Ukeblad publiserte 
saken, varsler Vegvesenet at de vurde-
rer å lage en oversikt over ansatte med 
aksjeposter i forskjellige selskaper.

®

www.satema.no

SATEMA’s Tennskap er bygget iht. Statens Vegvesen håndbok 264 og
 typetestet iht. EN 62208. Dette dokumenterer at vi har et av 

markedets mest hardføre aluminiumsskap. Vi har skapene på lager
 for rask levering! Våre Tennskap passer perfekt som veilysskap og 
signalskap. De er solid bygget med tanke på å forhindre vandalisme 

med bl.a. innvendige hengsler og minimalt av utvendige skruer! 
Kontakt oss ved ditt neste prosjekt!

Tennskap fra SATEMA - når kvalitet teller!

131 0 2 0 1 5

Vegvesen-ansatte eier aksjer for millioner hos
entreprenørene 
 Våre Veger. 25.11.2015. Side: 13 
© Våre Veger 
Les hele nyheten på http://ret.nu/CaUPhWOd
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Representantforslag 22 S (2015-2016) (Midlertidig) 
 Stortinget. tirsdag 08. desember 2015, 12:00 
Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir
Knag Fylkesnes om endring av Stortingets
forretningsorden for å sikre åpenhet om
representantenes økonomiske interesser Dokument
8:22 S (2015-2016) Representantforslag fra

stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om
endring av Stortingets forretningsorden for å sikre
åpenhet om representantenes økonomiske interesser

 Dokument 8:22 S (2015-2016)

 Til Stortinget

 Bakgrunn

 Folkets tillit til at Stortingets arbeid foregår i åpenhet
og uten at den enkelte representants personlige
økonomiske interesser har betydning, er avgjørende.
Stortinget har derfor et register som skal gi oversikt
over representantenes økonomiske interesser og
bindinger.

 Dette registeret har sine begrensninger, blant annet
registreres ikke interesser med verdi lavere enn
folketrygdens grunnbeløp. Reglementet om register for
stortingsrepresentantenes verv og økonomiske
interesser har følgende krav knyttet til eierskap i
bedrifter:

 Selskapsinteresser (aksjer, andeler m.v.) som
overskrider én prosent av selskapskapitalen eller
grunnbeløpet i folketrygden (1G), og som
vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte
gjennom et annet selskap. Selskapets navn oppgis.
Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke.

 Etter åpningen av aksjonærregisteret har Dagbladet
fortjenestefullt satt søkelys på
stortingsrepresentantenes økonomiske interesser
gjennom aksjer de eier. Undersøkelsene viste at en
rekke representanter har eierskap i bedrifter samtidig
som de i komiteene behandler saker som har direkte

innflytelse på de samme bedriftenes vilkår. Dagbladets
gjennomgang viser at det er nødvendig med klare
regler for å sikre en så sterk åpenhet at enhver raskt
kan vite om en sak er behandlet av en representant
som kan ha personlige økonomiske interesser i saken.

 Forslagsstiller mener pålagt åpenhet om egne
interesser vil gi noe større sikkerhet mot utnyttelse, og
det vil gi andre medlemmer av den stortingskomiteen
som behandler saken, sterkere mulighet til å se etter
eventuelle forsøk på å utnytte sitt verv til egen
økonomisk vinning.

 Forslagsstiller foreslår at Stortingets forretningsorden
endres slik at alle personlige interesser, også der
eierskapet er mindre enn folketrygdens grunnbeløp,
skal oppgis innledningsvis i enhver innstilling som
avgis fra komiteen. Den enkelte representant gis plikt
til å oppgi slike interesser.
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 Forslag

 På denne bakgrunn fremmes følgende

 forslag:

 Stortinget ber presidentskapet fremme forslag om
endring av Stortingets forretningsorden for å innføre en
ordning der representantenes selskapsinteresser
(aksjer, andeler mv.) offentliggjøres i komiteenes
innstillinger, der dette er relevant for saken, og
uavhengig av interessenes økonomiske verdi.

 8. desember 2015

 Sist oppdatert: 08.12.2015 11:58

© Stortinget

Se webartikkelen på http://ret.nu/XeFwsORz
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Milliarder til selskaper som ikke står i aksjonærregister 
 Kommunal Rapport. mandag 21. desember 2015, 10:00 
Kommune-Norge utbetaler milliarder til selskaper,
men uten mulighet til å sjekke om utbetalingene går til
redelige aktører som betaler skatten sin.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Skatteetatens aksjonærregister ble offentliggjort i
september. Registeret skal sørge for korrekt
beskatning av norske selskapseiere. Selv om
innrapportering til registeret er lovpliktig, er det flere
aksjeselskaper som ikke rapporterer.

 Og når Kommunal Rapport ber om sentral
dokumentasjon vedrørende selskaper som vi ikke
finner ved søk i registeret, nektes vi systematisk
innsyn.

 - Innsyn vil gjøre det mulig å sjekke om kommunens
utbetalinger går til redelige aktører som yter sin
rettmessige skatt til samfunnet. Uten slike verktøy vil
ikke kommuner, eller andre innkjøpere, være i stand til
å bekjempe det samfunnsondet som økonomisk
kriminalitet er, sier daglig leder Sigrid Klæboe
Jacobsen i Tax Justice Network Norge.

 Både hun og professor Petter Gottschalk reagerer på
at Skatteetatens håndheving av taushetsplikten
vanskeliggjør kontrollen med kommunenes
leverandører.

 Milliardselskaper utenfor skatteregister

 Kommunal Rapport har krysskjørt aksjonærregisteret
mot vår database over leveranser til Kommune-Norge,
Leverandørdatabasen.

 Taushetsplikt etter likningsloven

 Gjelder "noens formues- eller inntektsforhold eller
andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige
forhold"

 Hindrer ifølge Skatteetaten at sentrale
nøkkelopplysninger om aksjeselskapers økonomi kan

utleveres.

 Hvorvidt eierne av et selskap har betalt skatt for sine
aksjer, eller om selskapet i det hele tatt har meldt
eiernes aksjer inn til skattemyndighetene lar seg
dermed ikke kontrollere.

 Vi finner at Kommune-Norge har utbetalt flere
milliarder kroner til selskaper som ikke står oppført i
aksjonærregisteret:

 Over 1.500 aksjeselskaper som i 2014 fakturerte
Kommune-Norge for over 5 milliarder kroner

 Over 600 norskregistrerte utenlandske foretak som i
2014 fakturerte Kommune-Norge for nærmere 1
milliard kroner

 Enkelte av selskapene som ikke står i registeret, har
også kommuner på aksjonærsiden.
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 Hemmelige skatteopplysninger

 I sommer kom Økokrims trusselvurdering for 2015-16.
Ifølge rapporten utgjør såkalt skatteplanlegging ved
hjelp av multinasjonale konserner en stor fare for det
norske skattefundamentet. Mangelen på tilgang til
opplysninger både for offentlige institusjoner og
pressen utgjør ifølge Økokrim et samfunnsproblem.

 "Oppsummert er det i dagens norske regime gode
muligheter for den som ønsker å hindre innsyn i
eierskap og transaksjoner. Det er liten tvil om at disse
mulighetene benyttes av aktører som begår økonomisk
kriminalitet", skriver Økokrim i rapporten.

 Ifølge rapporten ble det i 2012 og 2013 funnet 14
milliarder kroner i multinasjonale selskap som ifølge
Skatteetaten skulle vært skattlagt. Likevel ønsker ikke
Skatteetaten å gi ut opplysninger som setter
kommunale kontrollutvalg og pressen i stand til
avdekke skattekriminalitet.

 Kommunal Rapport er kjent med flere tilfeller av at
dokumentasjon om hvilket forhold aksjeselskapene og
deres eiere har til skattemyndighetene,
hemmeligholdes.

 Ifølge Skatteetaten står taushetsplikten etter
likningsloven i veien for at følgende dokumenttyper kan
gis ut:

 Selskapers aksjonærregisteroppgaver, med sentrale
nøkkelopplysninger fra selskapenes regnskaper og
aksjenes verdi

 Personers aksjonærregisteroppgaver, med
opplysninger om samlet aksjeformue og oppgitte
beskatning

 Aksjeselskapers selvangivelse, med opplysninger om
aksjenes verdi i tillegg til en rekke sentrale
nøkkelopplysninger med betydning for beskatning av
selskapet

 Manglende rapportering får ingen konsekvenser

 Skatteetaten er kjent med at over 3 prosent av alle
aksjeselskaper i Norge ikke rapporterer til
aksjonærregisteret. Likevel har det ikke blitt
sanksjonert mot noen av selskapene som bryter denne
rapporteringsplikten som følger av likningsloven.

 - Vi har valgt å purre og veilede selskapene i stedet for
å sanksjonere dem med gebyrer. I forbindelse med nytt
regelverk, vil vi gjøre en ny vurdering av sanksjonering,
sier senior kommunikasjonsrådgiver Anette Bjerke i
Skattedirektoratet til Kommunal Rapport.

 Hun understreker at det er aksjonærenes eget ansvar
å oppgi korrekte og fullstendige opplysninger om sine
aksjer på selvangivelsen.

 - Aksjonærregisteret inneholder opplysninger om
hvem som eier aksjer, og hva aksjeeieren eventuelt har
fått i utbytte eller solgt aksjer for i året som er gått.
Registeret inneholder ingen opplysninger om
selskapenes inntekter eller andre skattemessige
forhold i selskapet. Innsyn i aksjonærregisteret vil
derfor ha begrenset verdi som kilde for å sjekke
selskapets økonomi, mener Bjerke. Les hvordan
Skatteetaten selv beskrivelse registerets innhold her.

 Kommunalt eide selskaper som unnlater å rapportere
til registeret har i praksis hittil vært spart for både
sanksjoner fra myndighetene og negativ eksponering i
mediene.

 På forespørsel fra Kommunal Rapport avviser nemlig
Skatteetaten å framlegge purrebrevene som er sendt
selskapene. Også disse dokumentene er - i likhet med
alle andre dokumenter om beskatning - unntatt
offentlighet på grunn av taushetsplikt. Vi kan dermed
ikke konfrontere kommunale selskaper som bryter
norsk lov.

 - Vi mener vi ikke har anledning til å gi ut disse
opplysningene på grunn av
taushetspliktbestemmelsen i likningsloven 3-13,
bekrefter Bjerke.
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 Mener kontrollutvalgene burde hatt opplysningene

 Professor Petter Gottschalk ved BI har både forsket på
og skrevet bøker om økonomisk kriminalitet. Han
greier ikke å se hvilke hensyn som skulle tilsi at
opplysninger om beskatning av aksjeselskaper og
deres aksjonærer skulle unntas offentlighet.

 Petter Gottschalk. Foto: BI.

 - De fleste lovbestemmelser er utformet så generelt at
de også kan tolkes ulikt. Det bør være åpenhet om
Skatteetatens saksbehandling. Når det ikke er det,
handler ikke om jus, men om bekvemmelighetshensyn.
Skatteetaten ønsker rett og slett ikke å bli kikket i
kortene, mener Gottschalk.

 Han mener mangel på åpenhet om saksbehandlingen
av skattesaker er et problem for både kommunale
kontrollutvalg og journalister.

 - Ethvert oppegående kommunalt kontrollutvalg bør
være nysgjerrig på kommunens leverandører, og deres
forhold til skattemyndighetene. Det fordrer imidlertid at
Skatteetatens virksomhet er transparent, men dét er
den jo ikke, sier Gottschalk. Han legger til:

 - Jeg har sett en tendens til at Skatteetaten ønsker seg
mer myndighet til å straffe virksomheter, nærmest en
politimyndighet. Det innebærer at de oppfører seg litt
som politiet også. Dermed kan de hevde at
opplysninger de bruker i skattesaker, nærmest er
opplysninger de bruker i sin etterforsking.

 - Men her snakker vi jo ikke om personsensitive
opplysninger i det hele tatt, dette dreier seg om
beskatning av aksjeselskaper og deres eiere.

 - Skatteetaten er verken politi eller domstol. De skal
håndtere et regelverk på en transparent måte. Derfor er
åpenhet og innsyn svært viktig, mener Gottschalk.

 Et problem for kommunene

 Tax Justice Norge mener det er et problem dersom
opplysninger mangler fra aksjonærregisteret.

 - En av fordelene med et åpent aksjonærregisteret, er
at kommuner kan sjekke sentrale opplysninger om sine
leverandører, og potensielt avdekke uheldige forhold
med selskapene, sier daglig leder Sigrid Klæboe
Jacobsen.

 - Det er alvorlig hvis det nå viser seg at
aksjonærregisteret har så store mangler som det nå
tyder på. Det kan se ut som at det mangler
opplysninger, og at kontrollfunksjonen er fraværende,
sier Jacobsen.

 Sigrid Klæboe Jacobsen. Foto: TJ Norge.

 Hun reagerer også på den manglende oppfølgingen av
selskapene, hvorav flere er leverandører til Kommune-
Norge.

 - Dersom det er slik å forstå at skattemyndighetene
kjenner til at selskaper bryter lovpålagt rapportering,
men uten å reagere på det, så er det hårreisende, sier
Jacobsen.

 Brønnøysundregistrene har et system for oppfølging,
der selskaper som ikke rapporterer inn selskapsverv og
andre nøkkelopplysninger i ytterste konsekvens
risikerer å bli tvangsoppløst. Varsel om
tvangsoppløsning kunngjøres offentlig.

 Tax Justice mener et tilsvarende system burde vært
innført for rapportering til aksjonærregisteret. I så
tilfelle ville også kommunale selskaper som slurver
med rapporteringen bli fulgt tettere opp.

 - Det er ekstra alvorlig dersom kommunalt eide
selskaper ikke følger opp sine forpliktelser, påpeker
Jacobsen.

 Skatteetaten viser til at selv om de ikke straffer
selskaper som unnlater å rapportere til
aksjonærregisteret, blir aksjeselskaper og personer
som ikke leverer selvangivelsen sin sanksjonert.
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 Slik taushetsplikten praktiseres i dag, vil det verken bli
gitt innsyn i flere opplysninger om beskatning av
aksjeselskaper eller deres eiere. Men ifølge
statssekretær Tore Vamraak (H) i
Finansdepartementet, kommer det en sak som
omhandler tilgjengeliggjøring av aksjonærer i en
søkbar oversikt på høring før nyttår.

 - Skatteetaten ønsker åpenhet, og deltar i prosesser
som bidrar til å styrke muligheten for å avdekke
skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet. For
eksempel legger Skatteetaten til rette for åpenhet og
innsyn ved å fasilitere søkbare skattelister for personer
og selskaper hvert år. Vi har strukket oss langt for å
tilgjengeliggjøre ikke-taushetsbelagte opplysninger i
aksjonærregisteret, og ser fram til at et søkbart register
er på plass, sier Bjerke i Skatteetaten.

© Kommunal Rapport

Se webartikkelen på http://ret.nu/mficiSds
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2 KVINNHERINGEN ONSDAG 30. DESEMBER 2015

Lemicka er aksjekongen

Høgre
Knut Johannes Helvik

ROSENDAL HAMN b-aksjar - 6
TIDE ASA 1.368 aksjar
KVINNHERAD ELEKTRO AS 68 aksjar
KJH HOLDING AS 50 aksjar
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2072 (Aksjeverdi ca 285.000)

Øyvind Lernes 
ROSENDAL HAMN b-aksjar 
BERLER AS 500 aksjar
BERLER II AA 300 aksjar (100 % eigd, eigenkapital 35 mill.)

Leif Sverre Enes
KVINNHERAD BETONGVARE 1 aksje
ROSENDAL UTVIKLING 10 aksjar
HARDANGER FJORDLANDSBY 100 aksjar

Marit Bakke
DNO 10800 aksjar (Aksjeverdi: Ca 80.000)
STATOIL 5 aksjar (Aksjeverdi ca 700)
BOLIGUTLEIE HOLDING III AS 10000 aksjar

Øyvind Utne
TIDE ASA 130 aksjar

Peder Sjo Slettebø
PEDER BAKAR AS 130 aksjar

Erlingur Nielsson
VIKINGENS TØRRFISKSNACKS AS 50 aksjar

Stig Håvik
ØLVE ELEKTRO & VVS 18 aksjar

Arne Bjørnevik
DILL AS 1 aksje
HØYLANDSBYGD BYGDATUN AS 7 aksjar

Senterpartiet
Gerd Laura Bondhus

EIN BLÅ TRÅD 1 aksje

Kristeleg Folkeparti
OTTO BENJAMINSON
EUROSMART AS 3200
DILL AS 1 

Arbeidarpartiet
Johnny Håvik

FUNCOM N.V 500 aksjar (Aksjeverdi ca 1.500)

Gretha Rød
LEAD INC AS 1000 aksjar

Irene Nielsen Sjo
STATOIL ASA 7 aksjar (Aksjeverdi ca 1.000 kroner)
TELENOR ASA 170 aksjar (Aksjeverdi ca 25.000)
YARA INTERNATIONAL 20 aksjar (Aksjeverdi ca 7.500)

Framstegspartiet
Ove Lemicka

GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED 6275 aksjar (Aksjeverdi (Ca 100.000)
ARCHER LIMITED 2840 aksjar (Aksjeverdi ca 30.000)
REC SOLAR ASA 1563 aksjar (Aksjeverdi ca 170.000 kroner)
TTS GROUP ASA 5665 aksjar (Aksjeverdi ca 22.640)
MARINE HARVEST ASA 12031 aksjar (Aksjeverdi 1.360.000)
WESTERN  BULK ASA 3997 aksjar (Aksjeverdi ca 8.000)
TELENOR ASA 394 aksjar (Aksjeverdi ca 50.000)
ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA 3720 aksjar (Aksjeverdi ca 1.500)
SUNDEGARDEN EIGEDOM AS 1300 aksjar.

Thorleif Hellesøy
HELLESØY HOLDING AS 99 aksjar
HELLESØY GLOBAL AS 100 aksjar

Miljøpartiet dei grøne
Arne Gjerde

ADONIS AS 4806 aksjar
NORSK BANE AS 60 aksjar

Sosialistisk Fellesliste
Gaute Lund

KLASSEKAMPEN AS 6 aksjar
IDRIFT AS 175 aksjar
IDRIFT HOLDING AS 1 aksje
NOP INVEST AS 150 aksjar
LUNDSHAGEN EIENDOM AS 3334 aksjar

Hege Røssland
FJELLHAUGEN SKISENTER 2 aksjar

Ove Lemicka er den  
i kommunestyret  
med flest aksjar.

For kort tid sidan vart 
aksjonærregisteret 
gjort offentleg. Ein 
gjennomgang av registeret 
syner at det er Ove 
Lemicka som har aksjar i 
flest selskap. Lemicka har 
ein stor aksjepost i Marine 
Harvest, med ein verdi 
på godt over ein million 
kroner. 

Ikkje overraskande er 
det flest i Høgre som har 
registrerte aksjar. 

Av medlemmene i 
kommunestyret er det 19 
som er registrert med 
aksjar, medan 16 ikkje er 
oppført i registeret. 

TOMAS BRUVIK
tomas@kvinnheringen.no

Her har kommunestyremedlemmene aksjar

Desse har ikkje  
registrerte aksjar

Bernt Harry Eliassen, 
Synnøve Solbakken, 
Nikolai Rørdal, Hilde 
Enstad, Vibeke Røssland, 
Aksel Kloster, Sølvi 
Ulvenes , Kristin Isdal 
Eide, Ingrid Koløy Eide, 
Gunnar Vaage, Hans Inge 
Myrvold, Are Traavik, 
Lillian Aakre, Stein Olav 
Ølvestveit, Marit Aarthun 
og Kai Morten Torget.

Kjelde: Norsk 
aksjonærregister.

Lemicka er aksjekongen 
 Kvinnheringen. 30.12.2015. Side: 2 
TOMAS BRUVIK 
© Kvinnheringen 
Les hele nyheten på http://ret.nu/laWS4yNw
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Omkamp for mindre åpenhet | Vegard Venli 
 Aftenposten - Login. onsdag 30. desember 2015, 11:50 
Vegard Venli journalist i Kommunal Rapport, medlem av Pressens offentlighetsutvalg 
Regjeringen inviterer til debatt om å begrense
tilgangen til opplysninger som i dag er tilgjengelig for
enhver.

Stortinget har vedtatt at det innen 2015 skulle
etableres en løsning som sikrer full åpenhet om hvem
som eier norske aksjeselskaper.

 I stedet for å levere, avslutter Regjeringen året med å
invitere til omkamp.

 Marsjordre

 Ett og et halvt år har gått siden Stortingets
finanskomité avviste Regjeringens forslag om å
hemmeligstemple Skatteetatens aksjonærregister.

 I stedet kom marsjordren om at Regjeringen skulle
sikre større åpenhet om hvem som eier aksjer i norske
aksjeselskaper:

 Stortinget vedtok juni 2014 at () regjeringen så snart
som mulig bør iverksette tiltak for å sikre bedre tilgang
på informasjon om eiere av aksjeselskaper, både
sammenlignet med informasjonen i dagens
aksjeeierbøker og med opplysningene i
Skattedirektoratet aksjonærregister.

 Den nye oversikten skulle ifølge Stortinget etableres i
løpet av 2015.

 Men da Regjeringen den 22. desember i år
responderte på vedtaket, var det ikke med lanseringen
av en ny og søkbar oversikt for alle. Ei heller med ett
konkret løsningsforslag som Regjeringen selv kunne
stå inne for.

 Høringsforslaget lanserer fem ulike løsningsforslag.
Paradokset er at flere av forslagene som skisseres, gir
like god eller mindre åpenhet enn i dag. Regjeringen
ber samtidig om høringssvar på to spørsmål:

 Hvem bør få innsyn i historiske data og/eller mulighet
til å gjøre kryssøk på selskap eller personer?

 Bør det stilles krav om innlogging for å få innsyn? Hvis
ja, skal selskapet og/eller aksjeeierne få vite hvem som
har søkt innsyn?

 Omkamp for åpenhet

 Man kan mene mye om at Regjeringen nå lanserer
forslag om at hederlige skattebetalere som ønsker å
sjekke eierhistorikk på entreprenørfirmaet de kjøper
tjenester av, skal måtte identifisere seg i en
innloggingsløsning.

 Eller at Regjeringen mener at eierne av et aksjeselskap
skal varsles når noen søker på dem - for eksempel
meg som undersøkende journalist.
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 Men virkelig oppsiktsvekkende er det hvordan
uenigheten med Stortinget nå eksponeres: Med sine to
spørsmål tar Regjeringen reelt sett til orde for en
omkamp om hvor mye åpenhet vi skal ha om eierskap
i Norge.

 Som følge av at Sivilombudsmannen i høst fastslo at
eieropplysninger fra Skatteetatens aksjonærregister
skal være offentlig for enhver, har flere aktører gjort
alle registerets opplysninger søkbare på offentlige
nettsteder.

 Alle som ber om det får dessuten utlevert en kopi av
rådataene fra Skatteetaten når de måtte ønske.

 Mangler oversikt

 Kommunal Rapport brukte nylig dataene til å kryssøke
mot Brønnøysundregistrene, og fant at
skattemyndighetenes aksjonærregisteret faktisk
mangler oversikt over eierne av flere tusen
aksjeselskaper.

 Når Regjeringen nå starter en debatt om å begrense
tilgangen til opplysninger som i dag er tilgjengelig for
enhver, gir det grunn til å spørre: Hvilken del av
vedtaket har Regjeringen utfordringer med å forstå,
den delen som krever bedre tilgang på informasjon om
eiere av aksjeselskaper - eller den delen som krever at
dette skulle skje så snart som mulig?

 Hemmelige aksjeeiere er et demokratiproblem, skriver
Ole Petter Pedersen og Vegard Venli: Europa vil
bekjempe hvitvasking, men Norge har et regelverk som
beskytter lovbrytere

 Nyhetssak: Skjulte eiere skal frem i lyset, men først
skal de gjemmes helt bort

 Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad:
Vi trenger et åpent og tilgjengelig offentlig eierregister

 Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten
meninger på Facebook og Twitter

 Image info:

 Regjeringen inviterer til debatt om å begrense
tilgangen til opplysninger som i dag er tilgjengelig for
enhver Journalist Vegard Venli om Skatteetatens
aksjonærregister.

 Vegard Venli.

 Ett og et halvt år har gått siden Stortingets
finanskomité avviste Regjeringens forslag om å
hemmeligstemple Skatteetatens aksjonærregister,
skriver Vegard Venli. Her fra utnevnelsen av nye
statsråder tidligere i vinter.

© Aftenposten - Login
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Stortinget har vedtatt at det innen 
2015 skulle etableres en løsning som 
sikrer full åpenhet om hvem som 
eier norske aksjeselskaper. I stedet 
for å levere avslutter Regjeringen 
året med å invitere til omkamp.

Marsjordre
Ett og et halvt år har gått siden 
Stortingets finanskomité avviste 
Regjeringens forslag om å hem-
meligstemple Skatteetatens aksjo-
nærregister. I stedet kom marsjord-
ren om at Regjeringen skulle sikre 
større åpenhet om hvem som eier 
aksjer i norske aksjeselskaper:

Stortinget vedtok juni 2014 at 
«(…) regjeringen så snart som mu-
lig bør iverksette tiltak for å sikre 
bedre tilgang på informasjon om 
eiere av aksjeselskaper, både sam-
menlignet med informasjonen i 
dagens aksjeeierbøker og med opp-
lysningene i Skattedirektoratet ak-
sjonærregister».

Den nye oversikten skulle iføl-
ge Stortinget etableres «i løpet av 
2015». Men da Regjeringen den 22. 
desember i år responderte på ved-
taket, var det ikke med lanserin-
gen av en ny og søkbar oversikt for 
alle. Ei heller med ett konkret løs-
ningsforslag som Regjeringen selv 
kunne stå inne for. Høringsforsla-
get «Større åpenhet om eiere i ak-
sjeselskaper» lanserer fem ulike løs-
ningsforslag. Paradokset er at flere 
av forslagene som skisseres, gir like 
god eller mindre åpenhet enn i dag. 
Regjeringen ber samtidig om hø-
ringssvar på to spørsmål:
• «Hvem bør få innsyn i historiske 
data og/eller mulighet til å gjøre 
kryssøk på selskap eller personer?»

• «Bør det stilles krav om innlog-
ging for å få innsyn? Hvis ja, skal 
selskapet og/eller aksjeeierne få vite 
hvem som har søkt innsyn?»

Omkamp for åpenhet
Man kan mene mye om at Regjerin-
gen nå lanserer forslag om at he-
derlige skattebetalere som ønsker å 
sjekke eierhistorikk på entreprenør-
firmaet de kjøper tjenester av, skal 
måtte identifisere seg i en innlog-
gingsløsning. Eller at Regjeringen 
mener at eierne av et aksjeselskap 
skal varsles når noen søker på dem – 
for eksempel meg som undersøken-
de journalist.

Men virkelig oppsiktsvekkende er 
det hvordan uenigheten med Stor-
tinget nå eksponeres: Med sine to 
spørsmål tar Regjeringen reelt sett 
til orde for en omkamp om hvor 
mye åpenhet vi skal ha om eierskap 
i Norge.

Som følge av at Sivilombudsman-
nen i høst fastslo at eieropplysnin-
ger fra Skatteetatens aksjonærregis-
ter skal være offentlig for enhver, 
har flere aktører gjort alle registe-
rets opplysninger søkbare på of-
fentlige nettsteder. Alle som ber om 
det, får dessuten utlevert en kopi av 
rådataene fra Skatteetaten når de 
måtte ønske. 

Mangler oversikt
Kommunal Rapport brukte nylig 
dataene til å «kryssøke» mot Brønn-
øysundregistrene og fant at skatte-
myndighetenes aksjonærregister 
faktisk mangler oversikt over eierne 
av flere tusen aksjeselskaper.

Når Regjeringen nå starter en de-
batt om å begrense tilgangen til 
opplysninger som i dag er tilgjen-
gelig for enhver, gir det grunn til å 
spørre: Hvilken del av vedtaket har 
Regjeringen utfordringer med å 
forstå, den delen som krever «bedre 
tilgang på informasjon om eiere 
av aksjeselskaper» – eller den delen 
som krever at dette skulle skje «så 
snart som mulig»?

Omkamp for 
mindre åpenhet

Aksjonærregisteret. Regjeringen  
inviterer til debatt om å begrense 
tilgangen til opplysninger som i dag er 
tilgjengelig for enhver. 

Debatt
Vegard Venli
 journalist i 
Kommunal Rapport, 
medlem av Pressens 
offentlighetsutvalg

blemet er at tillit ikke er noe vi kan vedta. 
Vi kan for eksempel ikke vedta at vi plut-
selig skal ha tillit til en ny yrkesgruppe, el-
ler at vi skal ha tillit til de mange asylsø-
kerne som nå kommer til Norge. Et første 
skritt er å ta et klart etisk standpunkt mot 
nedbrytende mistillit og håpe at flest mu-
lig følger etter. 

Målstyring setter et sett med premisser 
hvor vi antar at uten kontroll og oppføl-
ging vil individene ta seg til rette. Det er 
å sette mistillit i system. Et fullstendig fri-
slipp av kontroll er imidlertid like naivt, 
så kunsten er å finne en riktig balanse 
mellom kontroll og selvstyre. Et bærende 
prinsipp i kvalitetsledelse, Deming (1986), 
er at resultater skal evalueres på samme 
nivå som de samles inn. Det er ikke til 
hinder for at ledelsen får samme infor-
masjon, men ideen er at ledelsen bare 
skal gripe inn når de finner det strengt 
nødvendig. Det normale er at medarbei-

derne selv er best kvalifisert til å ta grep, 
mens ledelsen har rett og plikt til å kom-
me med konstruktive innspill til proses-
sen. En slik felles forståelse setter tillit i 
system. 

Problemet sitter i hodet
Teori er én ting, å omsette det til praksis 
noen annet. Ledelse er farget av så mye 
historisk, sosial og etisk kontekst at end-
ring er vanskelig. Mye av problemet sitter 
i hodet vårt. Vi har en forutinntatt hold-
ning for hvordan ledere skal oppføre seg. 
Myten om den sterke, handlekraftige 
mann lever i beste velgående. For å sitere 
Professor Linda Lai på Twitter: «Ekstrem 
selvtillit, påståelighet, ekshibisjonisme – 
og immunitet mot kritikk – blir dessverre 
ofte forvekslet med gode lederegenska-
per». Uten et kraftfullt oppgjør med den-
ne typen holdninger, er det lite vi kan få 
til. Vi må begynne der. 

Ett og et halvt år har gått siden Stortingets finanskomité avviste Regjerin-
gens forslag om å hemmeligstemple Skatteetatens aksjonærregister, skriver 
Vegard Venli. Her fra utnevnelsen av nye statsråder tidligere i vinter. 
FOTO: CORNELIUS POPPE, NTB SCANPIX

Omkamp for mindre åpenhet 
 Aftenposten. 02.01.2016. Side: 11 
Vegard Venli 
© Aftenposten 
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Vurderer felles aksjeregler for alle statsansatte 
 Sysla. fredag 08. januar 2016, 09:32 
Erlend Frafjord, Ola Myrset, Glenn Stangeland 
Regjeringen vurderer å innføre felles retningslinjer for
hvordan statsansatte kan eie og handle med
verdipapirer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
kartlegger for tiden hvilke regler og retningslinjer om
handel og eierskap med verdipapirer som gjelder i
fagdepartementer og underliggende virksomheter.

 - Vi vil nå gå gjennom dette materialet, og vurdere om
det er behov for generelle retningslinjer som omfatter
alle statsansatte, sier statssekretær Kristin Holm
Jensen i KMD til Sysla.

 Hun sier at departementet regner med å være ferdige
med arbeidet i løpet av våren.

 Sysla-avsløring og kritikk

 Bakgrunnen for initiativet er, ifølge et dokument Sysla
har fått tilgang til, at det i fjor ble reist kritiske
merknader til mangel på felles retningslinjer for
eierskap og handel blant annet med aksjer for
toppbyråkrater.

 Statsråd Jan Tore Sanner sa til DN i september at han
var åpen for å forsterke de etiske retningslinjene.

 I mars i fjor avslørte Sysla og Offshore.no at 26
ansatte i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet (Ptil)
eide oljeaksjer for flere millioner kroner i selskaper de
er satt til å forvalte - primært Statoil.

 Vi dokumenterte hvordan OD- og Ptil-ansatte deltok i
tilsyn og saksbehandling hvor Statoil var involvert,
samtidig som noen av dem eide Statoil-aksjer for flere
hundre tusen kroner hver.

 Medietrykk etter registeråpning

 Sysla og Offshore fikk tilgang til aksjebøkene i
børsnoterte oljeselskaper og sammenlignet disse med

ansattelister i oljebyråkratiet. Det var denne jobben
som dannet grunnlag for vår artikkelserie.

 I september i fjor ble aksjonærregisteret i Norge åpnet
og alle kan nå søke på Norges drøyt 800.000
aksjonærer, og sjekke hvilke aksjeposter de eier.

 Etter at registeret ble åpnet skrev flere større medier
artikler om statsansatte aksjeeiere i mulige
dobbeltroller.

 Blant annet kunne Dagbladet dokumentere at
Stortingsrepresentanter hadde latt være å opplyse om
aksjeeierskap for 10,2 millioner kroner i en rekke
selskaper, stikk i strid med Stortingets eget regelverk.

 Vurderer selv

 I dag er det slik at hver enkelt offentlig virksomhet selv

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 222 av 270

http://ret.nu/zetIWkFd
http://ret.nu/zetIWkFd


vurderer behovet for et regelverk som omfatter
ansattes eierskap og handel med aksjer. Noen
departementer og andre etater med tilknytning til
næringsvirksomhet har et slikt regelverk.

 Etter avsløringene i Sysla og Offshore strammet først
Petroleumstilsynet og deretter Oljedirektoratet inn sine
regelverk slik at ingen av deres ansatte lenger kan eie
eller handle med aksjer.

 I andre statlige virksomheter, som for eksempel
Finanstilsynet, har det hele tiden eksistert strenge
regler på dette området.

 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore
Sanner har nå tatt initiativ til et felles regelverk for
offentlig ansattes eierskap og handel med aksjer. Foto:
Scanpix

© Sysla
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Åpenhetspris til Vegard Venli. Hederlig omtale til Moxnes
og Leer-Salvesen 
 Medier24.com. tirsdag 26. januar 2016, 09:06. Oppdatert 10:22 
Gard L. Michalsen 
Flaviusprisen ble delt ut tirsdag morgen.

Journalist Vegard Venli i Kommunal Rapport fikk
tirsdag morgen Flaviusprisen for sin kamp for å åpne
aksjonærregisteret, mens Rødt-politiker Bjørnar
Moxnes, og Tarjei Leer-Salvesen sammen med
Fædrelandsvennen, fikk hederlig omtale.

 Flaviusprisen 2015 ble delt ut under et frokostmøte
om varslere og åpenhet, i regi av Norsk Presseforbund
og Kommunikasjonsforeningen, på Kulturhuset i Oslo
tirsdag morgen.

 Prisen ble opprettet av styret i Norsk Presseforbund i
2007 og skal gå til enkeltpersoner, organisasjoner,
forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter,
journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom
sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme
eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn
og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk
eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske
samfunnet.

 - Prisvinneren deler av sin kunnskap ikke bare når det
gjelder bruken av aksjonærregisteret, men også i andre
saker, gjennom klagehjelp, foredrag og rådgivning.
Hans engasjement for innsyn inspirerer både innad i
mediebransjen og ellers i samfunn, het det i juryens
begrunnelse for prisvinner Vegard Venli.

 I begrunnelsen for hederlig omtale til Bjørnar Moxnes
la juryen vekt på en banebrytende dom i tingretten for
praktiseringen av taushetsplikten i Norge:

 Tarjei Leer-Salvesen og Fædrelandsvennen fikk
hederlig omtale for sitt arbeid med Innsyn.no - der ikke-
søkbare pdf-er og postjournaler er gjort søkbare.

 LES MER på Presse.no

 PRISVINNERE: Tarjei Leer-Salvesen, Vegard Venli og

Bjørnar Moxnes. (Foto: Norsk Presseforbund)

© Medier24.com
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Åpenhetspris til Kommunal Rapport-journalist 
 Kommunal Rapport. tirsdag 26. januar 2016, 09:36 
Kommunal Rapports journalist Vegard Venli er tildelt
Flavius-prisen 2015 av Norsk presseforbund.
Lokalpolitiker Bjørnar Moxnes (Rødt) var en av dem
som fikk hederlig omtale.

Vegard Venli har fått tildelt Flavius-prisen for 2015, for
sitt arbeid med å gi offentligheten tilgang til
aksjonærregisteret. Arkivfoto: Terje Lien Flavius-prisen
deles ut årlig av pressen selv, og ble første gang delt ut
i 2007, da til Lillesand kommune.

 Venli får prisen for å ha gått i bresjen for å få åpnet
opp aksjonærregisteret, en database med en rekke
offentlige opplysninger som forvaltningen har holdt
hemmelig helt til i fjor høst. Venli har i 2,5 år jobbet på
vegne av Kommunal Rapport for å få innsyn i
registeret.

 "Mange har hatt nytte av at aksjonærregisteret nå er
åpent. Vi har fått vite om eierinteresser blant
stortingspolitikere, departementsråder,
statssekretærer, politiske rådgivere, mediefolk,
kommunetopper, for å nevne noen. Det gir samfunnet
bedre grunnlag til å vurdere habilitet, og det gjør folk i
sentrale posisjoner mer bevisste på bindinger og
roller", skriver juryen i sin begrunnelse.

 Prisen er navngitt etter slaven Flavius, som levde i
romertiden. Bare noen få i samfunnet kjente til hva
som sto i lovene, og folk risikerte derfor lovbrudd fordi
de ikke ante hva som var lov og ikke. Flavius fikk tak i
lovene og publiserte dem for alle.

 Norsk presseforbund delte også ut to hederlige
omtaler, til journalist Tarjei Leer-Salvesen som har gjort
en stor innsats for å gjøre postlister og andre offentlige
dokumenter søkbare på nett, og til lokalpolitiker i Oslo
Bjørnar Moxnes (Rødt) som i fjor høst ble frifunnet i
Oslo tingrett for tiltalen om brudd på taushetsplikt.

 Tidligere har en annen lokalpolitiker i Oslo, Ivar
Johansen (SV), også fått hederlig omtale av Flavius-
juryen for sitt åpenhetsarbeid.

 Juryen har bestått av juryleder Anine Kierulf (forsker
ved Senter for menneskerettigheter og juryleder),
Alexander Øystå (redaktør i Vi Menn og assisterende
direktør i Egmont Publishing) og Ståle Hansen
(journalist i NRK).

© Kommunal Rapport
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Kommunal Rapports Vegard Venli hedret med åpenhetspris 
 Journalisten. tirsdag 26. januar 2016, 11:25 
Glenn Slydal Johansen 
Mottok Presseforbundets Flaviuspris tirsdag. Hederlig omtale til Tarjei Leer-Salvesen og Rødts Bjørnar Moxnes.
Glenn Slydal Johansen 26. januar 2016 kl. 11:15 Oppdatert: 26. januar 2016 kl.

11:16

 Årets flaviuspris, som skal fremme innsats for økt åpenhet og innsyn, ble delt ut under en varslerfrokost som ble
arrangert av Norsk Presseforbund og Kommunikasjonsforeningen på Kulturhuset i Oslo tirsdag morgen.

 Vegard Venli fra Kommunal Rapport mottar prisen for sin kamp for å åpne aksjonærregisteret. Etter en lang kamp
lyktes Venli i fjor med å få innsyn i oversikten over norske aksjeeiere som skattemyndighetene samler inn hvert år.

 Prisvinneren deler av sin kunnskap ikke bare når det gjelder bruken av aksjonærregisteret, men også i andre saker,
gjennom klagehjelp, foredrag og rådgivning. Hans engasjement for innsyn inspirerer både innad i mediebransjen og
ellers i samfunn, heter det i juryens begrunnelse.

 Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 Innsyn og dom

 Frilansjournalist Tarjei Leer-Salvesen og Fædrelandsvennen fikk hederlig omtale for sitt arbeid med Innsyn.no - der
ikke-søkbare pdf-er og postjournaler er gjort søkbare.

 Juryen håper innsyn.no fortsetter å utvikle seg, at flere kan få gleden av å bli oppmerksom på og dra nytte av siden, og
at flere offentlige organer lar seg inspirere til å gjøre sine postjournaler søkbare på samme måte, lyder begrunnelsen.

 Rødts leder Bjørnar Moxnes fikk også hederlig omtale for å ha vunnet fram gjennom det som omtales som en
banebrytende dom i tingretten for praktiseringen av taushetsplikten i Norge:

 Tingretten slo fast at kommunen gjennom flere punkter i realiteten hadde beskyttet seg selv og sine ansatte mot at
kritikk mot deres tjenestehandlinger kom frem i offentligheten. Som følge av dommen har Fylkesmannen gjort om sitt
vedtak i denne saken og frigitt de samme opplysningene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler nå alle andre
fylkesmenn og kommuner om å lese - og rette seg etter - dommen, begrunner juryen.

 Juryen har bestått av juryleder Anine Kierulf (forsker ved Senter for menneskerettigheter og juryleder), Alexander
Øystå (redaktør i Vi Menn og assisterende direktør i Egmont Publishing) og Ståle Hansen (journalist i NRK).

 Oppkalt etter romersk slave

 Flaviusprisen ble opprettet av styret i Norsk Presseforbund i 2007 og skal gå til enkeltpersoner, organisasjoner,
forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller
frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring
eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet.
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 Prisen er oppkalt etter en romersk slave som stjal og offentliggjorde viktig informasjon

 Tidligere vinnere inkluderer politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal, Sivilombudsmannen, Lillesand
kommune, Jan Borgen ved Transparency International og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

 Prisvinner Vegard Venli (i midten) flankert av Tarjei Leer-Salvesen (venstre) og Bjørnar Moxnes. Foto: Norsk
Presseforbund

© Journalisten
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Fornøyde med hederspris 
 Sørnett. tirsdag 26. januar 2016, 14:58 
Tarjei Leer-Salvesen (f.v.) sammen med prisvinner
Vegard Venli og Bjørnar Moxnes.

Foto: Norsk Presseforbund

 -Jeg syns det er veldig hyggelig, og vi er veldig glade
for oppmerksomhet rundt det vi gjør.Det betyr at det er
flere enn oss som ser verdiene i det vi holder på med,
forteller Tarjei Leer-Salvesen.

 Flaviusprisen

 Opprettet av styret i Norsk Presseforbund i 2007

 Skal fremme innsats for økt åpenhet og innsyn

 Tildeles årlig tilen person, institusjon, virksomhet eller
andre som har utmerket seg særlig på
åpenhetsfronten.

 Oppkalt etter en romersk slave som stjal og frigav
viktig informasjon.

 Han og Fædrelandsvennen mottok tirsdag morgen
hederlig omtale for sitt arbeid med nettsiden
Innsyn.no.På sidensamles postjournaler og ikke-
søkbare PDF-er fra offentlig sektor i en åpen, søkbar
database som er tilgjengelig for alle.

 - Vi lagde verktøyet fordi vi mente at det offentlige ikke
gjorde jobben sin, og vi hadde jo helst sett at de
begynte å gjøre det selv, slik at vi slapp å holde på med
dette, ler journalisten.

 Han håper dette kan føre til diskusjon rundt åpenhet i
det offentlige, og forteller at de har gjennomført
prosjektet for å forandre på noe de synes er litt galt.

 -Det dreier seg om å verne om de viktigste verktøyene
vi har for å få gjort jobben vår skikkelig.Vi tenkte at
dette har en verdi i et fungerende demokrati, avslutter
Salvesen.

 Nyhetsredaktør Jonas Mjaaland gleder seg over
hedersprisen. Foto: Fædrelandsvennen

 Stor anerkjennelse

 Nyhetsredaktør i Fædrelandsvennen Jonas Mjaaland
er glad for hedersprisen, og mener det er en stor
anerkjennelse.

 - Det viser at det arbeidet vi har lagt ned blir lagt merke
til, og det gir en ekstra inspirasjon til å jobbe videre og
utvide tjenestetilbudet vårt, noe vi arbeider med hver
eneste dag.Vi er helt avhengige av åpenhet i det
offentlige for å kunne utøve vår journalistikk, og for å
kunne bringe informasjon til leserne våre, forteller
Mjaaland.

 - Gjorde statens oppgave

 Juryen for Flaviusprisen roser Salvesens arbeid, og
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oppfordrer i sin begrunnelse til at flere offentlige
instanser bør gjøre sine postjournaler åpne.

 - Med enkle grep gjorde dermed Salvesen og
Fædrelandsvennen det som egentlig etter grunnloven
er statens oppgave: Å legge til rette for en åpen og
opplyst samtale. Juryen håper innsyn.no fortsetter å
utvikle seg, at flere kan få gleden av å bli oppmerksom
på og dra nytte av siden, og at flere offentlige organer
lar seg inspirere til å gjøre sine postjournaler søkbare
på samme måte, heter det i juryens begrunnelse.

 Selve hovedprisen ble tildelt journalisti Kommunal
Rapport Vegard Venli, for sin innsats for å få åpnet
aksjonærregisteret. Rødts leder Bjørnar Moxnes
mottok også hederlig omtale for sin kamp i retten
angående praktisering av taushetsplikten.

 Juryen besto avjuryleder Anine Kierulf(forsker ved
Senter for menneskerettigheter og juryleder),Alexander
Øystå(redaktør i Vi Menn og assisterende direktør i
Egmont Publishing) og Ståle Hansen (journalist i NRK).

© Sørnett
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Vegard Venli fikk åpenhetspris 
 Varingen. tirsdag 26. januar 2016, 15:00 
Tidligere Varingen-journalist Vegard Venli ble i går
tildelt Flaviusprisen 2015, Norsk Presseforbunds pris
for åpenhet. - Flaviusprisen er den høyeste
utmerkelsen man kan få for åpenhetsarbeid.

Den betyr mye for meg etter å ha viet snart ti år av livet
mitt for et mer åpent samfunn, skriver Venli på
Facebook.

 Eks-nittedølen får prisen for sin to år lange kamp for å
få tilgang til skatteetatens aksjonærregister. Venli
jobber som journalist i Kommunal Rapport.

 Vegard Venli stakk av med hovedprisen, mens politiker
og Leder i Partiet Rødt fikk hederlig omtale for
offentliggjøringen av Lindeberg-rapporten, og journalist
Tarjei Leer-Salvesen og Fædrelandsvennen fikk
hederlig omtale for Innsyn.no.

 - Prisvinneren deler av sin kunnskap ikke bare når det
gjelder bruken av aksjonærregisteret, men også i andre
saker, gjennom klagehjelp, foredrag og rådgivning.
Hans engasjement for innsyn inspirerer både innad i
mediebransjen og ellers i samfunn, het det i juryens
begrunnelse for prisvinner Vegard Venli.

© Varingen
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Openheitspris til Kommunal Rapport-journalist 
 Hordaland. tirsdag 26. januar 2016, 15:53 
Vegard Venli i Kommunal Rapport er tildelt
Flaviusprisen 2015 for arbeidet sitt for å opna
aksjonærregisteret.

- Prisvinnaren deler ikkje berre av kunnskapen sin når
det gjeld bruken av aksjonærregisteret, men også i
andre saker, gjennom klagehjelp, føredrag og
rådgjeving. Engasjementet hans for innsyn inspirerer
både internt i mediebransjen og elles i samfunnet,
heiter det i grunngjevinga til juryen, ifølgje Norsk
Presseforbund, som deler ut prisen.

 Raudt-leiar Bjørnar Moxnes og journalist i
Fædrelandsvennen Tarjei Leer-Salvesen får heiderleg
omtale av juryen.

 Moxnes får ros for kampen sin for openheit i Oslo
kommune, noko som førte til at Raudt-leiaren blei
politimeldt av bystyret i Oslo, men seinare frikjend av
Oslo tingrett. Leer-Salvesen får på si side heiderleg
omtale for arbeidet sitt med nettsida Innsyn. (NPK)

© Hordaland
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Åpenhetspris til Kommunal Rapport-journalist 
 Fædrelandsvennen. tirsdag 26. januar 2016, 17:04 
NTB 
Vegard Venli i Kommunal Rapport er tildelt
Flaviusprisen 2015 for sitt arbeid for å åpne
aksjonærregisteret.

- Prisvinneren deler av sin kunnskap ikke bare når det
gjelder bruken av aksjonærregisteret, men også i andre
saker, gjennom klagehjelp, foredrag og rådgivning.
Hans engasjement for innsyn inspirerer både innad i
mediebransjen og ellers i samfunnet, heter det i
juryens begrunnelse, ifølge Norsk Presseforbund, som
deler ut prisen.

 Juryen gir også hederlig omtale til Rødt-leder Bjørnar
Moxnes og Fædrelandsvennens journalist Tarjei Leer-
Salvesen.

 Moxnes roses for sin kamp for åpenhet i Oslo
kommune, noe som førte til at Rødt-lederen ble
politianmeldt av bystyret i Oslo, men senere frikjent av
Oslo tingrett. Leer-Salvesen får på sin side hederlig
omtale for sitt arbeid med nettsiden Innsyn.

© Fædrelandsvennen
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Tar omkamp om moms 
 Klassekampen. onsdag 27. januar 2016, 00:11. Oppdatert 01:16 
Jonas Brække 
Fagpressen gir ikke opp håpet om digital nullmoms,
selv om byråkratene i Brussel har sagt nei. Kommunal
Rapport og andre fagblader mener de har et like stort
krav på momsfritak som andre aviser.

Medier

 Mandag kom nyheten om at EØS-avtalens
overvåkings organ Esa i Brussel tillater at norske
nyhetsmedier slipper å betale moms for digitale
nyhetstjenester. Men unntaket fra momsloven vil ikke
gjelde for fagblader og tidsskrifter.

 Regjeringen har ment at fagblader som Teknisk
Ukeblad og Kommunal Rapport er for spesialiserte og
at de ikke bidrar i samme grad som aviser i det
allmenne nyhetsbildet. Det mener sjefredaktør Britt
Sofie Hestvik i Kommunal Rapport faller på sin egen
urimelighet:

 - Vår avis driver vitterlig med nyhets- og aktualitets
journalistikk i et bredt spekter. Vi dekker alt som angår
folk fra vugge til grav, enten det er økonomi, politikk,
helse, utdanning eller ledelse.

 Fakta

 Fagblader krever nullmoms

 Regjeringen har fått godkjent sin søknad (notifikasjon)
til EØS-avtalens overvåkingsorgan Esa om å innføre
nullmoms for digitale nyhetstjenester fra 1. mars.

 Unntaket vil omfatte aviser og andre nyhetsmedier
som har en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff
på nett.

 Fagblader og tidsskrifter har i likhet med aviser hatt
nullmoms på papir siden 1970, men får ikke unntak for
sine digitale utgaver.

 Fikk journalistpris

 I går fikk Kommunal Rapport et synlig bevis for at
bladet er langt mer enn et internt organ for kommunalt
ansatte og lokalpolitikere.

 Journalist Vegard Venli ble tildelt Norsk
Presseforbunds Flavius-pris for sitt arbeid med å gi
offentligheten tilgang til det statlige
aksjonærregisteret. Dette har blant annet Dagbladet
hatt stort utbytte av, da avisa nylig laget en sak om
stortingspolitikeres mangelfulle innrapportering av
egne aksjer.

 I likhet med papiravisene har fagbladenes
papirutgaver hatt momsfritak siden 1970.

 - Fagpressen står overfor de samme utfordringene
som øvrig presse med å skaffe inntekter for å
finansiere journalistikk i en digital tid. Det må derfor
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være innholdet som avgjør hvorvidt en publikasjon får
digitalt momsfritak og at det har vesentlig allmenn
interesse, sier Hestvik.

 Ber om ny søknad

 Fagbladenes bransjeorganisasjon varsler også
omkamp om digital nullmoms. I første omgang vil
Fagpressen be regjeringen om å sende inn en
tilleggsnotifikasjon til Esa. Hvis ikke dette fører fram,
kan det bli aktuelt å utfordre saken rettslig. Spørsmålet
er om de nye momsreglene kan medføre en
forskjellsbehandling som er i strid med
konkurranseloven.

 - Vi er sterkt uenig med avgrensingen som regjeringen
har lagt til grunn i sin notifikasjon av nullmoms til Esa.
Fagpressen er en del av det store mediebildet, og våre
publikasjoner bidrar i vesentlig grad til nyheter og
aktualiteter fra alle områder i samfunnet, sier leder i
Fagpressen, Elin Floberghagen.

 jonas.braekke@klassekampen.no

© Klassekampen
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2 EkstraOnsdag 27. januar 2016nyhEtEr

nyhEtEr I forrige uke ble det klart at nær 100 stillinger vil 
forsvinne fra administrasjonen i Posten Norge. 
Nå varsler konsernet at det vil effektivisere mer. 
Posten vurderer mulighetene for å effektivisere 
kundeservice på tvers av divisjonene. Til 
sammen sju kundesentre, om lag 350 ansatte, 
er omfattet av vurderingene. –  Vi må forberede 
oss på at dette til slutt vil munne ut i en beman-
ningstilpasning, sier forbundssekretær Thore 
Strøm i Postkom til Fri Fagbevegelse.  NTB

PostEn norgE

Varsler flere kutt

ansvarlig rEdaktør: 
Magne Storedal 

UtgavEsjEf:
Jan Olav Schei 

dEskEn:
Siri Marte Kværnes
Per Willy Nordhaug
Roar Løkken

kontakt@ekstraavisen.no

dEt byggEs: Nivået for boligbygging i Norge er det høyeste på mange år. Det er i Akershus det bygges flest boliger.  
 illUstrasjonsfoto: anEttE karlsEn / ntb scanPix

Bygging av over 
30.000 boliger ble 
satt i gang i 2015. Det 
er en økning på 19 
prosent fra året i 
forveien.
Johan Falnes
NTB

– 2015 ble et meget godt år for 
salg og igangsetting av nye boli-
ger, konkluderer Per Jæger, ad-
ministrerende direktør i Bolig-
produsentenes Forening.

Nivået er det høyeste på 
mange år, forteller han.

Det er i Akershus det bygges 
flest boliger. Rogaland kommer 
på annen plass og Hordaland på 
tredje.

Salget av nye boliger økte 
med 19 prosent fra 2014 til 2015. 
Salget av eneboliger og småhus 
holder seg stabilt, mens salget 
av nye leiligheter øker, viser tal-
lene fra Boligprodusentenes 
Forening.

– Hovedutfordringen for bo-
ligmarkedet i Norge nå er Oslo, 
sier Jæger.

Han mener det er et tanke-
kors at det bygges flere boliger i 
Rogaland enn i Oslo, til tross 
for nedgangen i oljebransjen.

– Det har i altfor mange år 
vært bygget for få boliger i Oslo 
sammenlignet med boligbeho-
vet, sier Jæger.

Han fortsetter:
– Nå må politikerne handle 

for å unngå en boligkrise i ho-
vedstaden.

det bygges langt  
flere boliger 

19 ProsEnt: 
Administrerende 
direktør Per Jæger i 
Boligprodusentenes 
Forening sier 
boligbyggingen økte 
med 19 prosent i fjor. 
 arkivfoto: 
 tErjE PEdErsEn / 
 ntb scanPix
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Det ble bygd 30 150,
(+19 %) boliger i 2015.

2010 (kvartalstall) 2015
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Det ble solgt 19 % flere
boliger i 2015, totalt 30 887.

En mann i 20-årene fra 
Trondheim er i Sør-Trøndelag 
tingrett dømt til tvungent 
psykisk helsevern etter blant 
annet å ha tent på strippeklub-
ben Dreams Showbar i 
Trondheim i februar i fjor.

Mannen var tiltalt etter 
mordbrannparagrafen. I alt 27 
personer ble evakuert fra den 
brennende bygningen 6. 
februar i fjor. Mannen ble 
pågrepet noen dager etter 
brannen og har siden vært 
innlagt på psykiatrisk avdeling, 
skriver Adresseavisen.

I likhet med de rettssakkyn-
dige i saken, mener retten at 
mannen var psykotisk på 
gjerningstidspunktet, men 
også på tidspunktet for 
domsavsigelsen.

Påstand om 4,5 
år for sykepleier
Aktor la tirsdag ned påstand 
om fengsel i fire og et halvt år 
for en mannlig sykepleier som i 
Bergen tingrett står tiltalt for 
flere voldtekter av menn ved 
Rusakutten i byen for tre år 
siden.

– Et skrikende tillitsbrudd, sa 
aktor Asbjørn Onarheim i 
retten, ifølge Bergensavisen.

Rettssaken mot sykeplei-
eren i 30-årene som arbeidet 
ved Rusakutten på Bergen 
legevakt, begynte mandag. 
Han er tiltalt for to tilfeller av 
voldtekt og to tilfeller av 
seksuell handling som skal ha 
skjedd våren og sommeren 
2013. Han nekter straffskyld.  
 NTB
Åpenhetspris  
til vegard venli
Vegard Venli i Kommunal 
Rapport er tildelt Flaviusprisen 
2015 for sitt arbeid for å åpne 
aksjonærregisteret.

– Prisvinneren deler av sin 
kunnskap ikke bare når det 
gjelder bruken av aksjonærre-
gisteret, men også i andre 
saker, gjennom klagehjelp, 
foredrag og rådgivning. Hans 
engasjement for innsyn 
inspirerer både innad i 
mediebransjen og ellers i 
samfunnet, heter det i juryens 
begrunnelse, ifølge Norsk 
Presseforbund, som deler ut 
prisen.

Juryen gir også hederlig 
omtale til Rødt-leder Bjørnar 
Moxnes og Fædrelandsven-
nens journalist Tarjei Leer-
Salvesen.  NTB

dømt for brann 
på strippeklubb

Åpenhetspris til Vegard Venli 
 Ekstra. 27.01.2016. Side: 2 
NTB 
© Ekstra 
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3B-FiBreglass . Nærværbonusen får etterspill

Fellesforbundet til  
rettssak om bonus
Fellesforbundet varsler 
rettssak mot 3B Fibreglass 
hvis ikke bedriften avvikler 
ordningen med trekk i bonus 
etter sykefravær.

BIRKENES

– Jeg begynner å bli «fed up» av 
bedriftsledere som tror sykefra-
været går ned hvis de ansatte 
straffes tilstrekkelig, sier Syvert 
Fossdal, organisasjonsarbeider i 
Fellesforbundet Agder.

Fossdal og Fellesforbundet me-
ner den nye nærværsbonusen ved 
Birkelands hjørnesteinsbedrift er 
klart ulovlig. 

Vil steVne
Fellesforbundet varsler rettssa-
ker mot 3B Fibreglass på Birke-
land for nærværsbonusen som er 
innført der. Den går ut på at alle 
heltidsansatte får 16.000 kroner i 
bonus. Deretter trekkes 2000 kro-
ner for hver dag du har fravær.

– Jeg snakket med vår klubble-
der på 3B tirsdag morgen og hun 
setter i gang tvistesak nå. Nær-
værsbonusen er ensidig innført 
av ledelsen ved at en eldre bo-
nusavtale er endret. Det mener vi 
er tariffstridig. Dette skulle vært 
forhandlet om. NHO og LO skul-
le vært koblet inn når ikke det ble 
enighet på bedriften, sier Fossdal, 

En slik tvistesak om tariffavta-
le kan gå gjennom hele systemet 
opp til LO og NHO sentralt. Blir 
ikke partene enige, ender saken i 
Arbeidsretten.

Fellesforbundet er også svært 
opptatt av at ingen skal trekkes i 
lønn ved lovlig fravær.

– Vi mener 3B Fibreglass trek-
ker folk i lønn ved fravær. Det bry-
ter med reglene rundt sykelønn. 
Bonusen er etter vår mening en 
del av lønna ved bedriften. Jeg 
kan derfor love at Fellesforbun-
det vil gå til rettssak på vegne av 
hver og en av våre 108 medlem-
mer som får trekk for ikke å kom-
me på jobb, sier Fossdal.

støttes aV nHO
Bedriftens direktør Heine Østby 
har sagt at det ikke trekkes i lønn. 
Det er i bonusen det trekkes. 

– Jeg har ingen nye kommenta-
rer, utover at vi har en positiv og 
pågående dialog lokalt, sier han.

Østby får støtte av Norsk Indus-
tri, som er en del av NHO. Kom-
munikasjonssjef Finn Langeland 
skriver til oss:

«Vi kan ikke se at det er i strid 
med loven å utdele en slik bonus. 
Dette er en ekstrainntekt som ar-
beidsgiver står fritt til å gi sine an-
satte etter kriterier fastsatt av sel-
skapet og som selskapet må stå 
fritt til å legge føringer på. Det er 
også slik at det er vanlig å utbeta-
le bonus som beregnes i forhold 
til faktisk arbeidet tid.»

Flere juridiske eksperter vi har 
snakket med mener det er pro-
blematisk å si om nærværsbonu-
sen på 3B Fibreglass er lønn eller 

Syvert Fossdal i Fellesforbundet er lei arbeidsgivere som tror ansat-
te kan straffes til lavere sykefravær. Nå varsler LO-forbundet rettsaker 
mot 3B- Fibreglass.  Arkivfoto: kristiN EllEfsEN

– Nærværsbonus kan bryte 
både med arbeidsmiljøloven 
og diskrimineringslovgivnin-
gen.

KRIStIaNSaNd

Det sier universitetslektor Kari 
Lunøe-Nielsen ved Institutt for 
rettsvitenskap ved Handelshøy-
skolen ved UIA.

Lunøe-Nielsen vil ikke kom-
mentere saken på Birkeland spe-
sielt siden hun ikke kjenner de-
taljene i avtalene der. Generelt 
sier hun:

– Jeg er skeptisk til lovligheten 
av slike bonusavtaler omkring 
nærvær og fravær. Arbeidsmiljø-
loven har krav om et godt og for-

svarlig arbeidsmiljø. Og det står 
spesielt i loven at lønnsysteme-
ne i bedriftene ikke må gi uhel-
dige psykiske eller fysiske belast-
ninger.

Lunøe-Nielsen trekker også 
fram diskrimineringsloven om 
nedsatt funksjonsevne som ble 
vedtatt i 2013. Den forbyr kort og 
godt diskriminering av mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne.

Diskrimineringsargumentet 
mener også førsteamanuensis 
og ekspert på arbeidsrett, Trine 
Eidsvaag ved Det juridiske fakul-
tet i Bergen, er et viktig poeng.

Nærværsbonus skal ikke være 
prøvd rettslig opp mot disse re-
glene før. 

– Kan være diskriminerende

Faksi-
mile fra 
Fædre-
lands-
vennen i 
går. 

ikke. Det kan handle om formu-
leringer i avtalen – og avtalen har 
ikke vi fått tilgang til.

Jusinfo skriver dette: «Hvorvidt 
bonus skal regnes som lønn er av-
gjørende i forhold til blant annet 
beregningsgrunnlag for offent-
lige ytelser osv. Det finnes ingen 
definisjon i loven på hva som skal 
regnes som lønn, men en vanlig 
forståelse av begrepet er at så len-
ge utbetalingen har sammenheng 
med arbeidstakerens innsats er 
det å regne som lønn.»

– Alle arbeidsgivere som har 
forsøkt, har trukket ordningen 
med nærværsbonus når det har 
blitt tvist. Derfor har vi ikke or-
dentlige rettsavgjørelser. Det kan 
vi få nå, sier Fossdal.

Peker På ledelse
Han jobbet selv ved 3B-Fibreglass 
på nittitallet.

– Sykefravær handler først og 
fremst om dårlig eller god ledel-
se, sier Fossdal.

– Men helgefraværet er høyt?
– Ja, og ingen i LO støtter folk 

som sluntrer unna. Men de er 
det få av. Hovedregelen er at folk 
strekker seg langt for å gå på jobb 
hvis de er på en arbeidsplass hvor 
de tas på alvor og får bety noe, 
sier han.

tEkst:  
Odd-Inge RønnIng UlebeRg
odd.inge.uleberg@fvn.no - 90917477

Kristiansand Høyre vil 
drive oppsøkende virk-
somhet for å få flere barn 
med innvandrerbakgrunn 
i byens barnehager. 

KRIStIaNSaNd

– Vi ønsker å gjøre noe helt 
konkret på dette området. Bak-
teppet er at barn som ikke kan 
språket godt nok ofte får van-
sker i utdanningsløpet, sier 
Høyres gruppeleder Renate 
Hægeland.

Hægeland ønsker at det of-
fentlige skal benytte de møte-
punktene som finnes for å få 
flere barn med minoritetsbak-
grunn inn i barnehager. 

– Helsestasjoner er et godt 
eksempel på steder hvor det 
offentlige kan spille inn kom-
munens barnehagetilbud. Fra 
sommeren tilbyr vi gratis kjer-
netid for toåringer i barneha-
ge. Dette er et tilbud vi vil at 
skal nå ut til flest mulig som 
i dag har barna sine hjemme, 
sier Hægeland. 

kOntantstøtte
Tall fra Kristiansand kommu-
ne viser at familier med mino-
ritetsbakgrunn relativt sett be-
nytter seg mer av kommunens 
utvidede kontantstøtteord-
ning enn etnisk norske famili-
er. Hægeland medgir at det re-
presenterer en utfordring med 
hensyn til å få flest mulig i bar-
nehage. 

– Vi i Høyre er oppmerk-
somme på dette, sier Hæge-
land. 

– Koalisjonspartneren KrF 
ønsker jo denne ordningen. 
Hva tenker du om det? 

– Jeg vil ikke kalle det en 
konflikt, men det er en ut-
fordring. Høyre sa i utgangs-
punktet nei til å videreføre 
kontantstøtten for toåringer. 
Vi fikk ikke gjennomslag for 
dette i forhandlingene, men 
jeg regner med at det er vilje 
blant samarbeidspartiene for 
å få flere med minoritetsbak-
grunn på plass i barnehagene, 
sier Hægeland. 

støtte fra aP
Høyre og Hægeland får støt-

te fra Arbeiderpartiet når det 
gjelder å få flest mulig barn 
med minoritetsbakgrunn inn 
i barnehagene. 

– Initiativet bør særlig rettes 
mot familier som i dag mottar 
kontantstøtte, sier Abdullahi 
Alason (Ap). 

Han har tidligere vært tyde-
lig på at kontantstøtten er en 
ordning som bidrar til at en 
del familier med minoritets-
bakgrunn velger å ha barna 
hjemme i stedet for å benytte 
barnehage. 

– Ordningen med gratis kjer-
netid må gjøres kjent. Bruk 
gjerne møtene med familie-
ne på helsestasjoner til å pro-
motere dette tilbudet. Røde 
kors og andre frivillige orga-
nisasjoner som er i kontakt 
med familier med minoritets-
bakgrunn er også plasser hvor 
dette bør belyses. Det viktigste 
er at familiene blir kjent med 
tilbudet om gratis kjernetid 
slik at kommunen kan si at til-
budet er kjent. Så får det være 
opp til den enkelte familien å 
takke ja eller nei, sier Alason.  
FRank MeRsland

Vil ha barna  
inn i barnehage

Høyre. oppsøker minoritetsfamilier

Rente Hægeland og Høyre tar initiativ for å få flere innvandrer-
barn inn i barnehagene.  Arkivfoto: rEidAr kollstAd 

OSlO

Vegard Venli i Kommunal 
Rapport er tildelt Flaviuspri-
sen 2015 for sitt arbeid for å 
åpne aksjonærregisteret.

Juryen gir også hederlig 
omtale til Rødt-leder Bjørnar 
Moxnes og Fædrelandsven-
nens journalist Tarjei Leer-
Salvesen. 

– Prisvinneren deler av sin 
kunnskap ikke bare når det 
gjelder bruken av aksjonær-

registeret, men også i andre 
saker, gjennom klagehjelp, 
foredrag og rådgivning. Hans 
engasjement for innsyn inspi-
rerer både innad i mediebran-
sjen og ellers i samfunnet, he-
ter det i juryens begrunnelse, 
ifølge Norsk Presseforbund, 
som deler ut prisen.

Moxnes roses for sin kamp 
for åpenhet i Oslo kommune,  
Leer-Salvesen får på sin side 
hederlig omtale for sitt arbeid 
med nettsiden Innsyn. ntb

Heder til Tarjei Leer-Salvesen 

 Nyheter

6

Fædrelandsvennen
onsdag 27. januar 2016

Heder til Tarjei Leer-Salvesen 
 Fædrelandsvennen. 27.01.2016. Side: 6 
NTB 
© Fædrelandsvennen 
Les hele nyheten på http://ret.nu/FTaVMdw

Nyhetsklipp - Avsløringer og saker fra aksjonærregisteret Åpenhet har gitt avsløringer og fått
konsekver

Side 236 av 270

http://ret.nu/FTaVMdw
http://ret.nu/FTaVMdw
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grensingen som regjeringen 
har lagt til grunn i sin notifi-
kasjon av nullmoms til Esa. 
Fagpressen er en del av det 
store mediebildet, og våre pu-
blikasjoner bidrar i vesentlig 
grad til nyheter og aktualite-
ter fra alle områder i samfun-
net, sier leder i Fagpressen, 
Elin Floberghagen. 

jonas.braekke@klassekampen.no

n Fagpressen får ikke fritak for moms på sine nettaviser n Krever at regjeringen sender inn en ny søknad

Tar omkamp om moms

PRISBELØNT: Sjefredaktør Britt 
Sofie Hestvik tar en titt på 
flaviusprisen til journalist 
Vegard Venli. Hun mener prisen 
er et godt eksempel på at 
Kommunal Rapport driver med 
vesentlig og samfunnsnyttig 
journalistikk.
 FOTO: LISA RYPENG, KOMMUNAL RAPPORT

Fagpressen har engasjert ad-
vokat Marianne Brockmann 
Bugge i advokatfirmaet Har-
boe & Co for å få regjeringen 
til å snu. Bugge har tidligere 
jobbet for skattelovavdelin-
gen i Finansdepartementet 
og i Skattedirektoratet. 

Hun tror det er embetsver-
ket i Finansdepartementet 
som står bak avgjørelsen om å 
utelate fagpresse og tidsskrif-
ter fra søknaden om momsfri-
tak til Esa.

– Finansdepartementet er 
prinsipiell motstander av 

momsfritak fordi det er en 
form for indirekte subsidie-
ring gjennom avgiftssyste-
met. I deres øyne er det pro-
blematisk i forhold til avgren-
sing, og det fører til mer byrå-
krati, sier advokat Bugge, 
som også er leder i Advokatfo-
reningens lovutvalg for av-
giftsrett. 

Bugge tror ikke et momsfri-
tak for fagblader på nett nød-
vendigvis vil bety at staten 
går glipp av store inntekter. 
Dessuten vil det bli svært van-
skelig å håndheve et kunstig 

skille mellom e-
tidsskrifter og e-avi-
ser. 

– Regjeringens 
forsøk på avgren-
sing bygger på det 
gamle avisbegrepet 
fra 1970-tallet. Det 
er lite treffende for 
dagens digitale 
medievirkelighet, 
med nyheter som 
skreddersys til hver 
enkelt leser, sier Bugge. 

Advokat Eivind Bryne i Ad-
vokatfirmaet Forte har jobbet 

med momssaker i 
nærmere 30 år. Han 
mener hele begrun-
nelsen fra Esa byg-
ger på en stor feil-
slutning.

– I alle andre eu-
ropeiske land vur-
derer man momsfri-
tak for medier som 
alle andre former 
for avgiftslettelser. 
Det er bare Esa som 

vurderer dette som en form 
for statsstøtte, sier Bryne til 
Klassekampen.

Mener byråkratene stritter imot

Marianne Brock-
mann Bugge

Tar omkamp om moms 
 Klassekampen. 27.01.2016. Side: 27 
Av Jonas Brække 
© Klassekampen 
Les hele nyheten på http://ret.nu/GxvhN20M
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Krever åpenhet om aksjeskatt 
 Kommunal Rapport. onsdag 27. januar 2016, 15:08 
Finanspolitikere reagerer etter at Kommunal Rapport
fortalte at kommuner betaler milliarder til
aksjeselskaper hvor det ikke er mulig å sjekke om
selskapets aksjonærer betaler skatt eller ei. Nå må
finansminister Siv Jensen svare.

Finansminister Siv Jensen (Frp) må nå svare på
spørsmål fra blant andre Snorre Valen (SV) om
leverandører til Kommune-Norge hvor det er ukjent om
de betaler skatt eller ei. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
- Det virker som at dette passer dårlig med det som det
har vært en bred åpenhet om i Stortinget lenge, nemlig
at man ønsker mer åpenhet og innsyn, sier
skattepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Truls
Wickholm.

 Åpenhet og hemmelighold om aksjeskatt:

 Likningsloven 3-13 oppstiller taushetsplikt om "noens
formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske,
bedriftsmessige eller personlige forhold".

 Regnskapsloven 7-26 oppstiller opplysningsplikt for
aksjeselskaper om aksjekapitalen, aksjenes pålydende
fordelt på hver aksjeklasse og en opplisting av hvem
som eier aksjene.

 I praksis er det også stor grad av åpenhet om
aksjeutbytte fra selskap, blant annet gjennom sider
som Purehelp.no og Proff.no, som gjengir opplysninger
om dette fra selskapenes noter, samt rapportering til
Regnskapsregisteret.

 Han reagerer på Kommunal Rapports artikkel, som
viser at likningslovens taushetsplikt i praksis hindrer
kommuner og andre fra å undersøke om det offentlige
handler med aktører som betaler skatten eller ei.

 - Under behandlingen av forslaget om et norsk
eierskapsregister i fjor skrev eksempelvis en samlet
komité at det ville peke på at størst mulig åpenhet i
disse spørsmål vil bidra til å beskytte det økonomiske
systemet som man har bygget opp i Norge, sier

Wickholm.

 Mangler verktøy - risikerer likevel støyten

 Også Snorre Valen (SV) reagerer. Han mener
mangelen på innsyn i beskatningen av aksjonærer
utgjør et demokratisk problem, fordi både pressen og
kommunene får sitt kontrollarbeid umuliggjort.

 - Vi i SV er opptatt av at kommunene må ta et større
ansvar i kampen mot skatteunndragelser. Blant annet
har vi tatt til orde for at kommunene bør erklære seg
som skatteparadis-frie soner, og at kommunene må
kunne kreve av alle sine leverandører at de driver
ryddig betaler skatten sin.

 Sjekk hvilke selskaper som har fått utbetalt penger fra
din kommune i Leverandørdatabasen til Kommunal
Rapport (betaltjeneste).
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 Dersom en kommune handler med leverandører som
det viser seg ikke har betalt skatt, ender dette opp med
å bli lokalpolitikernes ansvar.

 - Det kan med andre ord bli noe kontrollutvalg og
politikere kan bli konfrontert med, uten at staten har
gitt dem de arbeidsbetingelsene de trenger for å kunne
gjøre jobben sin, sier Valen.

 Ønsker mer åpenhet

 Nå vil Ap og SV samle støtte på Stortinget for å
vurdere hva som kan gjøres for å sikre mer åpenhet
om skattleggingen av aksjonærer. I første omgang
varsler de to partiene et spørsmål til finansministeren.

 - Vi vil stille spørsmål til statsråden for å få avklart
hvordan departementet og regjeringen stiller seg til
dette, sier Wickholm.

 Ifølge Skatteetaten er dokumentasjon om hvorvidt
aksjeeiere betaler formuesskatt eller utbytteskatt som
følge av sine aksjer, et taushetsbelagt personlig
forhold. Det ser ikke Arbeiderpartiets talsmann noen
grunn til.

 - Det å eie gjennom aksjeselskap, med det begrensete
ansvaret det gir, er et privilegium. Det er ingen grunn til
at det skal hemmeligholdes hvilken skatt man har
betalt. De fleste av oss med lønnsinntekt lever godt
med at alle kan se hvor mye vi har bidratt med til
fellesskapet gjennom skatt, sier Wickholm.

 - Pressen har innsyn i skattleggingen av
privatpersoner. At det skal være mindre innsyn i
aksjonærenes skatteforhold, ser jeg ingen gode
grunner til, sier Valen.

 Mener hemmelighold hindrer kontroll

 I dag hindrer likningslovens taushetsplikt også innsyn i
purrebrev som Skatteetaten sender til aksjeselskaper
som ikke rapporterer til aksjonærregisteret, slik de er
pålagt ved lov. Heller ikke dette forstår de to
finanspolitikerne noe av.

 - Nei. Åpenhet sammen med registrering er et av de
viktigste våpnene i kampen mot økonomisk kriminalitet
og skatteunndragelse. Det er vanskelig å skjønne
hvorfor det skal være et særlig vern av dem som velger
ikke å følge opp de plikten de er pålagt, sier Wickholm.

 - Den eneste grunnen til at et innsyn i uttatt utbytte kan
skape problemer, må være at det er et avvik mellom
det som er oppgitt til skattemyndighetene og det som
faktisk er utbetalt. Men det er i så tilfelle noe
offentligheten definitivt burde ha innsyn i, sier Valen.

 Han påpeker det er snakk om en generell purring som
går ut fra en offentlig etat til mange tusen
aksjeselskaper.

 - Jeg kan ikke skjønne hvorfor dette er taushetsbelagt.
Storsamfunnet mister sin kontrollmulighet når til og
med purringene er hemmeligholdt. Hemmeligholdet
bidrar til å gjøre det umulig for kommunene som kjøper
tjenester, for pressen og for oss som lovgivere å
undersøke om regelverket for beskatning av
aksjonærer fungerer etter hensikten, sier Valen.

© Kommunal Rapport
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6 nyheter 

Høyreekstremister 
pågrepet  
BERLIN: tysk politi pågrep i går to per
soner i et høyreekstremistisk miljø som 
anklages for å bruke internett til å egge 
til vold, spre nazipropaganda og be
nekte holocaust. de to pågrepne, en 47 
år gammel kvinne og en 27 år gammel 
mann, mistenkes for å lede en krimi
nell organisasjon ved navn «alterme
dia deutschland» som nettbrukere kan 
abonnere på og delta i diskusjoner som 
synes å fokusere på rase.  Ifølge påtale
myndigheten ble det postet  oppfordrin
ger til vold mot utlendinger i tyskland 
og mennesker med annen hudfarge og 
religion.  ©NTB

BERLIN:  den tyske  
regjeringen ned
justerer anslagene 
for øko nomisk vekst 
i 2016, men insiste
rer likevel på at øko
nomien går bra. I regjeringens 
årlige økonomiske rapport heter 
det at BnP ventes å vokse med 
1,7 prosent i 2016, litt lavere enn 
den tidligere prognosen på 1,8 
prosent. «tysklands økonomi er i 
god forfatning», heter det likevel 
i rapporten. 
©NTB

Nedjusterer 
veksttall

Uber beordret til  
å betale millioner  
PARIS:  En domstol i Paris har  
bestemt at den mobilbaserte dro
sjetjenesten uber må betale drøyt  
11 millioner kroner til et fransk taxi
forbund.

det melder nyhetsbyrået aFP, 
som har sett rettsdokumentene i 
saken. Kjennelsen kommer etter en 
klage fra Frankrikes nasjonale taxi
forening. 

ubersjåfører opptrer som tradi
sjonelle drosjesjåfører og venter i 
gatene i håp om å plukke opp pas
sasjerer, ifølge forbundet.

Franske drosjesjåfører har protes

tert i stort monn på uber, som kan 
ha tatt en tredel av kundene deres. 

appen uberPoP setter kunder i 
kontakt med private sjåfører som 
tilbyr kjøring til lavere priser enn 
tradisjonelle drosjer.  ©NTB

Streikende taxisjåfører i 
Paris som i går viser at de 
fortsetter sin protest mot 
konkurransen fra Uber.  
 Foto: Jacky Naegelen/
 Reuters/NTB scanpix

Turid SylTe
turid.sylte@vl.no

I flere større saker i USA har re-
visjonsselskaper innrømmet å ha 
laget skatteopplegg som unndro 
skatt ulovlig. Den britiske pro-
fessoren Prem Sikka trakk fram 
flere granskninger i Storbritan-
nia og saker i USA der selskape-
ne har godtatt bøter for å slippe 
rettssak.

– Jeg har tenkt at en del av for-
tellingene om skatteunndragelse 
har vært overdrevne, men det er 
de på ingen måte. Prem Sikka bi-
dro til å gjøre klart hvor oppi da-
gen det er at de største aktørene 
i verden ikke betaler for seg, sier 
Valen, som er medlem av Stortin-
gets finanskomité for SV.

Få prosent. Den britiske pro-
fessoren Sikka var i Oslo tirsdag 
på konferansen Skatt og velferd. 
Han snakket om hvordan man-
ge revisjonsselskaper og advo-
katfirmaer selger skatteopplegg 
som gjør at selskaper kan flytte 
penger mellom datterselskaper 
i ulike land, og dermed bare be-
tale noen få prosent i skatt.

Sikka gjorde nylig et regne-
stykke på skatten som selskapet 
Google betaler til Storbritannia. 
Google ble før helgen enig med 
britiske myndigheter om å be-
tale 130 millioner pund i skatt 
for 2014-2015. Ut fra ulike opp-

lysninger om hva Google har hatt 
av inntekter i Storbritannia, an-
slår Sikka de har betalt rundt 
tre prosent i skatt. Hadde Goo-
gle betalt 25 prosent i skatt, som 
ifølge Sikka var gjennomsnittlig 
selskapsskatt i perioden, kunne 
Google betalt 1,8 milliarder pund 
i skatt (22 milliarder kroner) – 
ikke 130 millioner pund (1,6 mil-
liarder kroner).

I den ene saken i USA for flere 
år siden innrømte revisjonssel-
skapet KPMG LLP at det hadde 
laget ulovlige skatteopplegg som 
hadde gjort at klientene deres 
hadde spart 2,5 milliarder dollar 
i skatt, rundt 22 milliarder kro-
ner. KPMG ble også anklaget for å 
ha markedsført opplegg som var 
ulovlige. Saken endte i et forlik 
der KPMG betalte en bot på 456 
millioner dollar. Ernst & Young 
godtok i et forlik i 2013 en bot og 
innrømmet å ha laget opplegg for 
ulovlig skattetilpasning. Enkelte 
tidligere ansatte har i tilknytning 
til sakene fått fengselsstraffer.

Vet lite. Valen mener at Norge 
må styrke Økokrim.

– Vi vet at mange fattige land 
har lite å stille opp med overfor 
store, globale selskaper. Men hel-
ler ikke rike land som Norge er 
noen vanskelig match, sier Valen.

Han mener at sakene i USA og 
Storbritannia viser at skatteråd-
givere er villige til å gå langt for 
å selge sine produkter.

– Vi vet ikke i hvilket omfang 
de samme produktene selges i 
Norge. Det understreker at vi er 
nødt til å få prøvd flere slike sa-
ker i retten, sier Valen.

Han vil ikke gå inn i realitetene 
i Transocean-saken som Øko-
krim nylig bestemte seg for å 
droppe. Men Valen understreker 
at når en sak med så høy profil 
ikke blir fulgt opp av påtalemyn-
digheten, etterlater det et hull i 
lovgivningen.

– Det råder uvisshet om hva 
det er lov å gjøre og ikke, og det 
er et stort politisk problem. Her 
må reglene være klare, sier Va-
len.

Kreve innsyn. Den britiske 
professoren mener at stater må 
kreve at selskaper gir innsyn i 
hvilke skatteopplegg de bruker. 
Valen synes det er et godt forslag 
å vedta en lov som krever innsyn 
i selskapers skatteopplegg.

SkAttEjAkt: Vi trenger å vite mer om hvor utbredt det 
er i Norge at selskaper som Google betaler bare tre pro-
sent i skatt, mener Snorre Valen (SV).

Ønsker bedre 
skatteetter-
forskning

SKRUMPER SKattER

 Y Mange selskaper oppretter 
strukturer som gjør at de kan 
sluse inntekter til land der de 
må betale lite skatt, og kost-
nader til land der de får høye 
fradrag.

 Y Dermed kan selskaper 
 totalt sett få svært liten 
skatt.

Ønsker bedre skatteetterforskning 
 Vårt Land. 28.01.2016. Side: 6,7 
Turid Sylte 
© Vårt Land 
Les hele nyheten på http://ret.nu/r8tMZwbl
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Populær  
dåpsgave!

til et barn 
du er glad i!

Gi

Englebilde på lerret
Verdi 228,– 

Gynge lite grann CD
Verdi 199,–

Med Dåpsklubben TRIPP TRAPP får barna gode bøker, 
DVD-er og CD-er rett hjem i postkassa. De blir kjent 
med Bibelens fortellinger, med kveldsbønner og 
mange fine barnesanger. Bøker på bokmål og nynorsk.
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– I Norge har vi gjennomgå-
ende større innsyn i privatperso-
ners skatteforhold enn selskaper 
og aksjonærers, sier han.

– Hvor realistisk er det å vedta 
et slikt krav i Norge?

– Jeg mener at vi ikke har noe 
alternativ. 

Valen har en smørbrødliste 

med tiltak for å bremse skatte-
flukten fra Norge. Et av dem er å 
kreve at opplysninger om skat-
teforhold i aksjonærregisteret 
skal være offentlige. Det vil gjøre 
kommunene i stand til å stille 
krav om at selskaper de handler 
med, betaler skatt i Norge.

Valen mener at bedre regler 

internasjonalt er nødvendig. Han 
vil også ha en utredning av profitt 
på offentlig betalt velferd.

– Hvis vi ikke får gjort noe med 
dette, må folk flest betale stadig 
mer av regninga. Vi må i hvert fall 
få slått fast at når folk må betale 
skatt, skal ikke det gå til å berike 
noen få enkeltpersoner.

Tar en TiTT: Gjester prøver en av Googles nyvinninger i hovedkvarteret i Chicago i desember fjor. 
 Foto: M. Spencer Green/NTB scanpix 

holocausTmarkering: 
Kronprins Haakon og stats-
minister Erna Solberg (H) var 
i går til stede under den na-
sjonale markeringen av Den 
internasjonale holocaust- 
dagen. Markeringen fant  
sted på Akershuskaia i Oslo.
 Foto: NTB scanpix
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Ønsker bedre skatteetterforskning 
 Vårt Land. torsdag 28. januar 2016, 09:19. Oppdatert 10:20 
Turid Sylte 
Vi trenger å vite mer om hvor utbredt det er i Norge at
selskaper som Google betaler bare tre prosent i skatt,
mener Snorre Valen (SV). Gjester prøver en av
Googles nyvinninger i hovedkvarteret i Chigago i
desember fjor.

FAKTA: Skatteplanlegging

 Mange selskaper oppretter strukturer som gjør at de
kan sluse inntekter til land der de må betale lite skatt,
og kostnader til land der de får høye fradrag.

 Dermed kan selskaper totalt sett få svært liten skatt.

 I flere større saker i USA har revisjonsselskaper
innrømmet å ha laget skatteopplegg som unndro skatt
ulovlig. Den britiske professoren Prem Sikka trakk fram
flere granskninger i Storbritannia og saker i USA der
selskapene har godtatt bøter for å slippe rettssak.

 - Jeg har tenkt at en del av fortellingene om
skatteunndragelse har vært overdrevne, men det er de
på ingen måte. Prem Sikka bidro til å gjøre klart hvor
oppi dagen det er at de største aktørene i verden ikke
betaler for seg, sier Valen, som er medlem av
Stortingets finanskomité for SV.

 Få prosent

 Den britiske professoren Sikka var i Oslo tirsdag på
konferansen Skatt og velferd. Han snakket om hvordan
mange revisjonsselskaper og advokatfirmaer selger
skatteopplegg som gjør at selskaper kan flytte penger
mellom datterselskaper i ulike land, og dermed bare
betale noen få prosent i skatt.

 Sikka gjorde nylig et regnestykke på skatten som
selskapet Google betaler til Storbritannia. Google ble
før helgen enig med britiske myndigheter om å betale
130 millioner pund i skatt for 2014-2015. Ut fra ulike
opplysninger om hva Google har hatt av inntekter i
Storbritannia, anslår Sikka de har betalt rundt tre

prosent i skatt. Hadde Google betalt 25 prosent i skatt,
som ifølge Sikka var gjennomsnittlig selskapsskatt i
perioden, kunne Google betalt 1,8 milliarder pund i
skatt (22 milliarder kroner) - ikke 130 millioner pund
(1,6 milliarder kroner).

 I den ene saken i USA for flere år siden innrømte
revisjonsselskapet KPMG LLP at det hadde laget
ulovlige skatteopplegg som hadde gjort at klientene
deres hadde spart 2,5 milliarder dollar i skatt, rundt 22
milliarder kroner. KPMG ble også anklaget for å ha
markedsført opplegg som var ulovlige. Saken endte i et
forlik der KPMG betalte en bot på 456 millioner dollar.
Ernst & Young godtok i et forlik i 2013 en bot og
innrømmet å ha laget opplegg for ulovlig
skattetilpasning. Enkelte tidligere ansatte har i
tilknytning til sakene fått fengselsstraffer.

 Vet lite
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 Valen mener at Norge må styrke Økokrim.

 - Vi vet at mange fattige land har lite å stille opp med
overfor store, globale selskaper. Men heller ikke rike
land som Norge er noen vanskelig match, sier Valen.

 Han mener at sakene i USA og Storbritannia viser at
skatterådgivere er villige til å gå langt for å selge sine
produkter.

 - Vi vet ikke i hvilket omfang de samme produktene
selges i Norge. Det understreker at vi er nødt til å få
prøvd flere slike saker i retten, sier Valen.

 Han vil ikke gå inn i realitetene i Transocean-saken
som Økokrim nylig bestemte seg for å droppe. Men
Valen understreker at når en sak med så høy profil ikke
blir fulgt opp av påtalemyndigheten, etterlater det et
hull i lovgivningen.

 - Det råder uvisshet om hva det er lov å gjøre og ikke,
og det er et stort politisk problem. Her må reglene
være klare, sier Valen.

 Kreve innsyn

 Den britiske professoren mener at stater må kreve at
selskaper gir innsyn i hvilke skatteopplegg de bruker.
Valen synes det er et godt forslag å vedta en lov som
krever innsyn i selskapers skatteopplegg.

 - I Norge har vi gjennomgående større innsyn i
privatpersoners skatteforhold enn selskaper og
aksjonærers, sier han.

 - Hvor realistisk er det å vedta et slikt krav i Norge?

 - Jeg mener at vi ikke har noe alternativ.

 Valen har en smørbrødliste med tiltak for å bremse
skatteflukten fra Norge. Et av dem er å kreve at
opplysninger om skatteforhold i aksjonærregisteret
skal være offentlige. Det vil gjøre kommunene i stand
til å stille krav om at selskaper de handler med, betaler

skatt i Norge.

 Valen mener at bedre regler internasjonalt er
nødvendig. Han vil også ha en utredning av profitt på
offentlig betalt velferd.

 - Hvis vi ikke får gjort noe med dette, må folk flest
betale stadig mer av regninga. Vi må i hvert fall få slått
fast at når folk må betale skatt, skal ikke det gå til å
berike noen få enkeltpersoner.

 Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

© Vårt Land

Se webartikkelen på http://ret.nu/LksBmHmy
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Unødvendig hemmelighold i KS 
 Kommunal Rapport. fredag 29. januar 2016, 09:01 
Kommentar: Hvorfor er det inngrodd skepsis mot å
møte offentligheten med åpne dører så ofte som
mulig? Praksis viser at åpenhet slett ikke står sterkt i
norsk demokrati.

KS ville ikke slippe pressen til på fagmøte om
inntektssystemet denne uka. Dermed gikk vi glipp av
muligheten til en spennende offentlig debatt. Arkivfoto:
Vegard Venli Kommentar:

 På samme måte som Venli møtte frykten i
Finansdepartementet i kampen for å få tilgang til
offentlige opplysninger i aksjonærregisteret, virker det
som om frykten sitter i KS for hva som kan skje hvis
det blir en offentlig samtale om inntektssystemet før
KS selv har klart å bestemme seg

 Tirsdag denne uka fikk vår journalist Vegard Venli den
såkalte Flavius-prisen, for sitt årelange arbeid for
åpenhet i Norge. Helt konkret fikk Venli åpnet
aksjonærregisteret i Skatteetaten for innsyn.

 Kampen Venli har ført på vegne av Kommunal Rapport
og den norske offentligheten har vart i mange år. Jeg
har hatt gleden av å følge den på ganske tett hold. Den
har lært meg en del om hvor sterk frykten for åpenhet
fortsatt er i forvaltningen. Og jeg mener å kjenne igjen
noen av mekanismene vi har møtt i saken om
aksjonærregisteret, i andre saker hvor det offentlige
kan velge å være åpne - men for sikkerhets skyld lukker
dørene.

 Ett eksempel på det siste er en veldig interessant
samling KS hadde onsdag, hvor flere økonomisjefer
var invitert fra alle fylker til en faglig diskusjon om
inntektssystemet. Møtet fant sted i forkant av at KS
skal vedta sin uttalelse om høringsforslaget fra
Kommunaldepartementet. Det nye systemet påvirker
alle kommuner, noen positivt og noen negativt.

 Samlingen var kanskje den største faglige arenaen for
debatt om inntektssystemet i moderne tid. Her møttes
mange av Norges største eksperter for å diskutere hva

som er bra og dårlig med forslaget og hva KS bør
mene, i forkant av at de politisk valgte organer i KS skal
vedta en uttalelse.

 Tenk for en spennende diskusjon Kommunal Rapport
og andre medier kunne bringe ut i offentligheten fra det
møtet! I slike debatter vil det komme opp nye ideer,
rare forslag, dårlige forslag og spennende tiltak. Ingen
av dem som deltar kan sies å ha noen myndighet over
hovedstyret i KS, og således vil det ikke være noen
omdømmerisiko for KS å invitere pressen til å være til
stede. Tvert imot: Omdømmerisikoen kommer ved å
gjøre nettopp det KS bestemte seg for: Å holde møtet
lukket.

 Dessverre er denne avgjørelsen en av flere vurderinger
fra KS som må tolkes som om organisasjonen trives
med lukkede dører. I fjor ga KS Advokatene grønt lys til
politikerne i Herøy kommune om å avholde et
hemmelig møte om rådmannens framtid - helt på tvers
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av møtereglene i kommuneloven. KS var også helt
fraværende da Stortinget i fjor sommer strammet
kraftig inn på innsynet i kommuner med
parlamentarisme - og i praksis endret
offentlighetsloven slik at kommuner nå kan organisere
seg bort fra innsyn. Den gang skrev jeg en kommentar
kalt " Hvor er KS i kampen for åpenhet? " Spørsmålet
virker like gyldig i dag.

 Journalist Venli opplevde frykten i
Finansdepartementet i kampen for å få tilgang til
offentlige opplysninger i aksjonærregisteret. Man kan
lure på hvorfor det framstår som om KS frykter for hva
som kunne skje hvis det ble en offentlig samtale om
kommunenes innspill til organisasjonen før dens
politikere har klart å bestemme seg for hva de skal
mene.

 Men hva er farlig med et slikt ordskifte? Spenningene i
kommunesektoren, der søkkrike kraftkommuner står
mot fattige bykommuner, eller der rikingene i Bærum
står mot distrikter i tilbakegang, er veldig store. KS må
veie mange hensyn mot hverandre, og KS-ledelsen må
være så tøff at den klarer å ta tydelige valg. Seminaret
på Gardermoen denne uka ga sikkert mange innspill.
KS kan ikke ta hensyn til alle. Men på den offentlige
arenaen er det plass til flere argumenter. Derfor er det
synd at vi ikke fikk mulighet til å fortelle våre lesere hva
som foregikk. Men vi skal i alle fall fortsette å kjempe
for åpenheten, enten det er i Kommune-Norge eller i
andre deler av forvaltningen.

© Kommunal Rapport

Se webartikkelen på http://ret.nu/td1X8Bdn
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Unødvendig hemmelig hold i KS 
 Kommunal Rapport. mandag 01. februar 2016, 10:56. Oppdatert 12:49 
Ole Petter Pedersen 
Hvorfor er det inngrodd skepsis mot å møte
offentligheten med åpne dører så ofte som mulig?
Praksis viser at åpenhet slett ikke står sterkt i norsk
demokrati. Omdømmerisikoen kommer ved å gjøre
det KS bestemte seg for: Å holde møtet lukket.

Tirsdag i forrige uke fikk vår journalist Vegard Venli den
såkalte Flavius-prisen, for sitt årelange arbeid for
åpenhet i Norge. Helt konkret fikk Venli åpnet
aksjonærregisteret i Skatteetaten for innsyn.

 Kampen Venli har ført på vegne av Kommunal Rapport
og den norske offentligheten har vart i mange år. Jeg
har hatt gleden av å følge den på ganske tett hold. Den
har lært meg en del om hvor sterk frykten for åpenhet
fortsatt er i forvaltningen. Og jeg mener å kjenne igjen
noen av mekanismene vi har møtt i saken om
aksjonærregisteret, i andre saker hvor det offentlige
kan velge å være åpne - men for sikkerhets skyld lukker
dørene.

 Ett eksempel på det siste er en veldig interessant
samling KS hadde onsdag, hvor flere økonomisjefer
var invitert fra alle fylker til en faglig diskusjon om
inntektssystemet. Møtet fant sted i forkant av at KS
skal vedta sin uttalelse om høringsforslaget fra
Kommunaldepartementet. Det nye systemet påvirker
alle kommuner, noen positivt og noen negativt.

 Samlingen var kanskje den største faglige arenaen for
debatt om inntektssystemet i moderne tid. Her møttes
mange av Norges største eksperter for å diskutere hva
som er bra og dårlig med forslaget og hva KS bør
mene, i forkant av at de politisk valgte organer i KS skal
vedta en uttalelse.

 Tenk for en spennende diskusjon Kommunal Rapport
og andre medier kunne bringe ut i offentligheten fra det
møtet! I slike debatter vil det komme opp nye ideer,
rare forslag, dårlige forslag og spennende tiltak. Ingen
av dem som deltar kan sies å ha noen myndighet over
hovedstyret i KS, og således vil det ikke være noen

omdømmerisiko for KS å invitere pressen til å være til
stede. Tvert imot: Omdømmerisikoen kommer ved å
gjøre nettopp det KS bestemte seg for: Å holde møtet
lukket.

 Dessverre er denne avgjørelsen én av flere vurderinger
fra KS som må tolkes som om organisasjonen trives
med lukkete dører. I fjor ga KS Advokatene grønt lys til
politikerne i Herøy kommune om å avholde et
hemmelig møte om rådmannens framtid - helt på tvers
av møtereglene i kommuneloven. KS var også helt
fraværende da Stortinget i fjor sommer strammet
kraftig inn på innsynet i kommuner med
parlamentarisme - og i praksis endret
offentlighetsloven slik at kommuner nå kan organisere
seg bort fra innsyn. Den gang skrev jeg en kommentar
kalt Hvor er KS i kampen for åpenhet? Spørsmålet
virker like gyldig i dag.
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 Journalist Venli opplevde frykten i
Finansdepartementet i kampen for å få tilgang til
offentlige opplysninger i aksjonærregisteret. Man kan
lure på hvorfor det framstår som om KS frykter for hva
som kunne skje hvis det ble en offentlig samtale om
kommunenes innspill til organisasjonen før dens
politikere har klart å bestemme seg for hva de skal
mene.

 Men hva er farlig med et slikt ordskifte? Spenningene i
kommunesektoren, der søkkrike kraftkommuner står
mot fattige bykommuner, eller der rikingene i Bærum
står mot distrikter i tilbakegang, er veldig store. KS må
veie mange hensyn mot hverandre, og KS -ledelsen må
være så tøff at den klarer å ta tydelige valg.

 Seminaret på Gardermoen denne uka ga sikkert
mange innspill. KS kan ikke ta hensyn til alle. Men på
den offentlige arenaen er det plass til flere argumenter.
Derfor er det synd at vi ikke fikk mulighet til å fortelle
våre lesere hva som foregikk. Men vi skal i alle fall
fortsette å kjempe for åpenheten, enten det er i
Kommune-Norge eller i andre deler av forvaltningen.

 KS ville ikke slippe pressen til på fagmøte om
inntektssystemet denne uka. Dermed gikk vi glipp av
muligheten til en spennende offentlig debatt.
Illustrasjonsfoto: Vegard Venli

© Kommunal Rapport

Se webartikkelen på http://ret.nu/JQWqWvFw
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-Åpenhet ser ikke ut til å være så viktig lenger 
 Halden24. torsdag 04. februar 2016, 12:50. Oppdatert fredag 05. februar 2016, 15:56 
Rainer Prang 
Tidligere i uka meldte Halden24, at Halden kommune
ikke har noe regelverk som pålegger politikerne å
varsle om de har tilknytning til eller medlemskap i
foreninger privat.

Nå viser det seg at kommunen heller ikke har en
ordning, der politikerne er pålagt å varsle om eierskap
de selv har til selskaper.

 Halden Arbeiderpartis Arve Sigmundstad varsler at
han vil ta opp spørsmålet i dagens møte i
Administrasjonsutvalget. Det er uenighet blant Halden
kommunestyres politikere rundt hva som skal gis av
opplysniger knyttet til medlemskap i foreninger og
aksjeforhold.

 Artikkel fortsetter under bildet

 - At det ikke er etablert rutiner som gir en oversikt over
de folkevalgtes næringsinteresser og aksjeposter, viser
vel bare at dette er noe det ikke har vært fokus på i
Halden kommune, sier Arve Sigmundstad, gruppeleder
for Arbeiderpartiet. Foto: TV Halden

 -Åpenhet har gått i glemmeboka

 Det var Halden Arbeiderpartis Arve Sigmundstad, som
i bakkant av den digitale offentliggjøringen av
medlemslistene til Frimurerene pekte på det uheldige
ved, at politikere er med på å behandle saker der
medlemsfeller for eksempel i Frimurerlosjen, har
økonomiske interesser.

 - At det ikke er etablert rutiner som gir en oversikt over
de folkevalgtes næringsinteresser og aksjeposter, viser
vel bare at dette er noe det ikke har vært fokus på i
Halden kommune, sier Arve Sigmundstad, gruppeleder
for Arbeiderpartiet til Halden24 torsdag.

 Høyre og ordfører Edquist for fire år siden gikk til valg
på åpenhet og lovet ordning og reda. Hva tenker du om
det i dag?

 - Jeg tror jeg vil nøye meg med å si at dette åpenbart
er en av flere saker som ikke var like viktig lenger, da vi
fikk et maktskifte for fire år siden, sier Sigmundstad.

 Du skriver på din facebookside at du allerede i dag vil
be om at det etableres en registerordning?

 - Under dagens møte i administrasjonsutvalget vil jeg
be om en gjennomgang av kommunens etiske
retningslinjer, og jeg vil be om at det etableres en
registerordning for folkevalgte aksjeposter og
næringsinteresser. Haldensamfunnet vil være tjent
med at det er full åpenhet om disse forholdene, sier
Sigmundstad.

 Artikkelen fortsetter under bildet

 -Skjønner at spørsmålet reises
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 -Jeg kan forstå at spørsmålet om slik rapportering blir
reist. Samtidig bør vi nok vurdere hvilke praktiske
konsekvenser innføringen av slik rapportering vil ha.
For undertegnede som er med på en
aksjespareordning, som ansatt i SAAB, vil det være
forholdsvis enkelt å rapportere. Men hvordan vil man
håndtere rapportering for en investor, som kan endre
porteføljen flere ganger ukentlig?, sier Venstres
gruppeleder Geir Helge Sandsmark til Halden24.

 Han mener forholdet til habilitet er dekket av
kommuneloven og forvaltningsloven.

 -Enhver plikter å varsle om forhold som har betydning
for habiliteten i hver enkelt sak. Dette endres ikke ved
innføring av et slikt register. Manglende
innrapportering vil også ha samme konsekvens som
manglende varsel om habilitet ved behandling av saker
der man er inhabil.

 -Det skisserte registeret vil for øvrig bare dekke deler
av habilitetsspørsmålet. Verv, stilling og familieforhold
er langt hyppigere grunner for habilitetsvurdering og
ikke nevnt i oppslaget, sier Sandsmark.

 Bør ha regelverk

 -Halden kommune må lage et økonomi- og
interesseregister for politikerne, for å få mest mulig
åpenhet om aksjer, næringseiendom, styreverv og
kompensasjoner. Da vil en få full åpenhet rundt disse
spørsmålene, sier Fridtjof Dahlen i Halden SV.

 Fremskrittspartiets Per Egil Evensen mener også det
kan være klokt å få på plass et regelverk.

 -Jeg må her tilstå at jeg trodde dette var underlagt
offentlig lov og forskrift. Når det ikke er tilfellet tror jeg
det er fornuftig med et eget enkelt regelverk, sier
Evensen.

 Artikkel fortsetter under bildet

 -Halden kommune må lage et økonomi- og

interesseregister for politikerne for å få mest mulig
åpenhet om aksjer, næringseiendom, styreverv og
kompensasjoner, sier Fridtjof Dahlen i Halden SV. Foto:
TV Halden

 -Habilitetsreglene bør være nok

 -Habilitetsreglene bør i utgangspunktet være nok. Jeg
er skeptisk til at det skal settes krav til å oppgi alle
medlemsforhold, sier Dagfinn Stærk - gruppeleder i
KrF.

 Han stiller selv spørsmålet Skal dette i så fall også
omfatte tros- og livssynssamfunn?

 Krfs gruppeleder peker på at bindingene for noen kan
være sterke, men for andre er dette et følsomt område.

 -Hvis man skal kreve at alle mulige bindinger skal
opplyses, vil jeg anta at det for flere vil være vanskelig
å være sikker på at alt er oppgitt, sier han.

 Hvis det skal gjøres endringer i
rapporteringssystemene i Halden kommune, ønsker
Stærk seg en god begrunnelse.

 -Når det gjelder aksjer, måtte i så fall det vært
aksjeposter over en viss størrelse eller med en viss
eierandel i et selskap. Men før eventuelle krav om å
oppgi både medlemskap og aksjeposter skal komme,
vil jeg ha en meget god begrunnelse for dette - sett i
forhold til de ulemper dette kan medføre for at enda
færre vil stille seg villig til å påta seg politiske verv i
lokalsamfunnet. Men personlig har jeg lite å oppgi, og
dermed også lite problem med å gjøre det, sier Krfs
gruppeleder.

 Artikkelen fortsetter under bildet

 -Hvis man skal kreve at alle mulige bindinger skal
opplyses, vil jeg anta at det for flere vil være vanskelig
å være sikker på at alt er oppgitt, sier Krfs Dagfinn
Stærk. Foto: TV Halden

 Ikke behov for en rapporteringsordning
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 -Jeg understreker at dette ikke har vært diskutert
verken i partiet eller kommunestyregruppen, så dette er
ikke et offisielt høyrestandpunkt, men lokallags-
gruppeleders umiddelbare, personlige refleksjoner, sier
Høyres gruppeleder Fredrik Holm på forespørsel fra
Halden24 om hva han tenker om en ordning, der
medlemskap og aksjeeierskap tilrettelegges for
politikerne i Halden kommune.

 -Jeg ser ikke at det er et behov for en
rapporteringsordning for verken aksjebeholdninger
eller medlemskap i foreninger. Alle folkevalgte er godt
kjent med retningslinjene for habilitet og vi må stole på
at folk er i stand til å vurdere sin egen habilitet i alle
saker de skal behandle. Dette har så langt jeg kjenner
vært helt uproblematisk i Halden. Jeg tror snarere folk
spør en gang for mye, enn å regne med at det går bra.
Det er ihvertfall den holdningen vi har i Høyre, sier han
og fortsetter

 -I tillegg er Halden en liten og gjennomsiktig by. Det er,
slik jeg vurderer det, svært lite rom for å finne på
krumspring hvis det er dette som frykten. Dette vil bli
avslørt umiddelbart. Jeg synes det er flott at folk
engasjerer seg i lokalsamfunnet og vil oppfordre både
politikere og andre til å bidra både i idrettslag, korps og
alle andre lag og foreninger som bidrar til å skape
aktivitet og tilbud for alle i Halden. Investeringer i
Halden-bedrifter og norsk økonomi for øvrig, ser jeg
også utelukkende som noe positivt, sier Holm.

 Skatteetaten ga opp hemmelighold - her finner du
aksjonærlistene

 I over to år jobbet Kommunal Rapport og journalist
Vegard Venli med å få innsyn i Skatteetatens
aksjonærregister.

 I fjor høst fikk han gjennomslag, etter at
Sivilombudsmannen Venli medhold i hans argumenter
om at en rekke av opplysningene i registeret ikke kan
være omfattet av lovbestemt taushetsplikt, slik etaten
lenge har påstått. Skattetaten ønsket ikke å legge
aksjonærregisteret ut på nettet, men besvarer

enkeltvise innsynsbegjæringer.

 I tillegg har Skattedirektoratet og
Finansdepartementet argumentert med at det å gjøre
uttrekk fra registeret er for ressurskrevende til at det
kan sies å gi rett til innsyn etter offentleglovas 9.

 Norsk Redaktørforening har fått hele registeret
tilgjengelig og har publisert dette på nettet. Registeret
er overført og konvertert til en accessfil (zipet) og en
excelfil. På grunn av de store datamengdene er excel-
dokumentet delt i to ark. I tillegg inneholder begge
filene en liste over noen 16 spesifiserte innføringer (av
1,7 millioner linjer!) hvor det er konverteringsfeil.

 Innføringen er markert med linjenummer, slik at de er
enkle å identifisere, skriver Norsk Redaktørforening på
nett. (Her finner du også nedlastingsopsjonene).

© Halden24
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Strammer opp Oslo bystyre etter aksjeavsløringer 
 Dagbladet. mandag 08. februar 2016, 13:18. Oppdatert 14:21 
Men SV-representant vil gå lenger. (Dagbladet): Oslo
bystyres direktør har foreslått en rekke innstramninger
for hovedstatens politikere.

Forslagene kommer etter at Dagbladet i fjor høst
avslørte at Oslo-politikerne i strid med eget regelverk
lot være å opplyse om aksjeeierskap for millioner av
kroner i bystyrets økonomi- og interesseregister.

 Les Åpenhet for dummies

 En sjekk Dagbladet gjorde av hvilke aksjeposter
representantene hadde ført opp selv, mot opplysninger
i Aksjonærregisteret viste at blant annet blant annet
bystyrerepresentant James Stove Lorentzen (H) og
Elin Horn Galtung (H) lot latt være å opplyse om store
aksjeposter og brøt regelverket. Lorentzen hadde blant
annet latt være å føre opp et selskap som drev
eiendomsforvaltning i Oslo.

 Nyvalgt Oslo-ordfører Marianne Borgen reagerte på
avsløringene.

 - Vi må gå gjennom regelverket for økonomiske
interesser blant bystyrepolitikere. Det er grunn til å
både tydeliggjøre og stramme det inn. Dette tar vi på
dypeste alvor, sa Borgen til Dagbladet.

 - At politikerne bruker registeret er viktig. Dette handler
om både åpenhet og kamp mot korrupsjon, sa Borgen
videre.

 Forslaget

 I forslaget fra direktør Siv Songedal til
Forretningsutvalget foreslås flere innstramninger, i
tillegg til det gjeldende regelverket:

 Bystyremedlemmer må opplyse om alle aksjeposter
de eier som er verdt mer enn grunnbeløpet i
folketrygden, 1G. Det er i skrivende stund 90 000
kroner.

 Styreverv i statlige og kommune organer og
godtgjørelser fra det må oppgis.

 Konsulentoppdrag som har gitt mer enn 50 000 kroner
i inntekter fra samme arbeidsgiver må oppgis.

 Flere muligheter

 Det kan komme flere innstramninger før saken har
passert gjennom Forretningsutvalget og Bystyret,
dersom de politiske partiene har forslag det blir flertall
for.

 Åpenhetsforkjemper og SV-politiker Ivar Johansen
skriver på sin blogg at alle aksjeposter bør opplyses
om, uavhengig av verdi.

 - Jeg mener vi bør gå lenger. Forslaget ville bety at
Fabian Stang fortsatt slipper å opplyse om sine 530
aksjer i Orkla AS, James Stove Lorentzen slipper å
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opplyse om side 1.091 aksjer i eiendomsselskapet
Entra ASA, Per Trygve Hoff slipper å fortelle om sine
180 Orkla-aksjer og 464 DnB-aksjer, og Raymond
Johansen behøver ikke opplyse om sine 588 Orkla-
aksjer, 135 Statoil-aksjer og 228 Telenor-aksjer. Bare
for å nevne noen, skriver han på sin blogg

 TAR GREP: Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) lovet
en gjennomgang av aksje- og økonomireglene for
bystyrepolitikerne i Oslo. Nå har foreslaget kommet og
skal til politisk behandling. Foto: Lars Eivind
Bones/Dagbladet

© Dagbladet
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Krever mer åpenhet om politikernes aksjer 
 Kommunal Rapport. mandag 08. februar 2016, 14:11 
Åpenhet. Hovedstyremedlem Ivar Johansen (SV) i KS
forstår ikke hvorfor Oslo og andre kommuner skal la
være å opplyse om politikernes aksjer, når dette
uansett er offentlig gjennom nettsteder som
aksjeeiere.no og aksjonærregisteret.no.

Da Skatteetatens aksjonærregister i fjor høst ble åpnet
for innsyn, ble det avdekket flere eksempler på at
lokalpolitikere ikke oppgir sine aksjer. Flere
medlemmer i KS sitt hovedstyre og folkevalgte i Oslo
bystyre var blant dem søkelyset ble rettet mot.

 Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) var blant dem
som reagerte.

 - Vi må gå gjennom regelverket for økonomiske
interesser blant bystyrepolitikere. Det er grunn til å
både tydeliggjøre og stramme det inn. Dette tar vi på
dypeste alvor, uttalte ordføreren til Dagbladet.

 I dag skal forretningsutvalget i Oslo kommune
behandle administrasjonens forslag til nye
retningslinjer. Ivar Johansen (SV) mener forslaget er
for slapt.

 Foreslår innstramminger

 Registrering i kommunens økonomiregister er i dag
frivillig, da kommunen mangler lovhjemmel til å
pålegge folkevalgte å oppgi sine interesser. Oslo
bystyre har likevel vedtatt at alle som velger å la seg
omfatte av den frivillig registreringen, bør registrere alle
relevante opplysninger i registeret.

 Bystyrets sekretariat foreslår nå følgende utvidelser av
hvilke type verv og forbindelser folkevalgte som står i
registeret bør opplyse om:

 Styreverv i statlige eller kommunale organ, i tillegg til
verv i private eller offentlige selskaper og
interesseorganisasjoner.

 Konsulentoppdrag verdt mer enn 50.000 kroner som

enten gis til representanten selv eller til et selskap
representanten eier eller er medeier i. Beløpet skal ikke
oppgis.

 Aksjer som overskrider grunnbeløpet i folketrygden
(1G). Dette i tillegg til dagens bestemmelse om at
aksjer skal oppgis når eierskapet overstiger 1 prosent
av selskapets kapital.

 Reagerer på forslaget

 Forslaget fra Bystyrets sekretariat innebærer at
tidligere ordfører Fabian Stang (H) slipper å opplyse
om sine 530 aksjer i Orkla. Heller ikke byrådsleder
Ramond Johansen (Ap) må opplyse om 588 Orkla-
aksjer, 135 Statoil-aksjer og 228 Telenor-aksjer, skriver
Ivar Johansen i et innlegg på sin blogg.

 Johansen gjentar dermed sitt budskap om at den
såkalte 1-prosentregelen ikke er tilstrekkelig.
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 Den erfarne bystyrepolitikeren mener at full åpenhet
om folkevalgtes aksjer tilsier at Oslo kommunes
økonomiregister oppdateres med opplysninger fra
Skatteetatens aksjonærregister, og at dette ikke bør
være frivillig.

 - Alle økonomiske selskapsinteresser folkevalgte har
bør inn i registeret, slik at innbyggerne selv har
mulighet for å sjekke opp om folkevalgte opptrer i strid
med de grunnleggende habilitetsregler, skriver
Johansen videre.

 Vil ha aksjer i KS-register

 Overfor Kommunal Rapport poengterer Johansen at
flere nettsteder har offentliggjort Skatteetatens
aksjonærregister. Blant annet aksjonærregisteret.no og
aksjeeiere.no.

 - Når en rekke opplysninger om folkevalgte er offentlig
og publisert fra før av, bør de samme opplysningene
også være tilgjengelige på kommunens nettsted, sier
Johansen.

 - Hva tenker du om Styrevervregisteret til KS, som
også er et frivillig register hvor opplysninger om
aksjeeierskap ikke registreres automatisk?

 - Jeg mener nok at KS bør bidra til at det registeret
som finnes faktisk har mest mulig informasjon om
folkevalgte og framstår mest mulig komplett.

 KS har vedtatt at folkevalgtes styreverv skal innhentes
automatisk fra Brønnøysundregistrene, og publiseres
på Styrevervregisteret.no.

 - Jeg ser ingen forskjell mellom å innhente styreverv
fra Brønnøysundregistrene og å bruke offentlige data
fra Skatteetatens aksjonærregister for å opplyse folk
om hva slags aksjer folkevalgte eier. Også på et
prinsipielt nivå handler dette om det samme, da begge
registrene er offentlige.

 Spesialrådgiver Lise Spikkeland som står oppført som

kontaktperson for KS sitt styrevervsregister, ønsker
ikke å kommentere Ivar Johansens utspill.

© Kommunal Rapport
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Eierskaps-byråd opplyser ikke om eget eierskap 
 Kommunal Rapport. mandag 08. februar 2016, 14:32 
Åpenhet. Byråd Geir Lippestad (Ap) sitter i en rekke
styrer og eier dessuten næringseiendom og aksjer i
flere selskaper. Opplysningene står ikke i
eierskapsregisteret til Oslo kommune, slik reglene
krever.

Ifølge Oslo kommunes reglement trenger ikke Geir
Lippestad å rapportere inn aksjene han eier i Lippestad
Kommunikasjon AS. Grunnen er at selskapet er eid av
et annet selskap Lippestad eier. Foto:
Arbeiderpartiet/Flickr. Det er ni år siden Oslo bystyre
vedtok reglene for registrering av økonomiske
interesser. I dag blir reglene diskutert i kommunens
forretningsutvalg, ledet av ordfører Marianne Borgen
(SV).

 Selv om reglene i utgangspunktet er frivillig, har
bystyret vedtatt at alle som velger å registrere sine
interesser, må akseptere regelverket i sin helhet.

 Alle politikere i Oslo har hatt muligheten til å
innrapportere sine opplysninger siden september,
opplyser Bystyrets sekretariat.

 Og reglene pålegger blant annet registrering av
styreverv, eierskap i selskap som overstiger 1 % av
selskapets kapital og "fast eiendom som har betydelig
verdi og som benyttes i næringsvirksomhet".

 Dette skulle eierskaps-byråden rapportert

 Advokat Geir Lippestad (Ap) har vært byråd for næring
og eierskap siden slutten av oktober i fjor. Dette er
noen av hans personlige økonomiske interesser som
skulle stått i registeret:

 Har 12 styreverv i selskaper: Ahead Association In
Hincesti for Education, Aid And Development, Chat
Noir AS, Sero AS, Stiftelsen Kirkens Familievern HLF
Briskeby Kompetansesenter AS, Justunity AS,
Lippestad Kommunikasjon AS, Paros AS,
Stasjonsveien 44 AS, Stiftelsen Hardengfondet,
Sykehusklovnene og Tankesmien Agenda AS. Dette

ifølge Brønnøysundregistrene.

 Eier aksjer i to selskaper: Paros AS (100%),
Advokatfirmaet Lippestad AS (75%) og Bæra &
Lippestad Eiendom AS (50%). Dette ifølge
Aksjonærregisteret.

 Eier næringseiendom i Skien: Kjøpte Borgengården i
Skien for 5 millioner kroner i 2012, for å etablere en
filial av advokatfirmaet her, ifølge Varden.

 Men han eier egentlig mye mer

 Lippestad har reelt sett betydelige eierinteresser i tre
andre selskap. Gjennom Paros AS eier han reelt sett 50
prosent av aksjene i Bæra & Lippestad Eiendom AS,
selskapet som eier Borgengården.

 Og gjennom Advokatfirmaet Lippestad AS eier han
reelt sett drøyt 38 prosent av aksjene i Lippestad
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Kommunikasjon AS og drøyt 37 prosent av aksjene i
Orator Foredrag AS.

 Men til tross for at Lippestads eierskap er langt over
grensen for hva som skal innrapporteres til
kommunens register, faller eierskapet likevel utenfor
reglenes innrapporteringsplikt. Grunnen er at Lippestad
eier aksjene indirekte, det vil si at han eier aksjene
gjennom andre aksjeselskaper.

 Kommunal Rapport har identifisert Lippestads aksjer
ved hjelp av database-spørringer i Skatteetatens
aksjonærregister.

 Vil gi fripass for indirekte eierskap

 Bystyrets sekretariat i Oslo kommune vil inntil videre la
politikere slippe å registrere såkalt indirekte eierskap.
Begrunnelsen for fripasset er at Stortinget skal
behandle en sak om indirekte eierskap i mai.

 Fra før har Stortinget bestemt at
stortingsrepresentanters registreringsplikt også
omfatter eierskap i underliggende selskap.

 Det bør ikke være avgjørende for registerplikten
hvordan virksomheten er organisert, hvis det i
realiteten er i de underliggende selskaper at det foregår
næringsvirksomhet, heter det i vedtaket.

 Ifølge saken som forretningsutvalget behandler i dag,
har Stortingets administrasjon opplyst at
bestemmelsen skal endres, () men slik at
registreringsplikten for underliggende selskaper
opprettholdes.

 Bystyrets sekretariat mener altså at dette er grunn god
nok til at Oslo bystyre ikke bør vedta at Oslo-politikere
opplyser om sitt indirekte eierskap. Dersom
innstillingen herfra blir vedtatt, kan med andre ord
byråd Lippestad fortsette å eie aksjer i Lippestad
Kommunikasjon AS, uten at det opplyses om det i
kommunens register.

 Byråd Lippestad: - En forglemmelse

 Ifølge pressekontakt i Bystyrets sekretariat, Maren
Blaalid, har folkevalgte hatt mulighet til å innrapportere
sine interesser siden slutten av september.
Registrering av opplysninger i registeret skjer
fortløpende, påpeker hun:

 - Det ble sendt ut informasjonsbrev til alle folkevalgte
rett etter kommunestyrevalget i september. Det er
også sendt ut purrebrev. Ifølge reglementet skal alt av
opplysninger som har kommet inn være registrert og
publisert innen 1. januar etter at bystyret ble
konstituert, sier Blaalid.

 Kommunal Rapport kontaktet i dag tidlig byråd
Lippestad. Svaret kommer fra hans pressekontakt,
Ninja Sandemose.

 - Innsendelse av opplysningene er dessverre forsinket,
men sendes inn nå, skriver Sandemose.

 - Har ikke Lippestad noe ønske om å forklare hvorfor
ikke opplysningene er sendt inn? Tenker da både på
aksjer/eiendom som skulle vært sendt inn, og på
indirekte eierskap gjennom selskap som diskuteres i
forretningsutvalget i dag?

 - Nei, ren forglemmelse at fristen er utløp, så det
sendes som sagt nå.

© Kommunal Rapport
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Reagerer på smutthull i åpenhetsreglene 
 Kommunal Rapport. torsdag 11. februar 2016, 08:49 
Åpenhet. Flertallet av gruppelederne i Oslo bystyre
reagerer på kommunens regler, som åpner for at
politikernes forbindelser til næringslivet skjules
gjennom datterselskap.

Alle partier i Oslo bystyre reagerer på at Oslo-politikere
ikke trenger å oppgi aksjer i underliggende selskaper.
Arkivfoto. Forretningsutvalget i Oslo kommune drøfter
for tiden reglene for folkevalgtes innrapportering av
personlige, økonomiske interesser. Saken ble første
gang diskutert på mandagens møte i utvalget, men
kommer opp igjen 18. februar, ifølge sekretariatet.

 Forretningsutvalget har hittil ikke diskutert et smutthull
i regelverket som innebærer at politikere kan eie aksjer
gjennom morselskaper uten å måtte rapportere om
det.

 Ordfører Marianne Borgen (SV) har gitt Bystyrets
sekretariat et mandat om at kommunens regelverk
skal ligge tett opp til Stortingets. Her er det fra før av
krav om at representantene må oppgi eierskap i
underliggende selskap. Bystyrets sekretariat foreslår
ikke samme regel i Oslo fordi Stortinget skal revidere
regelverket innen mai.

 Men i politiske partier reageres det nå på hvordan
reglene slår ut, viser en rundspørring Kommunal
Rapport har gjort blant alle gruppelederne i Oslo
bystyre.

 Slipper å opplyse om datterselskap

 Kommunal Rapport omtalte mandag at reglene ikke
pålegger nærings- og eierskapsbyråd Geir Lippestad
(Ap) å rapportere om selskapet Lippestad
Kommunikasjon AS.

 Grunnen er at Lippestad ikke eier selskapet direkte,
men gjennom Advokatfirmaet Lippestad AS, hvor
Lippestad sitter på 75 % av aksjene.

 Etter vi omtalte saken sendte Lippestad et notat til

administrasjonen der han opplyser at Advokatfirmaet
Lippestad AS har solgt seg ned i selskapet, og nå kun
eier 5 %. Det innebærer at Lippestad reelt sett eier 3,75
% av aksjene i selskapet - noe som betyr at
kommunens regler pålegger han å rapportere det inn
dersom han eide aksjene direkte.

 Når Lippestad nå opplyser om sitt indirekte eierskap i
kommunikasjonsselskapet er det med andre ord ikke
fordi reglene pålegger ham det, men fordi han selv
velger å være åpen om det.

 Slik reagerer gruppelederne

 Erik Lunde (KrF):

 - Umiddelbart synes jeg det høres ut som at det er
relevant å opplyse om slike selskaper. Hensikten med
registeret er jo å bidra til mest mulig åpenhet rundt
våre interesser som folkevalgte. Noen ganger kan det
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bety at man også rapporterer inn opplysninger som
man i henhold til regelverket ikke plikter. Vi mener at
kommunens regelverk bør ta utgangspunkt i
Stortingets.

 - Er det spesielt om regelverket ikke pålegger Geir
Lippestad å opplyse om at han eier et selskap som
heter Lippestad Kommunikasjon AS?

 - Det tror jeg de fleste vil synes høres litt rart ut, ja.

 Eirik Lae Solberg (Høyre):

 - Jeg mener det er riktig at Oslo kommune legger seg
på samme praksis som Stortinget gjør. Sånn sett kan
det være fornuftig å avvente Stortingets behandling.
Samtidig mener jeg prinsipielt sett at man også bør
synliggjøre eierskap i underliggende selskaper, etter de
samme prinsippene som for overordnete. Et indirekte
eierskap bør behandles på samme måte som om det
var et direkte eierskap.

 Carl I. Hagen (FrP):

 - Nei, jeg synes ikke dette er greit. Alt bør oppgis.
Vitsen med slike registre er at dersom har du en reell
interesse et sted, gjør det deg inhabil. Det er derfor
man har slike registre. Derfor må det også oppgis at
man reelt sett eier et selskap, selv om det formelt sett
eies gjennom et annet selskap.

 Bjørnar Moxnes (Rødt):

 - Jeg skjønner ikke logikken i at indirekte eierskap skal
være hemmelig, når direkte eierskap er offentlig. Du
har jo ikke noe mindre interesser i en virksomhet selv
om du eier det gjennom et annet selskap. Også blir det
litt parodisk når dette uansett er opplysninger man kan
finne i Aksjonærregisteret. Jeg tror at dette er
opplysninger innbyggerne synes er interessant og som
jeg mener de bør få vite om. Vi kommer til å jobbe for
politikere også skal opplyse om indirekte eierskap. Det
er noen gode formuleringer i byrådserklæringer om en
mer åpen kommune, som det blir spennende å se om
byrådspartiene tar konsekvensene av i denne saken.

 Sunniva Holmås Eidsvoll (SV):

 - Forslaget som ligger i forretningsutvalget nå
innebærer en innskjerping av reglene, slik at man ikke
bare må opplyse om aksjer som utgjør mer enn 1
prosent av selskapets aksjekapital, men også om
aksjenes verdi overstiger 1G. Det er vi veldig for. Men
for oss er det også aktuelt å vurdere om det ikke skal
være noen grense i det hele tatt, men at alt skal
registreres. Det er et SV-standpunkt som vi har
fremmet forslag om på Stortinget. Prinsipielt mener vi
også at både datterselskap i aksjeselskaper og at
aksjefond bør oppgis. Men det blir en avveining hva vi
vil jobbe for å få inn når.

 Frode Jacobsen (Ap):

 - Synes du det er rimelig at reglene ikke pålegger din
partikollega Geir Lippestad å oppgi eierskapet i et
selskap som bærer hans eget navn, Lippestad
Kommunikasjon AS?

 - For meg virker det unaturlig, men jeg forbeholder
meg retten til å sette meg inn grundigere i dette før jeg
uttaler meg mer om det. Vi har ikke gruppebehandlet
dette spørsmålet, men det vil vi nå få mulighet til. Jeg
mener vi må ha regler som sikrer at det stilles minst
mulig spørsmål om politikeres interesser. Samtidig
trenger vi også regler som er mulig å praktisere. Hvis
man skal registrere alt man har av mindre aksjeposter
kan det fort bli sånn at man blir hengt ut bare fordi
man glemmer en liten post.

 Hallstein Bjercke (V):

 - Jeg ser helt klart det problematiske i at man bare
skal oppgi holdingselskapet. Det betyr at registeret ikke
vil gi et riktig bilde av en politikers økonomiske
interesser, og at folk som ønsker å vite om det må gå
et skritt videre for å se hans reelle eierskap. Dette er jo
mulig i dag ved hjelp av offentlige registre. Vi har ikke
drøftet i gruppa hvordan vi forholder oss til denne
problemstillingen, men dersom administrasjonen
foreslår at registreringsplikten også skal gjelde
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underliggende selskap, vil vi nok høyst sannsynlig stille
oss bak det.

 Harald Nissen (MDG):

 - Dette har jeg ikke vært klar over, men dette bør inn i
reglene. Slike konstruksjoner må jo komme fram.
Poenget med slikt register er jo å bygge tillit til at
politikerne er åpne om sine økonomiske transaksjoner
og eiendeler. Det er som utgangspunkt ikke noe
problematisk å eie noe, så lenge man erklærer seg
inhabil. Da er et register som dette med på å
bevisstgjøre politikerne om hvilke saker noen kan stille
spørsmål ved ens habilitet. Så dette er absolutt en sak
jeg vil spille inn for forretningsutvalget.

© Kommunal Rapport

Se webartikkelen på http://ret.nu/VYPHtaFd
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FlYPlaSSen

Skei 
Grandes 
flyskrekk
det er fint at Trine Skei 
Grande på vegne av Venstre 
innrømmer at flyseteskatten 
skal innføres fra 1.april for å 
bli kvitt flyselskapet Ryan-
air.

rYanair var et av de før-
ste flyselskap som innførte 
maksvekt 10 kg for håndba-
gasje. Ønsket man å ha med 
mer bagasje måtte man be-
tale for dette. Et klart prin-
sipp for at mer bagasje betyr 
mer vekt, mer forbruk av 
drivstoff og mer utslipp. Den 
som bidro til mer foruren-
sing fikk betale. Ryanair fikk 
mye kjeft for dette, men det 
virker som om verken Ven-
stres Grande eller Høyres 
Solberg har forstått dette en-
kle prinsippet.

nå oFreS i første omgang 
ca.1000 arbeidsplasser på 
Rygge fordi Venstre vil bli 
kvitt Ryanair, med støtte fra 
trusselpartiet KrF og regje-
ringspartiene Høyre og Frp. 
Det er allerede varslet at det-
te også vil får virkninger an-
dre steder i landet, også der 
Ryanair ikke har flyvninger 
til og fra.

arbeiderPartiet ved 
Svein Roald Hansen og Irene 
Johansen forsøkte en gang å 
få innført restriksjoner slik at 
Rygge sivile flyplass ikke 
skulle være lønnsom og der-
ved bli nedlagt, men de klar-
te det ikke. Nå klarer kanskje 
Grande dette ved å innføre 
en flyseteskatt. 

det er rørende hvilken om-
sorg våre politikere lokalt og 
sentralt har for oss passasje-
rer og de ansatte ved Rygge. 
Nå vil de befri oss fra dette 
grusomme flyselskapet Rya-
nair. Dette er Europas største 
flyselskap og driver lovlig 
virksomhet i Norge. Merk at 
utspillet til Grande rammer 
alle ansatte i dette selskapet. 
Hun gir også mobbing et an-
sikt. 

Erik Bull-HansEn                                                                                                                  

Signert
Hanne-merete 
JenSen
Gjesteskribent

I januar i år fikk Vegard Ven-
li, journalist i Kommunal 
Rapport, Flavius-prisen 
(Norsk Presseforbunds 

åpenhetspris) for sitt utretteli-
ge arbeid med å få åpnet aksjo-
nærregisteret i Skatteetaten for 
innsyn. Trass i at aksjeloven 
sier at slike opplysninger skal 
være offentlige, har de offentli-
ge myndighetene strittet imot 
hele veien, akkurat som de 
pleier.

Offentlige myndigheter, 
være seg statlige eller kommu-
nale, er ofte de mest gjenstridi-
ge når det kommer til åpenhet 
og innsyn for folk flest. I beste 
fall sleper de bena etter seg ut i 
offentligheten, ikke sjelden må 
de dras etter håret helt inn i 
rettsapparatet. Enkelte saker 
må helt til Høyesterett.

I over to år nektet Skatteeta-
ten avisa Kommunal Rapport 
innsyn. Sivilombudsmannen 
måtte gi tre uttalelser før de en-
delig ga etter. Mens Kommunal 
Rapport hadde klage på avslag 
om innsyn til behandling hos 
Sivilombudsmannen, foreslo 
finansminister Siv Jensen (Frp) 
å endre loven slik at innsyn ble 
umulig. Forslaget ble heldigvis 
avvist av Stortinget.

i ForbindelSe med kampen 
om å få åpnet aksjonærregiste-
ret, har flere medier avdekket 
flere tilfeller der politikere er 
med på å behandle saker som 
angår selskaper de selv eier ak-
sjer i. Kommunal Rapport av-
dekket blant annet hvordan et 
aksjeselskap deleid av en kom-
munes varaordfører, fikk milli-
onutbetalinger uten anbuds-
konkurranse.

Etter Kommunal Rapports og 
andre mediers avsløringer, har 
flere kommuner og politiske 
miljøer fått øynene opp for pro-
blematikken, blant annet Oslo 

kommune som i disse dager be-
handler forslag til nye retnings-
linjer. Hovedstyremedlem Ivar 
Johansen (SV) i KS forstår ikke 
hvorfor Oslo og andre kommu-
ner skal la være å opplyse om 
politikernes aksjer. Det er anta-
keligvis bare et tidsspørsmål 
før dette blir et krav også for 
kommunepolitikere.

HaldenS ordFører er ofte 
raskt ute med å skryte av eget 
arbeid når Halden er første eller 
eneste kommune som innfører 
ett eller annet, men når det gjel-
der åpenhet, er det tydeligvis 
noe det kun skal snakkes om. 
Ett av hovedargumentene hans 
imot offentliggjøring av politi-
kernes økonomiske bindinger, 
er at det ikke er noen andre 
kommuner som gjør det ennå.

Skjult eierskap og hemmelig-
hold er korrupsjonens beste 
venn. Det muliggjør økonomisk 
kriminalitet, hvitvasking og 

terrorfinansiering på tvers av 
landegrenser. På kommunalt 
nivå er det ikke uvanlig med 
mer eller mindre skjulte venne- 
og familietjenester, eller at poli-
tikere får en plass på begge si-
der av bordet.

i kommuner er ofte forholde-
ne så små at tette og kryssende 
bånd hos både politikere og ad-
ministrasjon, både når det gjel-
der vennskap, familie og næ-
ringsinteresser, ikke er til å 
unngå. Det er da det er ekstra 
viktig med åpenhet og transpa-
rens. Og i en kommune som 
lenge har slitt med tilliten mel-
lom både befolkning og politi-
kere, og politikere seg imellom, 
er full åpenhet en forutsetning 
for å unngå mistenkeliggjøring 
og mistillit.

Offentlige myndigheter og 
etater er ofte verstingene når 
det gjelder å kontrollere og 
måle egne ansatte og innbygge-

re. Både innen helse og utdan-
ning opplever ansatte at de bru-
ker stadig mindre tid sammen 
med pasienter, brukere og elev-
er, men stadig mer tid på rap-
portering og dokumentasjon. 
Mange opplever å bruke mer tid 
på å dokumentere hvordan en 
arbeidsoppgave er gjort enn de 
bruker på selve oppgaven.

Det blir derfor lettere ko-
misk når ordføreren, som 
helt siden han ble valgt før-
ste gang, har gjentatt vik-
tigheten av mer og bedre 
rapportering, styring og 
kontroll av kommunen, ar-
gumenterer imot forslag 
om mer åpenhet om politi-
keres bindinger med: «Hvis 
man ikke har tillit til sine 
politiker-kollegaer kan jeg 
forstå behovet for mer kon-
troll og mer rapportering.» 
(Glad i Halden, 05.02.2016) 

Er tillit noe som kun skal 

«Peer Gynt-politikk» i Halden 

«Peer gYnt»: – Når det kommer til åpenhet i praksis, har Halden Høyre og ordføreren gitt seg selv 
rollen som Peer Gynt, skriver Hanne-Merete Jensen i dagens Signert.  Arkivfoto: Stein Johnsen

meninger er en fri og 
uavhengig lokalavis for Halden og aremark. 
Vi ønsker å bidra til en konstruktiv utvikling 
av vårt lokalsamfunn. avisa skal ivareta 
enkeltmenneskets og fellesskapets interesser 
i samsvar med arbeiderbevegelsens ideer og 
verdier. 
samfunnsdebatten er avisas viktigste 
begrunnelse, 
og våre debattspalter står åpne for alle.

ansvarlig redaktør/daglig leder: Hans-Petter kjøge
nyhetsredaktør: Morten ulekleiv

- nær og viktig
   «ingens herre, ingens træl»

«Peer Gynt-politikk» i Halden 
 Halden Arbeiderblad. 12.02.2016. Side: 6-7 
HANNE-MERETE JENSEN Gjesteskribent 
© Halden Arbeiderblad 
Les hele nyheten på http://ret.nu/bGQuVX2z
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Innhogg
arno madsen
Haldenser

«deT er en konstig tid vi lever 
i», synger Gösta Linderholm.

PoliTisk korrekTHeT … Et 
kjent eksempel på påstått poli-
tisk korrekthet i USA: forslaget 
om å bytte ut den kristne hilse-
nen Merry Christmas («god 
jul») mot det mer nøytrale Hap-
py Holidays («gledelig høytid») 
for å unngå å støte ikke-kristne 
grupper!? 

Jeg er nok ikke politisk korrekt 
Men jeg tør å si: I utgangspunk-
tet er det en fundamental for-
skjell mellom flyktninger og 
Emigranter! 

emigranTer skaPes grun-
net en skyv-/trekk faktor! De 
føler landet de opprinnelig er 
fra har så dårlige økonomiske 
og andre forhold, at de ikke vil 
være der lenger … en faktor 
som skyver … informasjonene 
de har om «andre steder» er for-
lokkende … en faktor som trek-
ker. 

FlykTninger skaPes av en 
fryktfaktor! De føler de må dra 
for ikke å bli arrestert, skadet, 
eller drept. Men fra omverde-
nen får alle en felles faktor!!: De 
er utlendinger som reiser til et 
nytt land og blir asylsøkere!

Jeg overHørTe en samtale 
på Bryggerhuset lørdag, Sitat 
fra sidebordet: «stakkars folk i 
Syria, kommer seg til kysten, 
hopper i båter og flykter fra 
elendigheten». Vel, det er ikke 
helt korrekt. ALLE syriske båtf-
lyktninger drar først «landevei-
en» til Tyrkia, OG får da i hvert 
fall militær fred! SÅ tar skyv-/
trekkfaktoren, og menneske-
smuglere over. Uansett, felles-
faktoren asylsøkere får de fra 
da av, alle sammen. 

deT kom røfflig anslått 31.000 
asylsøkere til Norge i 2015 og 

UDI forventer i hvert fall et til-
svarende antall i år. Da «åpner» 
noen perspektiv seg, sam-
funnsøkonomiske … potensiel-
le spenninger og utfordringer 
mellom samfunnets behov – og 
individets. Arbeidsledigheten 
er økende, arbeidsmarkedet 
høyere utdanningskrav for å 
komme inn i, eldrebølgen står 
på trappa, og vi lever lengre. 

olJe ePoken er over … eller? 
hvordan skal den norske stat få 
inn det nødvendige for å bevare 
det samfunn vi kjenner i dag? 
Markant høyere inntektsskatt 
for dem som er i jobb kanskje. 
Eller? Uansett endringer vil det 
måtte føre til for det er et fak-
tum at «nye landsmenn» har 
behov for større offentlig opp-
følgning. Skremselspropagan-
da fra en fascist sier du?

Jeg Tør si: Realistiske utfor-
dringer. Kloke svar utbedes! 

PoliTisk korrekT Ja … De 
som i sosiale medier har stilt 
kritiske spørsmål har blitt «lyn-
sjet» og i kommentarene kalt 
rasister. Eksempelvis Sitat fra 
Aftenposten: Kristin Nesse 
Thue skriver om et Facebook- 
innlegg hun hadde. «De jublet 
da jeg kritiserte norske menns 
trakassering, men jeg blir lyn-
sjet når jeg gjør det samme mot 
ikke-norske menn som trakas-
serer».

"
Jeg tør si: Realis-
tiske utfordrin-
ger. Kloke svar 

utbedes! 

Jeg Tør si: Bra du sier ifra 
Thue – dere andre som sier FY 
til henne og er «Politisk korrek-
te»: Feigere enn dere finnes vel 
ikke! 

ProFessor i sosialmedisin 
Per Fugelli gikk ut og sa at vi 
ikke måtte være så fordøm-
mende mot dem som i kraft av 
sin kultur forholdt seg til at bar-
neekteskap var greit?!

Jeg Tør si: vi burde i kraft av 
VÅR kultur «filleriste» personer 
som ham.

media Har omtalt hendelse-
ne i Köln nyttårsaften, noe i 
Stockholms tunnelbane osv., 
osv.   Den kjente Blogger Gun-
nar Tjomslid skriver i Aftenpos-
ten: «mye tyder på at disse 
overgrepene kan ha sitt ut-
spring i dårlig integrering, Gjer-
ne på grunn av kort tid i landet 
– og lav sosioøkonomisk status. 
Det er unge menn som føler seg 
maktesløse uten jobb, uten for-
sørgeransvar, og uten tilhørig-
het» Sitat slutt. 

Jeg Tør si: at jeg kommer til å 
tenke på en låt fra Hellbillies: 
«Gje rei juling sa’n Gamle 
Bry’n» … 

PoliTikerne i Norge, og Eu-
ropa for øvrig er i en «vanskelig 
situasjon», ingen tvil om det, 
men stort sett råder en felles 
stemning i de respektive land 
om å «stramme inn» – det vil si 
få kontroll! – så få til integrering 
og bevar den samfunnsstruktur 
de har. Her til lands er nye inn-
stramningsforslag fra dagens 
regjering ute på høring. 9 febru-
ar gikk fristen for å sende inn 
kommentarer ut, vi får snart se 
hva det politiske flertall samles 
om. 

Jeg Tør si: At Jeg støtter da-
gens regjering som har lagt ut 
harde innstramningsforslag til 
høring.  

Din forbannede høyreekstre-
mist sier du?

Jeg Tør si: Demokrat! – Og ikke 
er redd noen! Jeg tør å være 
«Politisk ukorrekt». Vi har stor-
tingsvalg 2017, flertallet be-
stemmer «veien videre» her til 
lands om man er enig eller 
ikke…. «Man åker jo-jo mellan 
skratt ock gråt»…(synger Gösta 
videre…..)

arno madsen

 

«Det er en konstig 
tid vi lever i ...»

«Peer Gynt-politikk» i Halden 

være forbeholdt politikerne i 
Halden? Jeg tør minne om at 
nesten halvparten av Haldens 
befolkning hadde så liten tillit at 
de ikke tok seg bryet med å 
stemme på noen ved forrige 
kommunevalg. Dette handler 
heller ikke først og fremst om 
tilliten mellom politikerne, man 
at innbyggerne selv har mulig-
het til å sjekke om folkevalgte 
opptrer i strid med grunnleg-
gende habilitetsregler.

enda verre blir det når han 
avslutter det samme innlegget 
med: «Jeg håper vi folkevalgte 
kan fortsette å ha tillit til hver-
andre også i Halden, da habilitet 
ikke har vært noe problem i vår 
kommune tidligere. I hvert fall 
ikke som jeg kjenner til.» Har 
ordføreren allerede glemt habi-
litetsdebatten om hans eget 
samrøre med GrenseArena AS? 
Et samrøre som nettopp om-
handlet personlige og økono-

miske bindinger mellom poli-
tikk, kommunal støtte og priva-
te næringsinteresser.

Nettavisa Halden24 offentlig-
gjorde nylig deler av en e-post-
utveksling mellom byens politi-
kere angående en forespørsel 
fra Halden Arbeiderblad om po-
litikernes medlemskap i organi-
sasjoner. Det var pinlig og be-
kymringsverdig lesning. Særlig 
hos Halden Høyre så kunnskap 
om reell åpenhet i praksis ut til å 
være helt fraværende. De fram-
sto så paniske i sin motstand at 
var man ikke mistenksom før, så 
fikk man gode grunner til å være 
det nå.

når deT kommer til åpenhet i 
praksis, har Halden Høyre og 
ordføreren gitt seg selv rollen 
som Peer Gynt, en selvopptatt 
skrytepave blottet for selvinn-
sikt: «Ja, tenke det; ønske det; 
ville det med; – men gjøre det! 
Nei; det skjønner jeg ikke.»

Halden Arbeiderblad arbeider 
etter Vær Varsom-plakatens 
regler for god presseskikk. Den 

som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, 
oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. 
 Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan  
oppnevnt av NorskPresseforbund.
Adresse: Postboks 46 Sentrum, 00101 Oslo,
telefon 22 40 50 40, fax 20 40 50 55.

kontakt oss:
Bestille annonse: annonse@ha-halden.no 
Åpningstider ekspedisjonen:  
Mandag til fredag kl. 10.00 – 14.00  
Lørdag: stengt.
Abn. vakt:  
Mandag til fredag: 07.30 – 17.30  
Ring: 32277056

Hans-Petter kjøge
ansvarlig redaktør/
daglig leder
928 40 911
hpk@ha-halden.no
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â Peer Gynt-politikk i Halden Høyre 
 Halden Arbeiderblad. fredag 12. februar 2016, 12:00 
Signert, HANNE-MERETE JENSEN, Gjesteskribent 
I januar i år fikk Vegard Venli, journalist i Kommunal
Rapport, Flavius-prisen (Norsk Presseforbunds
åpenhetspris) for sitt utrettelige arbeid med å få åpnet
aksjonærregisteret i Skatteetaten for innsyn.

Trass i at aksjeloven sier at slike opplysninger skal
være offentlige, har de offentlige myndighetene strittet
imot hele veien, akkurat som de pleier.

 Offentlige myndigheter, være seg statlige eller
kommunale, er ofte de mest gjenstridige når det
kommer til åpenhet og innsyn for folk flest. I beste fall
sleper de bena etter seg ut i offentligheten, ikke sjelden
må de dras etter håret helt inn i rettsapparatet. Enkelte
saker må helt til Høyesterett.

 I over to år nektet Skatteetaten avisa Kommunal
Rapport innsyn. Sivilombudsmannen måtte gi tre
uttalelser før de endelig ga etter.

 Mens Kommunal Rapport hadde klage på avslag om
innsyn til behandling hos Sivilombudsmannen, foreslo
finansminister Siv Jensen (Frp) å endre loven slik at
innsyn ble umulig. Forslaget ble heldigvis avvist av
Stortinget.

 I forbindelse med kampen om å få åpnet
aksjonærregisteret, har flere medier avdekket flere
tilfeller der politikere er med på å behandle saker som
angår selskaper de selv eier aksjer i.

 Kommunal Rapport avdekket blant annet hvordan et
aksjeselskap deleid av en kommunes varaordfører, fikk
millionutbetalinger uten anbudskonkurranse.

 Etter Kommunal Rapports og andre mediers
avsløringer, har flere kommuner og politiske miljøer
fått øynene opp for problematikken, blant annet Oslo
kommune som i disse dager behandler forslag til nye
retningslinjer.

 Hovedstyremedlem Ivar Johansen (SV) i KS forstår

ikke hvorfor Oslo og andre kommuner skal la være å
opplyse om politikernes aksjer. Det er antakeligvis bare
et tidsspørsmål før dette blir et krav også for
kommunepolitikere.

 Haldens ordfører er ofte raskt ute med å skryte av
eget arbeid når Halden er første eller eneste kommune
som innfører ett eller annet, men når det gjelder
åpenhet, er det tydeligvis noe det kun skal snakkes om.

 Ett av hovedargumentene hans imot offentliggjøring
av politikernes økonomiske bindinger, er at det ikke er
noen andre kommuner som gjør det ennå.

 Skjult eierskap og hemmelighold er korrupsjonens
beste venn. Det muliggjør økonomisk kriminalitet,
hvitvasking og terrorfinansiering på tvers av
landegrenser.
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 På kommunalt nivå er det ikke uvanlig med mer eller
mindre skjulte venne- og familietjenester, eller at
politikere får en plass på begge sider av bordet.

 I kommuner er ofte forholdene så små at tette og
kryssende bånd hos både politikere og administrasjon,
både når det gjelder vennskap, familie og
næringsinteresser, ikke er til å unngå. Det er da det er
ekstra viktig med åpenhet og transparens.

 Og i en kommune som lenge har slitt med tilliten
mellom både befolkning og politikere, og politikere seg
imellom, er full åpenhet en forutsetning for å unngå
mistenkeliggjøring og mistillit.

 Offentlige myndigheter og etater er ofte verstingene
når det gjelder å kontrollere og måle egne ansatte og
innbyggere. Både innen helse og utdanning opplever
ansatte at de bruker stadig mindre tid sammen med
pasienter, brukere og elever, men stadig mer tid på
rapportering og dokumentasjon.

 Mange opplever å bruke mer tid på å dokumentere
hvordan en arbeidsoppgave er gjort enn de bruker på
selve oppgaven.

 Det blir derfor lettere komisk når ordføreren, som helt
siden han ble valgt første gang, har gjentatt viktigheten
av mer og bedre rapportering, styring og kontroll av
kommunen, argumenterer imot forslag om mer
åpenhet om politikeres bindinger med:

 Hvis man ikke har tillit til sine politiker-kollegaer kan
jeg forstå behovet for mer kontroll og mer
rapportering. (Glad i Halden, 05.02.2016)

 Er tillit noe som kun skal være forbeholdt politikerne i
Halden? Jeg tør minne om at nesten halvparten av
Haldens befolkning hadde så liten tillit at de ikke tok
seg bryet med å stemme på noen ved forrige
kommunevalg.

 Dette handler heller ikke først og fremst om tilliten
mellom politikerne, man at innbyggerne selv har
mulighet til å sjekke om folkevalgte opptrer i strid med

grunnleggende habilitetsregler.

 Enda verre blir det når han avslutter det samme
innlegget med:

 Jeg håper vi folkevalgte kan fortsette å ha tillit til
hverandre også i Halden, da habilitet ikke har vært noe
problem i vår kommune tidligere. I hvert fall ikke som
jeg kjenner til.

 Har ordføreren allerede glemt habilitetsdebatten om
hans eget samrøre med GrenseArena AS? Et samrøre
som nettopp omhandlet personlige og økonomiske
bindinger mellom politikk, kommunal støtte og private
næringsinteresser.

 Nettavisa Halden24 offentliggjorde nylig deler av en e-
postutveksling mellom byens politikere angående en
forespørsel fra Halden Arbeiderblad om politikernes
medlemskap i organisasjoner. Det var pinlig og
bekymringsverdig lesning.

 Særlig hos Halden Høyre så kunnskap om reell
åpenhet i praksis ut til å være helt fraværende. De
framsto så paniske i sin motstand at var man ikke
mistenksom før, så fikk man gode grunner til å være
det nå.

 Når det kommer til åpenhet i praksis, har Halden
Høyre og ordføreren gitt seg selv rollen som Peer Gynt,
en selvopptatt skrytepave blottet for selvinnsikt:

 Ja, tenke det; ønske det; ville det med; - men gjøre det!
Nei; det skjønner jeg ikke.

 Image info:

 PEER GYNT: - Når det kommer til åpenhet i praksis,
har Halden Høyre og ordføreren gitt seg selv rollen
som Peer Gynt, skriver Hanne-Merete Jensen i dagens
Signert. Arkivfoto: Stein Johnsen

 Hanne-Merete Jensen

© Halden Arbeiderblad
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Flere Oslo-politikere med skjult eierskap 
 Kommunal Rapport. mandag 15. februar 2016, 09:06 
Åpenhet. Politikere kan eie selskaper som fakturerer
Oslo kommune uten at kommunens eget
eierskapsregisteret viser det. Nå ber Morten
Steenstrup (H), som eier et slikt selskap, om bedre
systemer.

Oslo-politikere ta nå til orde for større åpenthet om
eierinteresser. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB
scanpix Oslo bystyres vedtatte regler pålegger
bystyrerepresentantene blant annet å registrere
styreverv, eierskap i selskap som overstiger 1 prosent
av selskapets kapital og fast eiendom som har
betydelig verdi som benyttes i næringsvirksomhet.

 Kommunal Rapport har identifisert Oslo-politikernes
aksjer ved hjelp av database-spørringer i Skatteetatens
aksjonærregister. De viser at flere politikere har
eierinteresser utover det som er innrapportert.

 På grunn av at politikerne eier aksjer indirekte, det vil si
gjennom andre aksjeselskaper, faller eierskapet
utenfor innrapporteringsplikten.

 Vil ha åpenhet

 Elin Horn Galtung (H) står eksempelvis oppført med ti
styreverv i kommunens økonomiregister. Hun har
imidlertid indirekte aksjeposter over 1 prosent i flere
selskaper.

 Partikollega Morten Steenstrup (H) har ifølge
kommunens økonomiregister 28 styreverv og eier
aksjer i selskapet Alcafre AS. Det som ikke framgår av
registeret er at han også har aksjepost i et
underliggende selskap, Herføll Gruppen AS, som har
fakturert Oslo kommune for mindre beløp i en
treårsperiode, ifølge Kommunal Rapports
leverandørdatabase.

 Selskapet er Østfolds eldste bedrift med seks
Byggmakker-varehus, og Steenstrup er
sjettegenerasjons eier. Steenstrup er enig i at
allmennheten kan ha interesse i å se hva som skjer i

underliggende selskap. I sitt e-postsvar til Kommunal
Rapport skriver han:

 Da jeg skrev inn alle mine styreverv i registeret, så
måtte jeg ta utskrift av oversikten fra Brønnøysund.
Jeg lurte da på hvorfor ikke kommunesektoren har
kommet lenger i effektivisering. Hvorfor innleder den
ikke et samarbeid med Brønnøysund, Proff.no eller
Ravn, slik at kommunen med samtykke fra de
folkevalgte kunne innhente alle disse opplysningene
som allerede ligger offentlig tilgjengelig for
allmennheten. Da ville alle indirekte eierskap også
komme fram, og det er jeg meget for og det ville vært
bra!

 Steenstrup er dermed langt på vei enig med Ivar
Johansen, som mener at alle opplysninger om
folkevalgtes aksjer fra Aksjonærregisteret også bør
publiseres av kommunen.
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 Dilemma med holdingselskap

 Også kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard (H) ønsker
større åpenhet rundt indirekte eierskap. Han har
eierinteresser i selskapet Connectum Capital
Management AS gjennom Freidig Holding AS.
Kvisgaard sier til Kommunal Rapport at han ønsker å
være åpen, men hva holdingselskapet eier, kan variere
over tid. Det gjør det vanskelig å registrere faktisk
eierskap.

 - Jeg er opptatt av er å være mest mulig åpen, derfor
rapporterer jeg inn mer enn de fleste andre, sier han.

 Han understreker samtidig at han ikke er involvert i
noen selskaper som har relasjon til Oslo kommune.

 Bystyrets sekretariat i Oslo kommune vil inntil videre la
politikere slippe å registrere såkalt indirekte eierskap.
Begrunnelsen for fripasset er at Stortinget skal
behandle en sak om indirekte eierskap i mai.

 Kommer med flere opplysninger

 Forretningsutvalget vil på sitt neste møte få fremlagt
et notat. I tillegg til svar på spørsmål som politikerene
har bedt om, vil det komme tilleggsopplysninger om
problemstillingen knyttet til opplysninger i
underliggende aksjeselskaper, ifølge konstituert
direktør i Bystyrets sekretariat, Siv Songedal.

 - Vi ønsker å gi tilleggsinformasjon knyttet til dette
med aksjer i underliggende selskap, som knytter seg til
reglene på Stortinget og som vi tidligere har vist til i vår
utredning, sier Songedal.

 Hun ønsker utover dette ikke å fortelle mer om hva
notatet vil omhandle.

 Songedal er ikke kjent med at problemstillingen med
folkevalgte som er enten selv eller gjennom sitt
eierskap er involvert i næringsvirksomhet med
kommunen tidligere er tatt opp med Bystyrets
sekretariat.

© Kommunal Rapport
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Oppdatert 
fjellvett
At det ikke er noen skam å snu, er en god leveregel 

med et nærmest ubegrenset anvendelsesom-
råde. Men knapt noen er i tvil om opprinnelsen. 
Fjellvettreglene inngår i nordmenns barnelærdom – 
og anses som noe av det «norskeste» vi har. Men 
friluftslivet, bruken av fjellet og ikke minst utstyret 
har endret seg. Derfor tar Turistforeningen og Røde 
Kors konsekvensen av at Fjellvettreglene ble utfor-
met på 1950-tallet. Den nye versjonen av de ni 
budene ble presentert denne uken, klar til bruk i 
skolenes vinterferie og med påsken heller ikke så 
langt unna. Eksempelvis er det kommet inn en 
påminnelse som gjelder usikker is. De to aktørene 
har nok også rett i at snøskred har vært et forsømt 
tema. 

Ulykkesstatistikken viser nemlig at snøskred utgjør 
den største trusselen mot liv og helse, slik et økende 
antall mennesker nå bruker fjellheimen. Kanskje er 
det også en riktig vurdering å la «lytt til erfarne 
fjellfolk» gå ut på dato. For hvor finner egentlig nye 
generasjoner det fjellfolket som kan gi relevante råd? 
Men forhåpentlig har fjellentusiaster i alle generasjo-
ner evnen til å skille mellom nyttig og tvilsom 
informasjon, dersom alternativet er å google seg fram 
på nettet. 

En regel som har overlevd oppdateringen er 
imidlertid den om å bruke kart og kompass, nå med 
tilføyelsen «Vit alltid hvor du er». Bra. For det bør 
ikke herske tvil om at disse klassiske hjelpemidlene 
er uunnværlige også i en digitalisert tidsalder. Den 
burde stå til stryk, TV-reklamen fra et stort telesel-
skap i fjor. Her så vi en desorientert og forvirret turgå-
er som fomlet med kompass og papirkart, mens en 
flink og kjekk medvandrer fant veien med GPS-en. 

 GPS er et utmerket hjelpemiddel, som et supple-
ment til det som gir full oversikt over terrenget og 
som verken er avhengig av lading eller dekning. 
Enhver som vil begi seg ut på fjelltur må lære å lese 
terrenget, ikke bare displayet. Så kan man vel, som på 
50-tallet, si at Fjellvettreglene egentlig ikke er annet 
enn sunn fornuft. Men med en hverdag hvor de 
færreste er prisgitt naturkreftene, er det lett å miste 
respekten for dem. Og en figur som aldri går ut på 
dato, er 80-tallets Severin Suveren. Det viser statis-
tikken over ulykker og redningsaksjoner med all 
uønsket tydelighet. 

endreT:  Friluftslivet, bruken av fjellet og ikke minst 
utstyret har endret seg. ArKiVfoTo: Terje STØrKSen

HAUgeSUndS AViS mener helg 

EINAR THO
   Ansvarlig 
     redaktør

Den siste uka har det vært mye snakk om FKH og medier. Jeg 
har vært på Østlandet en tur, og selv der har enkelte hoderys-

tende fått med seg at Haugesunds elitefotballklubb kun vil gi 
nyheter til mediene de selv eier.  Eller, de skal gi nyheter til andre 
også, men litt etterpå. Og da er jo ikke nyhetene nyheter lenger. 

«Kan de gjøre slikt?» og «Da burde Haugesunds Avis slutte å 
skrive om FKH.» Dette er nok de to vanligste responsene jeg får til 
dette.

Svarene er ganske enkle: Ja, de kan gjøre dette, og: Nei, vi skal 
fortsatt skrive om FKH. For å utdype det siste først: Selv om 
enkelte lesere synes vi skriver altfor mye om FKH, er dette viktig 
stoff for mange. Og Haugesunds Avis er her for leserne. Det 
gjelder å huske hvem man er til for, enten man er avis eller 
fotballklubb. 

Heldigvis har vi også mange andre kilder til FKH-stoff, og 
dyktige sportsjournalister. Det er kanskje derfor FKH-eier Ole 
Henrik Nesheim føler han må gi medieselskapene sine noen 
ekstra fordeler?

Dessuten: Mediehuset vårt har vært med å bygge opp FKHs 
posisjon, gjennom journalistisk dekning  og sponsing, siden 
starten i 1993. Vi slutter ikke å skrive om noe fordi en eier nå har et 
underlig påfunn. Selv om vi kanskje blir litt sure om vi stiller FKH 
spørsmål og noen der gir konkurrenten vår beskjed om hva vi 
jobber med.

Så liTT mer om «Kan de gjøre slikt?». Kommersielle selskaper 
kan selvsagt gjøre avtaler, eller velge å behandle konkurrenter 
forskjellig. Så blir dette litt mer komplisert når vi vet at det går en 
del offentlige ressurser inn i FKH. Dette gjelder kommunale 
anlegg og penger. Haugaland Kraft har brukt mye midler på 
fotballklubben. Som stor sponsor har de satt navnet sitt på en hel 
tribune. Kraftselskapet eier 10 prosent av FK Haugesund AS. 
Haugaland Kraft eies av kommunene på Haugalandet. Karmøy 
kommune er størst med 45 prosent. Jeg vet politikere der har vært 
skeptiske til koblingen. Og jeg ser bystyrepolitikere i Haugesund 
signaliserer at kommunen nå bør se på bindingene til disse 
selskapene. Da begynner dette å se ut som et dumt grep fra 
FKH-eierne.

Orker dere å lese mer 
om FKH og medier? 
Og hvem eier  
egentlig en  
fotballklubb.

helg 
 Haugesunds Avis. 20.02.2016. Side: 2-3 
EINAR THO Ansvarlig redaktør 
© Haugesunds Avis 
Les hele nyheten på http://ret.nu/WVihHaNm
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Haugesunds Avis arbeider etter «Vær varsom!»-
plakatens regler for god presseskikk.  

Lesere som mener seg berørt av urettmessig avisomtale,  
bes ta kontakt med redaksjonen.  
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan, som er 
oppnevnt av Norsk Presseforbund for å behandle klager mot 
medier i presseetiske spørsmål.  
Adresse: Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40. Faks: 22 40 50 55.

UTeBLiTT AViS 
På nett:  http://minside.h-avis.no 
Eller ring   52 720510, E-post:  abonnement@h-avis.no
Haugesunds Avis forbeholder seg retten til å lagre og utgi 
alt innsendt og innkjøpt materiale i elektronisk form.

Trykk:
Schibsted Trykk Stavanger AS, 
Schibsted Trykk Bergen AS

Utfordringen er at 
foreldrepermisjo-
nen for mange sklir 
over i et ufrivillig 
jobbfravær i mangel 
på barnehageplass 

den dagen barnet fyller ett år. 
ViBeke HAmmer mAdSen

Debatt side 14 

!

Dagen
mArTHe SynnøVe 
JoHAnneSSen
Journalist

Det vanker milliardbeløp 
på konto til den som 

finner opp et nytt bikini-
stoff!

Hvem har vel ikke grått en 
gledeståre over at den kule 
bikinioverdelen som ropte 
fra utstillingsvinduet, sitter 
aldeles perfekt.

Endelig! En overdel som 
ikke sliter på skuldrene 
mens puppene desperat 
søker nærmeste fluktrute 
under, over eller ut på 
sidene.

Bikinioverdelen der 
melonene stortrives. 

Turen i prøverommet er 
dessverre ikke over. Snart får 
en øye på trusa som henger 
igjen på bøylen.

Lykkerusen avløses akutt i 
det en stiger opp i underde-
len.  Speilbildet som 
tidligere utløste store doser 
endorfiner, gir nå følelsen av 
forakt og nedstemthet. 
Fortvilet står en der med en 
halvt ulykkelig kropp.

Kjære bikini-produsenter. 
Kan dere vær så snille og 
finne opp et nytt bikinimate-
riale. Bikinioverdelen sitter 
ikke så aller verst. Men hva 
er det med den trusa? Tykt, 
tettsittende stoff som må 
bestilles tre størrelser større 
for ikke å se ut som om en 
har kjøpt badebukse til bruk 
på babysvømming.

Du kan føle deg så sexy du 
bare vil i vanlig truse. 
Tettsittende, men samtidig 
løs nok til at kropp får være 
kropp.

Å ha på bikinitruse (i 
normal størrelse) føles som 
om lår, rumpe og mage 
presses sammen før de skal 
settes i glass og ramme og 
henges på veggen.

Og strikken. Har den 
vunnet priser? Det holder å 
sy i en helt vanlig strikk uten 
garanti mot at den ryker om 
jeg hekter trusa i bilens 
tilhengerfeste i det den 
kjører av gårde.

Jeg tror bikiniprodusen-
tene prøver å selge flest 
mulig saronger.

Samtidig tror jeg ingen medierådgivere ville sagt at det er til det 
beste for fotballklubben å velge bort mediehusene med størst 
gjennomslagskraft og rekkevidde. (Selv om FKH-styrelederne i 
pressemeldingen på Karmøynytt påstår at gratisavisen der når 
samtlige av Karmøys vel 42.000 innbyggere. Det er enten bevisst 
feilinformasjon eller et tegn på at man ikke forstår mediers 
rekkevidde.)

HoVedeier oLe Henrik Nesheim mener likevel det er til det 
beste for fotballklubben at FKH-mediene får klubbens pressemel-
dinger før andre medier, fordi da er det større sjanser for at 
medieselskapene får flere lesere og kan tjene penger. Dette er 
selskaper som samlet har tapt noen millioner kroner de siste 
årene, selv om et par har vist forbedring. Haugesundnytt og 
todagers Haugalandnytt ble raskt lagt ned og ansatte måtte slutte. 

Derfor forstår jeg at eierne ser etter nye grep å ta. Men hvis 
grepene samtidig kan bidra til å svekke FKH-medienes troverdig-
het, er det kanskje ikke det som skal til for å bedre lønnsomheten 
på lang sikt.

Redaktør Øystein Merkesvik kommuniserer korrekt rundt 
dette: Det er FKH-eierne som har gjort sitt valg, og så vurderer 
mediene redaksjonelt hva de skal publisere. Da er den redaksjo-
nelle friheten ivaretatt. 

Teorien er enkel. Praksis er ofte vanskeligere. Og det er leserne 
som er dommerne her. Det avgjørende er hva folk tror, ikke hva 
redaktørene sier. Her har Nesheim plassert mediene sine i offside. 
Og det er lov å være i offsideposisjon. Helt til ballen blir spilt. Da 
blåser dommeren, om redaksjonen i offside deltar i spillet. 

dA Jeg ba ledelsen i FK Haugesund AS opplyse meg om sin nye 
mediepolicy, skrev de til meg: « Vi vil i løpet av kvelden publisere 
informasjon på hnytt.no som vil besvare dine spørsmål.» og «Det 
eneste nye er at etter at vi nå har fått vår egen mediebedrift vil vi 

logisk nok legge ut egne nyheter her først.» Da bør det vinkes for 
offside, uansett hva redaktøren sier.

Hvis en medieeier styrer hva som skal publiseres på et redaksjo-
nelt medium, er det et lovbrudd. Jeg sier ikke det er tilfelle her, 
men det ser ikke pent ut.

Folk vil også stille spørsmål ved store reportasjer om FKHs 
sponsorer – selv om det kan være gode journalistiske grunner for 
sakene. Og én ting er sakene FKH vil ha fram. Hva med dem de 
ikke vil ha fram? Da FKH-eide TV Haugaland intervjuet meg om 
denne saken, klippet de bort det mest kritiske jeg sa. Å velge bort 
er en viktig del av redaksjonelt arbeid, og TVH kan ha gode 
grunner for sitt valg.

eT SpørSmåL jeg har tenkt på i denne saken, er hvem som 
egentlig eier en fotballklubb. Man kan sjekke aksjonærregisteret 
og få prosentene. Men hva er det eierne eier? Først og fremst en 
merkevare. Den merkevaren er ingenting uten supporterne. 
Verdens beste fotballspillere er ingenting verdt om ingen ser på og 
begeistres. 

Noen vil derfor hevde at supporterne eier merkevaren like mye. 
Dette ble ikke minst satt på spissen for Wimbledon FC. Der 

bestemte eierne at klubben skulle flyttes ut av London til den nye 
og hurtigvoksende byen Milton Keynes. Stort kommersielt 
potensial. Fansen sa nei. De etablerte AFC Wimbledon. Klubbene 
strides fortsatt om hvem som eier lagets historie, følger den 
supporterne eller eierne?

min SympATi ligger hos fansen, men dette var en avsporing.

god HeLg!
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Orker dere å lese mer om FKH og medier? Og hvem eier
egentlig en fotballklubb. 
 Haugesunds Avis. lørdag 20. februar 2016, 09:45 
Einar Tho 
Den siste uka har det vært mye snakk om FKH og
medier. Jeg har vært på Østlandet en tur, og selv der
har enkelte hoderystende fått med seg at Haugesunds
elitefotballklubb kun vil gi nyheter til mediene de selv
eier.

Eller, de skal gi nyheter til andre også, men litt etterpå.
Og da er jo ikke nyhetene nyheter lenger.

 Kan de gjøre slikt? og Da burde Haugesunds Avis
slutte å skrive om FKH. Dette er nok de to vanligste
responsene jeg får til dette.

 Svarene er ganske enkle: Ja, de kan gjøre dette, og:
Nei, vi skal fortsatt skrive om FKH. For å utdype det
siste først: Selv om enkelte lesere synes vi skriver altfor
mye om FKH, er dette viktig stoff for mange. Og
Haugesunds Avis er her for leserne. Det gjelder å huske
hvem man er til for, enten man er avis eller
fotballklubb.

 Heldigvis har vi også mange andre kilder til FKH-stoff,
og dyktige sportsjournalister. Det er kanskje derfor
FKH-eier Ole Henrik Nesheim føler han må gi
medieselskapene sine noen ekstra fordeler?

 Dessuten: Mediehuset vårt har vært med å bygge opp
FKHs posisjon, gjennom journalistisk dekning og
sponsing, siden starten i 1993. Vi slutter ikke å skrive
om noe fordi en eier nå har et underlig påfunn. Selv om
vi kanskje blir litt sure om vi stiller FKH spørsmål og
noen der gir konkurrenten vår beskjed om hva vi jobber
med.

 Så litt mer om Kan de gjøre slikt?. Kommersielle
selskaper kan selvsagt gjøre avtaler, eller velge å
behandle konkurrenter forskjellig. Så blir dette litt mer
komplisert når vi vet at det går en del offentlige
ressurser inn i FKH. Dette gjelder kommunale anlegg
og penger. Haugaland Kraft har brukt mye midler på
fotballklubben. Som stor sponsor har de satt navnet

sitt på en hel tribune. Kraftselskapet eier 10 prosent av
FK Haugesund AS. Haugaland Kraft eies av
kommunene på Haugalandet. Karmøy kommune er
størst med 45 prosent. Jeg vet politikere der har vært
skeptiske til koblingen. Og jeg ser bystyrepolitikere i
Haugesund signaliserer at kommunen nå bør se på
bindingene til disse selskapene. Da begynner dette å se
ut som et dumt grep fra FKH-eierne.

 Samtidig tror jeg ingen medierådgivere ville sagt at det
er til det beste for fotballklubben å velge bort
mediehusene med størst gjennomslagskraft og
rekkevidde. (Selv om FKH-styrelederne i
pressemeldingen på Karmøynytt påstår at gratisavisen
der når samtlige av Karmøys vel 42.000 innbyggere.
Det er enten bevisst feilinformasjon eller et tegn på at
man ikke forstår mediers rekkevidde.)
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 Hovedeier Ole Henrik Nesheim mener likevel det er til
det beste for fotballklubben at FKH-mediene får
klubbens pressemeldinger før andre medier, fordi da er
det større sjanser for at medieselskapene får flere
lesere og kan tjene penger. Dette er selskaper som
samlet har tapt noen millioner kroner de siste årene,
selv om et par har vist forbedring. Haugesundnytt og
todagers Haugalandnytt ble raskt lagt ned og ansatte
måtte slutte.

 Derfor forstår jeg at eierne ser etter nye grep å ta. Men
hvis grepene samtidig kan bidra til å svekke FKH-
medienes troverdighet, er det kanskje ikke det som
skal til for å bedre lønnsomheten på lang sikt.

 Redaktør Øystein Merkesvik kommuniserer korrekt
rundt dette: Det er FKH-eierne som har gjort sitt valg,
og så vurderer mediene redaksjonelt hva de skal
publisere. Da er den redaksjonelle friheten ivaretatt.

 Teorien er enkel. Praksis er ofte vanskeligere. Og det
er leserne som er dommerne her. Det avgjørende er
hva folk tror, ikke hva redaktørene sier. Her har
Nesheim plassert mediene sine i offside. Og det er lov
å være i offsideposisjon. Helt til ballen blir spilt. Da
blåser dommeren, om redaksjonen i offside deltar i
spillet.

 Da jeg ba ledelsen i FK Haugesund AS opplyse meg
om sin nye mediepolicy, skrev de til meg: Vi vil i løpet
av kvelden publisere informasjon på hnytt.no som vil
besvare dine spørsmål. og Det eneste nye er at etter at
vi nå har fått vår egen mediebedrift vil vi logisk nok
legge ut egne nyheter her først. Da bør det vinkes for
offside, uansett hva redaktøren sier.

 Hvis en medieeier styrer hva som skal publiseres på et
redaksjonelt medium, er det et lovbrudd. Jeg sier ikke
det er tilfelle her, men det ser ikke pent ut.

 Folk vil også stille spørsmål ved store reportasjer om
FKHs sponsorer - selv om det kan være gode
journalistiske grunner for sakene. Og én ting er sakene
FKH vil ha fram. Hva med dem de ikke vil ha fram? Da
FKH-eide TV Haugaland intervjuet meg om denne

saken, klippet de bort det mest kritiske jeg sa. Å velge
bort er en viktig del av redaksjonelt arbeid, og TVH kan
ha gode grunner for sitt valg.

 Et spørsmål jeg har tenkt på i denne saken, er hvem
som egentlig eier en fotballklubb. Man kan sjekke
aksjonærregisteret og få prosentene. Men hva er det
eierne eier? Først og fremst en merkevare. Den
merkevaren er ingenting uten supporterne. Verdens
beste fotballspillere er ingenting verdt om ingen ser på
og begeistres.

 Noen vil derfor hevde at supporterne eier merkevaren
like mye.

 Dette ble ikke minst satt på spissen for Wimbledon
FC. Der bestemte eierne at klubben skulle flyttes ut av
London til den nye og hurtigvoksende byen Milton
Keynes. Stort kommersielt potensial. Fansen sa nei. De
etablerte AFC Wimbledon. Klubbene strides fortsatt
om hvem som eier lagets historie, følger den
supporterne eller eierne?

 Min sympati ligger hos fansen, men dette var en
avsporing.

 God helg!

© Haugesunds Avis

Se webartikkelen på http://ret.nu/RNhR4ze
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