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1. PRESSENS SAMFUNNSROLLE
1.1.

Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer
i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste
institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og
samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn
kommer til uttrykk.
1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og
offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra
noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling
og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av
arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.
1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet
og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et
kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker
og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige
myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
Her finner du Vær Varsom-plakaten: presse.no
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4
7
83
99
107
112

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

INNLEDNING
I endringens tid bør vi heve blikket, dyrke delekulturen og
omdefinere samfunnsoppdraget. Men noen prinsipper skal stå
fast: redaktørinstituttet, mangfoldet og kildevernet. Det må vi
ikke innovere oss bort fra. Alt annet er lov!
I de tre årene som har gått siden Norsk Redaktørforening ga ut den første nasjonale redaksjonelle
årsrapporten, har stadig flere redaksjoner etablert en fast ordning med et årlig redaksjonelt regnskap.
Alle de største mediekonsernene og de aller fleste av de store mediebedriftene har valgt å gi ut årlige
rapporter som forteller mer enn tallene som selskapene rapporterer til Brønnøysund.
Også i de redaksjonelle årsrapportene er det mange tall - på antall brukere, frekvens, på antall
produserte artikler, antall journalister og utgivelser. Noen viser fram tall på andel kvinnelige kilder og
tall som viser endringer i brukermønstre.
Men de redaksjonelle årsrapportene er ikke bare tall. De er også fortellinger - om utfordrende,
krevende saker, saker som redaksjonene veldig gjerne vil vise fram, saker som gjorde en forskjell prisvinnende saker. Og utvikling. En stor del av rapportene vies det store innovasjonsarbeidet som
pågår for fullt ute i mediehusene og konsernene. Slik må det være. Bransjen vår er i stor endring. Det
har skjedd større endringer i mediebruk de siste ti årene enn de hundre årene før det. Og endringene
vil akselerere i årene som kommer. De som gleder seg til rolige dager "bare vi får utviklet den tjenesten,
innført betalingsmodell, redesignet og omorganisert", kan bare glemme det. Det blir ikke rolige dager.
Det blir endring. Og endring må det bli. Å kutte ut produktutviklingen i økonomisk krevende tider, er
livsfarlig, som redaktør i Hallingdølen, Bjarne Tormodsgard sier i kapittel 3 i denne rapporten. Han har
helt rett. Og han får også til å ha det artig mens han og resten av mediehuset utvikler.
Det er krevende tider. Ingen tvil om det. Dagens redaktører skal både opprettholde og utvikle
kjernen i journalistikken, utvikle nye arbeidsmetoder, nye forretningsmodeller og omorganisere. Alt på
en gang. Derfor er det viktigere enn noen gang å utvikle gode ledere. Det er helt avgjørende å ha ledere
som tror på journalistikken, som tør å teste, leke og innovere i samspill med mediebrukerne. Nettopp
produktutviklingen og utviklingen av journalistikken er noen av de mest spennende oppgavene en
redaktør kan ha. Det er også det man kan finne meningsfylt og inspirerende i en tid da mange må kutte
kostnader for å møte fall i annonse- og brukerinntekter. Selv den største optimist skjønner at sistnevnte
jobb er vanskelig. Men mye handler om innstillingen, og dersom ledere kapitulerer, gir opp og utstråler
pessimisme, smitter det over på medarbeiderne. Selv i de vanskeligste situasjonene gjør det stor forskjell
å ha en positiv innstilling.
Og så hjelper det å heve blikket. Se seg rundt i bransjen som de siste årene er blitt stadig flinkere
til å dele. Det er ikke lenger oss mot dem innad i mediebransjen. Det er ikke blant de redaktørstyrte
mediene vi finner våre største konkurrenter. Den unike delekulturen vi har i Norge er verd å utnytte.
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Den overrasker når vi kommer ut av landet. De kunne
knapt tro det i CNN i vinter da de to toppsjefene for
de største norske kringkastingsselskapene kom på
bedriftsbesøk sammen. Den delekulturen må vi ta vare
på og utnytte enda bedre. Det er ikke sånn at noen
sitter med fasiten på hva som er riktig for din bedrift,
men det er alltid noe å hente ut av nyttige innspill og
ideer - uansett om du sitter i VG eller Vigga, Se og Hør
eller Klassekampen, Nettavisen eller NRK.
Her forsøker vi i NR å gjøre en forskjell - ved å
arrangere konferanser, studieturer, kurs og faglige
møter, både internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Og
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær Norsk Redaktørforening
ved å utvikle håndbøker, rapporter og veiledere. Som
denne rapporten. Her finner du en haug med gode ideer til prosjekter i alle avskygninger og størrelser.
Få tips om hvordan du blir bedre på video, hvordan du blir bedre på dialog eller hvordan din redaksjon
vinner SKUP-prisen neste år. Og finn ut hvordan din redaksjon skal definere samfunnsoppdraget
framover. For midt i endringenes tidsalder, er det noe som skal stå klippefast i våre ulike redaksjonelle
prosjekter - redaktørinstituttet, mangfoldet, kildevernet. Det må vi aldri innovere oss bort fra. Alt annet
er lov!
Tusen takk til alle dere som har bidratt til rapporten - til de enkelte redaktørene, folk i konsernene
som har bidratt med innsamling og innpisking, og til Fagpressen og Landslaget for Lokalaviser som har
hjulpet til med å spre ønsket om bidrag fra deres medlemmer.
Det største kapittelet i denne rapporten er 61 eksempler fra redaksjoner i hele landet og i alle
størrelser. Hvis din redaksjon ikke er med her, så er det ennå ikke for seint. Bare send ditt bidrag til vår
digitale versjon av denne rapporten. Du finner rapporten og mer informasjon her:
nored.no/aarsrapport/2013. Her finner du også en samling av lenker til konsernrapporter og rapporter
fra de enkelte mediehusene.
Vi tar også imot synspunkter, forslag og ideer til hvordan den nasjonale redaksjonelle årsrapporten
kan utvikles videre som verktøy. Og håper at årets rapport være et bidrag til opplysning, refleksjon - og
ikke minst - inspirasjon.
God lesning!
Reidun Kjelling Nybø
ass. generalsekretær
Norsk Redaktørforening
PS. Bildene som pryder denne rapportens omslag er hentet fra Instagram. Bruk #redaktorliv, du også!
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REDAKSJONELL
ÅRSRAPPORT
Kapittel 2

Eksempler

Alle de innsendte eksemplene er med i rapporten, men plasshensyn i papirutgaven har gjort
det nødvendig å kutte i enkelte tekster og begrense antall illustrasjoner til den enkelte sak.
I digitalutgaven finner du fullstendige tekster, flere illustrasjoner og mer tall og fakta.

nored.no/aarsrapport/2013
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Adresseavisen
Nettadresse

adressa.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Trondheim

Opplag - papir

67325

Lesere - papir

Adresseavisen skal være best på innhold og den foretrukne
markedsplass i Midt-Norge i alle kanaler. Adresseavisen skal
kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd.

189000

Brukere - nett

187000

Klagesaker til PFU

3

Fellelser i PFU

1

PRISER

Redaktørens
tilbakeblikk

De trønderske journalistprisene
• Hovedprisen: «Siste dagers varme» (Åge Winge
og Therese Sanne). Reportasjen om Carl Johans
arbeidsstiftelse, presentert i Ukeadressa.
• Nyhetsjournalistikk:
- «Helsereisene» (Mari K. By Rise og Lajla Ellingsen)
• Hendelsesjournalistikk:
- «Brukollapsen på Rotvoll» (Stein Bjøru, Svein Inge
Meland og nyhetsavdelingen)
• Bildejournalistikk:
- «Stormen» (Rune Petter Ness og Jonas Alsaker
Vikan)

Ansvarlig redaktør Arne Blix

VELLYKKET
Våren 2013 avslørte
Adresseavisen at helseledere fra
Sør- Trøndelag gjennom flere år
hadde reist verden rundt betalt
av leverandører og kommuner.
Vi fortalte om det hittil ukjente
«Sør-Trøndelag pleie – og
omsorgsforum», som arrangerte de
feriepregede turene.
Kommunene hadde også
gitt permisjon med lønn.
Adresseavisens avsløringer førte
til omfattende granskning, og
revisjonen fastslo brudd på
kommunens etiske regelverk. Flere
helsetopper ble fjernet fra sine
stillinger som følge av saken.

«Det etiske regelverket
skal være et bolverk
mot korrupsjon».

Kommentar | Del1 | side11

Onsdag 06-03-2013

Grunnlagt 1767

●

Uke 10 ● Nr. 55

Yrkessjåfører
må lære
kosthold

●

247. årgang

●

Løssalg kr. 25

Gir treårig
støtte til
litteraturhus i byen
Del 3 | side 8 og 9

Del 2 | side 4 og 5

Australia 2013

Lever
godt av
rosablogg
Aldri vært mer å
tjene som blogger.

Danmark 2011

Kina 2007

Sponset verden
rundt av
leverandørene

Helt siden1990-tallet har kommunale
helseledere fra Sør-Trøndelag reist på
ferieturer, sponset av leverandører.

Sverige 90-tallet

Italia 90-tallet

USA 2005

Cuba 2003

Del1 | side10,11og12

Foto: NTB/Scanpix

Invitasjon til BoligKveld i
vårt nye inspirasjonssenter
på Torvet, torsdag 14. mars

tor
14. Sdag
ma
rS

Dette skjer på vår BoligKveld:
EiendomsMegler 1 informerer om boligmarkedet og hvilke muligheter som ﬁnnes av alle nye prosjekter som byggges
og planlegges i Trondheim og omegn. I tillegg vil vi gi en presentasjon av hvordan et kjøp av bolig i nybygg foregår.
SpareBank 1 SMN vil gi en gjennomgang av hvilke muligheter som ﬁnnes innenfor ﬁnansiering og vil ha ﬂere rådgivere tilstede.

Annonser Jobb ● tjenester ● kunngjøringer
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Del1 | side 22 og 23

TORVET INSPIRASJONSSENTER NYBYGG

BoligKveld
Sted: Inspirasjonssenteret på Torvet
dato: Torsdag 14. mars
tid: 18.00 - 20.00
God servering, hjertelig velkommen!
Påmelding til nina.brandt@em1mn.no
eller på telefon 934 47 636 senest
mandag 11. mars

KUNDESERVICE: 07200
kundeservice@adresseavisen.no

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

«Det er ikke bra, for
å si det pent. Det er
skrekkelig.»

Kommentar Del1 | side 6

Fredag

Grunnlagt 1767

Uke 44 ● Nr. 253

●

247. årgang

●

Løssalg kr. 25

New Yorkinspirert
på 45 kvm
i Ravnkloa Ser til at «guten» har det bra

01-11-2013

Forsvarte
kvalitetssjefen
Norsk Kylling-gründer
Agnar Østhus i retten.

●

Del 3 | side 2, 3 og 4

Del1 | side 4

Rødt- og LO-leder i Trondheim,
Arne Byrkjeflot, innledet et forhold
til en ung, kvinnelig tillitsvalgt.
Partistyret lokalt ville ekskludere
lederen, men Rødt sentralt sa nei.

Arkivfoto: RICHARD SAGEN

Rødt-styret
gikk i protest
mot Byrkjeflot

UTFORDRENDE
Den mest profilerte politikeren i
partiet Rødt, Arne Byrkjeflot, ble nødt
til å tre ut av sine verv i partiet og i LO
lokalt etter at han hadde innledet et
forhold til en yngre kvinne som var med
i parti og fagbevegelse. Da Byrkjeflot ville
gå tilbake til sine verv, trakk hele Rødts
bystyregruppe seg i protest. De krevde
eksklusjon. Saken ble behandlet i partiet
sentralt og i LO sentralt. Kvinnen var
i mellomtiden død. Vi kjente lenge til
saken, men ønsket ikke å omtale den så
lenge den handlet om et privat forhold.
Da den ble en konflikt i det offentlige
rom, resulterte den i flere oppslag hos oss.
Saken og vår behandling av den har vakt
mye diskusjon.

Del1 | side10 og11

HYPERKUPP

HYPERKUPP

prisshow
på city lade og

HYPERKUPP

city syd

KJØTTDEIG
AV SVIN

14

Gilde god og mager
400 gr. Pr. kg. 59,60

90

ENTRECÔTEKAM
Gilde langtidsmørnet,
i skiver. Storfe. Fersk.
Pr. kg

FERSK

YTREFILET
Gilde langtidsmørnet,
i skiver. Storfe. Fersk.
Pr. kg

179 189

Annonser Jobb ● tjenester ● kunngjøringer

INDREFILET
Skjeggerød
Fersk
Pr. kg

299

www.trondos.no

KUNDESERVICE: 07200
kundeservice@adresseavisen.no

UTVIKLING
Adresseavisen lanserte 15. desember sitt første
heldigitale magasin. Med stor vekt på gode historier
og visuelle opplevelser, spesielt utviklet for en digital
plattform, har vi forsøkt å gjøre Adressa Søndag til et
spennende aktualitetsmagasin. I magasinet får du alt fra
gode lesesaker i form av reportasjer fra inn og utland
til kryssord og nyttestoff som virkelig utnytter digital
funksjonalitet.
Adressa Søndag ble først laget for Ipad, men ble i løpet
av vinteren også lansert for PC, mobil eller et Android
lesebrett. Adressa Søndag er i dag et magasin som
kan leses gratis, men på sikt vil det bli et produkt som
forbeholdes våre abonnenter.
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Aftenposten
Nettadresse

aftenposten.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

Aftenposten A/S er en selvstendig mediebedrift, uavhengig av
økonomiske og politiske særinteresser. Selskapet har som overordnet
formål å være en ledende informasjonsformidler, ideologisk
forankret i et liberal-konservativt samfunnsyn. Aftenposten bestreber
seg på allsidig og objektiv nyhetsformidling, med alle vesentlige
synspunkter representert. Aftenposten vil søke å styrke og levendegjøre
demokratiet, verne om den enkeltes frihet og støtte det sosiale og
kulturelle fellesansvaret.

Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU

Fellelser i PFU

Oslo

214026
697000
812000
12
0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Espen Egil Hansen

VELLYKKET
Aftenposten, ved daværende sjefredaktør Hilde
Haugsgjerd, tok initiativet til og fikk med over 20 andre
medier til å sette et helt spesielt fokus på unge mennesker
under årets valgkamp, gjennom kampanjen Min stemme
2013. Målet var å øke valgdeltagelsen blant de yngste
velgerne, og det gjorde den.
Ett av flere tiltak i Aftenposten var å invitere yngre
velgere til å stemme frem hvilke temaer de mente burde
få ekstra omtale. Nesten 20.000 stemte, og de tre mest
populære temaene var hva Norge skal leve av etter oljen,
klimaendringene og norsk asylpolitikk. Aftenposten
brukte deretter store redaksjonelle ressurser på å følge
opp disse og andre temaer fra ønskelisten.
Se også side 84-85

UTFORDRENDE
En sak som var særlig utfordrende i research-fasen
og hvor vi trådte feil når det gjaldt påstand om en video.
Saken er til behandling i PFU våren 2014. I desember
undersøkte Aftenposten påstander fra jemenittiske
myndigheter om at en fisker ble drept da internasjonale
vaktmannskaper løsnet skudd for å beskytte det norske
tankskipet «Nordic Fighter». I den forbindelse publiserte
Aftenposten en video som viser en person som skyter
mot småbåter. Aftenposten beklaget senere at vi slo fast
at videoen var tatt opp på «Nordic Fighter».
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Mandag 12. august 2013
Uke 33 nr. 214 154. årgang Kr. 30

NESTEN HALVPARTEN

UNDER 30 ÅR

STEMMER KKE VED VALG
Hva kan du gjøre med det?

Nesten halvparten av velgerne under 30 år brukte ikke stemmeretten sin ved forrige valg. For samfunnet er det en stor utfordring at så mange unge ikke bruker sin
stemme til å bli hørt. Det vil vi forsøke å endre. MIN STEMME 2013 er en kampanje
fra de fleste av de store avisene i Norge. Vi står sammen i å lage en kampanje som
styrker demokratiet gjennom å skape nye debatter, nye stemmer og et nytt klima
i dekningen av valget 2013. Vårt mål er å inspirere flere til å bruke stemmeretten.

6
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torsdag 28. november 2013

REDNINGSHELIKOPTRE

Ap krever svar
om redningshelikoptre
Siri Gedde-dahl

Riksrevisor Jørgen Kosmo
møtte tirsdag personlig opp
på Stortinget og redegjorde
for regler rundt korrupsjon og
innkjøp i redningshelikoptersaken.
– Justisdepartementet må sikre seg
at det ikke er overveiende sannsynlig at Agusta Westland eller de tidligere toppsjefene blir dømt for
korrupsjon, sier riksrevisor Jørgen
Kosmo til Aftenposten.
Han deltok tirsdag i et møte med
henholdsvis leder og medlem av
justiskomiteen, Hadia Tajik og
Jorodd Asphjell, begge Ap.
Til stede var også Guro Slettemark fra Transparency Norge. Hun
har reagert sterkt på at Norge er i
ferd med å inngå en kontrakt til en
verdi av 17 milliarder kroner med
et selskap som er siktet for korrupsjon, mens to eks-toppsjefer står tiltalt for bestikkelser i størrelsesorden 400 millioner kroner.
Justisministeren må svare
– Den digitale omleggingen har gått veldig, veldig bra for de aller fleste abonnenter, sier lesermarkedsdirektør Karl Vestli i aftenposten.
Foto: IngAr StorFjEll

En stor andel av Aftenpostens
abonnenter har aktivert sitt
digitale abonnement og tatt i bruk
de digitale produktene, forteller
lesermarkedsdirektør Karl Vestli.

Vellykket
digital
omlegging
DIGITaL JOuRNaLISTIKK

andreaS Slettholm

De første dagene har heller
ikke gitt store utslag på
trafikken på nettet.
– Overordnet har dette gått veldig, veldig bra for de aller fleste abonnentene, sier lesermarkedsdirektør Karl Vestli.
På mandag gjennomførte Aftenposten sin digitale omlegging, der abonnenter heretter
må logge seg inn for å få ubegrenset tilgang til alle digitale
tjenester. Andre kan lese inntil
åtte gratis artikler i uken før de
blir bedt om å tegne et abonnement.

– Veldig mange abonnenter har gått inn og aktivert sitt
abonnement. De aller fleste av
disse har også tatt i bruk de digitale produktene som følger
med abonnementet, som e-avisen, nyhetsvarsler og appene i
tillegg til nettavisen ap.no, sier
Vestli.
Har fått e-post

Vestli forteller at henvendelsene først og fremst er av teknisk
karakter.
– Mange har rene tekniske
spørsmål, som for eksempel
hvordan man oppretter bruker, sier Vestli.
SPiD er Schibsteds innloggingsløsning, og er blant annet den Finn.no har tatt i bruk.

– Majoriteten av abonnentene har fått e-post med instruksjoner.
Men vi har ikke e-post-adresse til alle abonnentene, og da
må de logge seg inn via forsiden til ap.no, sier Vestli.
Mange lurer også på om det
er endringer i måten man betaler sitt abonnement på.
– Men det er det ikke. Så lenge man ikke aktivt går inn og
endrer innstillingene, vil man
fortsatt betale via vanlig faktura eller avtalegiro, sier Vestli.
Lenger ventetid enn vanlig

På grunn av pågangen på kundesenteret, må man regne med
noe lenger ventetid enn vanlig
på telefon.
– Selv om vi har ekstra mange
som svarer både på telefon og
e-post nå, er det veldig mange
som kontakter oss i disse dager.
Vi ber om forståelse for at det
kan ta noe tid.
Det er også muligheter for
å finne svar på det man lurer
på via våre hjelpesider på Aftenposten, kundesenter.aftenposten.no. Alternativt går
det også an å spørre noen man
kjenner, sier Vestli.
Åtte artikler gratis

Lesere som ikke er abonnenter, inviteres til å tegne abonnement etter åtte artikler. Men
det er ganske få som henvender
seg til kundesenteret for å uttrykket sin misnøye med kravet
om betaling.
– Vi får henvendelser fra skeptikerne. Men i alt det vesentlige
tyder tilbakemeldingene på at
folk har forståelse for at vi tar
betalt, og at Aftenpostens innhold fortjener å ha en pris. Men
det vil alltid være noen som mener at innhold på nettet bør
være gratis, sier Vestli.

Aftenpostens
digitale
omlegging

1

Må jeg som har vært
abonnent lenge,
betale mer for å logge
meg på ap.no nå?
Nei, abonnementet inkluderer allerede nett, e-avis, A-magasin på app, arkivtilgang fra
apper og PC og alle nyheter
på nett, mobil og brett.

2

Jeg får ikke logget på,
hva skal jeg gjøre?
Hvis du er abonnent, skal du
benytte en av e-postene du
har fått fra Aftenposten de
siste dagene og klikke deg videre derfra. Har du ikke fått
e-post, kan du opprette en
bruker via ap.no, se øverst til
høyre på forsiden.

3

Har dere familieabonnement?
Vi har abonnement for alle i
husstanden. Dere kan logge
dere på alle enhetene i husstanden med samme brukernavn og passord. Vi jobber med en bedre teknisk
løsning, slik at alle i familien
kan få tilgang med sitt eget
brukernavn og passord, men
den løsningen er ikke klar
ennå.

4

Har dere studentabonnement?
Ja. Studenter får halv pris på
abonnementene våre.

Kosmo sier han deltok på møtet
fordi han ble bedt om det, og at
han bare redegjorde for reglene.
Asphjell sendte i går skriftlig
spørsmål til justisminister Anders
Anundsen (Frp), og ber ham redegjøre for hvilke konsekvenser det
får for kontraktsinngåelsen «dersom de dømmes for korrupsjon».
Asphjell sier han er bekymret både
for Norges omdømme og for fremdriften. Det er allerede 11 år siden
Stortinget fattet vedtak om kjøp av
nye helikoptre.
– Det er viktig at den norske stat
holder høy fane når det gjelder
bekjempelse av korrupsjon og at
Norges omdømme og antikorrupsjonsarbeid ikke blir skadelidende.
Det er viktig at det innhentes uhildet informasjon om den pågående korrupsjonssaken, sier Asphjell.
«Mye spekulasjon»

Ansvarlig for Nord-Europa i Agusta
Westland, Steve Powell, sier følgende i en e-post til Aftenposten:
– Jeg kan forsikre om at selskapet
fullt og helt avviser disse beskyldningene. Det gjenstår å få fakta på
bordet og det forekommer mye
spekulasjon basert på løse påstander.
Også konkurrerende leverandører har intensivert møtevirksomheten overfor politikerne nå, etter at
sluttforhandlingene med den ene
utvalgte ble innledet 8. november.
siri@aftenposten.no

Fakta

UTVIKLING
Vi innførte brukerbetaling i november 2013. I praksis
laget vi da et skille mellom Aftenpostens drøyt 200.000
abonnenter og de som ikke abonnerer. Alle får glede av
innholdsforbedringene, mens bare abonnenter får nytten
av de nye tjenestene som krever innlogging.
Pr. nå har mer enn 100 000 av våre abonnenter logget
seg inn. Som abonnent får du tilgang til alt innhold i alle
kanaler, men ikke-abonnenter kan lese opp til åtte saker
i uken gratis. Abonnenter får tilgang til Aftenpostens
arkiv og E-avis, samt til en rekke nye spesialtjenester som
personlig varsling, lagring av saken du leser etc.

Nye redningshelikoptre
XX
8. november utpekte Regjeringen

Agusta Westlands AW 101 til vinner i konkurransen om nye redningshelikoptre til å erstatte de
aldrende Sea King-helikoptrene.
XX
Kontrakt skal undertegnes i uke

51.
XX
Leveransen skal skje fra 2017 til

2020.
XX
To tidligere toppsjefer i Agusta

Westland står tiltalt og selskapet
er siktet for korrupsjon i en pågående straffesak i Milano.

PRISER

Bildetekst: Aftenposten Junior fikk en rekke priser i 2013.

• Aftenposten fikk tre av hovedprisene under utdelingen
av de norske medieprisene i Bergen:
- Osloby.no ble kåret til årets lokale nettsted
- Kulturmagasinet K fikk pris for årets magasinforside
- Aftenposten Junior ble kåret til Årets nyskapning
i norsk presse.
• Aftenposten Junior fikk sølv i kategorien
«Yngre lesere» av den verdensomspennende
bransjeorganisasjonen WAN-IFRA
• Aftenposten Junior ble tildelt « Perspektivprisen» for
god utenriksdekning av Flyktninghjelpen
• A-magasinets egenbroderte cover fikk hederlig omtale
i den skandinaviske nyhetsdesign-konkurransen
SNDS.
• Journalist Kjetil Østli fikk i mai Schibsted Journalism
Awards’ pris for «best storytelling.»
• Journalist Per Anders Johansen fikk i september
Flaviusprisen for sin innsats for økt åpenhet
i samfunnet. Flaviusprisen deles ut av Norsk
Presseforbund.
• Kommentator Ola Bernhus fikk Norske idrettslederes
journalistpris for «særlig fortjenstfull innsats for
utvikling av sportsjournalistikken.
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Advokatbladet
Nettadresse

advokatbladet.no

Frekvens

Fagblad

Utgivelsessted/hovedkontor

Advokatbladet er en nyhets-, informasjons- og kommunikasjonskanal
mellom Advokatforeningens valgte ledelse, sekretariatet og
medlemmene. Bladet skal på lederplass uttrykke organisasjonens
synspunkter og holdninger slik at disse også blir kjent for allmennheten.

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Marit Aschehoug

VELLYKKET
Gjennom hele 2103 har Advokatbladet laget saker om
mangelen på søkere til dommerembeter i Høyesterett,
en prinsipielt viktig sak både for advokatstanden og
for offentligheten. I utgangspunktet er søkerlisten til
alle offentlige stillinger åpne for allmennheten. Når
det gjelder dommere, har offentlighetsprinsippet
vært håndtert ekstra strengt. Bare unntaksvis har
søkere kunnet be om at navnet på søkerlisten ikke blir
offentliggjort. For Høyesterett har man ikke praktisert
en slik mulighet – før nå.
«Søkere vil under visse forutsetninger kunne be om
at man unntas fra den offentlige søkerlisten ved denne
utlysningen», heter det i den siste utlysningen av to
dommerembeter i Høyesterett. Innstillingsrådet for
dommere var delt i synet på denne saken. Advokatbladet
har fulgt dette tett. Norsk Redaktørforening har også
engasjert seg i saken.

Opplag - papir

Oslo

8500

Lesere - papir

16000

Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

5000
0
0

+¡\HVWHUHWWVMXVWLWLDULXV7RUH6FKHLKDUEHGWMXVWLVPLQLV
WHU$QGHUV$QXQGVHQRJGHSDUWHPHQWHWRPnYXUGHUHn
EUXNHKMHPPHOHQIRUnXQQWDQDYQIUDRIIHQWOLJJM¡ULQJ
SnV¡NHUOLVWHQWLOGRPPHUHPEHWHUL+¡\HVWHUHWW

Vil unnta navn
på søkerlisten

Tekst: Marit Aschehoug
Foto: Aina J. Rønning
3nGHQQHPnWHQKnSHUKDQ
DWGHWEOLUIOHUHV¡NHUH
9nUHQEOHGHWO\VW
OHGLJWRGRPPHUHPEHWHURJ
GHWPHOGWHVHJNXQWR
V¡NHUH'HWHQHHPEHWHWEOH
EHVDWWPHQVGHWDQGUH
HPEHWHWEOHO\VWXWSnQ\WW
,GHQDQGUHXWO\VQLQJVUXQ
GHQVDPPHnUHWPHOGWHGHW
VHJWRQ\HV¡NHUHRJ
HPEHWHWEOHEHVDWW
9nUHQEOHGHWSnQ\WW
O\VWOHGLJHWGRPPHUHPEH
WHL+¡\HVWHUHWW'DV¡NWH
LQJHQ

”Belastning”
6FKHLVNULYHUWLOMXVWLVPL
QLVWHUHQDWRP+¡\HVWHUHWW
RYHUWLGVNDOInGHQEUHGGH
LGRPPHUVDPPHQVHWQLQJHQ
VRPHUQ¡GYHQGLJPnPDQ
KDHWVW¡UUHV¡NHUJUXQQODJ
³Årsaken til det sviktende
søkergrunnlaget er nok
sammensatt. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger
om at en viktig grunn kan
være at jurister som ellers
kunne tenke seg å søke,
ikke gjør det, fordi de ikke
vil ta den belastning det er
å få sitt navn eksponert
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som søker, og ikke nå opp i
konkurransen om embetet.
Det skal først og fremst
gjelde advokater.´
6FKHLKHQYLVHUWLOHQNRP
PHQWDUDUWLNNHOL$GYRNDW
EODGHWVNUHYHWDY
$GYRNDWIRUHQLQJHQVOHGHU
(ULN.HLVHUXG
'HUQHYQHU.HLVHUXG
IOHUHPXOLJHnUVDNHUWLO
V¡NHUW¡UNHQL+¡\HVWHUHWW
/¡QQSHQVMRQVRUGQLQJRJ
DUEHLGVEHODVWQLQJHOOHU
NM¡QQVNYRWHULQJ0HQI¡UVW
RJIUHPVWKHQYLVHUKDQWLO
RIIHQWOLJJM¡ULQJDYV¡NHU
OLVWHQ³Den faste praksis
med offentliggjøring av
hvem som er søker til ledig
embete i Høyesterett, er
etter min mening den viktigste årsak til de problemer som Høyesterett står
overfor med hensyn til
rekrutteringen. Jeg er klar
over at det er gode argumenter som taler for full
åpenhet rundt en ansettelse
som høyesterettsdommer.
For mange advokater vil
det imidlertid kunne få
klart negative konsekvenser
for advokatvirksomheten
dersom det blir kjent at
vedkommende søker stillingen. Omkvedet vil lett
kunne bli at han eller hun

er på veg ut av advokatbransjen. I tillegg kommer
at det vil kunne få negative
konsekvenser for advokatens omdømme blant
(potensielle) klienter og
kollegaer dersom man ikke
når opp´
6FKHLXQGHUVWUHNHULVLWW
EUHYWLOMXVWLVPLQLVWHUHQDW
HWEHW\GHOLJLQQVODJDYWLG
OLJHUHSULYDWSUDNWLVHUHQGH
DGYRNDWHUHUKHOWQ¡GYHQ
GLJIRUDW+¡\HVWHUHWWVNDO
KDGHQQ¡GYHQGLJHWLOOLW
±-HJPLQQHULGHQQH
VDPPHQKHQJRPDWHQVWRU
GHODYVDNVSRUWHI¡OMHQYnU
JMHOGHUVDNHUGHUGHWRIIHQW
OLJHHUSDUWVNULYHU6FKHL

Rekord i ansettelser

7RUH6FKHLKDUHQQHVWHQ
XVOnHOLJUHNRUGLDQVHWWHOVHU
DYGRPPHUHL+¡\HVWHUHWW
,KDQVSHULRGHIUDKDQEOH
XWQHYQWLKDUKDQ
Y UWPHGSnnDQVHWWHWLO
VDPPHQGRPPHUH7LO
VDPPHQOLJQLQJDQVDWWH
KDQVIRUJMHQJHU&DUVWHQ
6PLWKIHPGRPPHUHLVLQ
HPEHWVWLGSnnU1nU
PDQJnUJMHQQRPHUIDULQJV
EDNJUXQQHQWLOGDJHQV
GRPPHUHL+¡\HVWHUHWWHU
GHWHQVWRURYHUYHNWDY
DGYRNDWHUIDULQJIUDSULYDW

VHNWRU6XPPHQDYHUIDULQJ
L/RYDYGHOLQJHQKRV
5HJMHULQJVDGYRNDWHQRJIUD
XQLYHUVLWHWHUHURPWUHQWOLN
PHQPDUNDQWODYHUHHQQ
DQWDOOnULSULYDWYLUNVRPKHW
VRPDGYRNDW
'HWHULQQVWLOOLQJVUnGHWIRU
GRPPHUHVRPKnQGWHUHU
V¡NHUOLVWHQRJLQQVWLOOHUGH
WUHEHVWHLQXPPHUHUW
RUGHQ+¡\HVWHUHWWInU
GHQQHLQQVWLOOLQJHQWLOXWWD
OHOVHRJGRPPHUHXWQHY
QHVLVWDWVUnG
±'HWKDUYHOLNNHKHQGWDW
UHJMHULQJHQKDUXWQHYQW
QRHQDQGUHHQQGHVRPHU
LQQVWLOWDY,QQVWLOOLQJVUnGHW
RJVRP+¡\HVWHUHWWKDU
DQEHIDOWVLHU6FKHLWLO
$GYRNDWEODGHW
– Andre forhold enn
offentliggjøring av søkerlisten, har vært nevnt
som årsak til at så få
søker. Innstramningen i
pensjonsordningen har
vært nevnt. Ønsker man
å gjøre noe med det?
±-DGHW¡QVNHUYL2JGHW
HUNDQVNMHRSSWMHQLQJVWLGHQ
VRPHUGHWDOOHUYLNWLJVWH
RJVRPGHWE¡UY UHPXOLJ
nInJMRUWQRHPHGUHDOWLYW
UDVNWVLHU6FKHL(Q
HQGULQJKHUYLOY UHHW
QDWXUOLJWHPDQnUUHNUXWWH

ADVOKATBLADET

UTFORDRENDE
Advokat Sigurd Klomsæts kamp for å beholde
advokatbevillingen etter beskyldningene om lekkasje
av bilder fra Utøya, har vært en komplisert sak å dekke.
Den inneholder en rekke prinsipielle elementer om
begrunnelsene ved å ta bevillingen fra en advokat og
ikke minst, for hvor lenge skal man miste bevillingen.
Hva med innsynsretten i saksbehandlingen? Klomsæt
er dømt en gang og frifunnet en annen i to forskjellige
juridiske spørsmål. Han kjemper for sitt levebrød
og sitt omdømme. Klomsæt er ikke medlem i
Advokatforeningen og har opp gjennom årene skaffet seg
mange uvenner blant kolleger. Det har derfor ikke vært
særlig populært å dekke denne saken.
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Sigurd Klomsæt kjemper for sin advokatbevilling etter påstander om at han lekket
22.juli-bilder til media.

Allers
Nettadresse

allers.no

Frekvens

Ukeblad

Utgivelsessted/hovedkontor

Oslo

Opplag - papir

Merkevaren Allers skal gi nytte og underholdning til norske kvinner.

60117

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

0

SUNNERE MAT HJELPER:
Grønnsaker og olivenolje er
viktig i Hildes kosthold. Hun
forsøker å spise mest mulig
lavkarbo.

Redaktørens
tilbakeblikk

Dette er
HYPOTYREOSE

Ansvarlig redaktør Ingrid Skogrand

VELLYKKET
e

Hilde fikk stoffskiftet i balans

Kvinners helse er et viktig tema i Allers. I denne
reportasjen til høyre har vi møtt Hilde som lenge slet
med plagsomme symptomer knyttet til lavt stoffskifte.
Mange kvinner lider av denne sykdommen uten selv
å vite om det. Med helseopplysningsreportasjer som
denne, vet vi at vi gjør en forskjell for mange kvinner.

Hypotyreose (lavt stoffskifte)
oppstår når skjoldbruskkjerte
len ikke danner nok mengder
av de to stoffskiftehormonene
tyroksin og trijodtyronin.
TYPISKE SYMPTOMER:
● Overfølsomhet for kulde.
● Nedsatt appetitt.
● Vektøkning.
● Forstoppelse.
● Tørr og ru hud.
● Hes og dyp stemme.
● Håret blir tynnere.
Personer med for lavt stoff
skifte har i tillegg ofte dårlig
hukommelse, og hos eldre
kan dette være det eneste
symptom på tilstanden.

HELSE

– Nå nyter jeg
16
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endelig livet
Er du sliten, trøtt og energiløs? Fem prosent av norske kvinner
har lavt stoffskifte. Hilde var en av dem, uten å vite det.

D

Det er 30 år siden Hilde Hirai
(55) fra Bærum fikk diagnosen
hypotyreose eller lavt stoff
skifte. Da hadde hun slitt lenge
med diffuse plager.
– Det var da håret begynte
å falle av at jeg endelig kom
meg til legen og fikk diagnosen
hypotyreose. Det var en lettelse
å få en forklaring på trøttheten
og de andre symptomene, sier
Hilde.
– Ingen vet hvor lenge jeg da
hadde vært dårlig, dette kom
mer snikende, og kan utløses av
stress og dramatiske hendelser.
Jeg hadde smittsom hjerne
hinnebetennelse i 16årsalde
ren, kanskje var det den som
utløste dette? undrer Hilde.
Hos legen fikk hun beskjed
om at hun måtte hun ta tyrok
sin i pilleform resten av livet
– hormonet som kroppen hen
nes ikke klarte å produsere selv.
Hun fikk også vite at hun ville
bli bra når hun begynte med
medisinen (Levaxin). Men det
skulle vise seg ikke å være så
enkelt.

HILDE GIFTET SEG og fikk to
barn, som i dag er 23 og 21 år
gamle. Som yrkesaktiv små
barnsmor hadde hun travle
dager. Jobben som salgssjef
i Thai Airways var morsom og
krevende. Ferieglade nord
menn hadde for alvor oppdaget
«Smilets land», og kontoret opp
levde en enorm pågang. I likhet
med de andre sto Hilde på

BEDRE LIV: Hilde syntes
det var trist å måtte trappe
ned i jobben, men kroppen
har det mye bedre med
mindre stress.

TEKST OG FOTO: GULLEN ØYEHAUG [redaksjonen@allers.no]

på jobben, men kroppen funket
ikke så bra.
– Jeg merket etter hvert at
leddene mine stivnet. Vekten
økte, og jeg var så trøtt at jeg
nesten aldri var våken hjemme.
Jeg ble liggende mye på sofaen
og hadde aldri overskudd til
å gjøre noe etter jobb. Jeg forsto
ikke at den manglende ener
gien hadde noe med stoffskifte
sykdommen å gjøre, sier Hilde.
Hun tenkte at det var nor
malt for en småbarnsmor
å være sliten og ha noen

legen tok en såkalt bredspektret
prøve og kunne på den måten
finjustere medisineringen, for
teller Hilde.
Fra da av gikk behandlingen
over til en kombinasjon av en
lav dose Levaxin og en høyere
dose Armour. Sistnevnte er et
naturlig framstilt svinehormon,
som for Hilde nærmest betydde
forbedring over natten.
Hilde har en såkalt autoim
mun hypotyreose. Autoimmun
innebærer at kroppen er i en
konstant betennelsestilstand,

«Det var da håret begynte å falle
av at jeg endelig kom meg
til legen.»
vondter. Hun vente seg til å leve
med plagene. Årsaken til at det
gikk «bra» så lenge som det
gjorde, tror Hilde skyldtes at
hun hadde en hjemmearbei
dende mann. Fortvilelsen over
situasjonen var likevel stor, hun
følte seg dårlig.
– Man blir gående på auto
pilot og lytter ikke til kroppens
signaler, sier Hilde. Og det var
utenkelig å skulle gi opp den
spennende jobben hun hadde.
VENDEPUNKTET KOM da hun

skiftet lege for 15 år siden.
– Da kom jeg til en lege som
hadde tid til å lytte og som for
sto at plagene hadde sammen
heng med stoffskiftet. Den nye

og derfor er ledd ofte stive og
vonde.
– Legen hjalp meg også med
å finne fram til et riktig kost
hold, sier Hilde.
Mange matvarer, ikke minst
de søte, trigger betennelsene. Da
er det viktig å holde seg unna
disse. Et såkalt lavkarbokosthold
viste seg å fungere godt for
Hilde. Det betyr at hun bør
holde seg unna ikke bare sukker,
men også stivelse i form av mel
og brødvarer samt gluten.
Legen rådet Hilde til å slakke
ned på tempoet i livet sitt, men
det var det vanskelig for henne
å få til.
– Tanken på å skulle trappe
ned i yrkeslivet var ganske

«Jeg ble tvunget til å innse at jeg hadde brukt opp
’stresskvoten’ her i livet.»

Test tempen!
Hvis du mistenker at du har
lavt stoffskifte, men ikke har
fått noen diagnose ennå,
kan du ta en temperaturtest
for å måle den basale
kroppstemperaturen.
● Legg et termometer ved
siden av sengen, og mål
tempen (i endetarmen) med
en gang du våkner, før du
setter føttene på gulvet.
● Mål hver morgen i minst
fem, helst ti, dager. For
kvinner i fruktbar alder er
det best å begynne på dag
3 i syklusen (altså tredje
dag etter mensstart).
● Dersom du har en gjen
nomsnittlig temperatur som
er klart under 37 grader,
kanskje til og med under
36, er det veldig sannsynlig
at du har et for lavt stoff
skifte som bør behandles.
NB! Du må være utsovet.
Dersom du er Bmenneske
eller lider av forsinket søvn
fasesyndrom, kan du ha lav
temperatur på grunn av
dette.
Les mer på
www.stoffskifte.info
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fremmed for meg. Jeg ville ikke
være syk, sier hun.
Så Hilde fortsatte å presse seg,
helt til hun ikke hadde flere kref
ter igjen.
– I 2009 møtte jeg veggen, alt
stoppet opp. Fra da av har jeg hørt
på legen min, og det ser ut til å ha
hjulpet meg.
Hilde tror at det er mange som
17
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ikke får god nok hjelp av
fastlegen sin når de har
stoffskifteproblemer.
– Alle kan ikke like mye om
dette, sier hun. Og siden sympto
mene kan være diffuse og ulike,
er det heller så enkelt å forstå
signalene for den enkelte.

Nytt liv med
rett behandling

I DAG JOBBER Hilde bare to dager

– Kommer det en sliten, voksen
dame til fastlegen, vil noe av
det første de gjør, være å sjekke
stoffskiftet, sier Lars Omdal ved
Balderklinikken i Oslo. Han er
allmennlege med spesiell inter
esse for hormonsykdommer, og
er også Hildes lege.
Stoffskiftet kan være for høyt
eller for lavt. Det siste er
vanligst.
– Når man har fått konstatert
tilstanden, blir man som regel
satt på standardmedisinen
Levaxin, et syntetisk framstilt
tyroksinhormon. For mange er
dette en god behandling, men
for noen er det ikke godt nok,
sier Omdal.
– Da kan en kombinasjons
behandling hjelpe, det vil si at
det blir tilført enda et hormon.
Tidligere, til midt på 1950tallet,
var medisinen for hypotyreose et
naturlig framstilt hormonpreparat
som ble kalt Armour. Dette ble

i uka og er 60 prosent sykmeldt.
En annen har overtatt hennes
lederjobb. Hun syntes at det var
vanskelig å takle overgangen og
var veldig lei seg.
De første månedene som syk
meldt tilbrakte hun i «kjelleren»,
men hun så etter hvert at livet
ikke var over, det hadde fortsatt
mye å by på.
– Jeg ble tvunget til å innse at
jeg hadde brukt opp «stresskvo
ten» her i livet og har måttet null
stille meg selv. Det er sant som
det sies, at når en dør lukkes, så
åpnes en annen. Bak min dør fant
jeg et nytt syn på livet – jeg nyter
det mer nå, forteller hun.
Hilde har lært å verdsette små
hverdagsgleder, stillhet og natur.
Som en dag alene på koia hun har
i Drammensmarka.
– Der er det ingen fasiliteter.
Jeg lager bål, hogger litt tømmer
og lytter til fuglesang!

Med lavt stoffskifte kan det bli et
ork å leve et normalt liv. Heldigvis
er det hjelp å få.
framstilt av
kjertler fra
Lege Lars Omdal
griser,
men det kunne være problema
tisk å finne riktig dose, sier
Omdal.
Den gamle Armour ble likevel
holdt i produksjon som en
slags alternativ behandling, og
nå er det stadig oftere pasien
ter som ønsker denne tilbake.
– Mange av mine pasienter,
som sverger til Armour, mener at
de føler mindre smerter i muskler
og ledd. Enda vanligere er det at
de sier at hjernen «våkner» til liv,
og de får bedre energi og
hukommelse. Dette gjelder
spesielt hypotyreosepasienter
med betennelser, sier Omdal.
Han mener stoffskifteproble
matikk krever en god dialog
mellom lege og pasient, og at det
er viktig å lytte til pasienten, da
det ofte er andre livsstilsproble
mer som det må ryddes opp i.
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UTFORDRENDE
Bildet av lille Ludvik traff alle oss i redaksjonen
rett i hjertet. Kunne noen virkelig hetse et barn med
Downs syndrom i 2013? Reportasjen i Allers ble delt
utallige ganger på sosiale medier, og engasjementet var
stort. Fremdeles er det viktig å fortelle historier om det
mangfold av liv som leves rundt om i landet vårt.

Tonje og Glenns baby ble hetset på Facebook

– Lille Ludvik
er vår store glede

GLADE JUL: Salige er de som
får et slikt julekort i postkassa!
Foto: Studio Schumacher

Som andre stolte foreldre la Tonje og
Glenn ut bilder av sin førstefødte på
Facebook. Da de mottok hatmeldinger,
fikk de støtte fra hele landet.

L

GLAD FAMILIE: Ludvik er en
stolt storebror til vesle Louise,
mens Tonje og Glenn kunne
ikke ønsket seg bedre barn.

TEKST: LENA LINDAHL [lena.lindahl@allers.no]
FOTO: HANS ARNE PAULSEN, SVERRE CHR. JARILD, STUDIO SCHUMACHER OG PRIVAT

Ludvik Aleksander Clausen (2)
fra Porsgrunn er en glad gutt.
Tillitsfull. Snill. Hjertegod. Et
barn som er lett å elske.
Han kom til verden den 12. juli
2011, og foreldrene elsket ham
allerede før han var født.
Da mamma Tonje (38) og
pappa Glenn Clausen (41) var
på fødestua, visste de ikke at de
skulle få et barn med Downs syn
drom. De visste bare at de skulle
få en gutt, noe annet hadde ikke
kommet fram på ultralyden.
I ettertid vet de at det ikke spil
ler noen rolle. Ludvik er Ludvik,
og akkurat den gutten som er
ment for dem.
– Det var like greit ikke å vite
på forhånd. Når barnet er der og
du kan holde, stelle, mate og se at
dette er en baby med behov på lik
linje med alle andre, så blir en
sånn beskjed lettere å forholde seg
til, sier Tonje.
I oktober i år kom lillesøster
Louise. Tonje og Glenn takket nei

til fostervannsdiagnostikk. De
visste godt hvor de sto og at en
eventuell diagnose ikke ville endre
standpunktet. Ludviks lillesøster
har ikke Downs. Hadde hun hatt
det, ville ikke deres kjærlighet til
henne vært noe annerledes.
SOMMEREN 2011 var Tonje høy

gravid. Mot slutten av graviditeten
sviktet morkaken. Barnet i magen
ble underernært, og fødselen
måtte settes i gang.
Fem uker før termin kom en
liten pjokk til verden, etter det man
kaller en normal fødsel. Ludvik
var 1668 gram og 40 cm lang.
– Dagen etter fødselen sa barne
legen at han hadde en mistanke om
Downs syndrom, sier Tonje.
Legen hadde for eksempel lagt
merke til et par typiske trekk ved
øynene. Blodprøver ble tatt, og det
ville ta noen dager før svaret kom.
– Det var tunge dager, og jeg får
litt dårlig samvittighet i dag, sier
Glenn.

LYKKELITEN: Ludvik var
40 cm og 1668 gram da
han ble født.

«Det var mye følelser hos
vedkommende, og mye sinne.»

LUKSUSTRANSPORT: Ludvik var ikke
store karen som nyfødt og måtte ha
ekstra pute i bilsetet.

HEIA VINTEREN!
Finnes det noen
barn som ikke liker
den?

Pappa Glenn om personen bak sjikanen.

Ikke at det var noen dramatikk,
men likevel. Tonje og Glenn hadde
fått sitt første barn, og var fulle av
forventninger.
– «Hvorfor skjer dette med
oss?» Det var fjollete tenkning,
sier Glenn og smiler.
Bekreftelsen kom etter fem
dager.
– Da kunne det være det samme,
vi var blitt forelsket! sier Tonje.
Ludvik tok prøver og tester, og
styrte unna de typiske utfordrin
gene mange Downsbarn sliter
med: Han hadde fine hofter, et
godt hjerte, syn og hørsel var bra.
Men han var tynn og måtte legge
på seg. Morkakesvikten kan ha en
sammenheng med syndromet.

PÅ FACEBOOK: Dette bildet
utløste så mye provokasjon
og sinne hos et ukjent menneske at familien opplevde
grov, skriftlig trakassering.

SEG SELV: – Jeg leste alt jeg kom
over om Downs syndrom, men
ingen av bøkene kunne fortelle
hvem Ludvik er, sier Tonje.

Han trengte næring via sonde og
ble på sykehuset i ti dager.
VEL HJEMME begynte hverdagen og

selve det store livet med mamma
og pappa. Han var en ukomplisert,
blid baby som spiste og sov godt.
Det gjør han fremdeles.
– Dette er ungen vår. Sånn er
det bare, sier Tonje og smiler mot
den lille fyren som er i ferd med
å utforske fotografens store kamera.
Han knegger av latter når han ser
seg selv på displayet. Bra kompis,
han fotografen, for Ludvik legger
hodet sitt tillitsfullt inntil ham.
Helt fra starten har Ludvik vært
kontaktsøkende og utadvendt.
– Vi fikk tidlig øyekontakt med
ham, sier Tonje og forteller om da
helsesøster kom på toukers
kontroll:
– Hun skvatt, for han
kikket henne rett inn
i øynene. Han skulle jo
egentlig ikke vært født
på det tidspunktet!
Jo visst, mamma
og pappa hadde alle
grunner til å være
stolte. Alle foreldre
har jo det. Ludvik var
deres lille vidunder,
og dette ville de dele
med venner og kjente
– på Facebook.
Men Facebook er et åpent
nettsamfunn, og denne gangen
fikk det konsekvenser.
Den 1. oktober publiserte Tonje
og Glenn et bilde av godgutten
sin. «Er imponert over eget
Allers 52/2013
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ELSKER BØKER: «Us!» kan
brukes om både Karius og
Baktus, og Ludvik lever seg
godt inn i historien.

avkom … Ludvik, på 2 ½ måned,
sov 9 ½ time i natt!»
Samme dag kom dette
i kommentarfeltet:
«Spar Fattig-Norge for sånne ...
mongo-unge!»
Og kommentarene stoppet
ikke. «Mongisen der må tusle
rundt på vernet bedrift! Sabla så
misfoster av et avkom!» «Skjønn
unge???? Kostnader for staten. Du
kunne da for faen tatt abort!»
Blant annet. En ukjent person
hadde stjålet Facebookidentiteten
til en av Tonjes venninner.
– Det var mye følelser hos ved
kommende, og mye sinne, sier Glenn.
IDtyveriet ble anmeldt, men
politiet syntes de hadde for lite
å gå etter og henla saken.
– Vi vet fortsatt ikke hvem det
er, og det er like greit, sier Tonje.
Den store gleden ble brått
snudd til noe sårt.
14
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– Det var helt absurd, som om
jeg ikke oppfattet ordene da jeg
leste dem, sier Tonje.
– Det er klart du blir lei deg. Og
sinna! Mange reagerte på innleg
gene, og det ble nevnt ord som
«politi» og «anmeldelse», sier Glenn.
Neste dag hadde personen slettet
innleggene selv.
TONJE OG GLENN FORTALTE histo
rien til NRK Telemark, og opp
levde de nærmeste dagene en
massiv mediedekning, og blom
ster fra ordføreren i Porsgrunn.
Organisasjonen Menneskeverd
snappet opp nyheten og laget
raskt en egen facebookside: «Vel
kommen til verden, Ludvik». På
en uke hadde siden fått 26 000
«liker». I skrivende stund er tallet
43 178.
– Det varmet å kjenne denne
støtten, sier Glenn.

Liv Kjersti Skjeggestad er leder
i Menneskeverd, og har tydelig
tale:
«Dette er helt uakseptabelt!
Samfunnet vårt skal ha plass til
alle, og Ludvik er hjertelig velkommen. Ytringer som vitner om
en gradering av verdi på bakgrunn av et menneskes funksjonsevne eller antall kromosomer, er
både kynisk og skremmende,» står
det på samme facebookside.
– Siden vekket masse følelser og
engasjement. Derfor kom det noe
godt ut av dette likevel, sier Tonje.
Ekteparet synes opplevelsen var
både ubehagelig og tøff, men de
har det bra nå. Og noe ble satt
i gang i dem.
– Nå har vi enda mer lyst til å
vise ham fram til hele verden og si
«dette er jo ikke farlig!», sier Tonje.
– Vi har alle våre spesielle
behov, sier Glenn og smiler.

DE VET DE HAR vært heldige.

Downs syndrom opptrer variert, og
noen har tilleggskomplikasjoner.
Ludvik er frisk og fin.
Deres utfordring per i dag
begrenser seg til at Ludviks gene
relle utvikling er treg. Han har
ikke lært å gå ennå, men er en
racer på å krabbe. Dessuten klarer
han å reise seg mer og mer uten
noen form for støtte.
En annen utfordring er at barn
med Downs syndrom har forsin
kelser i språkutviklingen. Ludvik
kan ennå ikke snakke skikkelig.
Han kan si: «hei», «lys», «sokk»,
«skoa», «ha det», «pappa» og
«mamma». Takket være tegn til
tale lærer han hele tiden å kom
munisere flere ord.
– Hadde han ikke hatt det, ville
han nok vært mer frustrert. Med
tegn til tale i bunn kommer også
talespråket bedre, sier Tonje.

– Vi tar en dag om gangen.
Han skal ha mat, kjærlighet, søvn
– akkurat som alle andre barn,
sier Glenn.
Ludvik er ingen «stakkar».
– Downs er ingen sykdom, og
det er nok mange holdninger som
burde vært endret på, sier hun.
I regi av organisasjonen
Menneskeverd har hun og Glenn
deltatt på temakveld for å fortelle
om å være foreldre med Downs
barn. De ønsker å være ressurs
familie for andre som har fått eller
som venter barn med Downs
syndrom. De tror det kan hjelpe
mange å snakke med noen som
har erfaring, og at kanskje færre
vil velge abort når de skjønner
mer hva Downs innebærer.
– Har du informasjonen på for
hånd, må du ta et valg. Men hva vil
du vite, og hvorfor vil du vite det?
sier Tonje.

«Vi har fått den beste ungen
vi kunne tenke oss.»
Mamma Tonje om Ludvik.

Tonje og Glenn er ikke ute etter
Sosialt sett er personer med Downs
å dømme andre. Livssituasjoner er
like oppegående som andre, sier
ulike fra hjem til hjem, men de
Glenn.
brenner for å fortelle om Ludvik:
– Man kaller Downs for «mulig
at livet med ham er like lykkelig,
hetenes syndrom». Ingen vet hvor
utfordrende og verdifullt som livet
langt Ludvik kan nå. Vi vet det
med barn uten Downs.
ikke, og skeptikerne vet det ikke.
– Systemet rundt har vært fantas Men vi skal motivere og hjelpe
tisk: Pedagogiskpsykologisk tjeneste ham så langt vi kan, sier Tonje.
(PPT), Habiliteringstjenesten for
DET HANDLER IKKE om hvilket liv
barn og unge (HABU), barne
de som foreldre ser for seg for
hagen – det er bare å ta en telefon
Ludvik, og hva de selv har av
hvis vi lurer på noe, sier Tonje.
12
52/2013 understreker Tonje
forventninger,
Tonje og Glenn ser ikke på Allers
og Glenn.
Ludvik som en ekstra belastning.
– Det som er interessant, er hva
– Det kan være vanskelig, utfor
Ludvik vil. Han skal ha sine egne
drende eller slitsomt, sier Tonje.
drømmer. Jeg mener at mange bør
– Det er det jo for alle foreldre!

stille seg følgende spørsmål: Er
det jeg eller barnet som skal leve
det livet? sier Tonje.
Tonje og Glenn har inntrykk av
at personer med Downs syndrom
har klart å ta vare på noe i seg selv
som vi har når vi er små og rotet
vekk som voksne. De snakker om
en umiddelbar glede over livet og
kunsten å være i øyeblikket.
– Vi kaller ham bare for «Livs
nyteren vår», sier Tonje.
Ludvik er like ønsket som et
hvilket som helst annet barn.
– Vi har fått den beste ungen vi
kunne tenke oss, sier Tonje Clausen.
Det samme skrev hun i et debatt
forum på internett. Et av svarene
var: «Å, er det beste å få en unge
med Downs syndrom?»
– Det er ikke det at han har
Downs syndrom som gjør ham
spesiell. Det er det at han er
Ludvik, sier Glenn Clausen.
Allers 52/2013

LIVSNYTEREN LUDVIK:
Tenk om hele verden kunne
hatt litt av dette humøret?
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VELLYKKET
Vi har startet et spennende graveprosjekt med støtte
fra Amedia.
Vi har satt fokus på "Liv og virke i verdensarven
Røros". Handelsnæring i Røros sentrum har vært og er
et hyppig og til tider omstridt tema. Er utviklingen til
det verre eller bedre? Hva finnes nå og hvordan var det
før? Hva og hvem legger premissene for utviklinga? Hva
Fredag 1. november 2013
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Ringen sluttet for
Jernia-Solfrid

Klagesaker til PFU

Jernia til Røros

1

Fellelser i PFU

startet 1. november 2013
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■ 26.mai 2010 Kjetil Reinskou, daglig leder i Compenso eiendom
viser fram de nye utstillingsvinduene i de tidligere fabrikklokalene til Røros Bruk i Arbeidets
Rett. De to kjedene Jernia og
Europris ønsker å etablere seg på
Røros, men først må politikerne
i planutvalget må godkjenne
søknaden om bruksendring fra
industri til handelsvirksomhet.
- Jeg håper vi kan få tydelige signaler på hva kommunen ønsker
seg av området sør for jernbanelinjen. Vi blir på mange vis en
prøveklut, sa en spent Reinskou.
Administrasjonen frarådet bruksendring og begrunnet avslaget
med at tiltaket vil være i strid med
utviklingen av Røros sentrum.
Også Fylkesutvalget sa nei, og
det samme gjorde Riksantikvaren og kulturminneforvalteren.
- Etableringene vil trolig styrke
Røros som handelssenter. Mot
dette står en bykjerne med mange gårdeiere som må tilpasse seg
kulturhistoriske verdier og begrensninger, og dermed i utgangspunktet stiller svakt i konkurranse
med eiendomsutviklere utenfor
bykjerne, het det i saksframlegget
til planutvalget.
■ 1.juli 2010 Ola Sandnes (H) fikk
med seg et enstemmig planutvalg.
Arbeidets Rett støttet vedtaket
på lederplass, og viste til Sandnes, som mente at aktiviteten i
sentrum neppe blir større ved å
bremse utviklingen på utsiden.
Riksantikvaren, som i forkant av
behandlingen i planutvalget hadde
levert innsigelse på vedtaket, klager på vedtak.
■ September: Planutvalget opprettholdt sitt tidligere vedtak.
■ Oktober: Byggearbeidene ble
stoppet og tatt opp igjen, mens
man ventet på Fylkesmannens
avklaring. Denne var innstilt på
å ta hensyn til innsigelsene fra
Riksantikvaren, ut fra argumentasjon om at et ja til handel i det
gamle industribygget ville undergrave gjeldende planverk. Daglig
leder i Compenso Holding, Kjetil
Reinskou, reiste til Trondheim og
møtte fylkesmannens representanter sammen med selskapets advokat.
■ 29.oktober skriver AR om ordfører Hans Vintervold og planutvalgsleder Einar Aasen som drar til
Oslo for å møte Riksantikvar Jørn
Holme. Holme kunne ikke love at
han ville trekke klagen, men var
spent på å høre ordførerens argumentasjon: Røros har gitt dispensasjon uten tilstrekkelig begrunnelse i egne planer. Røros har jo
en intensjon om at butikkene skal
ligge i sentrumskjernen, og vi har
bevilget en god del penger nettopp for å styrke handelen i sentrum, sa Holme til AR før møtet
Da Fylkesmannen sjøl, Kåre
Gjønnes, besøkte Røros og Bruket, sammen med folk fra sin
juridiske enhet, var han overrasket over at byggearbeidene
holdt fram til tross for at klagen ikke var behandlet ennå.
- Vi pusser opp for egen risiko,
uansett om Jernia får etablere
seg her eller ikke, understrekte
Reinskou.
■ 2.november 2010: Riksantikvaren
trekker klagen, etter at kommunen
utferdiget begrunnelsen for planutvalgets vedtak. Dagen etter har
AR bilde av Reinskou som serverer
kake til Ødegård og Wahl. Det er
klart for Jernia på Røros.

Røros

0

FØRSTE KUNDE: Det siste kom på plass kun minutter før åpningen, og alt virket som det skulle da Anette vie Marstad ble første kunde hos Solfrid
Ødegård og Jernia Koppverket i Bergmannsgata torsdag. (Foto: Guri Jortveit)

Sjøl om Jernia fikk
etablere seg på Bruket,
var det nok av kunder
som holdt seg trofast til
Gata. Nå har Jernia flyttet etter.
røros: Gratulantene og
kundene sto i kø, da butikksjef
Solfrid Ødegård og Jerniagjengen åpnet dørene til den
nye butikken i Bergmannsgata
i går.
Det har vært butikkvirksomhet i Leighgården siden
1800-tallet.
Jernvareforretning har det også vært her, før
Bunnpris og andre har fylt lokalene den siste tida.
For Ødegård er på en måte
ringen sluttet. Hun startet
Koppverket, med tilhold der
Moods of Norway er i Kjerkgata i dag, i 1998.
- Etter 12 år var jeg kommet
til et slags skille. Jeg var klar for
forandring, og da Jernia ønsket
å komme til Røros valgte jeg
den muligheten, forteller hun.
I løpet av høsten 2010 var
alle vedtak på plass, og Jernia
åpnet i de gamle lokalene etter
Røros Bruk i november. Eier
og tilrettelegger var Compenso Holding, med dagens
næringssjef i kommunen, Kjetil Reinskou, som daglig leder
den gang.

klart at kundetilfanget i Tollef
Bredalsvei ikke var tilstrekkelig. Handel MidtNorge AS
som driver flere andre Jerniabutikker overtok aksjene i selskapet i vår. Ødegård er med
som butikksjef videre.
- Vi mistet «lørdagshandelen», da vi flyttet. Alle de besøkende, turistene og andre, som
ruslet i gatene og handlet. Det
er disse vi håper å få tilbake nå i
Bergmannsgata, sier hun.
Lokalene i Leighgården
passer perfekt.
- Litt trangere blir det, men
vi har kundeparkering i bakgården og varelevering går
fint, forsikrer butikksjefen,
som gleder seg til delta i av alt
fra Martnan og julemarked til
mindre travle årstider og handelsdager.

gir verdensarvstatusen av muligheter og begrensninger?
Hva betyr etablering av handelssenter utenfor bykjernen?
Dette er spørsmål Arbeidets Rett stiller i en serie
artikler. Vi oppfordrer også leserne til å komme med
fakta og fortellinger, bilder og tekst, kanskje innspill til
problemstillinger og saker leserne vil vi skal se nærmere
på.
Kundene uteble

Etter drøye to års drift, var det

Drar veksler på hverandre
Erik Snekvik sier de fort ble
klar over at beliggenheten var
en utfordring, da de kom inn på
eiersida i vår:
- Nå er vi kjempeglade for
å få plass her og skal være med
på både og lage liv i gata og dra
nytte av gata.
På åpningsdagen var også
ordføreren på plass:
- Jeg tror vi må være forberedt på litt skifting av ulike
virksomheter her og der. Derfor er det ikke mindre gledelig
at Bergmannsgata fylles og vi
kan overvære to åpninger på
samme dag, sier ordfører Hans
Vintervold.

KAKEFEIRING: Kjetil reinskou (t.h.), daglig leder for Compenso Holding,
stormet til med kake, skrev Arbeidets rett, da det ble klart at riksantikvaren gikk god for bruksendringen på Bruket. Det var duket for feiring
med Per Wahl og Solfrid Ødegård. (Arkivfoto)

KAKEFEIRING2: torsdag var det butikksjef Solfrid Ødegårds tur til å servere
kundene og gjestene, også næringssjef Kjetil reinskou og ordfører Hans
vintervold. Her sammen med driverne erik Snekvik og Mona rabben.
(Foto: Guri Jortveit)

Sjøl besøkte han Riksantikvaren da denne først sa nei til
etableringen av Jernia på Bruket, og bidro til at innsigelsene
ble trukket tilbake.
- Den gang var situasjonen
at Jernia ønsket etablere seg
her. Sammen fikk vi gjort lo-

kaler tilgjengelig og realisert
etableringen. At de nå flytter
til Bergmannsgata vil være en
berikelse for gata, og gjøre hele
området mer attraktivt.

Guri Jortveit 90662117
guri@retten.no

Liv og virke i verdensarven - oversikt over virksomheter i Bergmannsgata →
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Liv og virke i verdensarven
Vern og bruk av Bergstaden og bykjernen.
Handel og vandel midt i verdensarven.
Kultur og tradisjon, historie og identitet,
hva arealer og husene nyttes til, har vært og
er et hyppig - og til tider omstridt - tema.
Tiden går. Bruken endres. Fortid og
framtid. Utvikling kalles det også, men der
noen ser framgang, vil andre si det bærer
galt av sted i forhold til hva verdensarven
kan tåle.
Er utviklingen til det verre eller bedre?
Hva finnes nå og hvordan var det før? Hva
og hvem legger premissene for utviklinga?
Hva gir verdensarvstatusen av muligheter
og begrensninger? Hva betyr etablering av
handelssenter utenfor bykjernen? Er det
forskjell på lokalbefolkningen og de som
ser Røros utenfra?
Dette og flere til er spørsmål Arbeidets
Rett vil stille i en serie artikler framover.

Vi starter i dag med Jernia Koppverket
tilbake i gata. Vi har tatt for oss Kjerkgata
og Bergmannsgata og ser på hva som finnes
i dag, og hva slags virksomhet det var der
i nærmeste fortid. I dag vier vi plassen til
Storgata, Bergmannsgata.
Framover ønsker vi dere lesere velkommen på laget. Kom med fakta og fortellinger, bilder og tekst, kanskje innspill til problemstillinger og saker du ønsker vi skal se
nærmere på.
Ta kontakt, ring, send epost eller skriv på
facebooksida vår!

Bergmannsgata 20: Røros Fysikalske
Institutt har tilhold her, sammen med
tannlegene Edvin Grådal og Magne
Hofstad og kontorene til Gjensidige.
Før var det legekontor her, og enda
lengre tilbake hadde Rørosbanken
sine lokaler her, før de flyttet til Nilsenhjørnet. (Foto: Linda C. Herud)

Hilsen fra alle oss i Retten.

Bergmannsgata 32: Euforia har vært
her i drøyt fem år, og før de startet
opp, var dette Reimers. (Foto: Linda
C. Herud

rørosheimen: Her er det nå leiligheter. Før var Milano pizza her, det var
kontorer (blant annet Fjell-Ljom) og
kino. (Linda C. Herud)

mørKstugata 4: Frøyas Hus med sin
kafé, håndverk- og bruktutsalg og
overnatting, holder til her. (Foto:
Linda C. Herud)

Bergmannsgata 22: Lysstråles matglede har nylig åpnet her, etter at
Junibacken/Villervalla flyttet til Kjerkgata. Da hadde lokalet stått tomt en
stund, etter Ferdaskrinet flyttet til
Kjerkgata. Før det igjen var dette
skobutikk. (Foto: William Stenvall
Zetterström)

Bergmannsgata 16: Her holder frisør
Bjørn Baar til sammen med tannlegekontoret til Bengt Bjerke. (Foto:
William Stenvall Zetterström)

mørKstugata 5: Keramiker Per Sverre
Dahl har sitt galleri og atelier i denne
gården. (Foto: William Stenvall Zetterström)
Bergmannsgata 18/KjerKgata 17:
Kaffestuggu er Røros’ eldste kafé, med
røtter helt tilbake til 1914. I 1926 flyttet de til lokalene de er i dag. (Foto:
Linda C. Herud)

Bergmannsgata 8: Landmarks of
Norway åpnet sin butikk her i januar
i år, etter at Kompis dyrebutikk la ned
driften. Før det hadde BEF kontor og
kjøkkenutstilling her, og før det ble
det brukt som bolighus. (Foto: William
Stenvall Zetterström)

Bergmannsgata 12: Hoppsalantan
flyttet hit tidligere i år, etter at gaveog interiørbutikken Mollys stengte.
Før det var klesbutikken Butikken på
fjellet her, og herreklesbutikken Kåres. (Foto: Linda C. Herud)

mørKstugata 3: Kiropraktorklinikken holder til her, i huset som før ble
brukt til bolig. (Foto: William Stenvall
Zetterström)

apoteKergården: Her er det nå boliger, etter at apoteket flyttet ut. (Linda
C. Herud)

Bergmannsgata 6: Her holder Husfliden Rørosdraktstuggu til, og har
gjort det i mange år. (Foto: William
Stenvall Zetterström)

Bergmannsgata

Kommunegården: Her er det i dag
kommunale kontorer, og her har det
vært postkontor og elektroforretning.
(Foto: Linda C. Herud)

Bergmannsgata 4: Røros optikk har
tilhold her, og før optikeren var dette
også videosjappe. (Foto: William Stenvall Zetterström)

Bergmannsgata 13: Røros sport og
Frisørstuggu har sin virksomhet i disse
lokalene. (Foto: William Stenvall Zetterström)

Bergmannsgata 2: Klesbutikken Frøken Isaksen holder nå til her. Her var
Husfliden før det, Husqvarna symaskiner, og videosjappe før det igjen.
(Foto: William Stenvall Zetterström)

Bergmannsgata 11: Her har Adresseavisen sitt lokalkontor på Røros, og
klesbutikken Lillunn holder til her. Før
var dette en radio- og tv-forretning.
(Foto: William Stenvall Zetterström)
Foto: GuriL BerGersen
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LeighBua: I alle tider har det vært
handel i dette huset. Jernia Koppverket har akkurat flyttet inn, etter
at Røros Sport har hatt sitt tilbudsutsalg her. Før det hadde Bunnpris
tilhold her. (Foto: William Stenvall
Zetterström)

Smelthytta bestemte plasseringen av Bergstaden, og Røros
fikk sine to parallelle hovedgater sannsynligvis på 1600-tallet. Disse to gatene ble hetende
Hyttegaden og Kirkegaden, den
ene førte til Smeltehytta, den andre til kirken. Idag heter gatene
Bergmannsgata og Kjerkgata.
Selve navnet på gata er knyttet til yrkestittelen bergmann.
Ved navnedåpen i 1920-åra
stemte kommunestyret for at
gata skulle hete Bergmannsgata i stedet for Hyttgata. Etter
stridighetene om hovedgatenes
navn i 1963 ble gata fortsatt hetende Bergmannsgata. Enheten
som var utgangspunktet, var en
vanlig fjellgård. Så ble to rekker slike gårder lagt mot hverandre i området mellom de to
gatene. Videre ble en enkelt rad
gårder lagt østafor og vestafor
dem igjen. Dermed oppsto det
en by med 4 fjellgårder i bred-

den. Med jevne mellomrom blir
byen delt i øst-vest retningen av
mindre gater, vetene som de blir
kalt. Bergmannsgata er en gate i
barokkens ånd. Det er mulig at
Direktørgården og gata er bygd
opp som en helhet, der Direktørgården på den fornemste tomten
danner avslutningen.
Bergmannsgata går over i
den smale Mørkstugata øverst
og denne gaten er nok eldre, da
kjøreveiene fra gruvene til den
gamle smeltehytta kom inn her.
Når man står i bunnen av Bergmannsgata og ser oppover gaten,
ser det ut som om den er lenger
enn den egentlig er. Denne optiske illusjonen får man bestandig hvis man ser oppover en
gate, men det er ekstremt i Bergmannsgata, siden den er så mye
smalere i toppen enn i bunnen.
Kilde: bergstaden.org/Lars Geithe
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–Eg og skjulte at eg vart
mobba på skulen
LINDÅS: «Koss går det
med han der far din,
Astrid - er det ingen som
har greidd å ta livet av
han enno?»
RANDI BJØRLO

randi@nordhordland.no

Ansvarlig redaktør Randi Bjørlo

Det hårreisande utsagnet fekk
ungjenta Astrid Aarhus slengt i
seg at to godt ansette personar i
hennar nærmiljø. Også andre
utsegn frå uforstandige vaksne
måtte kemnar-dotra tola.
– Pappa var politi, og
omskulerte seg til kemnar. Ein utruleg tøff
jobb i eit bygdesamfunn, seier ho.
Då faren døydde
brått under reinsdyrsjakt på fjellet,
vart alt kaos i 18åringen.
– Då kom denne
typen utsagn tilbake. Kva
var det som tok livet av han? Alt
rørte seg inni meg, seier ho.

Fordi ho var skuleflink
Lindås-ordføraren har kjent på
kroppen kva det vil sei å bli erta
og plaga på skulen- ikkje fordi ho
var annleis eller hadde andre klede enn medelevane.
– Eg var flink på skulen, gjorde
lekser og likte skulearbeid.
Mange i klassen likte ikkje det, og
eg vart erta, seier ho.
– Eg forstår godt
dei ungane som tilsynelatande har det
greit, men ikkje har
det inni seg. Dei er
flinke til å skjula og
halde det for seg
sjølv. Det gjorde eg
og.
– Når eg vart
utsett, lest eg som eg nesten
besvimte. Då var dei redde og
sprang, medan eg vart tatt inn på
lærarrommet. Men ingen spurte
kvifor.
– Kven var det som mobba?
– Det var alle slags elevar, det
hadde nok med heile samansetjinga å gjera, både i forhold til far
min sin jobb og det at eg flytta frå

VELLYKKET
Mobbing vart sett på dagsorden gjennom fleire
artiklar i Avisa Nordhordland i 2013. Mobbing er
eit samfunnsproblem som ikkje kan tolererast. Ved
å la alt frå ein av ordførarane i distriktet og ein
polititenestemann til ungdomar bidra med sine historiar,
har vi ville synleggjera at mobbing er noko som alle kan
bli utsett for. Vi har og prøvd å få mobbarane på bana,
men har så langt ikkje lukkast med det.
Problemet er omfattande og historiane mange, så
fokuset på mobbing held fram i 2014.

Knarvik

ein skule til ein annan då eg var
nesten 9 år. Det var då det starta,
og det fortsette inn i ungdomsskulen.
– Eg hadde nokre vener som eg
hadde tillit til, og i korpset var det
berre kjekt å vera. Det var i skuletida ertinga pågjekk.
– Men då eg kom på musikklinja på vidaregåande i Haugesund, då blomstra eg - med heilt
nye vener, seier Astrid.

Hemn og uforstand
Det var ingenting som heitte
klasseforeldremøte
eller
elevsamtalar den gongen.
- Eg skjøner at
ungar ikkje seier
så mykje. Dei er
redde for at det
blir verre, at
nokon tar hemn,
seier Astrid. Ho er
klar på at dette er
eit vanskeleg, men
likevel veldig viktig
tema å gå inn i.
Som ordførar opplever ho at
foreldre tar kontakt, dei har fått
vedtak om at det skal setjast inn
tiltak for å få slutt på mobbinga,
men det skjer ikkje noko.
- Fleire opplever at læraren gir
tilbakemelding om at han/ho forstå kvifor det blir mobba. Det er
ikkje bra, seier ho.

Null-toleranse
- Alle skulane i Lindås er med på
manifest
mot
mobbing.
Og
mobbing har vore
tema
blant
einingsleiarane.
Men sjølv om vi
har fokus på tema
i Lindås, skjer det
likevel mobbing.
Også blant vaksne, seier Astrid og fortel at det
og er folkevalde som vert mobba
om dei ikkje stemmer slik bygda
vil.
– Vi må ha null-toleranse overfor mobbing, men det krevst hard
jobbing i alle ledd, seier ordføraren. Ho har stor tru på MOT-programmet, og fortel at ho og har
fått tilbakemelding frå mange

«Når eg vart
utsett, lest eg
som eg nesten
besvimte.»

VONDT OG VANSKELEG: Astrid har sjølv kjend på kroppen kor vondt det er å bli mobba.

unge som seier det har gjort dei
meir bevisste på å sei ifrå når
noko blir plaga.

Vi ønskjer våre kundar og kontaktar

– Det synest eg er flott, for det
er ikkje greit at vi skal ha det sånn
at nokon vert mobba. Elevane

skal ha det trygt og triveleg på
skulen, seier Astrid Aarhus Byrknes.

God jul og godt nyttår!
AUTORISERT BILVERKSTAD

SENTER
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Uavklart for fleire nordhordleendingar i Algerie

Nyheiter
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Fleire kan vera terroristane sine gissel

UTFORDRENDE
Året starta med terrorangrepet i In Amenas i Algerie,
der det raskt kom rykte om at fleire av dei involverte var
frå vår region. Dette var det først vanskeleg å få stadfesta.
Etterkvart som det vart klart at to frå vårt distrikt var
blant dei omkomne, medan fleire andre var skadde.
Statoil skjerma både dei og familiane, og det var ikkje
mogleg å få kontakt med dei. Rykta om namn verserte
etterkvart, men var dei truverdige, og skulle vi drista oss
til å ringa? Lokalavisa kan berre ikkje tillata seg å ta feil i
ein slik samanheng.
Dilemma for ei lita lokalavis er og at vi ikkje har like
mykje ressursar tilgjengeleg som større redaksjonar. Vi
opplevde og at fleire andre medier var i kontakt for å
prøva få ut namn og opplysningar om dei involverte. Her
kjem ein i eit etisk dilemma i forhold til kollegaer på den

Minst ein mann frå
Nordhordland er trygt
heime i Norge igjen.
Situasjonen til dei tre
andre er uavklara.
YNGVE GAREN SVARDAL

yngve.svardal@nordhordland.no

– Det er kjempedeilig, men det er
eit skår i gleda. Eg tenker på dei
andre kameratane hans, og klarer
ikkje å jubla. Eg har kontakt med
ei anna dame som ventar på mannen sin, som ikkje veit noko. Då
klarer du ikkje å sleppa jubelen
laus. Eg klarer ikkje å jubla slik eg
skulle, seier kona til den heimkomne til NRK Hordaland.

– Heilt uverkeleg situasjon
Nhklarte ikkje å koma i kontakt
med kvinna fredag.
– Eg føler at alt er veldig uverkeleg. Berre når eg har snakka med
mannen min og høyrt at stemma
sprekk, har eg følt at det er verkeleg. Når eg ser på TV blir det
fjernt igjen, og eg forstår ikkje
rekkevidda av det, seier ho vidare
til NRK.
Det var onsdag at væpna opprørarar gjekk til angrep på gassanlegget In Amenas.
Ein mann frå Lindås var på veg
til ein jobb i Italia, då bussen han
sat i vart angripen nokre hundre
meter unna gassanlegget.

– Mannen min skulle på ein
jobb i Italia, og reiste frå leiren
klokka ti på seks ondag morgon,
fortalte kona til mannen som vart
angripen til avisa Nordhordland
på onsdag.

Redda av tryggingsvakter
– Heldigvis var dei så nær leiren
at tryggingsvaktene der kunne
hjelpa dei og slå tilbake angrepet,
sa kona til mannen då.
Mannen hennar vart evakuert
til ein militærleir, eit godt stykke
unna oljebasen, og seint torsdag
kom han altså heim til Norge.
Etter det Nh kjenner til var det
minst tre andre frå Nordhordland på basen som vart angripen.
Korleis det går med dei, var
ukjent då Nh gjekk i trykken.

Vil ikkje snakka med media
– På grunn av tryggleikssrisikoen
ynskjer vi ikke å snakka med
media. Det håpar eg de har forståing for, seier ein nær slektning
til ein mann frå Gulen til BA på
torsdag.
Då hadde dei framleis ingen
idé om tilstanden til mannen.
Angrepet på gassanlegget vert
av Statoil rekna som ein av dei
mest dramatiske hendingane i
selskapet si historie.
Det var 17 Statoil-tilsette på
basen då angriparane kom. 13 av
dei norske. Fem av dei er no i
tryggleik, medan situasjonen for

åtte av dei er uavklara. Fleire av
dei åtte kan altså vera frå Nordhordland.
Det vart raskt oppretta eit
pårørandesenter i Bergen, der
alle som var råka av denne svært
dramatiske hendinga kunne
koma for å få trøst og hjelp.
Statoil-sjef Helge Lund var på
reise i Asia då angrepet skjedde,
men han avbraut denne reisa og

kom rett til Norge og Bergen for å
vera med dei pårørande.
Fredag ettermiddag kom og
helseminister Jonas Gahr Støre
til Bergen for å visa si medkjensle.
Korkje Utanriksdepartementet eller Statoil ville fredag ettermiddag svara på spørsmål frå avisa Nordhordland om situasjonen
i Algerie.

Kriseberedskapen er klar

Norge har send spesialsoldatar

Både Lindås og Gulen
kommunar har gjort klar
kriseberedskapen sin.

Eit fly som er berekna for å ta
skadde nordmenn med heim frå
Algerie landa fredag i hovudstaden Alger.
Det er TV 2 som melde dette.
Flyet er eit sivilt fly frå SAS
som er bygd om til sanitetsfly.
Samstundes stod det eit Hercules-fly frå forsvaret på Sicilia, som
mellom anna har sanitetstroppen
til Forsvarets spesialkommando
om bord i beredskap på den italienske øya.

YNGVE GAREN SVARDAL

– Førebels veit vi ingenting. Vi
har ikkje fått stadfesta at nokon
er frå Lindås, anna enn gjennom
dei som har stått fram i media.
Men vi har på eige initiativ sett
kriseteamet i beredskap, seier
ordførar Astrid Aarhus Byrknes
(KrF) til avisa Nordhordland.

– Tenker på dei råka
– Men om vi vert kontakta av Sta-

toil eller myndigheitene, vil leiaren for kriseteamet få beskjed og
dei pårørande vil då den hjelpa
dei treng, seier ho til Nordhordland.
Ho seier at kriseteamet vil vera
klare så lenge som det er naudsynt.
Byrknes seier at heile situasjonen er uverkeleg.
– Tankane mine er heile tida
hjå dei råka. Eg tenker på dei
pårørande og dei som sit midt
oppe i ein tøff situasjon.
– Uansett kvar dei er frå, er vi
mange som tenker på dei, seier ho.
Også Gulen kommune har
gjort klar sitt kriseteam.

Ikkje over fredag ettermiddag
Situasjonen har heile tida vore
svært uklar, med ulike opplysningar med tanke på talet på ter-

roristar og gissel. Det har og
komme motstridande opplysningar om kor mange som har
mista livet og kor mange som har
klart å rømma frå terroristane.
Seint fredag ettermiddag var
det snakk om at terroristane ville
lauslata fleire gissel, mot at amerikanske myndigheiter slapp fri
to menn dømt for å vera med på
bombinga av World Trade Center
i 1993.
Algeriske myndigheiter hadde
framleis ikkje kontroll på heile
gassanlegget, og skal ifølgje utanlandsk media ha forhandla med
dei gjenlevande terroristane om
ein fredeleg slutt på hendinga.
KAOTISK: Situasjonen i Algerie og ved gassanlegget i In Amenas har vore kaotisk i fleire dagar. Svært lite informasjon har slept ut frå gassanlegget som har vore under angrep.

(Foto: Kjetil Asvik/Statoil)

– Eg tenkjer på det kvar dag
Stein Vatne var terroristane
sin fange i 263 dagar. Hendinga i Algerie vekker dårlege minner hjå han.
YNGVE GAREN SVARDAL

– Eg tenker på det som skjedde
med meg kvar dag, seier han til
avisa Nordhordland.

– Fullt kaos
– Og når noko slikt som i Algerie
skjer, får ein det rett i fleisen, fortel Steine.
I februar 1997 var han på veg

heim frå arbeid i Colombia då
han vart stoppa av maskerte bandittar. Dei tok han med inn i
jungelen, og heldt han der i 263
dagar.
– Det er dei fyrste 14 dagane
som er verst. Då er det fullt kaos,
seier han.
Han seier at då veit ein ingenting, og ein har ikkje kontroll på
noko som helst.
– Ein lurer på alt mogleg, korleis skal dette gå?, fortel han.
Vatne seier at dei flytta seg frå
plass til plass i jungelen.
– Eg gjorde det eg kunne for å
ikkje verta skadd, for kva nytte
hadde dei av meg då? Eg rekna

ikkje med at dei tok meg med då,
seier han.

Kravde mange millionar
Han seier at 16 år etter den dramatiske kidnappinga har han det
relativt bra.
– Men ein har det jo med seg.
Eg er innom det kvar einaste dag,
fortel han.
Vatne var åleine i bilen då han
vart tatt. Kidnapparane kravde to
millionar dollar i lausepengar for
han. Nærare 20 væpna kidnapparar passa på han til ei kvar tid.
Han frykta til tider for livet sitt.
– Kom militærhelikoptra for
nært vart det svært nervøs stem-

ning, seier han.
Etter nokre månader heime
hjå foreldra for å koma seg til
hektene igjen, reiste Vatne til
Sør-Amerika på jobb igjen.
– For meg var det viktig å koma
i normalt gjenge igjen med ein
gong, seier han.
– Du frykta ikkje at noko liknande kunne skje igjen?
– Skal ein kika seg over ryggen
heile tida, kjem ein seg ikkje ut av
godstolen, seier han.
Men han innrømmer han tok
ekstra førholdsreglar tida etterpå. – Der nede kan det skje kvar
som helst, til og med rett utanfor
stovedøra di, fortel han.
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eine sida, og berørt lokalbefolkning på den andre. Det
hører med til historia at Avisa Nordhordland som einaste
medium rundt årsskiftet fekk eit intervju med ein av dei
som på mirakuløst vis overlevde terrorhandlinga mot
gassanlegget i In Amenas.
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Basert på sunn og lønnsom drift skal AN Media fremme
samfunnsengasjement med det mål å styrke grunnverdiene
ytringsfrihet, mangfold, toleranse og likeverd mellom mennesker.
(fra ANs formålsparagraf)
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Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen

VELLYKKET
Avisa Nordland var med på et felles initiativ sammen
med 20 av landets største aviser for å øke valgdeltakelsen
blant unge. Målet var å inspirere førstegangsvelgere til
å ta et aktivt valg gjennom kampanjen "Min stemme".
Kampanjen var blant variablene som ble trukket
fram da Institutt for samfunnsforskning slo fast at
valgdeltakelsen hadde økt med 10 prosent fra forrige
stortingsvalg. Det er den største økningen som er
registrert i Norge.

2

meninger
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Vafler eller boller?
– Jeg ville stemt på Venstre for de har så gode vafler.
Sitatet er hentet fra en seksåring ved forrige stortingsvalg. Nå er seksåringen blitt ti. Men smaken av, og minnet om, venstrevaflene sitter ennå.

Heldigvis har verken seks- eller tiåringer stemmerett. Og forhåpentligvis
ser dere yngste velgere forbi både venstrevafler og
Erna-boller når dere i dag går til valgurnene.

kast. Er dyrevelferd viktigst, har Dyrevernalliansen og Noah har finlest
partienes politiske programmer og vurdert hvem som bryr seg mest om
dyra. Det samme har Norsk Psykologforening rundt temaet psykiske lidelser. Og det finnes utvilsomt lignende tiltak hos andre organisasjoner
og med andre temaer også.
Det er så lett som det kan få blitt. Latskap ingen hindring. Tidsklemma
ingen unnskyldning.

Videre vil vi oppfordre på det sterkeste å styre unna
For det gjør dere vel?

«Jens eller Erna-spørsmålet». Etter vår mening er det
vel så viktig, om ikke viktigere, å stemme fram partier
som kan påvirke politikken som føres, uavhengig av
hvem som fra i morgen av tituleres herr eller fru statsminister. Det et dette som er så bra med demokratiet.
Jo flere løse kanoner som kan utfordre det tradisjonelle
tankesettet i en regjering, jo bedre. Jo flere som tør å
tenke utenfor boksen, jo flere løsninger vil komme på
bordet.

Avisa Nordland har forsøkt å levere en valgdekning
som appellerer like så mye til de yngste velgerne
som de eldre. Vi har vært en del av det nasjonale
prosjektet «Min stemme 2013», som har hatt til
mål å gi lyd til de 314.000 tause stemmene ved forrige stortingsvalg i 2009.
I løpet av de siste ukene har AN-journalistene snakket med unge velgere
hver eneste dag. Enkelte sier de ikke stemmer fordi de ikke føler partiene
fokuserer på saker som angår dem. Andre svarer at de har vanskeligheter
med å finne et parti de er enig med i alt.
La oss få sitere statsminister Jens Stoltenberg på én ting:
– Leter du etter et parti du er enig med i absolutt alt, blir du med stor
sannsynlighet sittende evig partiløs.

For intet parti er perfekt, men det betyr ikke at du er fritatt fra din samfunnsplikt. Faktum er at det er enklere enn noen gang å finne «ditt» parti.
Du trenger ikke engang å tråle partiprogram opp og partiprogram ned
lenger. Det finnes utallige nettbaserte valgbarometer som gir deg en pekepinn på en-to-tre.

Men det avhenger av at du og jeg og nabokjerrringa reiser oss fra godstolen og setter kursen for valglokalene i dag. Det er nå det gjelder. Og nei, å
stemme blankt er ikke godt nok. Da er et bedre å stemme på et lite parti
som kan rokke ved maktfordelingen. Eller Ernas «andre boller» eller vaffelpartiet. En ting et i hvert fall sikkert: Blir du hjemmesitter, mister du
retten til å klage den dagen noe som faktisk angår deg står på agendaen
eller når du mener urett skjer. Og den dagen kan vi garantere kommer.
I valgkampens opptakt uttalte en valgforsker til AN:
– Hva de unge svarer i meningsmålingene, spiller liten rolle. Det vil
høyst sannsynlig bli hjemmesittere uansett.
La oss bevise at valgforskeren tar feil. La oss skape overskrifter som det
fylket med høyest valgdeltakelse blant unge. Er du med?

Er det enkeltsaker, som for eksempel asylpolitikk, som ligger ditt hjerte
nærmest? Da kan vi tipse om at interesseorganisasjonen
Noas, som jobber med asylsøkeres rettigheter, har ranket partiene med terning-

Godt valg!

Aleksander Ramberg

Linda Storholm

Siri Gulliksen

Anders Bergundhaugen

Sofie Braseth

Sjefredaktør: Jan-Eirik Hanssen
Redaktør: Børje Klæboe Eidissen
Redaktør: Reidun Kjelling Nybø
Redaktør: Vibeke Madsen
Adm.direktør: Bjarne Holgersen
Utgitt og trykk: AN / AN Trykk

Stian Høgland
Kirsti Kringstad

Avisa Nordland arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet
av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt
med redaksjonen.
Avisa Nordland er en politisk uavhengig dagsavis.
Heri opptatt Nordlands Framtid og Nordlandsposten.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klage-organ oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer fra presseorganisasjonene og
fra almenheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
Adresse: Rådhusgt. 17, postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo. Telefon 22 40 50 55.
E-post: pfu@presse.no

På valgdagen overlot sjefredaktøren til redaksjonens
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Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Bodø

19894
58000
49000
6
1

PRISER
• Organisasjonen World Associaton of Newspapers
representerer 18 000 publikasjoner, 15 000
onlinesteder og over 3000 medieselskaper i 120 land.
Hvert år deler de ut et fåtall prestisjefylte priser til
mediehus verden over.
• I september ble det kjent at organisasjonen hadde
kåret Avisa Nordland som vinner av prisen for beste
redaksjonelle arbeid rettet mot unge lesere: The World
Young Reader Prize» for 2040-prosjektet. Det har
bare skjedd en gang før at et norsk mediehus går helt
til topps i den prestisjetunge kåringen, i konkurranse
med mediebedrifter fra hele verden.

UTFORDRENDE
Sommeren 2010 avslørte AN at to kirurger hadde
foretatt en rekke operasjoner på pasienter basert på
mistanke om kreft i bukspyttkjertelen i strid med
retningslinjene. Bare Universitetssykehuset i Nord-Norge
kunne foreta slike operasjoner. Saken vakte stor nasjonal
oppmerksomhet. Sykehusdirektøren og klinikksjefen
gikk av. AN identifiserte legene i første fase av omtalen.
Saken ble innklaget til PFU som ga avisen medhold.
I samarbeid med legeforeningen krevde den ene
kirurgen senere 500 000 kroner i oppreisningserstatning
og fikk medhold Salten tingrett i februar 2013.
Etter ankebehanding i november har Hålogaland
lagmannsrett enstemmig frifunnet AN. Kirurgen ble
idømt begge parters saksomkostninger, hvorav 1,4
millioner kroner til Avisa Nordland. Kirurgen har nå
anket dommen til Høyesterett.

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

Astri Lund Eriksen (33), Susanne Eriksen (31) og Line Mæle (35) er 2040-redaktører som har hjulpet AN i å appellere til de leserne i sin aldersgruppe. Her sammen med
Anne Jacobsen fra Amedia og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen.
Foto: Hans Trygve Holm

UTVIKLING

Samme dag som en av ANs journalister kom med ideen om en aksjon mot

voldtektene på morramøtet, laget redaksjonen logo og samlet en rekke personer
til felles aksjon. Her deltok alt fra ordføreren og politimesteren til Røde Kors-

ungdommen, ANs ungdomsredaksjon, ungdomspolitikere og utelivsbransjen.
Foto: Tom Melby

I 2013 jobbet Avisa Nordland videre med økt
dialog med leserne via prosjektet 2040. Dette ga seg for
eksempel utslag i aksjonen Stopp voldtektene: I løpet av
15 måneder etterforsket politiet syv overfallsvoldtekter
i Bodø, tre i løpet av to uker vinteren 2013. Avisa
Nordland etablerte facebooksiden «Stopp voldtektene».
Sjefredaktøren skrev et opprop og inviterte en samlet
by til innbyggeropprør for å ta tryggheten tilbake.
Det skapte nasjonal oppmerksomhet, et voldsomt
engasjement i spaltene og en rekke markeringer blant
enkeltpersoner, lag og foreninger. I løpet av to dager
var det over 5 000 mennesker som engasjerte seg på
Facebook-siden. Målet var å engasjere hele befolkningen
til å ta felles ansvar, passe på hverandre og unngå
framtidige voldtekter.
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Babyverden
Nettadresse

babyverden.no

Frekvens

Fagblad

Utgivelsessted/hovedkontor

Babyverden skal være Norges ledende nettsted for prøvere, gravide og
småbarnsforeldre. Babyverden skal være en tydelig og viktig kilde til
troverdig informasjon.

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Karine Næss Frafjord

VELLYKKET
Kvinner i distriktene har mange
steder et begrenset fødetilbud eller
jordmortjeneste. Små fødesteder legges
ned, og reiseveien blir betydelig lengre
for mange fødende. Resultatet er at
babyer blir født under transport. I 2011
var det 145 slike fødsler. Jordmødre som
tar i mot barn under svært vanskelige
arbeidsforhold omtaler disse fødslene som
risikable, og det oppleves som dramatisk
for den fødende. Det er flere potensielle
farer ved å føde i en ambulanse, og det
er et vel så viktig aspekt at det nyfødte
barnet heller ikke er særskilt sikret i
ambulansen under transporten etter
fødselen. Det er også et paradoks at
dyr ikke får føde under transport, men
det finnes ingen slike forskrifter for
mennesker.
I denne artikkelen belyste vi en fødsel
under transport til sykehus, både fra den
fødende og jordmors side. Det er bred
enighet om at alle kvinner skal ha et godt
fødetilbud, uansett bosted. Men på tross
av jordmødres bekymring og fødende
kvinners engstelse, anses fødselsomsorgen
som forsvarlig og god nok. Babyverden
setter stadig fokus på fødselsomsorgen i
Norge ved å vise konkrete eksempler. Det
skal vi fortsette med.
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Stavanger
40000
0
0
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UTFORDRENDE
På slutten av 1990-tallet ble innført en praksis om
å ta blodprøve av navlestrengen før babyen tok sitt
første åndedrag, og dermed ble den kuttet raskt etter
fødselen. Både leger og jordmødre stilte spørsmålstegn
ved ordningen. Det fantes ingen generelle rutiner for
tidspunkt for avnavling, og vår kilde i denne artikkelen
var pådriver for å endre rutinene for å få lik praksis ved
sykehusene, noe hun har i stor grad lyktes med. Hun
talte imot standard prosedyre ved å mene det er uheldig
at fødende kvinner fikk forskjellig informasjon, og at
nyfødte barn fikk ulik behandling ut fra sykehusenes
praksis. Det finnes også sterke kommersielle interesser
som tilbyr lagringstjenester av stamcelleblod fra
navlestreng, og disse mener at blodet ikke bør gå tilbake
til barnet, men lagres. Et slikt firma forsøkte å endre
innholdet i vår artikkel, noe vi ikke etterkom.

UTVIKLING
Trafikken på Babyverden forflytter seg i stor grad fra
desktop og over på mobile flater. Det er en utfordring
å tilpasse innholdet vårt til nye formater, og dette er et
viktig satsingsområde for oss. Babyverden driver Norges
største diskusjonsforum for gravide og småbarnsforeldre.
Vi er også svært aktive i sosiale medier. God moderasjon
og oppfølging av leserne er viktig og noe vi har
kontinuerlig fokus på. Vi har tre apper som er svært

populære. Leserne våre ønsker enkel tilgang til forumet,
artiklene våre og informasjon tilpasset sitt svangerskap
og barn. Videreutvikling og tilpassing av appene har
vært et satsingsområde i 2013, og vil fortsette i 2014.
Vi ønsker å nå ut til flest mulig, og et samarbeid med
Schibsteds Riks redaksjon har ført til at flere har lest
artiklene våre i 2013.
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Bergens Tidende
Nettadresse

www.bt.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Bergens Tidende skal bidra til en utvikling i Bergen og på Vestlandet
preget av fremtidstro, skapertrang og toleranse.

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Gard Steiro

VELLYKKET
Følg pengene er en klassisk setning innen
journalistikken, og det var akkurat det Bergens Tidende
gjorde i serien "I verdens rikeste land".
Gjennom å søke om innsyn i kontoplanene til de
ulike departementene, identifiserte vi hvilke utgiftsposter
som var de mest interessante, og ba om innsyn i de ulike
utleggene innenfor disse postene. Det hele ble samlet i en
stor database, som også ble gjort tilgjengelig for leserne
våre - slik at folk selv kunne undersøke hvordan statens
rikdom blir forvaltet. Arbeidet resulterte blant annet i en
serie om pengebruken på testsenteret på Mongstad.

Bergen
73470

205000
211000
3
0

PRISER
• Kampen om klimakronene (Skup-diplom) - Atle
Andersson, Eystein Røssum og Lasse Lambrechts
• Kampen om klimakronene (IR-prisen) - Atle Andersson,
Eystein Røssum og Lasse Lambrechts
• 1. premie årets bilde (nyhet) - Håvard Bjelland
• 1. premie årets bilde (dagligliv i Norge) - Jan M. Lillebø
• 2. premie årets bilde (dagligliv i Norge) - Paul Sigve
Amundsen
• 3. premie årets bilde (dagligliv i Norge) - Fred Ivar
Klemetsen
• 3. premie årets bilde (sport action) - Paul Sigve Amundsen
• 1. premie årets bilde (sport feature) - Paul Sigve Amundsen
• 1. premie årets bilde (natur og miljø) - Jan M. Lillebø
• 2. premie årets bilde (natur og miljø) - Eivind Senneset
• 3. premie årets bilde (video) - Rune Sævig
• 10 priser i den prestisjetunge designkonkurransen
European Newspaper Award Sølvparaply (nyhet), Taxi Vest
- Trond Nygard-Sture og Frode Buanes
• Sølvparaply (foto/video - nyhet), Etter Dagmar - Jan M.
Lillebø
• Sølvparaply (foto/video - magasin), Festivalbildet - Fred
Ivar Utsi Klemetsen

UTFORDRENDE
«Jannes historie» er fortellingen om hvordan Janne
Mai Lothe Eliassen og broren Ronny ble sviktet av det
offentlige, og overlatt til å klare seg selv. Janne endte
opp i en rullestol på et pleiehjem, og broren Ronny
ble narkoman. Historien ble publisert over to dager
i papiravisen, og på nett er historien BTs mest leste
noensinne - med over en million sidevisninger.
Saken var utfordrende fordi hovedpersonen var
en kvinne som hadde mistet deler av språket. BT
møtte henne en rekke ganger over lang tid, samlet
store mengder dokumentasjon og fortalte en historie
om påståtte overgrep, omsorgssvikt og et offentlig
hjelpeapparat som aldri hjalp de to barna.
Les saken på bt.no/janne
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Janne Mai Lothe Eliassen har bodd på Midtbygda sjukeheim i 13 år.

Omsorgssvikten i barndommen snudde opp ned på livet hennes, og først i 2013
fikk hun fortalt sin historie til omverdenen. Da hun fikk spørsmål om hvorfor hun
ville fortelle, var svaret klart: Hjelpe andre.

Bergensavisen
Nettadresse

ba.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Bergensavisen skal drive uavhengig og saklig journalistikk forankret i
arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Anders Nyland

Bergen
16464
58000

117000
2
0

PRISER

• Sølv i WAN-IFRA World Young Reader Prize for
konseptet "Hva skjer i Bergen".

VELLYKKET
ergensavisen har vanligvis en berørig dekning
av aldersbestemt fotball. I 2013 valgte avisen en
annen innfallsvinkel, etter innspill fra redaksjonens
fotballekspert, Tormod Bergersen. Vi ønsket å sette
søkelys på mindre heldige forhold ved barneidrett.
Bergersen valgte kommentaren som sjanger for
å sette temaet på dagsordenen. Kommentaren er
personlig, og handler om hvordan det føltes alltid å bli
satt på reservebenken som gutt. Bergersens innlegg
skapte voldsomme reaksjoner. Mange engasjerte seg
i sosiale medier, og mange tok direkte kontakt. Ut
over dagen fulgte redaksjonen opp med flere artikler
der problemstillingen ble belyst.VG plukket opp
interessen rundt Bergersens innlegg, og skapte nasjonal
oppmerksomhet rundt både BA, Bergersen og temaet.

UTFORDRENDE
Noen minutter før klokken 01:00 den 12. oktober
kunne Bergensavisen avsløre at en bystyrerepresentant
og to forretningsmenn fra Åsane var varetektsfengslet,
siktet for grov korrupsjon.
I den tidlige omtalen av saken, valgte Bergensavisen
å anonymisere både forretningsmenene og
bystyrerepresentanten. Årsaken var at redaksjonen på
det tidspunkt vi fikk bekreftet at tre personer, hvorav
en bystyrerepresentant, var varetektsfengslet, ikke
hadde konkret informasjon om årsaken til siktelsen
utover at det skulle være snakk om korrupsjon. Vi visste
ikke hvordan dette skulle ha foregått, hvilke beløp
det var snakk om eller hvilke gjenytelser man mente
bystyrepolitikeren hadde gjort etter å ha mottatt penger.
Da redaksjonen på et senere tidspunkt fikk mer
informasjon, valgte vi å navngi bystyrerepresentant Jan
Sverre Stray på bakgrunn av sakens alvorlighetsgrad, og
for ikke å mistenkeliggjøre andre bystyrerepresentanter.
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Budstikka
Nettadresse

budstikka.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Budstikka Media skal - uavhengig av særinteresser - bygge på
liberale og konservative verdier. Redaksjonell virksomhet i alle
publiseringskanaler skal på fritt grunnlag reflektere lokalsamfunnet
og bidra til engasjement og tilhørighet.

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU

Fellelser i PFU

Billingstad, Asker
22299
80000
42000
1
0

PRISER
• Snusprisen 2013: Journalist Erik Tangen, Budstikka:
Rusavhengige hjemløse. Vinner av Snusprisen,
Akershus journalistlag, utdelt april 2013. Avslørte at
Asker kommune sendte sine svakeste til hospitser i
Oslo, heller enn å tilby sosialboliger.
• Hederlig omtale til journalist Stig Solheim i samme
kåring, for artikkelserien "Absolutt nostalgi"

VELLYKKET
Ved bruk av offentlighetsloven lagde Budstikka saken
verken de rød-grønne eller det lokale Høyre-flertallet
ønsket at vi skulle lage: Lokalavisen viste frem sannheten
bak "glansbildet Bærum", nemlig det klare skillet
mellom øst og vest, når det kommer til skoleresultater
etter åtte år med nasjonale prøver i grunnskolen. Hvert
eneste år, har kløften mellom øst og vest blitt dypere.
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Dette viste lokalavisen frem blant annet ved bruk av
interaksjonsdesign, basert på at vi selv hadde punchet
mange tusen skoleresultater i excel. For det er ikke
akkurat åpne api-er fra det offentliges databaser: noen av
skoleresultatene ble sendt oss i form av jpg-filer (bilder)!

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

UTFORDRENDE
Bærum har en stor, polsk innvandrerbefolkning, samt
en relativt stor gruppe polske arbeidere (menn) som bor
og jobber på anlegg i kortere perioder.
Hvordan skal lokalavisen ta tak i fakta omkring
overrepresentasjon av promillekjøring, uten å
stigmatisere en stor og hardtarbeidende befolkning?
En helg i august 2013, krasjet en polsk sjåfør i en
lyktestolpe med 2 i promille, en landsmann ble tatt bak
rattet med 3 i promille og to estlendere ble tatt med 1,6 i
promille.

Budstikka oppsøkte bevisst polske miljøer for å få
forklart fenomenet - og kunne dermed eksempelvis la
samfunnsstøtten Janusz (som driver eget firma) ta et
oppgjør med egne landsmenns drink&drive-tradisjon, i
vår avis.
Etter fire timers leting på kveldsvakt etter polske
avisfonter for å lage polsk e, kunne vi skrive korrekt polsk
i tittel vår førsteside!

UTVIKLING
Ny, digital tjeneste: tre dager fra idè til lansering
En helg i august 2013, krasjet en polsk mann i en
lyktestolpe med 2 i promille, en landsmann ble tatt bak
rattet med 3 i promille og to estlendere ble tatt med 1,6 i
promille.
Redaksjonen i Budstikka kan være fornøyd med
innovasjonstakten, etter idè den helgen: tre dager senere
lanserte vi en ny, digital tjeneste, promilleloggen, en
tjeneste ingen nasjonale eller lokale myndigheter tilbyr.
Vi lanserte tjenesten den onsdagen en godt voksen
bærumsmann ble tatt så full bak rattet, at han ikke klarte
å blåse i politiets alkometer. (Hvis du spør UP-sjefen i
Norge om hvor mange utenlandske statsborgere som
fyllekjører på norske veier, kan han ikke svare. Budstikka
kan nå svare for dette - og all annen relevant informasjon
om et skremmende høyt antall russjåfører på veiene
våre).

Budstikka hadde Norges mest delte, journalistiske
sak i sosiale medier i fjor. Ifølge monitortjenesten
Storyboard ble saken om hvordan 90 år gamle Odvar
tar vare på sin demente ektefelle, delt nær 56K ganger på
Facebook. - Hun er jenta mi, uansett, sa Odvar om 91 år
gamle Molle. Elsk med sånn, skrev unge lesere på Twitter.
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Bygdeposten
Nettadresse

bygdeposten.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Vikersund

Opplag - papir

Bygdeposten skal gi folk en fullserviceavis på papir og nett i
kommunene. Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker.
PMS spotcolor

PMS 287

PMS 430

CMYK

100 / 68 / 0 / 12

50% sort

RGB

0 / 76 / 147

160 / 165 / 169

3M folie

100-17 vivid Blue

100-038 traffic grey

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Knut Bråthen

VELLYKKET
Bygdeposten satte søkelys på det store antall
ungdommer (18-24 år) i vårt dekningsområde som
mottok sosialtrygd som eneste inntekt. Dette førte
til at Modum kommune innførte en arbeidsplikt/
oppmøteplikt for denne gruppen.

6248

Lesere - papir

5000

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

2 NYHETER

0

bygdeposten.no
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Sparbankestiftelsen DNB
spytter inn 1,5 millioner
kroner til den nye turisthytta på Høgevarde.

TIPS OSS! redaksjon@bygdeposten.no
Tips oss om hva som skjer i nærmiljøet ditt.

Torunn Bratvold
Nyhetsleder
480 86 162
tob@bygdeposten.no

Thormod R. Hansen
Øvre Eiker
480 86 165
trh@bygdeposten.no

Caroline Bartos
Modum
480 86 166
cab@bygdeposten.no

KRØDSHERAD: Dermed blir hyttedrømmen til Drammens og
Oplands Turistforening (DOT)
realisert. Foreningen har lenge
hatt planer om å bygge en ny

Boel Kristin Støvern
Sigdal/Krødsherad
416 91 725
bks@bygdeposten.no

hytte på Norefjells tak, men
manglet finansiering. Med stiftelsens solide bidrag vil turistforeningen allerede i årets jubileumsår (125 år) ta første spadetak. Mens hele hytteprosjektet
skal stå ferdig i 2014.
Arkitekt Stein Halvorsen har tegnet den nye hytten som har blitt
godkjent av Fylkesmannen i Bus-

kerud og Krødsherad kommune.
Den øvrige finansieringen har
fordelt seg på egenkapital, Olav
Thon-midler og spillemidler.
«Gled dere, dette blir spektakulært og spennende» skriver turistforeningen i en pressemelding.

p hver dag
45 000 til sosialhjelp
Hver dag utbetaler
Modum komme i
gjennomsnitt 45 000
kroner i sosialhjelp.
Nå kan klienter få
arbeidsplikt for
pengene.

MODUM: I løpet av de 120 første
dagene i år (perioden januar –
april) ble det utbetalt 5 406 000
kroner i sosial hjelp i Modum.
Det er 1,8 millioner kroner mer
enn budsjettert og en kraftig økning fra samme periode i fjor.
Helse- og sosialsjef Nanna
Nordhagen kaller utviklingen
for «alarmerende høy» og mener det nå må tas grep.
Det er i aldersgruppen 18–24
år økning er aller størst og mest
bekymringsfull. Nå kan personer
i denne gruppen som mer eller
mindre lever av sosialhjelp,
måtte jobbe for pengene, så sant
det ikke er tungtveiende medisinske grunner til at de skal
slippe.
Det er det trolig stort politisk
flertall for å nå innføre en slik
modell i Modum kommune.

«Åmlimodellen»
Både Høyre og Senterpartiet er
klare til å innføre en slik ordning
i Modum, etter modell fra Åmli
kommune som innførte slik arbeidsplikt for noen år siden.
Erfaringene derfra er gode.
– Det ser ut som det endelig er
politisk flertall for dette. Å gi
ungdom arbeidstrening for disse pengene er en fornuftig investering, sier Jon Hovland (H).
Han får støtte
av varaordfører
Ingunn Dalaker
Øderud (Sp).

Hun og Hovland håper de kan
fatte vedtak i denne saken før
sommerferien.

Årsaker
Hvorfor økningen i sosialhjelpsutbetalingene øker så dramatisk, er et spørsmål med
mange og komplekse svar. Nanna Nordhagen mener imidlertid
at noe av forklaringene er at Modum også kommer svært dårlig
ut på andre statistikker.
– Levekårsundersøkelsen viser
at vi er overrepresentert i antall
trygdede, antall enslige forsørgere, «drop out» fra videregående skole og når det gjelder
mange livsstilssykdommer. Utdanningsnivået er også veldig
lavt, sier Nordhagen.

Slås sammen

Mange arbeidsoppgaver
skal jobbe for pengene, så sant det ikke er medisinske årsaker til at de ikke kan delta, sier varaordfører Ingunn Dalaker
ungdom i Modum.

ARBEID FOR SOSIALHJELP: – Vi ønsker at det etableres en ordning, der ungdom som utelukkende lever av sosialstønad
Øderud (Sp) og gruppeleder i Høyre, Jon Hovland. De er bekymret over de galopperende utgiftene til sosialhjelp blant

Uheldig
Ingunn Dalaker Øderud mener
det er viktig at ungdom kommer
inn i en hverdag med rutiner og
fornuftige gjøremål.
– Det er viktig for alle å føle at
de er bruk for og verdt noe. Kanskje kan en slik arbeidspraksis
være en vei tilbake til skolen eller over i ordinært lønnet arbeid, sier Øderud.
Hvordan ordningen skal organiseres har de to gruppelederne
ikke noe eksakt svar på.

– Det er administrasjonen som
må lag en sak på dette og så får
vi se hva de foreslår. Men det er
klart at kommunen må være en
aktiv bidragsyter her, sier de to.

Få nye i arbeid
Lav inntekt, billige boliger og
lavt utdanningsnivå. Det er noen av forklaringene det pekes på
når situasjonen nå diskuteres
internt i kommunen.
Siden 2007 har andelen folk i
yrkesaktiv alder i Modum økt

Sosialhjelp i Modum

med 500 personer. Kun 100 av
disse har ordinært lønnet arbeid.
– Ja, det stemmer, men i dette
tallet er det også pensjonister som
har flyttet hit, så vi kan ikke tolke
tallene dit hen at folk flytter hit på
grunn av at det er billig å bo her,
selv om det også er en del av bildet, avslutter Nordhagen som
regner med å ha en sak klar til
kommunestyret om dette i juni.

ALARMERENDE FORBRUK: Helse- og sosialsjef Nanna
Nordhagen synes utviklingen er alarmerende.

Knut Bråthen
kbr@bygdeposten.no

4 NYHETER

bygdeposten.no

■ Modum kommune betalte ut 45 000
kroner daglig i sosialhjelp de 120 første
dagene av 2013.
■ Andelen mottakere av sosialhjelp i aldersgruppen 18–24 år øker dramatisk.
■ Fra politisk hold blir det nå tatt til orde
for å etablere en arbeidsplikt for ungdom som har sosialhjelp som eneste inntekt.
■ Administrasjonen er i ferd med å lage en
saksutredning for dette og det kan kommet et vedtak allerede før sommeren.
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■ Mye tyder på at brannen er påsatt

MODUM: Etter hva Bygdeposten
kjenner til skal det være grunn
til å tro at brannen i Vikersund
kan være påsatt, men politiet
kan onsdag ikke bekrefte dette.

Holder kortene tett
Bygdeposten har kjennskap til
at flere personer ble tatt inn til
avhør onsdag.
Men politiet ønsker på grunn
av den pågående etterforskningen ikke si noe om dette kun er
vitner, eller mistenkte brannstiftere.

Har mottatt trusselbrev
Familien som bodde i huset
skal tidligere ha mottatt flere
trusselbrev, senest ett tirsdag 30.
april.
Operasjonsleder Kai Egil Gudbrandsen ved Nordre Buskerud
politidistrikt, forteller at politiet
har kjennskap til at det skal ha
kommet noen trusler, men at
dette ikke er noe han kan bekrefte.

Alarmen gikk 01.55
Nordre Buskerud politidistrikt
fikk melding om brannen klokken 01.55 natt til onsdag, og alle
redningsetater rykket ut.
Huset var imidlertid allerede i
full fyr, og brannvesenet måtte i
første rekke konsentrere seg om
å redde nabohuset.
Ifølge huseieren gikk det ikke
mer en fem-ti minutter fra brannen ble oppdaget, til at huset var
overtent.

Eiendomssalg
SIGDAL: Omsatte eindommer i
Sigdal kommune.

Gnr 143, bnr 4, fnr 189 er solgt for kr
2.600.000 fra Bernt Løwe og Cecilie
Løwe til Tomm Amundsen (10.10.2012)
Gnr 169, bnr 1 er solgt for kr
1.641.548 fra Mari Hansen til Frode
Kjernaas (10.10.2012)
Gnr 167, bnr 6, fnr 89 er overdradd
fra Svein Erik Baklid til Pål Baklid
(10.10.2012)
Gnr 54, bnr 13 er solgt for kr 353.000
fra Leif Tangen til Leif Morten Tangen
(11.10.2012)
Salget omfatter også Gnr 54, bnr 15
Gnr 141, bnr 35 er solgt for kr 307.000
fra Leif Tangen til Jorunn Synøve Øverby (11.10.2012)

BRANN: Natt til 1. mai brant det i Rotnesveien på Krokafeltet i Vikersund og det var et trist syn som møtte de som bodde i huset og
naboer da dagslyset kom over Øståsen onsdag morgen.
De som bodde i huset er et par
i 40-årene sammen med tre barn
i tillegg til to leieboere i kjelleren.
Alle kom seg uskadet ut fra det
overtente huset.
– Vi fikk reddet det viktigste og
det er oss som bodde i huset og
hundene våre, sier huseieren.
Ut over dette fikk de ikke reddet annet enn det de sto og gikk
i.

Startet trolig i garasjen
Brannen har trolig startet i
hjørnet på garasjen som var byg-

Gnr 17, bnr 9 er overdradd fra Rosslyn
Wandia Bachia og Kåre Gunnar Bakken
til Knut Audun Skatvedt (12.10.2012)
Overdragelsen omfatter også Gnr 18,
bnr 12
Andel av Gnr 1, bnr 11 er overdradd
fra Thomas Torgersen Hvila til Ingvild
Aasen Ravnås (15.10.2012)
Andel av Gnr 143, bnr 390 er overdradd fra Ivar Arntzen til Kari Hemstad
Arntzen (15.10.2012)
Overdragelsen omfatter også e.d. i
Bærum kommune
Overdragelsen omfatter også e.d. i
Andebu kommune

get i sammenheng med huset.
– Det har gått veldig fort. Huset
brant ned på en time. Heldigvis
kom alle beboerne seg ut og de
er tatt hånd om av kommunens
kriseteam, kunne innsatsleder
Mattis Hamborg, fortelle til Bygdeposten på brannstedet natt til
onsdag.

Undersøkt onsdag

Hamborg berømmet også
brannvesen og naboer som gjorde en enorm innsats, i et forsøk
på å slukke brannen.

Politiet i Modum fikk onsdag
assistanse i branntomta fra
brannteknikere fra Nordre Buskerud politidistrikt, for å forsøke
å finne brannårsaken. Det skal
også brukes brannhunder i søket

Egil Knudsen og Patricia Helene Vaillot
Knudsen (15.10.2012)

Fjæstad Amundsen til Geir Amundsen
og Eva-Lill Amundsen (01.11.2012)

– Nytteløst

Gnr 141, bnr 8 er solgt for kr 850.000
fra Signe Kristine Jensen, Ingrid Søland Marken og Eva Berg til Linda Markussen Sønsterud og Roy Sønsterud
(29.10.2012)
Gnr 71, bnr 9 er overdradd fra Jan
Olav Markussen til Gudrun Oddveig
Markussen, Inger Helen Markussen og
Kari Markussen (30.10.2012)
Gnr 71, bnr 9 er solgt for kr 400.000
fra Gudrun Oddveig Markussen, Inger
Helen Markussen og Kari Markussen til
Svein Olav Tovsrud (30.10.2012)

Gnr 71, bnr 111 er overdradd for kr
35.000 fra Helge Støvern til Aksel Kihle og Janne Kihle (15.10.2012)

Andel av Gnr 66, bnr 75 er overdradd
fra Odd Leopold Elden til Eva Judith Elden (01.11.2012)

Gnr 160, bnr 171 er solgt for kr
150.000 fra Gunbjørn Vidvei til Bjørn

Gnr 131, bnr 43 er solgt for kr
2.085.000 fra Terje Amundsen og Siv
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En nabo som var blant de første på stedet kan fortelle om
kraftig brann.
– Jeg tømte først et brannslokningsapparat før jeg hentet hageslangen, men det var nytteløst, forteller han.

Gnr 167, bnr 574 er overdradd for kr
1.150.000 fra Peder Lunde Schinnes til
Ann Askim og Vidar Askim
(01.11.2012)
Gnr 66, bnr 86 er solgt for kr
1.350.000 fra Elisabeth Rolfstad til Ingebjørg Ravnås (01.11.2012)
Gnr 34, bnr 15 er solgt for kr
1.000.000 fra Eva Biringvad til Mette
Grimnes (06.11.2012)
Gnr 143, bnr 4, fnr 71 er solgt for kr
930.000 fra Anne Ragnhild Wigen,
Anund Wigen og Hanne Sønneve Wigen Thygesen til Rolf Christensen og
Trine Høyen (07.11.2012)
Gnr 155, bnr 38 er solgt for kr
930.000 fra Anne Marie Juvet og Leif
Juvet til Hanne Engen og Kjell Andre

bygdeposten.no

etter brannårsaken.
Da Bygdeposten gikk i trykken
i går kveld kunne politiet ikke si
noe mer om brannårsaken, eller
omstendighetene rundt at huset
tok fyr.
Det var stor aktivitet ved lensmannskontoret i Vikersund i går
kveld og trolig var politiet da i
ferd med å foreta avhør av vitner
og andre som kan vite noe om
brannen.

Thormod R. Hansen
trh@bygdeposten.no

Engen (07.11.2012)
Gnr 127, bnr 25 er solgt for kr
1.900.000 fra Taberna Ramme as til
Trygve Nilssen (12.11.2012)
Salget omfatter også Gnr 127, bnr 28
Salget omfatter også Gnr 127, bnr 32
Salget omfatter også Gnr 127, bnr 46
Gnr 6, bnr 4 er overdradd fra Ole
Grønseth til Liv Grønseth (12.11.2012)
Gnr 167, bnr 45 er overdradd fra Egil
Holth til Kristi Holth (12.11.2012)
Overdragelsen omfatter også Gnr
167, bnr 223
Overdragelsen omfatter også Gnr
167, bnr 378
Overdragelsen omfatter også Gnr
167, bnr 379
Gnr 157, bnr 11 er overdradd fra Lena
Margareta Frölich Braathen til Elisabeth Braathen Skare (12.11.2012)
Kilde: Statens Kartverk

BYGDEPOSTEN - Torsdag 13. mars 2014

Hall-hytta
stengt

FRITID: Fiskum IL, som har
serveringen på Hall-hytta på
Fiskum, har sett seg nødt til å
stenge for sesongen. – det er rett
og slett for dårlige skiløyper, sier
mette Warloff i idrettslaget.

Utvider
4G-dekningen

Vi har innført spalten "Folk" der vil rett og slett lager
reportasjer med mannen i gata - folk som ellers sjelden
eller aldri preger avisspaltene. Mottoet er at alle har en
historie å fortelle.
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På tre år har antall barn i
Modum som er plassert i
fosterhjem eller institusjon økt fra 17 til 49.

Psykisk helse

Natt til 1. mai brant
et hus ned til
grunnen i Kroka i
Vikersund og sju
personer ble husløse.

UTVIKLING

Alarmerende
barnevernstall

Hun forteller at det generell
bildet viser at barn av foreldre
med psykisk sykdom og rusproblemer utgjør hovedtyngden
når barnevernet kobles inn.
– De aller fleste får hjelp i hjemmet, og det gjøres mye godt arbeid i Modum både i barnevernet alene og i samarbeid med
skolene, barnehagene, helsestasjonen for ungdom og Frisklivssentralen, som også har opplegg
for barn og ungdom som sliter,
sier Nordhagen.

Økningen bekymrer

■ Boligeier har mottatt trusler

Husbrannen i Kroka boligfelt ved Vikersund
var utfordrende for oss. En familie ble husløse, og i
forkant av brannen mottok familien trusler fra et lokalt
narkotikanettverk. Dette er et lite sted og der faren for
å identifisere var stor. Det svirret mange rykter, og det
haglet med beskyldninger om at familien selv hadde tent
på huset. En krevende reportasjeserie, som vi likevel i
ettertid mener ble håndtert på en god måte.

den nye
uristhytten
på Høgevarde skal
se ut.

MODUM: Fra 2008 og fram til å
dag har det vært en nær eksplosjonsartet økning i antall barnevernssaker. Både antall saker der
barnevernet setter inn tiltak og
antall saker der barnevernet
bare er inne og undersøker øker
mye.
– Barnevernet er tilført økte
personellressurser de siste årene. Det betyr også at de makter
å ta seg av flere saker, sier helseog sosialsjef Nanna Nordhagen.

I kommunebarometeret for
2013 får Modum dårligste karakter når det gjelder kategorisene
«Snitt stønadslengde 18–24 år»,
«snitt stønadslengde 25–66 år»
og «andel som går over seks måneder på stønad».
I rene tall er det 462 personer
som har mottatt sosialhjelp og
av disse er 191 ungdommer.
Likevel kommer ikke Modum
spesielt dårlig ut når man ser på
sosialhjelpsutbetalingene til befolkningen sett under ett.
– Vi er overrepresentert når det
gjelder de i alderen 18–24 år og
de som får sosialstønad ved siden av andre stønader, sier
Nordhagen.

Jon Hovland og Ingunn Dalaker Øderud mener det haster
med å få på
plass et arbeidstilbud,
spesielt for de
Vi er overrepresentert unge sosialhjelpsmottaMenneskenår det gjelder de i
verd
alderen 18–24 år og de kerne.
– Det er nok
– For meg som får sosialstønad
av arbeidsopphandler
ikke ved siden av andre
gaver. Kanskje
dette om at stønader.
kommunen
kommunen skal
også kan inngå
spare penger.
samarbeid med
Det handler om
menneskeverd og at vi hjelper lokalt næringsliv, der de gjør en
ungdom til å bryte en negativ jobb for sosialhjelpen de mottar,
sier Hovland.
spiral, sier Dalaker Øderud.

TEGNING:
Her kan du
se hvordan

Torunn Bratvold
tob@bygdeposten.no

Sju mistet alt i brann

UTFORDRENDE
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Nå blir det nytt på Høgevarde

NETT: Her kommer gode nyheter
for mobilsurfere i sigdal og
Krødsherad: denne uken blir 4gdekningen fra NetCom enda bedre.
Nå gir NetCom høyhastighets
mobilt internett til enda flere
nordmenn. selskapet øker 4gdekningen fra 50 til 65 prosent
gjennom en kraftig utbygging i
mars og april. resultatet blir at
3,2 millioner nordmenn kan surfe
lynraskt på mobilen. denne uken
får sigdal og Krødsherad enda
bedre dekning på 4g, og dermed
kan man surfe med lynraske hastigheter på mobilen via NetComs
4g-nett i et betraktelig større
område i kommunene.
Nye basestasjoner som sender
signaler via 800-frekvensen er
plassert på Hovdekollen ved
Krøderen og vil dekke Noresund,
store deler av Krøderen og området fra Bergshammaren til
Langodden.
I sigdal kommer det tre nye
basestasjoner. de er plassert på
skridunatten, Kodalen i Eggedal
og Bøsetra.

Rettelse
om sykehus

POlITIkk: Bygdeposten skrev
tirsdag at det var et enstemmig
formannskap som gikk inn for et
nytt sykehus på Ytterkollen i
Nedre Eiker, men det stemmer
ikke. sV og sp støttet ikke å gå
inn for Ytterkollen på grunn av at
et sykehus her vil legge beslag på
mye dyrket mark. det som derimot var enstemmig er at man
ønsker et nytt sykehus bygget
mellom drammen og Kongsberg.

Oppsummerte
et aktivt år

kUlTUR: Vestfossen Blanda Kor
avholdt årsmøte på «Ungdomsheimen» i Vestfossen nylig. Årsberetningen forteller at utenom
de ukentlige korøvelsene, i alt 36,
hadde koret som sommeravslutning, weekendtur m/konsert til
Töcksfors i sverige, var med på
konserter i Krokstadelva, i Vestfossen kirke og deltakelse og konserter på Vestfossenmarken og
Jul i storgata. Et noe over middels aktivt år.
Årsberetning og regnskap blei
godkjent, og da noen av korets
mangeårige styremedlemmer
denne gangen ikke tok gjenvalg,
fikk styret denne sammensetningen: Leder Tone Bache, nestleder
mona svendsrud, sekretær Bjørg
Børresen, kasserer rønnaug Fjerdingstad, styremedlem Kaja Klunderud, varamann svein Bøthun. I
tillegg blei det valgt medlemmer
til arrangementskomite, notekomite, revisorer og ny valgkomite.
Korets dirigent er andjeliga Jakovljevic.

SElvlæRT: Torstein Bekken har tatt seg til «alt» han kan. For ham har skolegang vært overflødig.

Hardhaus på 90
Pågangen av utålmodige kunder er ikke
like stor. Torstein
Bekken skulle gjerne
sett han hadde mer å
gjøre.
FOlk: Torstein Bekken sitter i
verkstedet sitt i Døvikveien og
funderer litt på hvordan han skal
reparere gummistøvlene en
kunde nettopp har kommet inn
med. Den erfarne reparatøren,
som yrkesmessige befinner seg
et sted mellom å være skomaker
og møbeltapetserer, liker å bryne seg på nye utfordringer.
Han er akkurat ferdig med å
trekke om et sete til en firhjuling
og er fornøyd med resultatet.

Reparerer nesten alt
– Det er ikke så mange som gjør
dette lenger. Jeg reparerer alt fra
veskereimer og sko til presenninger, forteller Bekken.
Han startet virksomheten i uthuset for et par mannsaldere
siden. Da var han bussjåfør for

Vinnords bilruter og så seg lei på
at setene fra tid til annen revnet
eller ble skåret i stykker. Han
kjøpte seg en stor skomakermaskin og begynte så
smått sin karriere
som selvlært møbeltapetserer.
«Je er itte så for
all denne skolegangen. Je kom
meg så vidt gjennom folkeskolen.
Nei, je er sjølært,
og har jo gredd
meg fint så langt i
livet», sier Bekken
på sin brede dialekt, etterfulgt
av en god latter.
Da NSB overtok Vinnords bilruter fortsatte han som bussjåfør
der. På fritiden hadde han mer
enn nok med å reparere busssetene. Bekken har alltid vært en
«arbeidsmaur» og liker å ha mye
å gjøre. Nå er det mer sjeldent
med oppdrag fra NSB, for de
kjøper heller nye seter. Men seter til snøscootere og andre kjøretøy er han ikke sen om å fikse.

14 søsken
Den godt voksne reparatøren
ble født som eldstemann i en
søskenflokk på 15. På det lille
gårdsbruket bare
50 meter fra grensen til Sigdal, var
det alltid nok å
gjøre. Og besteforeldrene, som også
bodde på gården
Bekken, var betydningsfulle
for
samtlige i den store barneflokken.
Men det var ikke
bare-bare å fø opp
så mange barn, så hver skoleferie måtte han ut for å jobbe på
nabogårdene. Om sommeren
var det slåtten som ventet, om
høsten potetopptaking og annet
innhøstingsarbeid.
– Nei, folk som klager nå i dag,
skulle opplevd hvordan det var
før i tiden. Jeg tror ikke vi kan få
det bedre enn vi har det i dag.
Nei, det tror jeg ikke, understreker han bestemt.

Torstein Bekken
■■Alder: 90 år
■■Bosted: Døvikveien, Åmot
■■Sivilstatus: Gift, en datter, to
barnebarn, et oldebarn
■■Aktuell: Deltar fortsatt i
arbeidslivet

liker rutiner
Klokken er snart 12. Nå skal
han snart inn for å spise middag.
Da er første arbeidsøkt denne
dagen over. Kona Astrid, på snart
90 år hun også, steller fortsatt
hus og mat som den største selvfølge.
– Vi er heldige som har hverandre, sier Bekken og smiler varmt
mens han forteller om det lille
oldebarnet sitt som snart skal
begynne på skolen i Vikersund.
At tidene har forandret seg
enormt siden han selv vokste
opp på Simostranda, tenker han
ofte på. Og han er glad for det
meste av utviklingen som har
skjedd.

Marit Svarverud
redaksjon@bygdeposten.no

Tips oss om en hverdagshelt eller en jubilant. det kan være historien om en person som er hjelpsom, en god venn du setter pris
på. Kanskje det er en person som runder år. Bygdeposten kan ikke skrive om alle, men vi vil ta et utvalg. det er uansett viktig
at dere tipser oss. mange lesere sier de savner mer «gladsaker» i avisa.
Her har dere en god mulighet til å hjelpe oss med det.
Tips oss på e-post redaksjon@bygdeposten.no eller via telefon på 480 86 170.

Siden 2007 har Krødsherad og
Modum hatt felles barnevernstjeneste. Fra høsten i år kommer
også Sigdal inne i dette samarbeidet.
Nanna Nordhagen mener dette er med å bygge opp en mer
solid etat og det høyere faglig
miljø.
– Det er en generell økning i
barnevernssaker over hele landet. Men vi ser at også her har
Modum noen spesielle utfordringer, sier Nordhagen.

Mange spørsmål
Hvorfor stadig flere barn kommer inn under barnevernet på
en eller annen måte, er et spørsmål det fins mange svar på.
Nordhagen mener det er bra at
flere saker avdekkes, fordi det
betyr at flere barn som trenger
det får hjelp.
– Men når det er sagt ser vi

også at flere tar kontakt selv og
ber om hjelp, sier helse- og
sosialsjefen.

Bruker mye penger
Ifølge de nyeste KOSTRAtallene, der kommunene rapporterer inn hvor mye penger de
bruker på forskjellige sektorer,
ser man at Modum har et betydelig høyere utgifter til barnevern enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.
I fjor brukte Modum 8786 kroner pr. innbygger i alderen null
til 17 år på barnevern. Landsgjennomsnittet var på 6830 kroner per innbygger, når man holder Oslo utenom.
I de samme tallene ser man
også at barnevernet i Modum
har flere saker enn gjennomsnittet, selv om bemanningen i
etaten ligger helt på landsgjennomsnittet.

Tidlig innsats
Nordhagen skryter av etaten og
mener de har blitt flinkere til å
komme tidligere på banen. Det
mener hun vil gi gode effekter
på sikt.
– All erfaring viser at tidlig innsats er avgjørende viktig for et
godt resultat. Dette er ofte komplekse saker, som krever høy
kompetanse. Nå ansetter vi en
miljøterapeut som blir nok en
styrking av etaten, avslutter
Nordhagen.

Knut Bråthen
kbr@bygdeposten.no

GARASJEPORTER

VÅRKAMPANJE NÅ!

-25%
Avdeling Buskerud

Ring for gratis befaring og uforpliktende tilbud:

815 00 004

Åpen kundetelefon 08:00 - 16:00

markisemannen.no

Dagbladet Dagen AS
Nettadresse

dagen.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

Å gi rom for sømmelig og saklig diskusjon om kristelige og sosiale
spørsmål.... Å holde leserne godt underrettet først og fremst om det
kristelige liv og arbeid innen vårt eget land, men dernest også så
godt det lar seg gjøre verden over. (fra statuttenes basisparagraf, §4,
uforandret siden 1919)

Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Vebjørn Selbekk

VELLYKKET
En av Norges største og eldste misjonsorganisasjoner
hadde ansatt ny generalsekretær. Ingar Torsvik var en
relativt ukjent person i Normisjon. Dagen fikk tilbud
om intervju med Torsvik kort tid etter at valget var
blitt kjent. Siden han var ukjent, var det viktig å spørre
inngående om hans rolle i sentrale deler av Normisjons
verdigrunnlag. Svarene han gav i denne reportasjen
gjorde at organisasjonen få måneder senere valgte å
annullere kontrakten, mindre enn en måned før han
skulle tiltre.

Bergen
10352

Lesere - papir

23000

Brukere - nett

12000

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

0
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De fem årene han har
pendlet, har Ingvar Torsvik manglet fast menighetstilknytning. Han nekter likevel for at han er
forsamlingsløs:
– Den norske kirke
er min menighet, sier
Normisjons påtroppende
generalsekretær.

Evig
pendler

PÅ FARTEN:
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DAGEN - torsdag 31. oktober 2013
Ingvar Torsvik har

pendlet i over fem
år, og vil ikke gi seg
med det når han
begynner som ny
generalsekretær ved
Normisjons kontor
i Oslo. Da generalsekretær Rolf Kjøde
og styreformann
Tormod Kleiven kom
på privat besøk til
Bergen ble han tent
for oppgaven: – Det
var først i intervjuet
at jeg visste at det
var denne jobben jeg
ville ha, sier han.

Det får bli deres problem.
Tanken deres er nok at de
skal favne alle, men når
du skal favne alt mister du det du
har i hendene.
– Hva mener du selv?
– Jeg har ikke forholdt meg til
det, har ikke tenkt på det.
– Men du er prest i kirken?
– Ja, jeg er prest og har ikke
meldt meg ut. Jeg er ikke blitt utfordret på det. Dette er ting som
jeg synes er vanskelig. Normisjon
har klare statutter på dette og de
har jeg sluttet meg til, sier Torsvik.

FOTO: BirgiT Opheim

Perifer sak

birgit opheim
birgit.opheim@dagen.no

FAKTA
Ingvar Torsvik

Dagen møter Ingvar Torsvik på
Baker Brun på Bergen Storsenter.
Etter å ha forsikret seg om at det
ikke skjuler seg sylteagurk i staffasjen på karbonadesmørbrødet han
har foran seg, er han klar for lunsj
og bli kjent-samtalen som vi har
bedt om på vegne av våre lesere.
Han har noe kunstnerisk ved
seg, Ingvar Torsvik. Noe flerdimensjonalt og asymmetrisk som
det ikke er helt lett å få tak i. Det er
som han ikke helt har landet, ikke
helt er hjemme. Men så er han da
også stadig på farten med hjem og
kone i Sandnes, og jobb i Os utenfor Bergen. Han er indremisjonsgutten som fant sin plass i kirken,
Misjonshøgskole-studenten som
ble lærer, og presten som jobber
som kommunalsjef for oppvekst
og kultur. For å nevne noe.

Nesten misjonær
Spenningen i kirketilhørighet begynte allerede hjemme i Fana i
Bergen, med en mor av bedehusslekt og en far som var aktiv i Den
norske kirke. Selv valgte Torsvik
Indremisjonsforbundets forsam-

◗◗ Ingvar Torsvik (53) begynner som
ny generalsekretær i Normisjon 1.
januar 2014, en stilling han overtar
etter Rolf Kjøde.

◗◗ Har sitt hjem i Sandnes, men pendler til Os utenfor Bergen der han i
dag er kommunalsjef for oppvekst
og kultur.

◗◗ Torsvik er gift med Bente og har tre
voksne barn.

◗◗ Vil fortsette å pendle når han
overtar som generalsekretær i
Normisjon.

◗◗ Er utdannet prest fra Misjonshøgskolen i Stavanger.
◗◗ Har arbeidet som prest, lærer og
rektor og har hatt lederstillinger i
kommune-Norge.

ling Betlehem i Bergen så raskt
han kunne bestemme selv. Fra han
var liten snakket han om å bli misjonær. Det ble han bare nesten.
Fra første januar 2014 skal
Ingvar Torsvik imidlertid lede en
av Norges største misjonsorganisasjoner. Ifølge organisasjonens
egenpresentasjon favner den over
70.000 personer over hele Norge,
inkludert medlemmene i Acta barn og unge i Normisjon. Den
evangelisk lutherske organisasjonen har menigheter i de fleste
storbyer og driver utstrakt arbeid
på bedehus og i husfellesskap.

◗◗ Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon ble i år 2000 slått sammen
til Normisjon.

Normisjon kan vise til 1250 voksenfellesskap, 600 Acta-lag og 270
samarbeidsmenigheter i Den norske kirke, og har om lag 30 misjonærer ute som driver menighetsbyggende arbeid i 10 land.
For Torsvik stod valget mellom
Misjonshøgskolen og Sjøforsvaret.
En lærer på Misjonshøgskolen anbefalte et prøveår der, og han valgte å fortsette da året var omme. Så
fulgte noen hektiske år. Han hadde truffet Bente og giftet seg med
henne. Pionérarbeid i Brasil dukket opp som en mulighet. Ingvar
Torsvik skrev oppgave om landet

– ifølge ham selv hans eneste konkrete befatning med misjon - og
var klar:
– Det var min drømmeplass.
I møte med personalavdelingen
i NMS og spørsmål fra kona som
var nybakt mor, slo han fra seg
tanken:
– En setter ikke misjonskallet
før farskallet, forklarer han.

Ville ikke famlet
Torsvik innstilte seg på prestetjeneste, men tok også pedagogikk
på lærerskolen. Han fikk bytte på
å jobbe halvt som prest og halvt
som lærer. Deretter tok det ene
det andre. Han gikk fra stilling
som klassestyrer til en jobb som
rektor. Derfra bar det til Sandnes
kommune og oppgave som områdesjef for 15 skoler.
At presteyrket skulle være et feil
valg, avviser han:
– Nei, ikke i det hele tatt. Kunne
jeg valgt om igjen ville jeg ikke
famlet meg frem. Å modnes som
mann og teolog var helt uvurderlig for meg. Jeg måtte forholde
meg til virkeligheten og utfordre
barnetroen. For meg har teologien
vært helt enorm.
Likevel er det samfunnsbygger
Torsvik definerer seg som nå. Og

Ifølge Normisjons strategidoku-jobben. De samme negative krefdet oppdraget synes
han er
både organisasjonen åter knyttet til motstand mot endment
ønsker
viktig og spennende.
oppmuntre til lokalt samarbeidring. «What’s in it for me» gjel– Jeg har fått lede
folkDen
somnorske
er
med
kirke «der detder også i kristne organisasjoner.
mye flinkere enn meg
Top-for det teologisk ogKristne er ikke bedre enn andre.
liggerselv.
til rette
putdannede lærere,strategisk».
psykologer ogDokumentet åpnerDe er opptatt av trygghet på egen
arbeidsplass.
kulturfolk.
for at en teologisk situasjon kan Normisjons påtroppende geneHan søkte på andre kommunale
føre til
et større
stillinger samtidig med
at han
tok oppbrudd fra Denralsekretær vil trekke inn den ånnorske om
kirke.
kontakt med Normisjon
ge-Da «vil Normisjondelige dimensjonen når det komsøke Dagen
å finne
neralsekretærstillingen.
vil kirkelige løsningermer til misjonstenkningen:
sammen
medet andre for å unngå – Hvorfor gjør vi det vi gjør? Vil
vite om det likevel var
snakk om
unødig
fragmentering
og margi-vi eller må vi? Er misjonsbefalinkall i bunn. Det svarer ikke Torsvik et direkte ja på: nalisering». Normisjon vil ogsågen en stående ordre, et pålegg el«ta Rolf
initiativ
til et nærmere samar-ler en mulighet?
– Generalsekretær
Kjøde
beid med
andre organisasjoner og Han svarer selv:
og styreformann Tormod
Kleiven
kirker,
på klassisk evangelisk – Misjonsbefalingen gir anledkom på privat besøk
til både
Bergen
grunn,
for å fortelle om luthersk
Normisjon
og og tverrkirkelig påning til å realisere et liv som er
basis av felles
jobben som generalsekretær.
Detforståelse av Bibelenminst like spennende som å ha et
annet liv, sier han.
som
ord».
var først i intervjuet
at Guds
jeg visste
at det var denne jobben
jeg ville
Torsvik
skiller mellom homofiltRadiomenighet
ha. Det gikk på mulighetene
som
samliv og praksis.
finnes i en stor organisasjon,
og er dette en totaltIngvar Torsvik kjente ikke til Nor– For meg
landsstyrets ønskeperifer
om å utvikle
sak. Jeg ønsker å brukemisjons omfattende arbeid da han
første gang orienterte seg i retning
Normisjon.
kreftene i Normisjon på det somorganisasjonen. I intervju med
– Det ble sagt at
du bleJegvalgt
samler.
sier ikke at disse teolo-Dagen i juli fortalte han at han
blant annet på grunn
av din
giske
og lederpraktiske problemene erfikk sjokk da han leste på organikompetanse. Hvordan
ser du på
uvesentlige,
men ethvert forsøk påsasjonens nettside om hvor stort
det å lede et åndeligå arbeid?
løse dem fører til nye dilemmaer.arbeidet var. Samtidig var han
– Det er ikke så stor
forskjell
– Kunne
du viet et homofilt parogså et ukjent navn for lederne
på en frivillig organisasjon
og en
selv?
som rekrutterte ham og misjonskommune når det gjelder
bygge
– Detå blir
en utopi. Det har ikkefolket som han skal lede. Vi spør
organisasjon. Det vært
er deensamme
problemstilling. Hvis detpendleren om hva som er hans
mekanismene, de samme behov
blir det, så har jeg mange tanker
for å bli sett, utfordret og mestre
om det, men jeg hadde ikke kommet i den situasjonen, presiserer
han.
Dagen ønsker å vite hva som får
Ingvar Torsviks hjerte til å svulme.
– Når mennesker plutselig får et
glimt av hva det går i, og får øye
på seg selv.
Den kommende generalsekretæren nekter å utdype, men gir
likevel et hint:
– Kristendommen er ingen
forstandsreligion, men en åpenbaringsreligion. I det øyeblikket
du får øye på Gud vil du få øye på
mennesker.

hjemmemenighet etter fem år på
farten.
– Det er kirken, Den norske.
Vi har gått i en del menigheter,
ikke minst radiomenigheten,
smiler Torsvik. Blomvåg kirke i
barndommens
sommerparadis, Øygarden,
der foreldrene
hans er fra, er
et av gudshusene som han og
kona har vært
innom om søndagene. Han
nevner
også
Bymenigheten
i Sandnes, men
vedgår at det
ikke er ofte han
viser seg der. I dag har han ingen
engasjement i hjemmemenigheten.
– Hvorfor har du ikke engasjert
deg der når du er hjemme i helgene?
– Jeg har mer enn nok arbeid.
Det hadde blitt for fragmentert, og
jeg hadde ikke fått det til.
– Regner du det som en svakhet
at du ikke har en hjemmemenighet?
– Ja, helt klart.

’’

– Er dette noe du har savnet?
– Ja, absolutt.
– Kunne du ha prioritert annerledes for å få det til?
– Det kunne vi, men jeg står ved
valget som vi har gjort.
– Er du i
praksis menighetsløs?
–
Overhodet ikke, svarer
Torsvik.
Han
viser til de ulike
forsamlingene
som han går i
og peker på leder nett verket
i Sandnes som
han er del av. En
ingvar TOrsvik
gang i måneden
kommer flere
menn sammen og snakker om å
være leder og menneske.
– Jeg kaller dem for heia-gjengen. Der kan vi snakke om alt
mulig, også åndelige ting, og ikke
minst jobb.

Misjonsbefalingen
gir anledning til å
realisere et liv som
er minst like spennende som å ha et
annet liv.

Er ikke blitt utfordret
Når Dagen vil vite hvordan Normisjon-generalen vil beskrive seg
selv teologisk, begynner han med
å vise til litteratur:
– Jeg har vært veldig nøye med

KIRKEPENDLER: – Vi har gått i en del menigheter. Ikke minst

radiomenigheten, forteller Ingvar Torsvik, påtroppende generalsekretær i Normisjon. FOTO: BirgiT Opheim

hva jeg har lest og hvilke teologiske skrifter jeg skulle bruke da
jeg la opp teologistudiet. Du blir
påvirket av det du leser og formet
av tanker du møter. Det har vært
Aksel Valen-Sendstad og Ivar P.
Seierstad, konservative teologer.
Jeg har sansen for teoriene innenfor konservativ og pietistisk kristendom, men synes vi er for lite
rause i forhold til uttrykk og hvem
vi tar med inn. Dette er rart når vi
vet hvor raus Vårherre er.

Den norske kirkens bevegelse
«til høyre og venstre samtidig» har
den påtroppende generalen likevel
lite tro på. Han mener det kirken
prøver på er umulig. Likevel kunne han selv vært ansatt der:
– Klart jeg kunne vært prest.
– Åtte av tolv biskoper går inn
for kirkelig vigsel av likekjønnede
par?
–
forts.
sideside
24
forts.
neste

Liker Leonard
Selv gleder Ingvar Torsvik sine
medmennesker med musikk, og
tar gjerne frem gitaren når det
måtte passe. Den jødiske låtskriveren og sangeren, Leonard Cohen, kjent blant annet for sangen
«Halleluja», er en favoritt:
– Jeg har alltid lurt på hva jeg
skal bli når jeg blir stor. Sangen «If
it be your will» av Leonard Cohen
møtte denne uroen i meg og bekreftet det jeg har visst hele tiden,
at «det er en tid for alt» og at «jeg
ikke kan vite hva som vil lykkes,
eller om begge deler er like gode»,
skriver han i en epost til Dagen
som han sender etter intervjuet.
Ett spørsmål har forblitt ubesvart.
– Du har meldt at du ikke kommer til å flytte til Oslo. Trives du
med pendling?
– Bente driver frisørsalong og
den er noe stedbundet. Jeg liker
meg der jeg er og har nettverket
mitt i Sandnes. Mye av min jobb
skal være mot ledere som driver
Normisjon på ulike nivå, og det
kan godt kombineres med pendlertilværelsen. DAGEN.

HAVSTRIL: I hele oppveksten tilbrakte Ingvar Torsvik sommermånedene i Øygarden der begge foreldrene er fra. Her fikk han se tøffe
fiskere «spytte ut snusen» og bøye kne på bedehuset. – Å høre dem komme med enkle, litt barnlige vitnesbyrd gjorde at jeg forstod
at det var hold i det foreldrene mine snakket om, forteller han. foto: ottAr vik

UTFORDRENDE
Fagskolen Oslo International Bible College hadde
ved inngangen til 2013 en tilsynssak hengende over seg.
Skolen, som på folkemunne ble omtalt som en bibelskole,
ble beskyldt for å ha brutt skolelovverket på en rekke
punkter. Vi dekket saken og måtte ta en rekke etiske
valg. Dette var alt fra å vurdere kilder som ville være
anonyme til intervjuobjekter med en uklar agenda.
Spesielt vanskelig ble det når grunnleggeren røk uklar
med rektor, som også var hans egen sønn. I løpet av
året har det kommet og gått en rekke styremedlemmer.
På ett tidspunkt ble en av journalistens beste venner
styremedlem, noe som gav en ekstra etisk utfordring.
Enden på visa var i 2014 at NOKUT-rapporten kom
og slaktet skolen på nesten alle tilsynspunktene og
umiddelbart flyttet elevene over til en annen skole.

8 Nyheter

DAGEN - fredag 8. november 2013

Bror står mot bror og
far mot sønn i OIBC
Lillebror Simon er rektor på
bibelskolen, mens storebror
Richard sammen med sin far
prøver å ta fra ham styringa.
Nå møtes de sannsynligvis i
retten.
Stein GudvanGen
stein.gudvangen@dagen.no

Striden går videre om hvem som
skal bestemme over Oslo International Bible College (OIBC) i Lørenskog.
Siste del av sagaen ser nå ut til
føre de stridende parter til Nedre
Romerike Tingrett. Tirsdag leverte advokat Roy Gunnar Johansen i
Trondheim på vegne av tre klienter en stevning til tingretten med
krav om midlertidig forføyning
mot OIBC. Bak den står Richard
Larsen sammen med styremedlemmene Joselito Dagal Torres og
Rechelle Bandala Molina. De begjærer at vedtak gjort i styret 24.
oktober kjennes ugyldige.
Richard Larsen er eldste sønn
av skolens grunnlegger og tidligere rektor Finn Henrik Friis Larsen. Han er samtidig storebror til
nåværende rektor Simon Larsen.
Styreleder Øystein Herskedal
kommenterer stevningen slik:
– Jeg anser dette som en del av
kampen om makten i OIBC som
har pågått i lang tid.

I FARE: Studentene ved Oslo International Bible College står i fare for å miste skolen sin. Det skjer dersom bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet strykes. FOTO: DAGEN Arkiv

– Ugyldig vedtak
I korte trekk handler striden nå
om gyldigheten av oppnevnelsen
av nye styremedlemmer.
– Mine klienter mener at Molina er blitt presset ut av styret på
en ulovlig måte, skriver advokaten
Johansen i en e-post til Dagen.
Styreleder Herskedal benekter
dette.
– Jeg har aldri bedt henne om
å trekke seg, repliserer han og sier
de ansatte fremmet mistillitsforslag mot Molina og valgte Øyvind
Kleiveland i stedet.
Både Torres, som er studentenes representant, og Molina hevder de ikke fikk varsel i tide til
styremøtet 24. oktober. De fikk
derfor ikke nok tid til å sette seg
inn i sakene som var oppe, og ifølge advokat Johansen var ingen av
dem med på dette styremøtet.
Johansen sier videre at det bare
var to personer igjen i styret da
Molina var ute av bildet, Herskedal og Torres, slik at styret da uansett ikke var vedtaksdyktig lenger.
Herskedal mener de ansattes
valg av Kleiveland løste dette. Styret er nå også supplert med Roar
Flatmoen. Det er prosessen med
styresuppleringen saksøkerne ønsker å omstøte.

Far og sønn sammen
Etter det Dagen erfarer, står Finn
Henrik Friis Larsen sammen med
sin eldste sønn Richard (38) i
kampen om OIBC-makta, selv om
faren ikke formelt er en av saksøkerne.
I realiteten står da bror mot
bror og far mot sønn, siden styre-

FAKtA
Oslo International
Bible College
◗◗ Oslo International Bible College
ble grunnlagt i 1993 av pastor
Finn Henrik Friis Larsen. Skolen
er med sine 120 elever en av
Norges største bibelskoler. Det er
bare utenlandske studenter ved
skolen.
◗◗ Bibelskolen (formelt en fagskole)
har i over ett år vært under tilsyn
av Kunnskapsdepartementet, og
vil være under tilsyn av Nokut
fram til våren.

LILLEBROR: Simon Friis Larsen
er rektor ved Oslo International Bible College som er blitt
stevnet av hans eldre bror,
med støtte fra faren.
FOTO: OslO iNTErNATiONAl BiBlE COllEGE

FAR: Grunnlegger og tidligere

rektor Finn Henrik Friis Larsen
støtter sin eldste sønn som
har stevnet Oslo International
Bible College der den yngste
sønnen nå er rektor.

STOREBROR: Richard Larsen er

blitt aktør i striden om Oslo
International Bible College
ved at han sammen med to
styremedlemmer har stevnet
skolen. FOTO: PrivAT

FOTO: sTEiN GuDvANGEN

leder Herskedal er rektor Simon
Friis Larsens nære allierte.
Deres ønske om ro rundt OIBC
ser imidlertid ut til å falle i fisk når
de nå stevnes for retten. Dagen vet
at det nå er sterk frykt i skoleledelsen for at Kunnskapsdepartementet skal holde tilbake tilskuddet til
driften grunnet all uroen rundt
styret.
Solberg-regjeringens justerte
statsbudsjett legges fram i formiddag. Departementet har i møter
gjort det tydelig for OIBC-styret
at skolen ikke uten videre kan

kalkulere med statstilskudd for all
framtid. I dette lyset kommer stevningen mot styret svært ubeleilig.

Millioner på spill
Departementet har holdt tilbake
tilskuddet til OIBC flere ganger,
sist i juli. I august fikk skolen noe
forsinket utbetalt tilskuddet for
andre halvår.
Neste utbetaling skjer normalt i
januar 2014 etter at det er sendt ut
tilskuddsbrev i desember.
I den rødgrønne regjeringens
budsjettforslag ligger OIBC inne

med 8,1 millioner tilskuddskroner
for 2014, 300.000 kroner mer enn
for inneværende år. Uavhengig av
om den nye regjeringen har beholdt denne posten i sitt budsjett,
kan departementet rent administrativt velge å holde tilskuddet
tilbake på nytt. Dette er departementets ris bak speilet.
Faller tilskuddet bort, er det full
stans for skolen. Da står 120 utenlandske studenter uten noe studietilbud. DAGEN

◗◗ I september fikk nå avgått rektor
Friis Larsen og forrige styreleder
Karl Axel Mentzoni kraftig kritikk
for dårlig økonomisk styring og
uklare formelle forhold.
◗◗ Blant ankepunktene er overføringer til Privilegium Limited som
kan tyde på skatteunndragelser.
Forholdene har medført tillitssvikt
mellom nåværende styreleder
og Friis Larsen, men også splid
i Friis Larsen-familien. Sønnen
Simon Friis Larsen har overtatt
som rektor.
◗◗ Nå saksøkes skolen av Richard
Larsen, Simons eldre bror, og to
styremedlemmer.
◗◗ Styremedlem Øyvind Kleiveland
er medpastor i Bærumskirken
der Dagens journalist, Stein Gudvangen, er medlem. Kleiveland
er tidligere journalist i Dagen.
Han er ikke kilde til noe Dagen
har skrevet om konflikten rundt
Regnbuen Kristne Fellesskap
eller OIBC.

UTVIKLING
I løpet av 2013 har Dagen delt opp redaksjonen i en
avdeling for kristenliv og en avdeling for samfunn. Dette
har gjort det redaksjonelle arbeidet mer målrettet og

lettere å holde oversikt over nyhetsbildet. Samtidig er det
innført rutiner for kompislesning for å heve kvaliteten på
artikler som kommer på trykk.
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Dagbladet
Nettadresse

db.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

AS Dagbladets formål er å drive det i Oslo utkommende dagblad av
samme navn, idet dette skal fortsette som et uavhengig venstreorgan
for frisinnet og fremskrittsvennlig politikk i nasjonal, sosial og
økonomisk henseende. Selskapet skal også kunne drive forlag og
annet beslektet virksomhet. Virksomheten skal ikke tjene privat eller
personlig interesse av noen art.

Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Oslo

80028

319000

1375000
22
0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør John Arne Markusen

VELLYKKET
Da journalist John Rasmussen, småbarnsfaren
som ble dødssyk av kreft, skrev om sitt møte med Nav
i Magasinet, ble mennesker over hele landet opprørte.
I dagene som fulgte stilte vi spørsmål om hvordan
Nav-reformen fungerer i praksis sju år etter etableringen
av en felles etat for sosialtjenesten, arbeidskontorene og
trygdeetaten.
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Vi brakte intervjuer med statsråder og
opposisjonspolitikere, og gjennom vår egen nettløsning
mottok vi over 700 leserberetninger fra Nav-brukere.
Gjennom deres erfaringer kunne vi påvise store
forskjeller mellom regelverk og praksis.

UTVIKLING
Meningsstoffet – kommentarartikler, debattarenaen
vår og ideer-artiklene på kultursidene, er en del av
“Dagbladets DNA”.
I 2013 etablerte vi en egen digital landingsside for
meninger. Alt som publiseres på papir i dag innenfor
denne kategorien, publiseres også på db.no/meninger.
Landingssiden er slik designet at vi også får plass til
elementer som papirvirkeligheten ikke kan fange opp:
Spontane nettkommentarer fra våre lederskribenter.
Blogger fra eksterne som vi kan trekke inn i vårt univers.
Det har vært viktig for oss å gjøre meningsstoffet
brukervennlig alle plattformer, fra store pc-skjermer til
små mobilskjermer.
I "Null CTRL" testet Dagbladet informasjonssikkerheten i Norge
og avslørte sviktende datasikkerhet. Serien har fått flere priser.

UTFORDRENDE

PRISER

Kommentarfeltene er godt og viktig lesestoff, men de
er utfordrened å drifte og krever god og tett moderering.
Vi har nå stengt kommentarfeltene nattestid. Vi har
endret avtalen med selskapet Interaktiv Säkerhet (IS) i
Sverige som nå sørger for at innlegg som bryter med våre
debattregler slettes innen en halv time (mot tidligere
en time). I februar i år startet vi med et team på fem
Dagblad-veteraner som skal oppmuntre til god innlegg
og gi konstruktiv motstand. Vi står fortsatt fast på retten
til å være anonym. Vi ønsker selvsagt også at flere skriver
under fullt navn, men mener det er god grunn til å holde
på en over hundre år lang tradisjon for mulighet til
anonymitet i samfunnsdebatten.

• Den Norske Dataforening deler hvert år ut priser
til mennesker og organisasjoner som har gjort
seg bemerket i IT-miljøet i Norge det siste året.
Årets IT-Sikkerhetspris gikk til Dagbladet for
reportasjeserien «Null CTRL».
• MBL: Under den årlige prisutdelingen i Bergen vant
Dagbladet prisen "Årets nyhetssak" for "Statsbudsjettet
2013 -dekningen".
• I tillegg fikk Dagbladet Magasinet utmerkelsen
“exellence” for reportasjen “Isdronninga” i klassen
“Årets forbrukersak”.
• European Digital Media Awards: prisene skal fungere
som en hyllest til utmerket arbeid innen elektroniske
medier, nett-tv, mobil, nettbrett, sosiale medier og
grafikk.
• Dagbladet vant to priser i kategoriene «Cross Media
Editorial Coverage» og «Online Video» - begge for
Dagbladets dekning av 22. juli-rettssaken.
• Scandinavian News Design: Vi mottok et gull for en
bildedokumentar om barn i norske flyktningemottak
og en “Award of Excellence” for en featureartikkel om
ondskap.
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Mediehuset dittOslo skal bygge verdier og lønnsomhet ved å skape,
utvikle og tilby nært og vesentlig redaksjonelt og kommersielt innhold
i flere mediekanaler. Vi skal være en aktiv samfunnsdeltaker, også
utenfor mediehuset.

Redaktørens
tilbakeblikk
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Lesere - papir

148000

Brukere - nett

0
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KlAR fOR mUSiKKfEST

Ansvarlig redaktør Tore Bollingmo

15000

Klagesaker til PFU

side 12 OG 13

frOgnEr - St. hanShaugEn
gaMlE OSlO - grünerløkka - sagene
● tips@dittOslo.no ● dittOslo.no

«munch-museet til
Bjørvika ble til slutt
SVs trumfkort»

løKKA-BAND PÅ TOPP
side 16 OG 17

LedeR side 3

VELLYKKET
Løft Tøyen er en fellesbetegnelse på en rekke
beboerinitiativ på Tøyen, som gikk sammen våren 2013
for å få til endring i området rundt Tøyen. DittOslo
har fulgt saken i en årrekke, siden det første gang ble
bestemt å flytte Munch-museet til Bjørvika i 2007.
Saken har siden blitt en politisk kasteball, med en rekke
motstridende vedtak og utsatte saksbehandlinger.

Krisepakke til Tøyen

FOTO: HeGe BJØRNsdATTeR BRAATeN

Ny kulturskole, nytt badeland, nye museer, og 600 færre kommunale boliger. Slik blir «nye» Tøyen etter at SV og
byrådet inngikk en avtale for Tøyens framtid denne uka. Prisen er at Munch flytter til Bjørvika. side 4, 5 OG LedeR

NY RESTAURANT
PÅ TOPPEN AV BARCODE

side 18

UTFORDRENDE
Mediehuset dittOslo var ledende gjennom hele
året på å dekke den såkalte ransbølgen som rammet
hovedstaden. Vi skriver helt bevisst «såkalte», fordi selve
bruken av ordet ransbølge ble gjenstand for debatt i seg
selv.
dittOslo har gjennom flere år drevet journalistikk på
saksområdet og, både i 2011 og 2012 ble ordet ransbølge
brukt. Rett etter skoleferien intervjuet vi en 15 år gammel
gutt og hans mor anonymt. Han var blitt ranet to ganger
i 2013 av det som ble beskrevet som jevnaldrende. Typisk
nok ville ransofferet være anonymt i møtet med avisen.
Å stå frem som ransoffer er forbundet både med skam
og med frykt for gjerningsmennene. Likevel mente vi det
var viktig å fortelle et ransoffers historie.
Vår journalist oppsøkte og oppnådde også kontakt
med en av gjerningsmennene i flere av ranene. Han sa
seg også villig til å fortelle sin historie anonymt.

12 ● NYHETER

Torsdag 21. November 2013

dittOslO.nO

Kartlegging og belysning av stier og veier

Vil belyse ransutsatte strøk
Bydel Ullern vil ha
publikums hjelp til å
kartlegge stier og
gangveier i bydelen,
samt tips om hvor
belysning må til.

ransbølgen
Vidar Bakken

vidar.bakken@dittoslo.no

ULLERN: – Etter alle ranene i
Oslo er det akutt dagsaktuelt
med bedre belysning der det er
mulig. Nå ber vi publikum om
hjelp. Hvor er det mest nødvendig å få god belysning, spør
leder av bydelsutvalget i Bydel
Ullern, Carl Oscar Pedersen
(H).
En 15 år gammel gutt fra Ullern ble ranet to ganger i år. Det
var i området Madserud, bak
Frognerparken.

Møter en mørk vegg
Vi treffer Pedersen ved under

!

Etter alle
ranene i Oslo
er det akutt
dagsaktuelt
Carl OsCar Pedersen
BU-leder Bydel Ullern

gangen til Hoffsveien med inngang fra Jarlsborgveien.
– Her kommer skolebarna og
andre inn i en godt belyst tunnel men møter bokstavelig talt
veggen på andre siden. Når de
kommer ut av tunnelen går de
inn i et totalt mørke om morgenen eller ettermiddagen. Dette
er mye benyttet gangvei som
snarlig må få belysning, understreker Pedersen.

Oppdaterer
– Det er flere slike steder og det
er også mange vi ikke vet om.
Bydelen er i ferd med å oppdatere kartgrunnlaget med inntegnede gangveier, turstier og
snarveier. Måler er å få god
oversikt over offentlige og private gangområder som er til

MØTER VEGGEN: Tidlig morgen eller sen ettermiddag går barna fra en opplyst tunnel under Hoffsveien
FOTO: VidaR BakkEN
og inn i totalt mørke på gangstien. Det vil Carl Oscar Pedersen gjøre noe med.
allmenn bruk. Da vil vi kunne
skilte disse og sørge for å opprettholde kvalitet og ikke minst
belysning av stiene der det er
nødvendig, sier Pedersen.

Bedre sikkerhet
Bydelslederen håper at initiativet vil bidra til å skape bedre
sikkerhet og gi følelse av større
trygghet når dårlige opplyste

gang- og oppholdsområder blir
oppgradert.
– Da trenger vi som sagt hjelp
fra publikum. Vet du om steder
som trenger bedre belysning,
også på vanlige veier og møteplasser, så er det bare å ta kontakt med bydelen. Eller vet du
om stier som ikke er inne på
noe kart, ta uansett kontakt på
mail bu-leder@bun.oslo.kom-

mune.no eller postmottak@
bun.oslo.kommune.no
Han oppfordrer også velforeninger, skoler og andre til å
delta for å få flest mulig involvert i prosessen.
– Til slutt vil vi lage en prioritert liste etter hvor behovet for
belysning er størst, sier Pedersen.

Helge, Berndt, Knut og Magne Jostein
er rammet av demens.
Det er bare en av dem som er syk.
Det er ikke mulig å se hvem som har demens, og det er litt slik en av vennene
til Magne Jostein beskriver det også. «Det er som å se et menneske forsvinne langsomt.
Du kjenner igjen vennen din, men han blir borte for deg.» Venner opplever både sorg
og redsel, for det er først på nært hold at vi ser hvor skremmende denne sykdommen
er. Det er lett å få følelsen av at det ikke er noe vi kan gjøre, men det er det. Du kan
fortsatt være den vennen du alltid har vært. Det er egentlig så enkelt.
Vi jobber for at alle som blir rammet av demens, enten direkte eller indirekte skal
få hjelp og ha god livskvalitet. Som medlem i Nasjonalforeningen for folkehelsen vil
du ikke bare støtte en god sak, men også komme i kontakt med våre lokallag og få
tilgang til mange tilbud. Det finnes enkle tiltak som nytter, og noe av det viktigste
er å snakke om utfordringene. Vi tilbyr fellesskap og åpne telefonlinjer for alle
som har spørsmål. Dessuten jobber vi for å finne løsningen på gåten rundt demens,
slik at færre blir syke, og at Magne Jostein kanskje hadde fått mer tid med både
bandet og kameratene sine.

Demens kan ramme alle. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
Bli medlem av Nasjonalforeningen for folkehelsen ved å sende
sms BLIMED til 1960 eller gå inn på nasjonalforeningen.no
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En av de to guttene som ble ranet i Madserud i september ble også ranet i det samme området i mai. Vi snakket
både med gjerningsmenn, ofre og andre Oslo-borgere om hvordan ransproblemet burde gripes an.

UTVIKLING
Vi prøver hele tiden å finne nye journalistiske grep
eller stoffområder som hjelper oss til å fortelle gode
historier om Oslo og som hjelper oss til en bedre dialog
med leserne våre. Protokollene er nevnt som et eksempel
for å øke brukerinvolveringen.
En helt ny serie som Mediehuset dittOslo startet på
tampen av 2013 var #oslojobb. Her følger vi Oslo-folk
med alle slags yrker og gir leserne et innblikk i deres

hverdag, og vi inviterer leserne til å bruke hashtag
#oslojobb på twitter og instagram for å fortelle sine
historier.
Levende bilder er et satsingsområde for Mediehuset
dittOslo, alle journalister får video-opplæring, og i 2014
har vi som mål å ha 7.000 visninger av video/web-tv hver
uke.
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Dagsavisen
Nettadresse

dagsavisen.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

"Selskapets formål er å utgi avisen Dagsavisen, herunder delta
i aktiviteter forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og
uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om
frihet, demokrati og likeverd."

Oslo

Opplag - papir

23065

Lesere - papir

87000

Brukere - nett

49000

Klagesaker til PFU

3

Fellelser i PFU
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tilbakeblikk
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UTFORDRENDE

suksessgruppa
donkeyboy:

– drammen er
det nye oslo
kultur side 60–61

Fra sommeren og ut året var det et press mot
pressestøtteordningen fra borgerlige politikere. I
leserbrev og offentlige debatter ble det rettet til dels
hard skyts mot Dagsavisen. Enkelte politikere uttalte
offentlig at Dagsavisens journalister ”burde skjelve i
buksene” og frykte for jobbene sine. Dette skapte flere
problemstillinger, og førte til et betydelig krysspress
mot vår redaksjon midt i de viktige valgmånedene
for vår politisk engasjerte avis. Vi måtte prioritere
knallhardt for å fjerne belastningen fra reporterne,
og i størst mulig grad benytte våre redaksjonelle
ressurser til å lage best mulig valgavis, uavhengig av
avisens egne interesser. Sentralt i våre vurderinger sto
lesernes behov. Vi vurderte det slik at spørsmål rundt
pressestøtten sannsynligvis var viktigere for oss selv
enn for våre lesere. Derfor ble pressestøttedebatten i
all hovedsak håndtert gjennom meningsytringer og
tilsvar i andre medier fra Dagsavisens toppledelse, mens
politisk avdeling forfulgte andre og for leserne større
valgkampsaker.

30

Jan
bøhler

lYdHørt side 38–39

lørdag 7. september 2013

Sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm

Dagsavisen bar fra forsommeren til etter valget
vignetten ”valgavisen” på vår førsteside. Det forplikter.
Gjennom tøffe prioriteringer klarte vår lille redaksjon å
være ledende på flere av de viktigste sakene fram mot, og
etter, stortingsvalget. Våre reportere og kommentatorer
tilbringer mer tid i nærheten av politikerne enn mange
andre redaksjoner med langt større ressurser.

Groruddiggeren

VIn side 40–41

l West pÅ lørdag side 22
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Vin til dunkle
høstkvelder

SKRIVER AVISHISTORIE I DRAMMEN:

foto: cornelius poppe, ntb scanpix
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Tilbake til
Fremtiden
13 år etter sin død gjenoppstår Fremtiden i
drammen. stolt fortid møter spennende
fremtid i dagens historiske førsteutgave av
dagsavisen Fremtiden.

Lise Christoffersen (Ap), Per Olaf
Lundteigen (Sp) og Lena Reitan (SV)

endelIg storbyløFt:

Fjell får
15 millioner
saMFunn side 12

FortIden og
FreMtIden: Jens
Olsen (t.h.) gikk
med Fremtiden
på 30-tallet. Nå
ønsker den nye
redaksjonen
velkommen til en
ny fremtid.

skulle pÅ
jobbIntervju:

jobbet gratis
hele dagen
saMFunn side 10–11

leder side 2, koMMentar side 5, 38,39, draMMenssIder side 12, 14, 15, 16, 17,
portrett side 28, 29, 30, 31, kultur side 60, 61, navn I nyHetene side 80

Vinteren

VING PRESENTERER:

Drømmestrender

2013/2014
#1 THAILAND
#2 ARUBA #3 MEXICO
#4 CUBA #5 GAMBIA
#6 BALI
#7 MALDIVENE
#8 SEYCHELLENE
#9 MAURITIUS
#6 SRI LANKA
#11 DUBAI #12 HAWAII
#13 ST. MARTIN

tlf. 088 88

ving.no

UTVIKLING
31. august 2013 relanserte Dagsavisen den nedlagte
drammensavisen Fremtiden som en utgave av vår avis.
For første gang i Norge kom en riksavis ut med en
egen sonet utgave for et lokalmarked utenfor Oslo. En
redaksjon på fem medarbeidere i Drammen kan bytte
inntil 12 sider daglig fra Dagsavisens hovedutgave i
lokalutgaven som heter Dagsavisen Fremtiden.

Fagbladet
Nettadresse

fagbladet.no

Frekvens

Fagblad

Utgivelsessted/hovedkontor

Formålet med Fagforbundets blad er å holde medlemmene informert
om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse
situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til
debatten rundt forbundets hovedstrategier. (Fra formålsparagrafen)

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Kirsti Knudsen

VELLYKKET
Avfallsortering kunne gitt miljøvennlig energi eller
nye produkter, men søpla blir fraktet hundrevis av mil.
Avfall går fra Storbritannia til Oslo, mens avfall fra
Drammen blir kjørt forbi anlegg i Oslo og Fredrikstad
på vei til Sverige. Samtidig importerer Fredrikstad fra
Sverige. Dette er en ellevill kamp om søpla, styrt av
markedet. Vi ga leserne en oversikt over det elleville
avfallsmarkedet, inkludert avfallsgrafikk i nettversjonen.

UTFORDRENDE
Fire av fem lesere er kvinner. Disse ville vi løfte fram i
vår markering av stemmerettsjubileet.
Gjennom caser, fakta og kommentarer viser vi
hvordan kvinner henger etter, for eksempel ved at
pensjonsgapet er like stort for unge som for gamle og at
Norges beste helsefagarbeidere avspises med deltidsjobb.
Vi utviklet et Likestillingsspill (papir- og nettversjon) for
å få fram fakta og historikk på en enkel, underholdende
og interaktiv måte.
Vi brukte kun kvinner som kilder gjennom hele
bladet.

Opplag - papir

Klagesaker til PFU

Fellelser i PFU

Oslo

336756
0
0

PRISER
Fagbladet og journalist Titti Brun fikk i 2013 hederlig
omtale under utdelingen av Fagpressens nystiftede
gravepris, for reportasjene om den private institusjonen
Parat Omsorg.

TEMA: Avfallsmarkedet

D

et gikk 948 lastebiler med
sortert avfall fra Drammensregionen til Sverige i fjor.
Samtidig ble avfall fra Irland
skipet inn til Borg havn i
Fredrikstad for å gjenvinnes til varme på
Frevar, mens Oslos anlegg på Klemetsrud
går på avfall fra innbyggere i Leeds
og Bristol i England.
Det er markedet som rår når
avfallet ditt skal gjenvinnes.
Forbrenningsanleggene må
underby hverandre i
kampen om å få avfall,
mens avfallsmek-

lerne kontinuerlig leter etter de avtalene som
gir maksimal profitt. Resultat: Mil på mil
med tungtransport, båtlaster over Nordsjøen
og forbrenningsanlegg som sliter med å
produsere konkurransedyktig energi.
90 lass om dagen
Når sjåfør Kåre Bye passerer gjenvinningsanlegget til Oslo kommune, har han fortsatt
150 kilometer igjen til endestasjonen Åmotfors i Sverige. Biler lastet med matavfall fra
Drammens-regionen går helt til Linköping.
På veien passerer de Borg havn i Fredrikstad,
der 2600 tonn irsk avfall ble losset i fjor. Fra
Moss havn kommer ukentlig 30 trailere med

restavfall skipet inn fra England. Søppelet
skal brennes i Oslo.
Totalt eksporterte Norge 800.000 tonn avfall i fjor. Det tilsvarer rundt 90 lastebiler
hver eneste dag. Samtidig sliter norske anlegg med å få avfall nok til å opprettholde
produksjonen.
Tenker bare pris
– Tenk tjeneste, ikke fortjeneste, oppfordrer
Frevar-direktør Fredrik Hellstrøm. I Fredrik-

<

Lastet med 25 tonn avfall legger Kåre Bye i vei til Sverige. Han kjører et
av nesten 1000 årlige lastebillass fra Drammen til Sverige. Samtidig må
norske forbrenningsanlegg importere avfall for å holde hjula i gang.

En ellevill kamp om avfall
Tekst: OLA TØMMERÅS og NINA BERGGREN MONSEN Foto: WERNER JUVIK
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UTVIKLING

Fagforbundet
runder ti år

– Stine har vært med like lenge

Foto: Kjetil Alsvik

Fagbladet utgis i fire versjoner, der noe stoff er felles
for alle og noe retter seg spesielt mot medlemmer i de
ulike yrkesfaglige seksjonene. I anledning forbundets
og bladets tiårsjubileum, laget vi ett felles blad. Det var
en nyttig øvelse for oss, der vi var nødt til å tenke nytt
angående stoffutvalg og vinklingen på det yrkesfaglige
stoffet. Dette ble også startskuddet for en omlegging av
arbeidsrutinene i redaksjonen, med økt teamarbeid på
tvers av tidligere ansvarsområder.
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Fanaposten
Nettadresse

fanaposten.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Fanaposten er partipolitisk fri og uavhengig lokalavis som skal være
relevant og dekke det som skjer i søndre bydeler i Bergen, Fana og
Ytrebygda.

Opplag - papir

4403

Lesere - papir

16500

Brukere - nett

3000

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk

0

PRISER
• Tre Awards of Exellence i European Newspaper
Awards, Special Pages og Local pages

Ansvarlig redaktør Ståle Melhus

Rasmus på loffen

Leder 12 timer
med strikke-tv

■ Helene Telnes Helle og Maja Brandt Olsen
reddet snømusungen de har kalt Rasmus fra
å bli kattemat. De trodde først det var en
røyskatt. – Katten hadde nok tenkt seg en
røyskattmiddag, men vi jaget den vekk, sier
jentene som har tatt seg av den lille krabaten.
Se side 3

VELLYKKET

■ Rebecca Nedregotten Strand fra Grimen skal
i kveld lede 12 timers direktesendt strikke-tv på
NRK2. – Det kjekkeste jeg vet med strikking, er
å få strikkede gaver, sier programlederen.
Se side 26

fredag

Fanaposten har gjennom 2013 fulgt tett opp
planene om å etablere godshavn utenfor Bergen
lufthavn Flesland. Vi har presentert planene, og satt
fokus på konsekvensene en eventuell etablering vil ha
for nærmiljøet. Planene har møtt stor lokal motstand
fra såvel innbyggere som vil miste hus og hjem,
luftfartsmyndighetene og ikke minst brukerne av en
fremtidig godshavn. Artiklene har ført til folkemøter og
en massiv lokal mobilisering mot planene.

1. november 2013 • Uke 44 • nr.
LØSSALG kr. 20 • 36. årGAnG

Mange måtte snu i døren
■■Bystyresalen full ■ Vedtok strategi om havn på Flesland
Gjerde
til besvær

■ NORDÅS: I februar
skrev Fanaposten om det
falleferdige gjerdet mellom
Nordåsvegen og Fritz C.
Riebersveg. Kommunen
tok ansvar, og gjerdet ble
fikset. Nå er gjerdet igjen
ramponert og må fikses
på ny.
Se side 8 og 9

Tidesjef blir
ny banksjef

■ FANA: Konsernsjef i
Tide ASA Lisbet K. Nærø
er ansatt som ny administrerende banksjef i Fana
Sparebank. Hun overtar
for Nils Martin Axe når han
går av med pensjon i mai
neste år.
Se side 8 og 9

» Det er
uverdig og
udemokratisk
at ikke alle som
ønsker å overvære bystyrets
møter får plass.

UTFORDRENDE
Vi har gjennom en artikkelserie vi har kalt "Når
livet blir snudd på hodet" fortalt om mennesker som
har opplevd omveltninger i livene sine. En av sakene
som ble svært godt mottatt av leserne var historien
om familien til 9 år gamle Ingrid Høiaas som ble syk
og døde av leukemi. Familien fortalte åpenhjertig om
sykdomsperioden og datterens sykdom, og fikk stor
støtte fra leserne.
Familien fikk ros fordi de sto frem og snakket om
den vanskelige tiden. Vi intervjuet også skoleklassen til
Ingrid som engasjerte seg i å skaffe penger til kampen
mot kreft etter at de mistet venninnen.
BT og Aftenposten fanget også opp saken.

Nesttun

På lederplass

Foto: Terje Bringsvor Nilsen

■ SENTRUM: Mange var møtt frem da bystyret skulle behandle
godshavn-saken onsdag. På grunn av plassmangel måtte mange
gå hjem med uforrettet sak. – Vi visste det kom til å bli trangt,
men det gjelder å være synlig og vise ansikt på en fornuftig måte,
sier Odne Myhr Erichsen som var en av dem som ikke fikk plass.

med lang erfaring

tirsdag 19. november 2013

Fratatt førerretten

HOP: En mann i 30-årene er i Bergen tingrett dømt til tap av førerretten i to år og fire måneder, 30 dager i fengsel hvorav 15 er
ubetinget i tillegg til en bot på 5000 kroner. Mannen er dømt for
en rekke lovbrudd knyttet til vegtrafikkloven. Blant annet kjørte
mannen bil i området Wernerholmsvegen på Hop med promille
på 1,05. I tillegg ble mannen målt i en hastighet på 155 kilometer i
timen i 80-sonen i Fløyfjellstunnelen tidligere i vinter.
Mannen er ikke tidligere straffe- eller bøtelagt i Norge, og
tilstod på de ulike tiltalepunktene mot ham.

Brøt seg inn på Aurdalslia skole
SANDSLI: Klokken 03.41 natt til fredag informerte et vekterselskap politiet om at innbruddsalarmen var utløst ved Aurdalslia skole.
– En mann brøt seg inn ved å knuse et vindu
på baksiden av skolen, sier operasjonsleder
Inger Myrtvedt i Hordaland politidistrikt til
Bergens Tidende.
Hun sier til avisen at politiet var på stedet
med to patruljer og en politihund. Det ble gjort

Se side 6 og 7

Bruk din lokale elektriker

Ønsker du vakre lokaler
til din fest?
LANGEGAARDEN
55 13 82 90
www.fanacatering.no

6

■ Lokalmiljøet har mobilisert kraftig, blant annet på Facebook,
etter at det ble kjent at mulighetsstudien viser at det er nye
områder sør for Flesland som nå seiler opp i lokaliseringsdebatten om ny godshavn.

NYHETER
Kokstadflaten 26, Kokstad
Tlf. 55 52 53 20 • www.prestegard.no

søk, og innbruddstyven ble raskt pågrepet på
fremtiden av skolen. Han er en 33 år gammel
kjenning av politiet.
– Han hadde forsøkt å demontere en del
gjenstander inne på skolen. Det var blant annet
snakk om høyttalere og prosjektorer, sier
Myrtvedt til BT.
Mannen fikk ikke med seg noe. Han ble satt i
INNBRUDD: En 33-åring brøt seg inn på
arresten, og avhørt før helgen.
Aurdalslia skole natt til fredag.

NYHETER

Fana
Nesttunveien 94, Nesttun
Tlf. 55 27 40 70

Til sykehus etter sykkelvelt

PARADIS: Klokken 12.42
søndag ettermiddag ble
en syklist kjørt til Haukeland universitetssjukehus
med ambulanse, etter
et fall på en sykkel- og
gangsti på Paradis.
De første nødmeldingene gikk ut på at det var

to syklister som hadde
kollidert, men det viste
seg at det var en syklist
som traff en gjenstand og
ramlet av sykkelen.
Det er uvisst hvordan
det gikk med syklisten.

Krasjet i mur

MINDE: En 21-åring ble fredag tatt med til legevakten mistenkt for bilkjøring
i ruset tilstand. Sjåføren
krasjet i en mur ved Dolly
Dimples i Minde Allé.

– Uheldig med to godshavn-vedtak samtidig
HJELLESTAD/FLESLAND: Samferdselsdirektør Håkon
Rasmussen har full forståelse
for at beboere fra Sletten
til Hjellestad er både forvirret
og frustrerte over godshavnprosessen.
av terje bringsvor nilsen

terje@fanaposten.no

godsHavnen
Dagen før Fylkesutvalget vedtok
å legge planprogrammet for havn
ut på høring, vedtok Bystyret en
strategi om å flytte havnen til Flesland.
Dermed ble det dobbel dose for
uforberedte naboer i Sletten- og
Hjellestad-området. Det mener
samferdelsdirektøren var uheldig.
– Det er uheldig fordi det gjør
det vanskeligere for folk å forstå
hvor vi er i prosessen, mener Rasmussen
Han var selv ukjent med at sjøtransportstrategien var på vei da
avdelingen hans utarbeidet det
nye planprogrammet for ny, mulig
Flesland-havn tidligere i år.

Fakta:
Godshavn på
Hjellestad/Sletten
▶▶Asplan Viak har gjennomført
en mulighetsstudie som fastslår
at det er mulig å bygge godshavn
med tilhørende jernbaneterminal i
områdene Sletten, Lønningshavn og
Egdholmane. En havn i dette avgrensede området skal veies opp mot et
nullalternativ - å utvide dagens havn
på Dokken - og en kombinasjonsløsning med Dokken, Mongstad og
Ågotnes.
▶▶Høring av planprogram ble behandlet i Fylkesutvalget 31. oktober.
Saken blir deretter liggende på
offentlig høring i seks uker. Endelig
vedtak av plan er ventet før jul 2015.
▶▶Sjøstransportstrategi 2013-2020
«Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» ble vedtatt i Bystyret 30.
oktober. I strategien heter det blant
annet at «Bergen kommune bør
arbeide for etablering av ny, intermodal havn på Flesland».

WARSZAWA: – Å være synlig på
klimatoppmøtet er utrolig viktig,
sier Mari Aspen fra Fjøsanger. I går
satte hun seg på flyet til Warszawa
som representant for ungdomsorganisasjonen Spire.
av terje bringsvor nilsen

terje@fanaposten.no

FNs klimatoppmøte, som i år
finner sted i den
polske hovedstaden, er nå i
full gang.
Like etter å ha
Mari Aspen
gjort seg ferdig
med eksamenen
sin i utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo, satte Fjøsanger-damen Mari Aspen seg på flyet som
representant for ungdomsorganisasjonen Spire.

Fakta:
Klimatoppmøte
▶▶Hvert år samles alle verdens land
for å jobbe med å styrke arbeidet
for å kutte klimagassutslippene og
å tilpasse oss de endringene som
uansett vil komme.
▶▶Klimatoppmøtet i Warszawa
(COP 19) er det 19. partsmøtet i FNs
Klimakonvensjon (UNFCCC).I 2015
skal verdens land bli enige om en ny,
global klimaavtale som skal gjelde
fra 2020. Da utløper dagens Kyotoavtale.
▶▶Fra 2020 trengs det en avtale hvor
alle land bidrar til klimadugnaden
på en rettferdig måte, og hvor man
sammen klarer å unngå dramatiske
klimaendringer. Hvis dette skal
oppnås, trengs det jevn og god framgang i tida fram til 2015.
Kilde: Naturvernforbundet.

Fra møte til møte

I dagene toppmøtet varer, skal
24-åringen fra Fjøsanger løpe fra
møte til møte i et forsøk på å påvirke delegasjonene i riktig retning. Spire er Utviklingsfondets
ungdomsorganisasjon og jobber
for politisk påvirkning og informasjonsarbeid om land i sør.
– Klima er et veldig sentralt
tema for landene i sør, og sånn sett
et veldig viktig område for Spire.
Det er fattige mennesker i sør, hovedsakelig bønder, som først vil bli
påvirket av et uforutsigbart klima,
tørkeperioder og ekstremt vær.
Det er viktig for oss å tale deres
sak, sier hun.
Selv jobber hun mye med ungdomsdeltakelse for landene som
Spire konsentrerer seg om.
– Ungdom fra landene i sør har
en viktig stemme, men har ofte
ikke ressurser til å reise på slike
møter og være med å påvirke. Vi
ønsker å bevisstgjøre at det er
ungdommen som får merke konsekvensene av de valgene som blir
tatt nå, sier hun.

Møter folk

I dag møter Rasmussen beboere og
andre høringsparter til informasjonsmøte om godshavnplanene
i Ytrebygda kultursenter klokken
18:30.
Før møtet er det ventet stort
oppmøte fra naboer i fleslandsområdet som kan bli berørt av en
eventuell havn. Rasmussen ser behov for å bruke mye av møtet på
å oppklare hvor fylkeskommunen
befinner seg i prosessen.
– For de som bor der ute skjønner jeg at det nå ser ut som om Bergen kommune har bestemt seg for
hvor havnen skal ligge. Men det er
nok feil, sier Rasmussen til Fanaposten.
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Skal være vaktbikkje
for klimatoppene

I møte med ministeren

Ungdomsorganisasjonen har al-

lerede vært i møte med klima- og
miljøvernminister Tine Sundtoft.
Aspen er fornøyd med ambisjonene til den norske delegasjonen.
– Hun fortalte at Norge ønsker å
være en pådriver for en ny bindende klimaavatale i 2020. Det er vi
fornøyde med, og vi ønsker å være
med på å påvirke slik at vår delegasjon får gjennomslag for sitt syn.
FNs klimapanel sin nye rapport
slår fast at utslippskuttene som er
planlagt hittil er langt fra det som
er nødvendig for å unngå alvorlige
konsekvenser av klimaendringene. Spire-organisasjonen ser derfor behovet for å øke ambisjonene.
– Det er mange interesser til
stede, og jeg har forståelse for at
det er vanskelig for land å komme
frem til en konkret avtale. Vår og
andres tilstedeværelse på klimatoppmøtet er desto viktigere. For
min egen del ser jeg frem til å lære
masse om hvordan dette systemet
virker og kanskje få enda mer innsikt i hvorfor disse forhandlingene
går såpass sakte, sier hun.

Spis frokost i ditt gamle kjøkken
Lag middag i ditt nye

FAKsIMILE: 1. november

Ulike signaler

En stor del av årsaken til forvirringen skyldes at Bystyret vedtok sin
sjøtransportstrategi bare dagen før
Fylkesutvalget vedtok å legge revidert planprogram for godshavn ut
på høring. Førstnevnte dokument
sier at kommunen vil bygge havn
på Flesland. Sistnevnte sier at dette
kun er mulig innenfor et avgrenset
område mellom Sletten og Egdholmane.
I områdene som er pekt ut,
finnes mange konflikter med beboere, natur, friluftsliv og kulturminner.
– Det var ukjent for oss at kommunen skulle komme med en sjøtransportstrategi samtidig. På en
side er det uheldig. På en annen

VANT TIL FOLKEMØTER: Håkon Rasmussen har holdt en rekke folkemøter i forbindelse med Bybanen, her fra møtet om byggetrinn 3 i Ytrebygda kultursenter. Klokken 18:30 i kveld skal han møte de som kan bli berørt av godshavn-planene i samme sal.
VANT TIL FOLKEMØTER: Håkon Rasmussen har holdt en rekke folkemøter i forbindelse med Bybanen, her fra møtet om byggetrinn 3 i Ytrebygda kultursenter. Klokken 18:30 i kveld skal han møte de som kan bli berørt av godshavn-planene i samme sal.

FAKsIMILE: 22. oktober

side er det bra at Bergen kommune
er tydelige på hva de vil. Noen må
bygge denne godshavnen, og det
blir trolig ikke fylket, sier Rasmussen og legger til:
– Vi er avhengige av at det finnes drivkrefter for flytting av havnen dersom det skal være realisme
i planene. Dersom det viser seg å
ikke være sannsynlig med flytting,
bør det heller ikke utarbeides en
fysisk plan for det.

Utredning av godshavn har pågått bak lukkede dører i nesten to
år. Budskapet til Rasmussen under
kveldens folkemøte, er at prosessen fremover skal være åpen og
forutsigbar.

Åpner prosessen

– Vi ser at prosessen har trukket
veldig langt ut i tid, og det er vi
ikke fornøyd med. Prosessen har
vært lukket, og vi ser behov for å

åpne den og få den inn på et forutsigbart spor, sier han.
Det nye planprogrammet er
ment å gi forutsigbarhet og ryddighet i det som skjer fremover.
– Mange tror at prosessen har
kommet veldig mye lenger enn
den har, noe som ikke er unaturlig
tatt i betraktning all den tiden som
har gått, sier Rasmussen.
– Hva kan skje videre? Kan det
komme nye alternativer, eller kan

noen av de tre alternativene bli
droppet?
– Det er mulig å spille inn
nye alternativer. I så fall må vi
ta stilling til om det vil medføre en ny høring eller ikke. Det
er heller ikke utenkelig at man
kan utelukke noen alternativer, men det er ikke det som er
tenkt nå. Nå er det meningen
at disse tre alternativene skal
utredes, sier Rasmussen.

Næringsbyråd
Gunnar
Bakke ledet arbeidet med Sjøtransportstrategien. Han understreker at ambisjonen først
og fremst er å flytte aktiviteten
bort fra Dokken.

Må høre på fylket

– Vi har vedtatt at vi ønsker
å flytte aktiviteten på Dokken ut. Nøyaktig hvor det blir
sier vi ikke. Vi sier at det er en

Foto: Arkiv
Foto: Arkiv

ambisjon å få regulert et tilstrekkelig område på Flesland.
Utover det blir det fylkets prosess som vil avklare hvordan
dette er mulig å få til, sier han.
I området har velforenignene alt gått sammen om et
felles områdeutvalg som skal
jobbe mot godshavn-planene.
Utvalget ble valgt på et møte
sist mandag, og hadde et konstituerende møte i går kveld.

NYTT KJØKKEN,
BYTT DØRER OG SKUFFER

Bytt dører og skuffer på ditt nåværende skrog og få et kjøkken
med nytt utseende og nye funksjoner i høyeste kvalitet!
Passer alle skrog, uansett konstruksjon og alder.

Ring Christer Justad på tlf. 970 53 158 for gratis prisoverslag.

www.herjedalskjøkken.no

UTVIKLING
I 2013 la vi om hele den redaksjonelle
produksjonsflyten. Vi tok i bruk Newspilot og Indesign,
og lanserte i tillegg nye nettsider. Dette var et stort løft
for en redaksjon med fem redaksjonelle medarbeidere
som utfører alle oppgaver, også grafisk produksjon. Vi

32

er stolte av det løftet hele vårt redaksjonelle produkt har
fått.
Nye nettsider har også gjort at vi på en bedre måte
kan vise levende bilder fra lokalmiljøet, noe leserne har
blitt engasjerte av.

Finnmarken
Nettadresse

finnmarken.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Selskapets formål er å utgi avisen Finnmarken, herunder delta i
aktivitet forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig
journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet,
demokrati og likeverd.

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Vadsø
5851

19000
9000
1
1

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Gard L. Michalsen

VELLYKKET
Øst-Finnmark har som alle steder mange saker
og skjebner der utlendingsmyndighetene står i veien
for menneskers liv - både barn og voksne. Her har
Finnmarken skrevet om mange av disse sakene, og de
fleste sakene har heldigvis endt godt til slutt. Også 2013
var et år med utfordringer for fiskeindustrien, og evig
kamp for leveringsforpliktelser og aktivitetsplikt. Denne
kampen fortsetter inn i 2014, og mye tyder på et stadig
voksende engasjement.
Glede, humør og humor er viktig i alle situasjoner
- også når du har en alvorlig sykdom. Det er vanskelig
å komme utenom våre saker og intervjuer med Linda
Persen, som med humor, web-tv og gode historier "møter
tumor med humor".
I 80 år har hovedkontoret til NRK Finnmark
vært i Vadsø, men nå har statskanalen vedtatt å flytte
hovedkontoret til Alta. Denne saken handler om noe
mer enn et tv-kontor og arbeidsplasser, men viser en del
av identiteten til fylkeshovedstaden. Derfor ble det store
protester, fakkeltog med flere hundre mennesker og stor
debatt i alle kanaler.

UTFORDRENDE

UTVIKLING

Når det gjelder krim, har vi hatt et spesielt fokus på
familievold gjennom høsten. Det er et viktig tema, der
vi kan bidra til å bygge ned tabuer, i samarbeid med
politiet. Vi har mange overgrepssaker i fylket for tida,
og da er det en pågående utfordring i å vite hvor mye
og hvor langt man skal omtale disse. På den ene siden
skal man ikke dysse ned sakene og alvorligheten, på den
andre skal man ikke dele alle detaljer i avisa - eller bidra
til å identifisere verken brukere eller overgripere. Her har
vi møtt noen utfordringer gjennom høsten, og har lært
noe av det.

Vi har begynt en god prosess, som handler om
å utvikle både papiravisa og nettavisa inn i en god
medieframtid.
Dessverre er vi for dårlig på leserinvolvering og
dialog, men har store planer for å trekke leserne mer inn
i avisa. Vi har begynt å bruke facebook-siden vår og egne
kanaler mer aktivt.
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Fiskeribladet Fiskaren
Nettadresse

www.fbfi.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor

FiskeribladetFiskaren AS er et selskap hvis formål er å utgi avisen
FiskeribladetFiskaren. Herunder skal det legges vekt på å gi saklig
informasjon om de økonomiske og faglige spørsmål som knytter seg
til kystens næringsliv. FiskeribladetFiskaren har ingen partipolitisk
tilknytning og står ubundet i forhold til alle særgrupper

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Øystein Hage

VELLYKKET
Vi hadde i 2013 en reportasjeserie om hva
arbeidsinnvandring betyr for mindre kystsamfunn. Vi
tok for oss utfordringer knyttet hvordan kommuner,
bedrifter og kolleger forholder seg til at stadig flere i
sjømatnæringen ikke er norske. Samtidig som dette
sikrer tilflytning og skatteinntekter for kommunene,
skaper det nye utfordring som sosial integrering,
språkbarrierer, behov for flere barnehageplasser,
skoleplasser og boliger. For bedriftene gir det tilsvarende
muligheter og utfordringer.

UTFORDRENDE
Aldri tidligere har torskekvotene vært så store som
vinteren 2013, og vi avslørte juks - både i forhold til
mengde, pris og kvalitet. Jukset var svært vanskelig
å avdekke siden offentlige kontrollmyndigheter ikke
var til stede. Vi var avhengig av tips, tett dialog med
næringsutøverne og myndigheter. Mange av disse kom
i utgangspunkt som et rykte, og det ble vår oppgave å
avdekke sannhetsgehalten. Dette medførte innføringen
av et helt nytt kontrollregime før sesongen 2014.

Bergen

Opplag - papir

8808

Lesere - papir

31000

Brukere - nett

7000

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

0
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Lever på
importerte
arbeidere
z aRbeidsliv

På Nordskage er
det lite som minner
om Latvias fruktbare lavlandssletter
og skogkledde åser,
men Julija Jermolajeva
(33) lengter likevel ikke
hjem.
Lena Knutli
og Jogvan Gardar
Frøya/Oslo

NORGE

SVER

Frøya Sør-Trøndelag

E6
E39

– Jeg har jobbet for Salmar i
snart sju år og sammen med
familien min stortrives jeg her
ute, smiler hun.

Kjøpte hus
For tre år siden kjøpte Julija og
mannen eget hus i Hamarvika,
kun femten minutters kjøretur
fra Innovamar.
Da FiskeribladetFiskaren
møtte den 33 år gamle fabrikkarbeideren, var hun er på vei
til kveldsskift ved den hypermoderne foredlingsfabrikken
Innovamar.
Fabrikken, som ligger i det
trønderske øyriket Frøya, ble
tatt i bruk i 2011 og har 330
ansatte fra 21 nasjoner.
Flerkulturelt øysamfunn
Frøya lider – som så mange
andre småkommuner i Norge
– av stor ungdomsutvandring.
Derfor har Salmar har sett seg
nødt til å rekruttere arbeidskraft utenfor Norges grenser.
– Vi jobber målrettet for å
tiltrekke oss mennesker som
ønsker å komme hit for å
arbeide. Over 70 prosent av
de som er ansatt i produksjon
ved fabrikken vår har innvandrerbakgrunn, forteller Vidar
Oskarson ansvarlig kursholder
hos Salmar.

Fakta: FRØYa
QQFrøya i Sør-Trøndelag ligger

vest for innløpet til Trondheimsfjorden og nord for øya og
kommunen Hitra. Kommunen
grenser mot Smøla i vest, Hitra
i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og
Osen i øst.
QQDet bor 4500 innbyggere i
kommunen, og fisk og oppdrett
er en viktig levevei. Blant annet
er oppdrettsbedriften Salmar
viktig.
QQFrøya ble i 2012 plukket ut
som en av totalt 15 suksessrike distriktskommuner når det
gjelder næring i en rapport fra
Telemarksforskning. Regionen
Hitra/ Frøya kom på 10 plass i
NæringsNM 2011. Frøya kom på
9 plass i NæringsNM 2010.

Språkkurs
Alle som jobber ved Innovamar,
og ikke snakker norsk må ta et
såkalt «Salmar-kurs». Kurset
omfatter grunnleggende fabrikkspråk, HMS, hygiene arbeidsmoral og sosial adferd.
– Kurset er en del av opplæringen og gir en innføring i norske arbeidsforhold, forklarer
han.
Og tiltaket synes å ha god
effekt:
– Vi tror kurset bidrar til at
våre ansatte etablerer seg på

VENNER: – Her ved Innovamar er vi alle venner, smiler Julija Jermolajeva (33) klapser renholdsarbeider Anne Britt Nordtiller vennlig på rumpa. ALLE

Frøya. Omkring 50 personer
som har gått på kurs hos oss
har kjøpt seg hustomt/hus og
slått seg ned på Frøya. Enda
flere planlegger å kjøpe hus,
sier Oskarson.
– Vi kommer til å bli boende
på Frøya. Guttene mine på seks
og åtte år har helt andre muligheter her enn hva vi kunne
gitt dem hjemme i Latvia. Tenk
bare på språkfordelene; allerede behersker de norsk, latvisk
og engelsk.
Språkkombinasjonene vil
åpne for uante muligheter når
de blir voksne. Ved å bli her

sikrer vi deres framtid, sier
Julija.

Laksens vandring
Julija inviterer oss med inn i
lakseeventyrets vugge. Geleider oss gjennom langstrakte
lyse korridorer med innsyn til
fiskeforedlingen.
Turen starter ved inntaket,
der sprell levende laks på mellom fire og sju kilo føres inn
i fabrikken fra merdene på
sjøsiden.
Knappe ti sekunder senere
dør laksen av et knivkutt over
gjellene og ruller blodige videre

inn i en maskin som spyler fisken ren.
– Kom bort hit og se! Her
sendes fisken inn i en maskin
som snitter buken på laksen
og fjerner innmaten, forteller
Julija, og vinker oss over til et
vindu på motsatt siden av der
laksen nettopp endte sitt liv.
Renskåret feit laks glinser
mot oss. Effektiviteten i produksjonene virker futuristisk
og imponerende.

Vennlige smil
Veggene mellom vinduene i
korridoren er prydet med bil-

MARKEDSKOMPETANSE FOR

NORSK SJØMATNÆRING
Søknadsfrist: 01.12.2013
Søknadsskjema og informasjon: www.innovasjonnorge.no/kompetanseprogram

UTVIKLING
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I 2009 tok vi betalt på nett. Det endte med nedgang
i sidevisninger. I 2012-13 økte vi den redaksjonelle
innsatsen, noe som medførte 30 prosents økning
i sidevisninger i 2013, til 1,3 millioner pr. måned.
Samtidig har antall unike brukere i samme perioden
økt med 22,6 prosent til 58.000. Ved hjelp av egne
digitale nettabonnement har vi dessuten klart å
opprettholde totalinntektene på abonnement. I dag
står egne nettabonnement for 22 prosent av vår totale
abonnementsmasse.

Endelig ble makrellstørje fanget på norskekysten igjen. Denne fisken ble sendt til
restauranten Maki i Ålesund, hvor den endte som sushi. Ole Johnny Hjelmeseth
(t.v) og Jacob Haugen skjærer opp tunfisken før kokkene gyver løs på kjøttet.
Foto: Fridgeir Walderhaug

forskning.no
Nettadresse

forskning.no

Frekvens

Fagblad

Utgivelsessted/hovedkontor

forskning.no skal øke interessen for og kunnskapen om forskning,
gjennom å bidra til økt innsikt i og forståelse av forskningens
resultater, prosesser og betydning i samfunnet.

Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Oslo

15000
0
0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Nina Kristiansen

UTFORDRENDE
Forskningsjournalistikkens
graving er å gå bredt og dypt ned i
eksisterende forskning på et tema
- og skille dårlige og små studier
fra de bedre, og vise fram faglige
uenigheter og vikarierende agendaer.
Deretter må vi skrive om dette sånn
at folk forstår. En av våre satsninger
i 2013 var om el-overfølsomhet.
Myndighetene og de eloverfølsomme
har begge sterke meninger, og
påberoper seg vitenskapelige bevis.
Fem artikler tok for seg studier
el-overfølsomme selv mener er gode,
og viser svakheten i forskningen.
Det handlet om mulig helsefare
ved elektriske spenningsfelt, trådløse
nettverk, bærbare datamaskiner og
mobiltelefoner.
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Framtid i Nord
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Nettadresse

framtidinord.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir
Lesere - papir

Lokalavisa for Nord-Troms

Brukere - nett

Klagesaker til PFU

Fellelser i PFU

Storslett
3917

11000
7000
0
0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Kjetil Nielsen Skog

25 ÅR
Lokalavisa for Nord-Troms

Rein
(u)flaks
Side 6
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Mojtaba
må bli

Ungdommen reagerer kraftig på at
UNE vil sende ut
klassekameraten.

7 0 9 0 0 3 4 5 8 0 0 15

Side 2-3
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VELLYKKET

UTVIKLING

Saken om 19 år gamle Mojtaba Balki rystet våre
lesere og skapte engasjement blant unge og gamle.
Historien om unggutten som rømte fra Afghanistan,
kom bort fra mamma og var på rømmen med sin
lillesøster, for så å finne mor i Norge, rørte oss. I neste nå
vedtar UNE at siden Mojtaba er myndig, har han ikke
rett på å få bli sammen med resten av familien. Han har
konvertert til kristendommen og frykter for livet om han
må tilbake til hjemlandet. Han vurderer kirkeasyl.

Vi dro ut på turné i regionen og sto på stand. Vi
satte opp lavvu og bød på egenreklame og vann i
sommervarmen. Slik møtte vi leserne våre ansikt til
ansikt. Ideen slo godt an og vil bli gjennomført også i år.

Glåmdalen
Nettadresse

glomdalen.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

Selskapets formål er å utgi avisen Glåmdalen, herunder delta i
andre selskaper som driver informasjonsvirksomhet eller liknende
virksomhet. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk,
forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.

Kongsvinger
16523

Lesere - papir

40000

Brukere - nett

18000

Klagesaker til PFU

1

Fellelser i PFU

0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Eivind Lid

VELLYKKET
Vi har jobbet mye med å følge opp den vanskelige
kommuneøkonomien i regionen vår. Flere kommuner
sliter tungt og vi har vært tett på. Det mener vi er riktig,
siden dårlig kommuneøkonomi angår alle som bor i
disse kommunene.
4

Onsdag 25. september 2013

Vi har lagt stor vekt på å drive god
næringslivsjournalistikk i distriktet i året som er gått.
Store deler av næringslivet vårt sliter tungt. Det har vi
dekket bredt. Men vi har dekket gründere, de som lykkes
og gode nyheter fra næringslivet like tett.
5

Onsdag 25. september 2013

Kaggestad til industriforum

Fett nok for middelaldrende

90 års Røde Kors-historie

n GRUE Den kjente treneren og TV2-profilen Johan Kaggestad er gjest på 7 sterke sitt møte
på Kirkenær 25. oktober. – Vi gjentar suksessen fra fjorårets Industriforum på Skaslien Gjestgiveri og har booket Johan Kaggestad. Ellers blir programmet inneholde et bredt utvalg foredrag som reflekterer prosjekter i 7sterke regi, forteller Morten Herud i 7 sterke. Kaggestad
spør blant annet: Har du laget som presterer best?

n KONGSVINGER 50-åringer med noen kilo for mye kan leve lenger enn
normalvektige, men bare hvis vekten holdes stabil over tid. Vektøking
betyr større risiko for en allerede fet middelaldrende person. Derimot
risikerer nær halvparten av fete menn i 20-årene alvorlige tilstander som
diabetes og hjerteinfarkt før de fyller 55 år, melder forskning.no.

n KONGSVINGER – I dag byr historielaget på foredragskveld i Aamodtgården med Mimi Trømborg i anledning av at Kongsvinger Røde Kors
fyller 90 år, en viktig del av lokalhistorien. sier Åsne Stolpe, leder i Kongsvinger-Vinger historielag. Hun minner også om lagets formiddagstreff 2.
oktober i Aamodt-gården, med på kaffe og uformell prat rundt bordene.

Nå får du kjørt
deg, Lang-Ree!
I dag kommer toppsjefene i Sykehuset Innlandet til Kongsvinger
sjukehus for å møte de
ansatte. Der vil de få
kjørt seg.
n KONGSVINGER
SIGMUND FOSSEN
sf@glomdalen.no – 917 02 526

– Ja, jeg kommer til å fortelle dem
i klartekst at det ikke går an å drive
sykehus på den måten Sykehuset
Innlandet gjør. Organiseringen og
utviklingen av sykehusstrukturen
er i strid med det stortingspolitikerne mener, og det er i strid med
nasjonal helse- og omsorgsplan.
Jeg kan ikke forstå annet enn at
ledelsen må gå av hvis den skal
fortsette å bryte med politiske føringer, sier Erlend Grønningen.
Som tillitsvalgt for Overlegeforeningen ved Kongsvinger
sjukehus skal han på vegne av de
ansatte argumentere for en fortsatt drift av sykehuset på dagens
nivå når administrerende direktør
Morten Lang-Ree, fagdirektør Toril Kolås og direktør for virksomhetsstyring og økonomi, Torgeir
Strøm, kommer til allmøtet i dag.
Det er den økonomiske langtidsplanen som er temaet, og de ansatte i Kongsvinger har mange
spørsmål til toppledelsen.
– Sju senger ble fjernet
– Det kan du være sikker på at vi
har, sier Erlend Grønningen.
– Blant annet vil jeg ha svar på
hvorfor sju senger plutselig ble
fjernet fra medisinsk avdeling, der

Jeg vil ha svar på hvorfor sju senger plutselig ble fjernet fra medisinsk avdeling etter sommerferien.
ERLEND GRØNNINGEN

vi har opp mot 100 prosent belegg. Det er normalt i sommerferieavviklingen at vi reduserer antall senger, og det ble også gjort i
sommer. Men etter hardt påtrykk
fra ledelsen i Sykehuset Innlandet
bestemte Kongsvinger sjukehus
brått at de sju sengene ikke skulle
tilbake igjen, uten at dette var klarert med medisinsk avdeling ved
sykehuset, og uten at det ble foretatt en risikoanalyse, noe som skal
gjøres. En slik analyse blir foretatt
først nå, etter at vedtaket er gjennomført. Økonomien blir satt foran hensynet til pasientene og det
som er medisinsk forsvarlig, og
slik kan ikke sykehus drives. Det
kan få svært alvorlige konsekvenser, mener Erlend Grønningen.
Han sier at grensene for hva
som er medisinsk forsvarlig drift
ved Kongsvinger sjukehus er farlig nær ved å bli overskredet.

– Nei. Rammene for Kongsvinger sjukehus er helt på linje
med de andre divisjonene i Sykehuset Innlandet. Alle har store
økonomiske utfordringer, men
alle de somatiske sykehusene blir
behandlet likt, sier Morten LangRee.

– Ikke verre enn hos andre
– Har dere presset på for å redusere antall senger ved Kongsvinger sjukehus, administrerende direktør Morten LangRee?
– Nei, alle slike tiltak er det
ledelsen i Kongsvinger som bestemmer ut fra den økonomiske
situasjonen.
– Men når dere legger opp
til så stramme rammer, driver
dere ikke da med snik-nedleggelse?

– Kan bli basissykehus
– Det gjør det også svært vanskelig å skaffe kvalifiserte folk til
ulike stillinger når situasjonen
er så prekær, og dermed tvinger
Sykehuset Innlandet fram et redusert behandlingstilbud, mener
Grønningen, og sier at Kongsvinger sjukehus er blitt forespeilet en
framtid som basissykehus.
– Det er nesten like dårlig som
lokalmedisinsk senter, og innebærer at både kirurgisk og ortopedisk
avdeling og føden blir borte.

MÅ SVARE: Administrerende direktør Morten Lang-Ree må svare
for Sykehuset Innlandets krav.
FAKTA

Kongsvinger sjukehus
n Lokalsykehus for Nord-Odal,
Sør-Odal, Eidskog, Kongsvinger
og Grue, det vil si vel 41.000 personer.
n Er for tiden også somatisk lokalsykehus for Nes.
n Er en del av Sykehuset Innlandet
Helseforetak, men muligheten
for å legges inn under Akershus
universitetssykehus (Ahus) skal
utredes.
n Distriktets største kompetansearbeidsplass med cirka 700 ansatte, derav 385 kvinner.
n Har et budsjett i inneværende år
på 355 millioner kroner.
n Direktør er Dagny Sjaatil.

SPØRGER KUN: Lege og tillitsvalgt Erlend Grønningen vil konfrontere ledelsen i

– Uansvarlig av ledelsen
– Det er uansvarlig av Sykehuset Innlandet å bruke så lang
tid på å utrede tilhørigheten til
Kongsvinger sjukehus, mener
Glåmdal regionråd.
SIGMUND FOSSEN
sf@glomdalen.no – 917 02 526

På vegne av samtlige kommuner
i sørfylket krever regionrådsleder
Øystein Østgaard i et brev til styret
i Sykehuset Innlandet at de økonomiske forutsetningene for drift
av Kongsvinger sjukehus legges
på et slikt nivå at dagens beman-

ning og funksjoner opprettholdes,
og at det blir satt fortgang i arbeidet med å utrede en eventuell tilknytning til Ahus.
– Regionrådet har oppfattet
at helse Sør-Øst for snart et år siden ga klarsignal for å utrede om
Kongsvinger sjukehus skal tilhøre
Ahus eller Sykehuset Innlandet
HF, og vi har hørt at administrerende direktør Morten Lang-Ree
mener at en slik utredning vil ta
ytterligere et år. Vi har også forstått det slik at utredningen av de
samfunnsmessige konsekvensene
for nedleggelse av de andre sy-

kehusene og etableringen av nytt
storsykehus skal gjøres på bare
fire måneder. Glåmdal regionråd
mener det er uansvarlig å bruke
så mye tid på utredningen ved
Kongsvinger sjukehus, skriver
Øystein Østgaard.
På vegne av alle sju kommuner
i distriktet ber han om at styret i
Sykehuset Innlandet viser forståelse for de krav som fremmes
enstemmig av regionens demokratisk valgte organ, og at Sykehuset Innlandet har respekt for at
nesten 60.000 innbyggere ikke vil
akseptere et dårligere tilbud.

Sykehuset Innlandet med måten Kongsvinger sjukehus blir drevet på.

BILDER: OLE-JOHNNY MYHRVOLD

Legger press fra Løvebakken
Stortingsrepresentantene i
Hedmark ber om at tilbudet
ved Kongsvinger sjukehus
sikres, og at det blir fortgang i
utredningen om Ahus-tilknytning.
SIGMUND FOSSEN
sf@glomdalen.no – 917 02 526

REGIONRÅDSLEDER: Øystein Østgaard.

FOTO: LARS FOGELSTRAND

De åtte representantene som utgjør Hedmark-benken i inneværende storting skriver i et brev
til Sykehuset Innlandet at de er
svært bekymret for konsekvensene av de økonomiske rammene

som Sykehuset Innlandet legger
fram, og at usikkerheten om framtidige tilbud ved sykehusene i
Kongsvinger og på Tynset er stor.
– Ingen partier er blitt forespeilet noe annet enn at tilbudet ved
begge sykehusene skulle opprettholdes, og dette var også bakteppet for de uttalelser som tidligere
er gitt. Det er ikke akseptabelt at
man planlegger for en framtid
der store deler av fylket får en vesentlig lavere kvalitet på tilbudet,
skriver stortingsrepresentantene,
og finner det bemerkelsesverdig
at utredningen om Kongsvinger

sjukehus' eventuelle tilknytning
til Ahus skal ta så lang tid.
– Muligheten til en avlastning
for Ahus burde innebære store
muligheter for å opprettholde et
bedre tilbud i glåmdalsregionen
enn man ellers ville kunne gjøre.
Vi ber om at dette arbeidet intensiveres, skriver de åtte.
Brevet er undertegnet av Knut
Storberget, Anette Trettebergstuen, Tone Sønsterud, Thomas
Breen (alle Ap), Per Roar Bredvold (Frp), Gunnar Gundersen
(H), Olov Grøtting (Sp) og Karin
Andersen (SV).

ENIGE: Det kommer tverrpolitiske krav fra Hedmarksbenken til Sykehuset Innlandet. Fra høyre Gunnar Gundersen (H), Olov Grøtting (Sp) og
FOTO: OLE-JOHNNY MYHRVOLD
Tone Sønsterud (Ap).

UTFORDRENDE

UTVIKLING

Vi skrev i høst en sak om en familiehistorie i en av
kommunene våre. Historien inneholder elementer som
er vanskelige, både i forhold til presseetikk og lovverk.
Saken inneholder antydninger om maktmisbruk,
svindel, tyveri og andre lovbrudd. Det var en utfordring
å presentere saken slik at vi holdt oss innenfor både
presseetikk og lovverk, samtidig som vi klarte å formidle
en mangefasettert historie uten å ta standpunkt eller
forvirre leserne.

I tillegg til gjennomføring av tre sentrale
konsernprosjekter har vi jobbet med utvikling på
både markedssiden og i redaksjonen. I redaksjonen
har vi brukt mye tid på å utvikle Glåmdalen Total, vår
betalingsløsning på nett. Tilbudet ble lansert senhøsten
2012, men vi brukte mye tid på å finne formen på dette
produktet i fjor. Vi strever fortsatt. Men vi har lært mye
og begynner etter hvert å få en god forståelse av hva som
fungerer og hva som ikke fungerer med en slik løsning.
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Halden Arbeiderblad
Nettadresse

ha-halden.no

Frekvens

Dagavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Halden Arbeiderblad 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.

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Halden
7622

20000
10000
0
0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Hans-Petter Kjøge

VELLYKKET
Som et ledd i strategiplanen startet HA et samarbeid
med Halden Bibliotek om å arrangere folkemøter. Det
for at lokalavisa skal ta en mer offensiv og aktiv rolle i
lokalsamfunnet. Det første handlet om haldensernes
identitet, og trakk cirka 60 tilhørere. Vi har en
målsetting om å arrangere cirka fire slike folkemøter
i året. Samarbeidet kom i stand etter at biblioteket
kunngjorde at de i sin nye formålsparagraf også skal
være en aktiv møteplass for offentlig ordskifte.

«Hele
Haldens HA»

Lena KarLsen:

UTFORDRENDE
Lederen av byggesaksavdelingen i Halden kommune,
Asbjørn Montelius, gikk til sak mot sin arbeidsgiver,
representert ved rådmannen etter at han ble forsøkt
fjernet fra stillingen. Dette var en sak som avstedkom
bred omtale over lang tid. Saken var utfordrende fordi
saksøker og hans advokat gjerne ville ha offentlighet
rundt sitt syn, mens kommunen ikke ønsket å gi
informasjon eller tilsvar fordi de betraktet dette som en
personalsak. Dette ga dekningen av saken slagside, og
dette var en utfordrende balansegang for avisa.

UTVIKLING
HA har kjørt en offensiv kampanje med
egenannonser. Her fikk vi 12 kjente personer fra
distriktet til å fronte lokalavisa med forskjellig budskap.
Budskapet gikk på de ulike roller lokalavisa spiller i
Halden. Eksempelet viser Haldens varaordfører fra
Høyre som fronter avisas uavhengighet. Dette har vært
med på å belyse avisas omdømme.
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Varaordfører og
gruppeleder i Halden Høyre

Alle lokalsamfunn
trenger en felles arena.
En møteplass som skaper
engasjement, gir oss identitet,
patriotisme og fellesskap. HA er
Haldens uavhengige nyhetsformidler, og ligger tett på det
politiske livet i byen vår. Lokalavisa
har et stort ansvar. Jeg kan være
rungende uenig i hva den mener,
men jeg kan også nikke gjenkjennende. Mitt eget engasjement
har jeg blant annet fått gjennom
det jeg har lest i lokalavisa. HA fyller
en nær og viktig rolle i Halden.

Helgeland Arbeiderblad
Nettadresse

helgeland-arbeiderblad.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

«Selskapets formål er å utgi avisen Helgeland Arbeiderblad, og å drive
handelsvirksomhet og annen virksomhet som står i tilknytning til
dette. Avisa skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i
arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.»

8096

Lesere - papir

29000

Brukere - nett

14000

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

4

0
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Helgeland Arbeiderblad

Helgeland Arbeiderblad

GOD HELG
LYSARMATUR: Nils sr. og Nils jr. Bruheim i Midt-Norsk El-Montasje
AS monterer nå lysarmatur i taket i Bergsnevtunnelen.

Ansvarlig redaktør
Petter Trygve Stocke-Nicolaisen

Nyter livets goder
Den nye folkehelsekoordinatoren i Vefsn er i god form, om ikke
akkurat supersprek. Men jeg klarer godt en fjelltur, sier Lill Inger Reinfjell, som mener en skal nyte livets goder – med måte.

STIKKRENNER: Entreprenør Hærhe legger nye stikkrenner i ei dump

i terrenget i Holandsvika. Kostnaden tar Statens vegvesen.

VELLYKKET
Samler Helgeland: Toventunnelen har stor
økonomisk og politisk betydning for innbyggerne på
Helgeland, fordi den gjør Sandnessjøen og Mosjøen til
ett handelsmarked. Vår video "Toventunnelen minutt
for minutt" tar leserne med på kjøretur gjennom
tunnelen. Den informerer nøkternt om arbeidet,
men byr først og fremst på en sanselige erfaringer.
I papiravisen konsentrerer oss om fakta og detaljer,
som er vanskeligere å formidle med levende bilder.
Kombinasjonen av nett og papir er vellykket, fordi den
gir leseren både opplevelse og ny kunnskap.

5

lørdag

Redaktørens
tilbakeblikk

Opplag - papir

Mosjøen

Langtur med skøyter
I Nederland er det en folkesport. I Sverige og på
Østlandet har det også vært populært lenge. Og
nå vokser interessen også her på berget.

FERDIG: Veistrekningen fra Toventunnelen til rv. 17 i Leirfjord er fiks ferdig, med autorekkverk og det hele. Mandag begynner el-entreprenør Scanmatic å montere kabelbruer i selve tunnelen, somm alt har fått asfaltdekke i hele sin lengde og nesten alt av betongrekkverk montert opp. Hele veitraseen mellom Leirfjord og Mosjøen er nå framkommelig i ett strekk – i alle fall for anleggsfolk. Åpning av nye fv. 78 skjer mot slutten av året, opp lyser Steinar Livik. (Foto: Jon Steinar Linga)

MYE KLART: Toventunnelen er fortsatt mørk. Men det meste av grovarbeidet er ferdig. Her ved inngang på Leirfjord-sida.

Snart fylkesvei i et t strekk
El-arbeidet er godt i
gang igjen, og nye
fv. 78 er snart kjørbar
i hele sin lengde.
Av Jon Steinar Linga
jon.steinar.linga@helgeland-arbeiderblad.no

Den er selvsagt ikke lov å kjøre
på for vanlige bilister før etter offisiell åpning. Men nye fv. 78
mellom Mosjøen og Leirosen er
nå så godt som kjørbar i et strekk.
Det betyr at anleggsfolk kan kjøre
sammenhengende på en ny og
delvis asfaltlagt fv. 78, uten å
være avhengige av å bruke anleggsveier eller kommunalt vei-

nett for å komme seg forbi enkelte
anleggspartier av den nye fylkesveien. De kan med andre ord bruke nyveien hele veien.

En symbolsk milepæl

Den siste brikken som slik sett
mangler for å knytte ytre og indre
Helgeland sammen, er arbeid på
ei ny veibru over jernbanen ved
Steinhaugen i Drevjadalen. Brua
blir imidlertid kjørbar for anleggstrafikk innen en måneds tid.
– Reint symbolsk er dette en
milepæl. Den nye fylkesveien endrer jo samferdselsmønsteret
mellom Mosjøen, Sandnessjøen
og Mo, sier prosjektleder Steinar
Livik i Statens vegvesen.

HA fikk onsdag en omvisning
på veianlegget av prosjektlederen,
og kjørte da også gjennom Toventunnelen. Fartsgrensen her blir 80
kilometer i timen når veien åpner
til høsten.
Vi kjørte med en snittfart på
«bare» 50 kilometer i timen. Det
tok 13 minutter å kjøre fra tunnelinnslaget i Brattlia i Vefsn til utgang nær Sommerseth i Leirfjord.
– Litt kortere tid enn å kjøre
langs fjorden, konstaterer Livik.

Mye el-arbeid i gang

Hele tunnelen har nå asfaltdekke.
20.200 meter av totalt 21.200 meter betongrekkverk er ferdig bygget. Og om kort tid gir el-entre-

prenøren Scanmatic full gass med
kabelbruer, kabler, armaturer, sikkerhetsanlegg og annet elektrisk i
Toventunnelen. Arbeidet med å
henge opp kabelbruer starter alt
mandag.
Det var Scanmatic som fikk anbudet på el-arbeidet etter at danske KB Electrotech gikk konkurs
sist høst.
En av selskapets underleverandører, Midt-Norsk El-Montasje AS,
jobber akkurat nå med el-arbeid i
den 700 meter lange Bergsnev-tunnelen. El-arbeidet i Åsentunnelen er
i stor grad fullført.
Deretter står altså selve kronjuvelen i prosjektet for tur – Toventunnelen.

ikke si hvor mye ekstraarbeidet
har kostet.
– Vi vet hva det koster, men
dette blir mellom oss og entreprenør Hæhre. Årsaken er hensyn til
konkurranseforhold. Men det er
veivesenet som bærer kostnaden.
Den er imidlertid ikke så stor at vi
overskrider rammene i fylkesveiprosjektet totalt, og så langt kan vi
ikke se at dette arbeidet øker
bompengeandelen i prosjektet,
sier Livik.
Arbeidet med stikkrennen har
pågått siden i november i fjor, etter at det sist sommer ble oppdaget setninger i grunnen under
veien. Arbeidet blir ferdig denne
uken.

Framdriften i prosjektet er samlet god, opplyser både Livik og
byggeleder Alf Barosen, som jobber med delstrekning HolandBrattlia. Den nye fylkesveien, inkludert den såkalte arm Ømmervatn, åpner trolig seint på høsten
2014. Det er i henhold til de planene veivesenet har operert med
hele tiden.



Stikkrenner koster

– Et problemområde har vært utskifting av ei stikkrenne i Holandsvika. Årsaken er dårlige og
uforutsigbare grunnforhold. Vi
gjorde gode forundersøkelser,
men ikke alltid stemmer alt med
virkeligheten, sier Livik. Han vil
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Heftig
høstsesong

Like ved veitraseen i Holandsvika
og i Drevjadalen ligger Nordlandsbanen, men Livik opplyser
at veivesenet ikke har fått indikasjoner på setninger i grunnen
under jernbanen.
Veiprosjektet består samlet av
35 kilometer ny vei, inkludert Toventunnelen. På delstrekning Holandsvika–Brattlia er en tredel av
de 13 kilometerne med nye vei nå
belagt med asfalt.

■ ■ Se video på:
helgeland-arbeiderblad.no

• fakta
FV. 78- PROSJEKTET:
Halsøy–Hjartåstunnelen,
2,7 kilometer.
Holand–Brattlia, 13 kilometer
Toventunnelen/til rv. 17 i Leirfjord: 10,6 + ca. 2 kilometer
Arm Ømmervatn: 8,5 kilometer
Hæhre AS bygger tunnelen og
delstrekning Holand–Brattlia.
Johs. Syltern AS bygger arm
Ømmervatn.
Brødr. Brøndbo AS bygger
strekningen Halsøy–Hjartåstunnelen
Scanmatic AS har el-arbeid i
tunnelene.
Totalkostnad: 1,8 milliarder
Bompenger: 650 mill kroner

  

De uskyldige
Jostein Pedersen skriver
om barna som er gjenstand for voksnes budsjetter og makt i ukas
God helg.

Det skjer på Helgeland

– les det i

 

Ordfører ville
stoppe avisa

Halsøy møtte Tjalg i årets
siste kamp på Leira mandag. Daniel Kristiansen
scoret fire mål. Se alle fotballtabellene i dagens avis.
SIDE 17

GIFTP
UTSLIPN
I SJØE
SIDE 4

UTFORDRENDE
Ytringsfrihet i Brønnøy: Brønnøy kommunes
barnevern ble i tingretten dømt for grove
saksbehandlingsfeil, men ville nekte offentligheten
kjennskap til dommen. HA tok ytringsfriheten i forsvar
og trykket likevel rettsreferatet og flere relevante
rettsdokumenter. I ettertid beklaget kommunen sin
handlemåte, og ordføreren trakk både begjæring om
midlertidig forføyning og stevningen mot avisen.

–Skating
er kunst

FOTO: TOR MARTIN LEINES NORDAAS

Preben Simensen fra Mosjøen har laget skatefilmen
«Boa Siw» på 33 minutter.
Han drømmer om ei framtid med brett og kamera.
SIDE 20 OG 21

Brønnøy kommune ved ordføreren gikk til retten for å hindre Helgeland Arbeiderblad i
å omtale en barnevernssak der kommunen får
flengende kritikk. – Kommunen setter sin egen
komfort foran pressens frihet og demokratiet,
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Kjære leser. Helgeland Arbeiderblad vil være en åpen og folkelig avis, og vi vil
gjerne at du bidrar. På våre livet-sider inviterer vi deg til å sende inn korte tekster og
fine bilder fra ting som skjer der du bor. Bidra med det du synes er viktig.
SMS/MMS: haknips <din mening> til 2005
e-post: ha@helgeland-arbeiderblad.no

● aktuell i dag

med HAs adventsaksjon

UTVIKLING
Adventsaksjonen 2013: Tenn et lys er HAs nye
innsamlingsaksjon til alle frivillige som bidrar til å gjøre
vår landsdel til et bedre sted å bo. I advent gav vi bort
markedsføringsplass til en verdi av totalt kroner 300 000,
og utfordret regionens næringsliv til å gi det samme til et
godt lokalt formål. Bedriftene valgte selv hvilket. I 2013
samlet vi inn hele 360 000 kroner.

sier sjefredaktør Petter Stocke-Nicolaisen som
valgte å trykke saken tirsdag. Ordfører Johnny
Hanssen avviser at han har forsøkt å skjule kritikken mot kommunen.

Navn: Nils Erik Østerud
Alder: 66 år
Yrke: Pensjonert politimann
Bosted: Mosjøen
Aktuell: En av vertene på julaftenarrangementet på Bedehuset
i Mosjøen.

Frisk 3
gir

25.000
til

LØPER INN PENGER: Frisk3 gir 25.000 kroner til Dolstad kirke. Pengene skal brukes til ny løper i
kirkerommet. Fra venstre manuellterapeut Øyvind Segtnan, kirkeverge Ernst Hegdal, og innehaver
Knut Wulff Hansen.
(Foto: Tor Martin Leines Nordaas)

Dolstad
kirke

Kirka får sin tredje
lystenningsgave
Frisk3 gir 25.000 kroner til Dolstad kirke.
Ernst Hegdal er overveldet og inspirert.
Av Tor Martin Leines Nordaas
tor-martin.nordaas@helgeland-arbeiderblad.no

HAs Adventsaksjon
Tenn et lys 2013 er HAs innsamlingsaksjon til alle frivillige som
bidrar til å gjøre vår landsdel til
et godt sted å bo.
I advent ga vi bort markedsføringsplass til en verdi av
kroner 300 000,-, og utfordret
regionens næringsliv til å gi det
samme til gode lokale formål.

Tidligere i Helgeland Arbeiderblads giverstafett «Tenn et lys»
har Dolstad kirke i Mosjøen fått
10.000 kroner fra Søndre Helgeland Miljøverk og 20.000 fra Sparebank1. Nå flesker Frisk3 til med
25.000, og kirkevergen er ikke i
tvil om hvor pengene skal brukes.
– Jeg vet nøyaktig prisen på løperen vi trenger i kirka. 95.000
kroner. Pengene fra Frisk3 kommer godt med, og gjør alt enklere
for meg. Jeg kan trekke et lettelsens sukk, sier Ernst Hegdal.
Han skal avklare lengde, bredde
og farge, og bestille løper i midten
av februar.
– Det er seks til åtte ukers produksjonstid. Løperen skal være på
plass til de første konfirmasjonene i mai, og det passer jo ekstra
fint med 17. mai 2014, som er
200-årsfeiringen av grunnloven
vår, sier Hegdal.

Fysioterapeut og innehaver av
Frisk3, Knut Wulff Hansen, og
manuellterapeut Øyvind Segtnan,
er svært imponert over jobben
som er gjort i Dolstad kirke.
– Ingenting gjør seg selv. Ernst
har virkelig tatt tak i utfordringene, og nå skinner det av kirka.
Atmosfæren er bevart, og kirka
har samtidig blitt «skjult moderne.» Et praktbygg, sier Wulff
Hansen. Han mener kirka er et
godt formål fordi de aller fleste
har et forhold til den.
– Jeg har hatt både positive og
triste opplevelser i Dolstad kirke,
og sånn er det vel med alle, sier
Wulff Hansen. Angående fargen
på løperen, tipper Ernst Hegdal at
det blir dyp rødt.
– Årgangsvin, kommenterer
Øyvind Segtnan.
– Ja. Bordeaux, kanskje, sier
Hegdal med et smil.

Frisk3
25 .000
Rema 1000
Halsøy
10.000
Møbelringen
Sandnessjøen
15.000
Fru Haugans
Hotel
10.000

Sparebank 1
50.000
Sparebank 1
20.000
Helgeland
Sparebank
10.000
Helgelandskraft
15.000
Helgeland
Sparebank
10.000

Arbor
20.000

Helgelandskraft
15.000
Advokathuset
Helgeland
10.000
HIAS
10.000
SpareBank 1
50.000
Torghatten
Trafikkselskap
10.000
SHMIL
10.000
Helgeland
Sparebank
50.000
Frisk3
20.000

Hva er du opptatt av nå?
– Jeg er veldig julete av meg jeg
håper vi får en fin julefeiring i
kveld. Vi blir 55 til sammen. Det
som bekymrer nå er at jeg ikke får
spille gitar, fordi jeg går med armen i gips. Jeg har bruket håndleddet, så det er ikke mer alvorlig
enn det. Ellers ser det ut som oppslutningen om dette arrangementet øker jevnt hvert år. Det er
mange som ikke har lyst å være
alene julaften.
Hvor trives du best på Helgeland?
– På Tomasvatnet, på hytta vår.
Jeg går tur, fisker, snekrer og er
mye sammen med naboer og bygdefolk.
Hva slags mat foretrekker du å
få servert?
– Fisk i nesten alle varianter, bare
ikke uer. Lille julaften spiste vi
kveite. Men er ellers vant til ribbe, jeg kommer jo fra det breie
Østlandet, fra Fredrikstad.
Har du et godt helsetips?
– Gå tur! Jeg er ikke å flink selv,
men vet at det virker. Det er gratis, gir frisk luft og er sosialt.
Bruk brodder når det glatt!
Hva ville du gjort om du vant
hovedgevinsten i lotto?
– Ville nok ha tatt en litt lengre
ferietur enn vanlig, men ellers
fordelt det likelig mellom oss selv
og barna.
Hva kunne du ønske deg å lære
mer om?
– Lokalhistorie, uten tvil. Det er
så fantastisk givende å holde på
med!
Hva vil du helst ha som tvunderholdning?
– «Ut i naturen», «Der ingen skulle tru» og slike programmer. Det
artigste er lokalstoff fra hele landet. Og litt krim.
Hvilken type musikk foretrekker du?
– En klar preferanse når det gjelder band, det er Queen. Ellers er
jeg glad i all mulig norsk musikk.
Hvem synes du fortjener ei
rose?
– Aud, min samboer. Hun står på
seint og tidlig, spesielt nå når jeg
har en arm i minus. Og hun klager
aldri.
Hvilke politiske saker opptar
deg?
– Fordelingspolitikk og stabilitet i
pengebruk. Dessuten er jeg
NATO-tilhenger
Hva synes du Helgeland Arbeiderblad burde skrive mer om?
– Jeg er generelt veldig tilfreds
med HA, en fornøyelse å lese avisa hver dag.

En fornøyd giver holder godt rundt
mottakerne. Tone Moby Røreng

styreleder i Mosjøen skolekorps (t.v),

Atle Edvardsen i Sparebank 1 og Ragni
Einmo dirigent i skolekorpset
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Hordaland
Nettadresse

avisa-hordaland.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Hordaland skal utgje lokalavis på nynorsk for indre
delar av Hordaland.

Opplag - papir

Voss

8748

Lesere - papir

23000

Brukere - nett

9000

Klagesaker til PFU

1

Fellelser i PFU

0

PRISER

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Elin Madsen

VELLYKKET
24. august publiserte Hordaland ein 14 siders
reportasje om Voss sjukehus. Frå den nyfødde guten
på seksjonsframsida via, akutten, føden, blodbanken,
medisinsk avdeling, kjøkkenet, operasjonsstova, livet
på gangen og kapellet - fortel me ei fasettert historie
om livet på lokalsjukehuset vårt. Sjukehuset vart 50 år i
2013, og gjennom to dagar følgde journalist Lisa Maria
Breistein Sølvberg og fotograf/designer Vidar Herre
kvardagslivet på sjukhuset der alt handlar om liv og død.
Og kjærleik.
• Reportasjen er beløna med European Newspaper
Award - Concept / Innovation
• Nominert av MBLs Avisjury - Årets seksjonframside
• Nominert av MBLs Avisjury - Årets Featureside

European Newspaper Award
• 1.1. Front pages, page 1, 31. August 2013, page 1, 11. Juli
2013, together one award
• 2.1 Sectional Front pages, Vossa Jazz XL, 7. mars 2013, page
1, Starten, 24. august 2013, page 9, Backstage, 1. Oktober
2013, page 11, Laurdag Jola 2012, 22. Desember 2012, page
11 - together two awards
• Photo Report, Kortreist Mat, 20. Oktober 2012, page 13, 14,
15, one award
• 17 Concept / Innovation, Special „Liv & død, one Award
laurdag

MOBILBANK & APP
Ha Vekselbanken i lomma

Les meir på www.vekselbanken.no

24. august 2013 • Nr 96 • 130. årgang • Grunnlagt 1883 • Laussal kr 20,–

Til no i år er det fødd 301 på Føden.
43 har gått bort ved Voss sjukehus.
Men lokalsjukehuset vårt er så
mykje meir enn det.

Liv & død
«Det verste er omsorgssvikt av eldre,
å finna dei fastklistra til lakenet
etter å ha lege i dagar og veker utan
tilsyn»
Kay RogeR RingheiM FoRTel oM
KVaRDagen soM aMbulansesjåFøR

Me møter han dagen etter, då har han
opplevd nettopp det, omsorgssvikt.
Men ein ting er nytt for Kay Roger:
oppdraget var midt på Vangen.
Voss sjukehus 50 år side 9 – 22
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Alt i møblar og teppe
til hus og hytter

MØBELSENTERET VOSS - VOSSABYGG TLF.: 56 51 09 60

8. oktober 2013 • Nr 115 • 130. årgang • Grunnlagt 1883 • Laussal kr 20,–

Forsvararen for kokken som
erSKULESTART?
sikta for drapsforsøk:
PC TIL

inn i veteranklubben

spelemenn på steintavle

– Jobba ulovleg ved
hotellet i åtte månader
HP 655 AMD E2-1800,4GB RAM, 500 GB Harddisk,
DVD+RW, Windows 8, 15,6˝ skjerm, Radeon HD7340

2999,--

kr
inkl.mva

– Min klient har ikkje hatt opphalds- og arbeids- Fleischer’s Hotel. Ein krangel om økonomisk
løyve, seier advokat Miriam Grimstad, forsvarar oppgjer for åtte månader, var ifylgje henne
for mannen som er sikta for drapsforøk inne på bakgrunnen for valdshendinga. – Han har ikkje

Am-car, steelgitar og trekkspel har no teke overhand
for handslslagsveteran Egil Mørkve etter 37 år med
plettfri handel.

No har dei endeleg sett søkeljoset på spelemennene
i Myrkdalen. Sjur Helgeland og Lars Skjervheim har
fått si eiga steintavle.

Portrettet side 26 og 27

Side 38 og 39

motteke løn, hevdar ho. Hotelleiinga ynskjer
ikkje å kommentera opplysningar som seinare
kan koma opp i ei rettssak.
Side 2 og 3

FOTO: INGERID JORDAL

20. september vart hotelldirektøren ved Fleischer's
Hotel angripen av ein kokk inne på sitt eige hotell.
Kokken hogg etter direktøren med kjøttøks. Direktøren
slapp frå hendinga med lettare skader. Kokken vart henta
av politiet, og vil verta stilt for retten våren 2014 sikta for
overlagt drapsforsøk.
Hotellet ville fyrst ikkje vedgå at mannen var tilsett
og kalla han ein bekjent av hotelletet. Seinare har det
kome fram at kokken, som kjem frå Brasil, ikkje hadde
opphalds- og arbeidsløyve. Ifylgje mannen sin advokat
har han heller ikkje motteke løn.
Hordaland har skrive om saka fleire gonger. Og er
klaga inn til PFU for sakene me publiserte 8. oktober i
2013. I skrivande stund er saka ikkje behandla i PFU.

tysdag
FOTO: VIDAR HERRE

UTFORDRENDE

« Eg har hatt flaks

Erik Fleischer Tønjum og Alette Hjelmeland fortel om opplevinga
då han vart angripen med øks på Fleischer’s Hotel. Side 2 og 3

Hus & Bolig
Nettadresse

hus-bolig.no

Frekvens

Fagblad

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

"Hus & Bolig er medlemsbladet for Huseiernes Landsforbund." (...)
Bladet skal "gjennom journalistisk produksjon og formidling av nyheter,
aktualitetsstoff og samfunnsdebatt arbeide for å ivareta de lokale og
rikspolitiske interessene til huseiere generelt og HL-medlemmer spesielt."

B-blad

224338

Lesere - papir

295000

Brukere - nett

374478

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

0

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund
4896 Grimstad

1 • 2013
kroner 49,-

hus&bolig
1 • 2013

Redaktørens
tilbakeblikk

Blad i abonnement

Oslo

Ansvarlig redaktør Nina Granlund Sæther

VELLYKKET

”EcoHeat 300
0
spiller pa lag
med naturen”

Byrå: OKTAN

Høye leiepriser gjør at stadig flere tar til orde for
regulering av leiemarkedet. I artikkelen "Milliarder
ttime.
Investér i én kilowa
under bordet" viser Hus & Bolig at prisregulering
i tilbake.
Få fem
Sverige fører til en strøm av svarte penger. Leieprisene i
Stockholm er mye lavere enn i Oslo, men det er bare på
papiret. Det er svært vanlig å betale flere hundre tusen
kroner under bordet for å få lov til å leie. De ulovlige
leiekontraktene blir sjelden oppdaget.

“Per” betalte 275 000 for
retten til å leie 40 m2.

Sverre M. Fjelstad

Milliarder
under bordet

Forfatter og naturfotograf

■ 1kWh blir til 5kWh 1
Ja, det er sant. Den 5-dobler effekten. Du reduserer altså
energibehovet til varmtvann og varme med 80%. Slik får
du strømregningen kraftig redusert. Bruk varmepumpekalkulatoren på www.ctc.no og se hvor mye du sparer.

■ Dobbelt så mye varmt vann
Ny teknikk nesten fordobler produksjonen av friskt, varmt
vann. Vannet produseres fortløpende og er derfor garantert
rent og legionellafritt.

CTC EcoHeat 300 er en væske-vann varmepumpe
som kan hente varme fra jord, fjell og sjø. Den kan
enkelt suppleres med andre energikilder som sol
eller biovarme. Enova støtter kjøp av varmepumpe.
Les mer på ctc.no

■ Lettbetjent berøringsskjerm
En enkel berøringsskjerm gjør det utrolig enkelt å stille inn
varmepumpen. Og like lett å endre innstillingene senere.

Bestill gratis informasjonspakke på
www.ctc.no/ecoheat300

Svart boligmarked i Stockholm
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1) Iht. EN255

Det er faktisk lov å stjele varme fra naturen

Gode TV-signaler

Enkel hytteglede

Fikse bokhyller

3b
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22

Summen
Summen
somsom
betales
betales
for for
kontrakten
kontrakten
avhenger
avhenger
hovedsakelig
av leilighetens
hovedsakelig
av leilighetens
beliggenhet.
beliggenhet.

NÅRNÅR
DU FÅR
DU FÅR
TILDELT
TILDELT
EN LEILIGHET
EN LEILIGHET
fra fra
bostadsförmedlingen,
bostadsförmedlingen,
får du
fåren
du en
såkalt
såkalt
førstehåndskontrakt.
førstehåndskontrakt.
Boligen
Boligen
kan kan
disponeres
disponeres
frittfritt
i i
ubegrenset
ubegrenset
tid. Leieprisen
tid. Leieprisen
er er
regulert
regulert
etteretter
boligens
boligens
bruksbruksverdiverdi
og kan
og kan
ikkeikke
økes.
økes.

Wenche om boligen sin
OGSÅ
OGSÅ
ANDREHÅNDSANDREHÅNDSOG TREDJEHÅNDSOG TREDJEHÅNDSKONTRAKTER
KONTRAKTER
selges
selges
videre
videre
medmed
store
store
summer
summer
under
under
bordet.
bordet.
Det Det
forekommer
forekommer
somsom
regel
regel
alltid
alltid
et påslag
et påslag
i i
leieprisen,
leieprisen,
bådebåde
ved ved
andreandreog tredjehåndsutleie.
og tredjehåndsutleie.

VEDVED
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og kontraktene ikke legges ut igjen, men selges
ulovlig med betydelige summer under bordet.
“Per” er 26 år og har stått i boligkø i Stockholm siden han var 18. Likevel måtte han få
hjelp av en svartmegler da han skulle finne seg et
sted å bo. Han betalte hele 275 000 kroner for å

UTFORDRENDE
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■ Kan også styres via internett eller mobil
Ved hjelp av tilleggsutstyr kan du styre varmepumpen
via mobilen eller internett.

I saken "Milliarder under bordet", som det henvises
til ovenfor, var vi nødt til å skjule identiteten til vår
case "Per". Han hadde stått i boligkø i åtte år før han
valgte å betale 275 000 kroner under bordet for en 40
kvadratmeter stor leilighet på Södermalm.
Vi forteller om den ulovlige transaksjonen og
hvordan betalingen til en såkalt svartmegler skjedde. På
den ene siden gir vi oppskriften på hvordan dette gjøres,
på den annen side gir vi et troverdig bilde av hvordan
slike handler skjer. Uten skjult identitet ville vi neppe
fått noen til å stå frem og fortelle om en slik ulovlig
transaksjon.

fokus på boligmarkedet

Leiemarkedet
Leiemarkedeti Norge:
i Norge:

KILDE:
KILDE:
”Missbruket
”Missbruket
av bytesrätten
av bytesrätten
– en–rapport
en rapport
om svarthandeln
om svarthandeln
medmed
hyreslägenheter
hyreslägenheter
i Stockholm.
i Stockholm.
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
i Stockholm
i Stockholm
2006.
2006.

sikre seg retten til å leie en enroms på 40 kvadratmeter på Södermalm.
– Det er ikke den riktige måten å gjøre det på,
men den eneste for å unngå å vente i 40-50 år. Å
komme inn på leiemarkedet er umulig hvis du
ikke har stått på liste i en evighet, eller kjenner

noen som får deg inn bakveien. Jeg sniker i køen,
men det er slik det fungerer her.
Betalingen skjer selvsagt kontant siden det
hele er ulovlig, så Per måtte lyve til banken om
at han skulle kjøpe en bruktbil av en selger som
bare godtok kontanter. På den måten fikk han

tatt ut kontantene på lovlig vis, og tatt med seg
pengene ut i en bag før bankens ordinære åpningstid. Han valgte å stole på svartmegleren selv
om han kunne stukket av med pengene.
– Det er ikke akkurat morsomt å bære rundt
på så mye penger i sentrum. Megleren måtte låse

Grafikk: Kenneth Lauveng /
Mediamania

„
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fokus på boligmarkedet

Milliarder

under
bordet
Høye leiepriser gjør at stadig flere tar til orde for
regulering av leiemarkedet, men i vårt naboland
fører prisreguleringen til en strøm av svarte penger.
TeksT: Linda Ørstavik Öberg og MikaeLa soLberg

I

de største byene i Norge er det mange som går på titalls visninger uten å få tilslag, eller som ikke har råd til å leie en bolig i sentrale strøk. I Sverige er leieprisene lavere, men se for
deg at du må betale flere hundre tusen kroner bare for å få lov til
å leie. Pengene må du overlevere kontant til en svartmegler, som
på ulovlig vis skaffer deg innpass på leiemarkedet. Dette er ikke
handlingen i en film, det er faktisk realiteten for Stockholms
unge i 2013.
Et av hovedargumentene for å innføre prisregulering på leiemarkedet er at det vil presse prisene ned, samt gjøre markedet
enklere å komme inn på. Statistikken over gjennomsnittlig leiepris i Stockholm viser at prisene der er mye lavere enn i Oslo,
men det er på papiret. Lav leie hjelper lite når køene er milelange

GA OPP Å VENTE: ”Per” på 26 år har stått i boligkø i Stockholm de siste åtte årene.
For å få et sted å bo betalte han 275 000 kroner under bordet for 40 kvadratmeter på Södermalm.

„

CASH IS KING: I Stockholm
kan du snike i boligkøen hvis
du har penger.
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UTVIKLING

PRISER

Vi har med begrenset økonomi klart å lage en app
som gir leserne tilgang til Hus & Bolig på mobil og
nettbrett. Det er en pdf hvor vi enkelt også kan legge inn
ekstra bilder på enktelte saker.

• Fagpressens hederspris, "Årets
bladfyk": Redaktør Nina
Granlund Sæther

41

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

Indre Akershus Blad
Nettadresse

indre.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Bjørkelangen

Opplag - papir

7982

Lesere - papir

Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i
arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.

17000

Brukere - nett

4000

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk

PRISER
• Indre Akershus Blad ble kåret til Årets Næravis i
Amedia.
• Indre Akershus Blad vant 3. plassen i kåringen av
Årets Romeriksbedrift.

Ansvarlig redaktør Arne Henrik Vestreng

VELLYKKET

UTVIKLING
I løpet av kort tid har
Indre Akershus Blad fått over
3.000 følgere på Facebook.
Dette er en arena for debatt,
innhenting av tips og dialog
med våre lesere.
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GRATIS utvidet synsprøve

ÅPNINGSTIDER

t.o.m. 19. desember

Onsdag 18.12

10-22

Torsdag 19.12

... trivelige Bjørkelangen

ONSDAG

10-22

Bankgården - 1920 Sørumsand - tlf. 63 82 40 00

Avis i vekst

18. DESEMBER 2013• NR. 146 • ÅRGANG 106 • LØSSALG KR 20 • WWW.INDRE.NO

SIKRET SKATTEN

Flott konsert

Sterk vekst

Konserten Sørum
Normisjon arrangerte
i Blaker kirke ble
en varm og fin
opplevelse.
Side 3

Den sterke veksten
i Sørum fortsetter.
Mona Øyen (Ap)
mener særlig
skoleutbyggingen
henger etter.
Side 8

Enkelt å gi...

ENDRING AV
ABONNEMENT

Frelsesarmeens gavekonto:
3000.15.07350

ring 63 85 48 02
eller send e-post til
abonnement@iablad.no

820 44 033
Gavetelefonen

indre.no
Uten Indre vet du mindre

SIDE 8 og 9

Gir med glede
Fem frivillige foreninger i Sørum sørger
for pakker til de i
kommunen som
trenger det mest.
Side 10

Ap, Sp og SV sørget i fellesskap for at det blir innført eiendomsskatt i Aurskog-Høland fra 2015. I kommunestyret vant partiene fram
med det knappe flertallet 18-17. Innføring av eiendomsskatt gjør også at partiene går for full investeringspakke: Ny Bjørkelangen skole,
nytt lokalmedisinsk senter og ny svømmehall til en samlet sum av nærmere 400 millioner kroner.
Foto: Anders Sandbu

MANDAG

Pentøy

19. AUGUST 2013 • NR. 94 • ÅRGANG 106 • LØSSALG KR. 20 • WWW.INDRE.NO

Finstadbru Bueskyttere har nytt
anlegg og rekrutteringen øker stadig.
Side 18

÷50%

Heidi årets
aurskoging

STENGT
Bjørkelangen Torg

FORTVILER ETTER

BYGGEKONKURS

Aurskog-bedriften Stangeskovene AS kjøper aksjemajoriteten
i Hemnes Tre AS.
Side 14

Heidi Aastad ble i
går kåret til Årets
aurskoging under
Aurskogmart’n
Side 10 og 11

pga. begravelse
fredag
20. desember.

Tour-suksess
Det ble både løyperekord og deltakerrekord i årets Le Tour
de Thoreid på sykkel i
Blaker.
Side 14

*!0C8J9A-aaaabi!

Indre Akershus Blad

I siget

Avis i vekst

Ny hovedaksjonær

• Kjoler • Bluser
• Topper • Skjørt

*!0C8J9A-aaaabi!

Konkursen i Setskog
Hus og Hytter AS rammet
mange ansatte, boligbyggere,
underleverandører, lokalbanker
og andre lokale virksomheter.
Aldri før har Indre omtalt en
konkurs med så vidtrekkende
konsekvenser.

God
Jul

Juletilbud
Kan brukes i mange forretninger
og servicesteder på Bjørkelangen.
Selges hos:
Til Bords (Bjørkelangen Torg), Shell 7-eleven og
MIX Tippehjørnet (Bjørkelangen Senter).

Diskusjonen om innføring av
eiendomsskatt i Aurskog-Høland
kommune preget nyhetsbildet
gjennom hele 2013. Med knapp
margin ble skatten innført under
et dramatisk kommunestyremøte
like før jul. Saken har skapt stort
engasjement i alle samfunnslag,
og Indre Akershus Blad ble
arenaen for debatt.

UTFORDRENDE

0

SIDE 6
Bjørn-Terje Jacobsen sitter med et halvferdig hus etter at Setskog Hus og Hytter AS er konkurs. Nå må han selv finne nye snekkere og
håndverkere for å komme i mål med husdrømmen. – Det er ikke lett, og jeg er nervøs for det økonomiske, sier Jacobsen.
Foto: Vidar Sandnes

blir en del av

KK
Nettadresse

kk.no

Frekvens

Ukeblad

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir
Lesere - papir

KK er Norges største og eldste ukentlige kvinneblad.

Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Gjyri Helén Werp

Oslo

39430

311000

315000
0
0

UTFORDRENDE
Med sterke, personlige historier i bladet hver uke, blir
vi ukentlig utfordret på etiske problemstillinger.

ANBJØRG
SÆTRE HÅTUN
Født i 1972

Journalist, forfatter og
foredragsholder.
Fikk brystkreft i 2004, da hun var
programleder i NRKs helsemagasin
Puls. For et år siden fikk hun igjen en
ny kreftdiagnose, denne gangen
kreft med spredning.
Bor med mannen Jon Håtun i Oslo.

JURYENS
BEGRUNNELSE

Vi bøyer oss i stjernestøvet for den
måten hun kjemper sitt livs kamp
på. Fra dypet av en livskrise sender
hun oss «ømme omfavnelser og
imaginære luftige pikekyss dyppet
i mørk sjokolade» på Instagram.
Hadde hun ikke selv satt etiketten
«kjærlighetsgudinne» på seg,
hadde vi gjort det. Hun betyr
uendelig mye for svært mange.

ÅRETS INSPIRATOR

Sætre Håtun

Årets
KVINNER
Her er kvinnene som har
rørt oss, imponert oss og
inspirert oss aller mest
i året som gikk!

Hun har uhelbredelig kreft. Men så lenge
Anbjørg lever, vil hun alltid dele håpet.
TEKST GRY THUNE FOTO GEIR DOKKEN MAKEUP JANNE SKARPEID STYLING INGUNN BIRKELAND
52

KK 51-52/2013

KK 51-52/2013

51

VELLYKKET

UTVIKLING

Årets kvinner
Dette er en årlig, tradisjonsrik kåring der vi hedrer
kvinner som har gjort en forskjell på ulike områder av
samfunnslivet; som har inspirert og imponert oss i året
som gikk. Hver prisvinner får en sum de kan gi til et
veldedig formål.

• Lansert et nytt spin off-produkt med suksess, KK Stil.
• Videreutviklet vår store satsing på events, med
KKMila, KK Treningscamp og KKDagen.
• Økt vårt engasjement, interaktivitet og synlighet
på sosiale medier, både for hovedblad, spin-offs og
eventer.
• Lansert web-tv med egenproduserte programformater.
Se også side 88.
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Klar Tale

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

Nettadresse

klartale.no

Frekvens

Ukeavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Oslo

Opplag - papir

12021

Klagesaker til PFU

Stiftelsens formål er å opprette og drive en lettlestavis, herunder
punktskrift-, nett- og lydutgave, og på annen måte gi mennesker med
språk- og lærevansker et hensiktsmessig medietilbud.

0

Fellelser i PFU

0

Foto: Anton Ligaarden / Klar Tale

Redaktørens
tilbakeblikk

side 10

På fiske etter velgere i Lofoten
VALG
2013

unge
stemmer

4

partioversikt

VELLYKKET

www.klartale.no

6

8

Unge har det for
godt. Derfor gidder de
ikke å stemme. Det tror
Jonas Johnsrud Bøhn.
18-åringen står på valglista
til partiet Rødt i Akershus.

hvilket
parti?

10 10
valgdeltakelse

12

side 2

Hva mener
partiene?

viktige
ord

6

side 4

KLAR TALE

nummer 33 – 2013

KLAR TALE

VENSTRE SIDE
viser hvor mange
mandater partiene
har på Stortinget i dag

SYMBOLENE
viser hva partiene vil
jobbe for (se side 4 og 5).

OFFENTLIG:
eid av stat eller
kommune

side 12

7

HØYRE SIDE viser hvor mange
mandater partiene har på
Stortinget slik det ser ut på de
siste meningsmålingene*

PRIVAT:
eid av et firma
eller en person

*Gjennomsnitt av nasjonale
meningsmålinger om stortingsvalg i august per 22.08.13.
Beregning fra pollofpolls.no.

Av Henrik A. Haanes
redaksjonen@klartale.no

side 7

Rus til salgs i kiosken
LETTLEST
UKEAVIS

2
Norge

4
Norge

6
verden

8
kultur

10
sport

11
melding

Nr:

1

TORSDAG
09. 01. 2014
24. årgang

Les og hør flere
nyheter på:

www.klartale.no

Dimas møte med norsk arbeidsliv
Dima Delieva kom til Norge for å jobbe.
Hun sender penger til sin seks år gamle
sønn i Bulgaria. Men Dima sier hun ble
lurt av arbeidsgiveren i Norge.
Klar Tale gir deg Dimas historie.

Foto: Hans J. Skjong

Redaksjonen fikk et tips fra en bulgarsk leser tidlig
i desember om at hun jobbet for norske hotell under
uverdige arbeidsforhold hos et bulgarsk ektepar i Norge.
Detaljerte forhold om arbeidskontrakter, regler for
utenlandske ansatte, dilemmaer rundt andre ansatte
etc gjorde saken ganske stor å jobbe med, og kunne få
følger for de involverte. Vi sjekket saken grundig, og
samarbeidet også med Ringerikes Blad. Saken kom på
trykk i januar 2014, siden vår siste avis i 2013 var ferdig.

Viktige ord
i valget

nummer 33 – 2013

UTFORDRENDE
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Les og hør flere
nyheter på:

stortinget

Foto: Helene Moe Slinning / Klar Tale

Valgavisen Klar Tale nr 33,
kom i 100.000, før stortings- og
sametingsvalget 2013
Målgruppen var ungdom,
innvandrere og velgere med særlig
behov for tilrettelagt informasjon,
deriblant unge- og voksne
med språk- og lesevansker, og
innvandrere som lærer norsk.
Vi valgte aktuelt og informativt
stoff, fristende presentert. Formålet
var å få flere til å stemme. Slagordet
”Ditt valg” ble brukt. En grafikk
forklarer sammensetningen på
Stortinget før, mulig valgresultat, og
felles partiinnhold. Gjenkjennbare
illustrasjoner fra partioversikten
over partienes tre viktigste saker var
også med.

33

TORSDAG
29. 08. 2013
23. årgang

– Ungdom
trenger
en krise

2

Ansvarlig redaktør Kristin Steien Bratlie

Nr:

• Ulovlige kontrakter
• Vanskelige regler
• Lav lønn

Les mer på side 2, 3, 4, og 12

Åtte av ti nordmenn
trener hver uke.
Og de eldre er de ivrigste til å begynne.

Lofotposten
Nettadresse

lofotposten.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Lofotposten er en fri og uavhengig avis som skal fremme Lofotens
interesser. Med engasjement, positivitet og kritisk blikk som bærebjelker
i journalistikken, skal Lofotposten bidra til samhandling, vekst og
utvikling i regionen. Et (mer) samlet Lofoten, er Lofotpostens mål.

Svolvær

Opplag - papir

5797

Lesere - papir

29000

Brukere - nett

12000

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

0

Redaktørens
tilbakeblikk
Kjøreturen endte

Ansvarlig redaktør Ingvil Valberg Tallaksen (konst.)

helt på
jordet

VELLYKKET

SIDE 6

Glimtvis

bra

av Lofoten united

SIDE 16, 17 OG 18

Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy stilte som
stortingkandidat i valget. Lofotposten dokumenterte
hans varierende syn på spørsmålet om storflyplass i
Lofoten, et spørsmål som vi anser som svært viktig for
Lofoten. Finstad sto i skvis mellom sitt eget lokalparti og
fylkesparti - og det interkommunale samarbeidsorganet
Lofotrådet.

Fredag 30. august 2013
Nr. 199 - Årgang 118 - Løssalg kr. 25,-

ER
FOR

ER
IMOT

Stortingskandidaten

Ordføreren

UTFORDRENDE
Styrelederen i det kommunale kulturhuset ble dømt
for økonomisk kriminalitet i et privat selskap der han
var styreleder/daglig leder. På grunn av hans nåværende
verv der han forvalter fellesskapets midler, kunne vi ikke
omtale dommen som en hvilken som annen dom. Det
var vanskelig etisk å bestemme i hvilken grad vi kunne
identifisere mannen, samtidig som vi ikke ønsket å kaste
mistankens lys over andre i tilsvarende stillinger. Valget
falt på identifisering, men uten bruk av portrettbilde av
styrelederen.

FØRTE IKKE REEGNSKAP
4

ONSDAG 31. JULI 2013

John-Arne Storhaug

john.arne.storhaug@lofotposten.no

Svein Erik Skjønnås ble i fjor
sommer valgt til styreleder i det
kommunale foretaket Lofoten
kulturhus. I samme tidsrom ble
Leknes Vertshus AS, som drev
utestedet Wiik-kjelleren, tvangsoppløst. Skjønnås var styreleder i
selskapet.
23. juli i år møtte han i Lofoten
tingrett etter konkursen i Leknes
Vertshus AS.
I retten ga han en uforbeholden
tilståelse av de faktiske forhold
som Midtre Hålogaland politidistrikt anførte i siktelsen mot ham:
Brudd på bokføringsloven, regnskapsloven, ligningsloven og
merverdiavgiftsloven i tiden som
styreleder for Leknes Vertshus
AS. Skjønnås samtykket i tilståelsesdom, som i realiteten er en
forenklet rettergang.
Konstituert sorenskriver i Lofoten tingrett, Øyvind Grødal
dømte Skjønnås til 45 dagers
ubetinget fengsel. Dommen ble
forkynt sist fredag, og anket på
stedet.

Har tilstått
Ved tilståelsesdom kan ikke
skyldspørsmålet ankes. Ankemulighetene ligger i lovanvendelsen,
straffeutmålingen og eventuelle
saksbehandlingsfeil. Grødal vil
ikke kommentere saken ut over
det han selv har skrevet i dommen, men bekrefter at den er anket og at politiet har fått alle papirer oversendt for å forberede den
for eventuell behandling i lagmannsretten.

Skjønnås sier selv til Lofotposten at det er straffeutmålingen og lovanvendelsen som
ligger til grunn for anken. Han
har kommet med en uforbeholden tilståelse når det gjelder
skyldspørsmålet.

Innhenter dokumenter
Politibetjent Willy Frøynes i
økoteamet i Midtre Hålogaland
politidistrikt sier til Lofotposten
at en formell ankeerklæring er bebudet å komme senere.
– Siktede mener straffeutmålingen er for streng. I løpet av august vil alle nødvendige dokumenter være innhentet og vi forventer at saken blir oversendt til
lagmannsretten i løpet av august,
sier Willy Frøynes.
Førte ikke regnskap
Som styreleder i Leknes Vertshus
AS unnlot Skjønnås å føre eller
sørge for føring av løpende, fullstendige regnskaper for virksomheten i perioden 1. januar 2011 til
konkursåpning/tvangsoppløsning 27. juni 2012.
Det ble heller ikke levert selvangivelse med næringsoppgave
for årene 2009, 2010 og 2011.
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ble ikke sendt til
Regnskapsregisteret innen fristen, og selskapet ble aldri registrert i momsregisteret.
Karantene i to år
I januar ble Svein Erik Skjønnås
idømt konkurskarantene som følge av tvangsavviklinga av Leknes Vertshus AS.
Han får ikke stifte aksjeselskap,
drive forretningsavdeling av
utenlandske aksjeselskaper, være
næringsdrivende, lede stiftelse
for boligbygging, borettslag og
samvirkelag eller bli administrerende direktør i slike selskaper.
Karantenen gjelder fram til 3. januar 2015.
Skjønnås er av tingretten
ikke fratatt verv han allerede
har.
Omsetning på 3,5 mill.
Ifølge rapporten fra bostyrer, advokat Arve Haakstad, forelå det
udekkede fordringer på ca. 350
000 kroner ved konkursen. Siktede har opplyst at omsetningen var

knut.johansen@lofotposten.no

Leknes Vertshus AS drev utestedet Nye Wiik-kjellarn på Leknes.

Ordfører Eivind Holst sier saken kommer som lyn fra klar himmel på han,
og han vil først lese dommen før han
kommenterer denne saken.

Knut Johansen

knut.johansen@lofotposten.no
Fra Tromsø sier ordføreren at
denne saken og dommen kommer
som lyn fra klar himmel på han,

Foto: Kai Nikolaisen

fra klar himmel på Vågan-ordføreren
og at han tirsdag er ute av stand til
å kommentere både saken og
dommen konkret.
– Jeg vil avvente til jeg får lest
dommen, og satt meg inn i alle sider i denne konkrete straffesaken,
sier Holst på telefonen fra Tromsø.
Holst sier på generelt grunnlag
at en domfelling vil kunne ha betydning for en vurdering om man

kan eller bør ha, eller skal fortsette i tillitsverv man bekler på vegne av for eksempel Vågan kommune.
Holst sier videre at det er viktig
å skille mellom en rolle som ansatt i kommunen, tillitsverv man
har som folkevalgt i kommunen,
og private.
Holst sier videre at funksjonen
som styreleder i et kommunalt

foretak er det kommunestyret
som oppnevner, og skal det skje at
straffbare forhold får betydning
for en slik valgt rolle, så må noen
i kommunestyret reise saken.
Forutsatt at styreleder selv ikke
velger å trekke seg fra oppgaven,
og ny må velges i kommunestyret.

God styrelederjobb
Ordføreren vil ikke kommentere

SVOLVÆR

FAKTA
net 9. mai 2007 av daværende kulturminister Trond
Giske.
■ Lofoten kulturhus KF har
fem ansatte, og mottar årlig
kommunal støtte på rundt
tre millioner kroner fra Vågan
kommune.
■ Tilskuddet fra kommunen
var i overkant av tre millioner
kroner i både 2012 og nå i
2013, mens det var på 1,7
millioner kroner første driftsår.
■ Våren 2012 sa daværende
styreleder Gry Falch Olsen fra
seg ledervervet, og ny styreleder ble Svein Erik Skjønnås,
som også er varamedlem til
kommunestyret for Høyre,
og ansatt leder av Servicetorget i Vågan kommune.
■ Det samlede styret består
av styreleder Svein Erik
Skjønnås, og nestleder er
Astrid Bjørgaas, begge fra Vågan Høyre.
■ Styremedlemmer er Lucjan A. Golas, Fridtjof J.
Wangsvik, Ann-Iren Linchausen Sørensen, Hugo Bjørnstad, Oddvar Nøstdal og Sidsel Haga Rothli.

Knut Johansen

før han vurderer
eventuelle konsekvenser.

på stort
utvalg
kjøttpålegg
fra Gilde

SIDE 6

Svein Erik Skjønnås
sier han vurderer
hvilke konsekvenser
saken vil få for hans
verv i Vågan.

Ordfører Eivind
Holst i Vågan er
ukjent med saken,
og vil lese dommen

ku

Dømt for sex med trettenåring

– Ikke
vært
aktivt
med i
drifta

Dommen kom som lyn

-40pp%!

■ Lofoten Kulturhus ble åp-

på omtrent 3,5 millioner kroner i
2010, og at den i 2011 var lavere
fordi puben da kun holdt åpent
fredager og lørdager.
Retten slår fast at siktede har
handlet forsettlig og at pådømmelse som tilståelsessak ikke er
betenkelig.
I premissene går det fram at det
ikke er tvil om at det foreligger
vesentlige brudd på særlig bokføringsloven, der man kan idømmes
inntil tre års fengsel.
Retten vektlegger i straffeskjerpende retning at siktede tidligere er straffet for lignende lovovertredelser.
I 1979 og 2006 ble han straffet
for overtredelse av merverdiavgiftsloven, og i 1999 to ganger,
og i 2006 ble han straffet for overtredelser av ligningsloven.

Formildende
I formildende retning skriver sorenskriveren at siktede har lettet
etterforskningen i saken ved å
avgi en uforbeholden tilståelse,
noe som har gitt han en strafferabatt på 20 prosent.
I retten ga siktede uttrykk for et
ønske om idømmelse av samfunnsstraff.
Dommer Grødal landet i stedet
på 45 dagers fengsel, og skriver
følgende i dommen:
«I foreliggende sak foreligger
en fullstendig unnlatelse av å føre
regnskap over en relativ lang tidsperiode, i en virksomhet med betydelig omfang. Det har ikke vært
mulig å fastslå omsetningen nøyaktig, da bevaringen av omsetningsbilag har vært mangelfull. I
slike saker er det ikke rom for anvendelse av samfunnsstraff.»

PP
KU

5

ONSDAG 31. JULI 2013

Øyvind
Grødal,
dommerfullmektig i
Lofoten
tingrett.

Styrelederen i
Lofoten kulturhus er dømt til 45
dagers fengsel
for flere lovbrudd
i et privat selskap. Han tilstår
lovbruddene,
men har anket
dommen.

SIDE 4 OG 5

S
EN
UK

om han er skuffet over at han ikke
er informert om saken fra den
domfelte selv før saken blir kjent
utad.
– Men jeg vil understreke at i
tiden etter våren 2012 som vedkommende har innehatt styrevervet i det kommunale foretaket, så
har vedkommende gjort en god
styrelederjobb, sier ordfører Eivind Holst.

Lofotposten var i kontakt med
Svein Erik Skjønnås i løpet av tirsdag.
Han vil først ikke kommenterer
saken, men uttrykker at han vurderer hvilke følger saken og dommen
vil få for hans verv i Vågan.
Han bekrefter at han møtte i tingretten og avga en uforbeholden tilståelse, men at han anker straffeutmålingen og lovanvendelsen.
Fordi det er et vilkår for tilståelsesdommer at siktete har avgitt en
uforbeholden tilståelse som støttes
av øvrige opplysninger i saken, er
anke over skyldspørsmålet ikke aktuelt.
I en epost til Lofotposten skriver
han følgende om dommen og anken:
– Ja, ansvaret som styreleder har
jeg erkjent, noe som ligger til styrelederansvar.
– Jeg har ikke vært aktivt med i
driften annet enn som styreleder.
– Min anke vil i hovedsak gå ut
på straffeutmålingen og lovanvendelsen i de ulike punktene.

UTVIKLING
Vi kan ikke vise til kun en bestemt ting her,
ettersom vi har gjort mange nyvinninger. Vi
har tatt i bruk flere digitale og nye muligheter;
video, streaming, liveblogg, nyhetsvarsel på
mobil.
Vi har spisset innholdet vårt og har kuttet
vekk noe for å frigjøre ressurser til digital
publisering og innholdsproduksjon.
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Lofot-Tidende
Nettadresse

www.lofot-tidende.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor

«Lofot-Tidende skal være parti- og næringspolitisk uavhengig med
denne formålsparagrafen: Å være en fri avis for lokale nyheter, debatt
og kommentar. Å ivareta lokalsamfunnets og distriktets interesser. Å
fremme vekst på det sosiale, kulturelle og næringsmessige felt og verne
om religiøse og medmenneskelige verdier.»

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Rune Andreassen

VELLYKKET
Lofot-Tidende nr. 35, som kom ut onsdag 8. mai, kan
stå som et eksempel på at lokalavisa både forteller om
lokale konsekvenser av sparetiltak og at det universelle
kan forankres lokalt.
På denne forsida er det nedleggelsen av Opdøl og
Eltoft som dominerer, og vi fulgte selvfølgelig saken tett
gjennom behandlingen i kommunestyret.
I stolpen på høyre side, finner vi en sak som kunne
ha fått et helt annet utfall om ikke syklisten hadde brukt
hjelm. Å bruke sykkelhjelm er like aktuelt i hele Norge,
men her fikk hjelmbruk en lokal tilknytning som kanskje
kan bidra til at flere brukere hjelm.
Det er denne nærheten til sakene, og denne nærheten
til konsekvenser og personer som vi i Lofot-Tidende hele
tiden er på jakt etter.
Samtidig er det alltid plass til hendelsesnyheter, slik
som rorbubrannen øverst til høyre på sida.
Vi mener noe.
Hver gang du åpner Lofot-Tidende, vil du se at vi
mener noe på lederplass. Alle våre lederartikler er lokalt
skrevet, og de er alltid lokalt forankret. Noen ganger
veldig konkret, og knyttet til en sak. Andre ganger er
tilknytningen mer perifer.
Har vi ytterligere behov for å meddele oss, eller det
dreier seg som saker som ikke hører til i vår lokale
andedam, skriver vi en kommentar.
Fra vår side har vi lyst til å uttrykke at vi synes
lokalsamfunnet er raust. Vi får lov å mene noe, og
leserne tåler at vi ikke alltid ser saker på samme måte
som dem.
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Opplag - papir
Lesere - papir

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Leknes
3950

11000
0
0

Musikkultur
Nettadresse

musikkultur.no

Frekvens

Fagblad

Utgivelsessted/hovedkontor

Oslo

Opplag - papir

Musikkultur skal avspeile og påvirke den kultur-, kunst- og
utdanningspolitiske utviklingen i Norge og bidra til å utvide
forståelsen for kulturen, kunsten, kunstnernes betydning for den
enkelte og samfunnet.

8349

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Mona Askerød

VELLYKKET
Multinasjonale plateselskaper gjør gode penger på
strømming (streaming) av musikk. Men virkeligheten
er mer nyansert: De mellomstore norske plateselskapene
får lite strømmeinntekter. Konsekvensen er at de har
gått fra å være bærekraftige bedrifter til å bli avhengige
10

av offentlig støtte. Disse utgir det meste av den norske
musikken, og vi oppfylte vårt samfunnsoppdrag ved å
påpeke dette og problematisere at hva som gis ut styres av
politiske krav for å få støtte.

Tema: Strømmeøkonomien

11

Strømming har
skapt en ny økonomisk verdensorden
i musikkbransjen.
Norske plateselskaper som tidligere var
bærekraftige bedrifter, er nå avhengige
av offentlig støtte.
Hvor har pengene
tatt veien?
Tekst: Marte Bjerke og Even Finsrud

Foto: Even Finsrud

K

onsentrerte hoder over tastatur og skjermer i
Kulturkirken Jakobs kontorer. Søknadsfristen
til Fond for lyd og bilde går ut klokka ett. Presis!
Bokser og kolonner fylles med det rette innholdet, de rette ordene, lyden av produksjonen må
forutses, høres gjennom det elektroniske skjemaet. Send! I
underetasjen sitter sjefen sjøl, daglig leder i Kirkelig Kulturverksted (KKV), Erik Hillestad, og finpusser på CV-en. Alt skal
dokumenteres, også han.
– Vi har mista noe av nerven i kontakten med publikum,
men vi har fått veldig nær kontakt med det offentlige og politikerne. Det blir en politisk styrt kunst av det, og ikke lenger
en fri verden. Hvilke ord er det som slår an i Kulturdepartementet? Jo, minoritetskultur, kvinnekultur, dialog… Og vi er
glade i de ordene vi altså, og har laget mange plater som kan
betegnes med dem, men det blir litt tvunget, det blir en politisk korrekthet over det. Det er mange sider av utviklingen vi
ikke aner rekkevidden av, sier han.
– Det er tungt, veldig tungt
Plateselskapene Curling Legs, Grappa Musikkforlag og KKV
har i flere tiår forsynt norske og internasjonale lyttere med

Digitalt trøbbel: Daglig leder i Kirkelig Kulturverksted, Erik Hillestad, har trukket en del av selskapets utgivelser fra strømmetjenestene.
– Vi føler oss rimelig sikre på at det fysiske salget ville vært dårligere dersom nyhetene var tilgjengelige via strømming, sier han.

noen av Norges skarpeste stemmer. En titt i backkatalogene
er som å lese vår moderne musikkhistorie. Fra å være en bærekraftig næring er disse plateselskapene nå blitt offentlig støttede institusjoner.
«Situasjonen er prekær for et midtsjikt av plateselskap
med fast ansatte og en viss størrelse på administrative utgifter», konkluderte Nordgård-utvalget, satt ned av Kulturdepar-

tementet tidligere i år for å utrede nye former for musikksalg
og -distribusjon. Utvalget, ledet av forsker Daniel Nordgård,
anbefalte at myndighetene går inn med omstillingsmidler til
bransjen over en periode på fem år.
Plateselskapet Grappa har gått fra en omsetning på 25 millioner kroner i 2002 til 12 millioner kroner i 2012.
– Dere har ikke vurdert å legge ned selskapet?

musikkultur 6 | 2013

UTFORDRENDE
Dette er første sak i vår serie i fire deler om at den
levende teatermusikken forsvinner. Arbeidsplasser og
respekt for opphavsrett er i fare, og vi har jobbet lenge
for å få hull på den. I et bittelite miljø vil ingen kritisere
dem som driver utviklinga i en retning alle andre er
enige om at er gal. De naturlige kritikerne er sårbare
frilansere og risikerer å miste jobber. Ved hjelp av timing
og tålmodighet fikk vi likevel gjort en viktig jobb for å
løfte problemstillingen ut fra bakrommene.

– Vi har hatt mange tanker rundt det, men tar ett år av
gangen. Det er tungt, veldig tungt. Vi har vært helt avhengige av publiseringsstøtten de siste årene. Det er mer naturlig
at bransjen lever sitt eget liv utafor det offentlige, sier Helge
Westbye, direktør i Grappa Musikkforlag.
– Får det konsekvenser for det dere gir ut?
– Ja, det gjør det. På sikt må vi i større grad kutte antall



musikkultur 6 | 2013
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Nyhetsreportasjen

11

Ingen musikere i grava
I storsatsingen My Fair Lady på Folketeateret i Oslo har en datamaskin en av de
musikalske hovedrollene. Trenger vi levende musikere i teateret?

I

Tekst og foto: Marte Bjerke
høyeste grad, mener musikalsk leder på Nationaltheatret,
Per Christian Revholt.
Han synes utviklingen som går mot færre musikere i or
kestergrava og flere musikere på bånd, er bekymringsfull.
– Jeg synes det er en uheldig utvikling. Vi har en bråte gode
musikere i dette landet. Hvor skal de gå? Teatrene har alltid gitt at
traktive arbeidsmuligheter for musikere.
Revholt sitter bak tangentene nede i det han selv karakteriser
er som «en av landets vakreste orkestergraver». Oppe på scenen
framføres Folk og røvere i Kardemomme by. Pianisten har spilt stykket
mange ganger før, men da med ni musikere. Nå er de seks.
– Takket være kompetansen til musikerne, og deres instrument
kombinasjoner, får vi det til å låte som et større orkester, sier han.
Innspilt musikk som erstatning for et liveorkester synes å
bli mer og mer vanlig i musikkteaterproduksjoner. Enten er få
musikere supplert med innspilt musikk, gjennomført med såkalt
clicktrack, eller den innspilte musikken erstatter et orkester.
– Som musiker tenker jeg at det må være forferdelig å høre på et
click, det må bli en død utgave. Da synes jeg det er redeligere å ha et

mindre orkester og si at «dette er det vi får».
Revholt spør hva som er motivasjonen for å ha deler av en
semblet på tape.
– Det er helt åpenbart økonomisk motivert. Hvis det er en
kunstnerisk motivasjon som ligger bak, lurer jeg på: Bedrer dette
øyeblikkets kunst? Hva med verdien av et orkester som puster
sammen med ensemblet, og sammen kan finslipe tempi, fraser
ing og dynamikk? Små marginer, som er veldig viktige for den
levende kunsten. Slik, og bare slik, oppstår magi i teateret. Det er
denne diskusjonen som er viktig.

– En optimal måte å løse framføringen på

På andre siden av sentrum nærmer prøvetiden på My Fair Lady seg
slutten. Skal du oppleve musikal i Oslo i februar, må du hit. Mu
sikkultur får ikke være med inn på prøvene, men musikalsk le
der Atle Halstensen møter oss etter en lang dag. Selskapet hans,
Scenekvelder AS, er produsent og bærer den økonomiske risikoen.
I My Fair Lady brukes samplingsteknikker for å illudere et stør
re orkester. Orkestergrava på Folketeateret står tom. Utøverne er



www.lofotenfestival.com

Vinterutgaven 6.3-9.3

Sommerutgaven 8.7-13.7

Emma Johnson, klarinett • Markus
Schäfer, tenor • Vikingur Olafsson,
piano • Marianna Shirinyan, piano
• Engegårdkvartetten • Knut Erik
Sundquist

Andras Schiff, piano • Leif Ove Andsnes,
piano • Denes Varjon, piano • Christian Ihle
Hadland, piano • Orion String Quartet •
Engegårdkvartetten • Stark Trio • Audun
Iversen, baryton • Akiko Suwanai, fiolin

Med støtte fra: Kulturrådet, Nordland Fylkeskommune, Vågan kommune, Vestvågøy kommune

Må slåss: – Det er alltid et
spørsmål om: «Hvor mange
musikere trenger du?». Du må
slåss for ditt eget fag, sier Per
Christian Revholt, musikalsk
leder ved Nationaltheatret.

musikkultur 1 | 2013
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Nordlys
Nettadresse

nordlys.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

"Avisen Nordlys skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret
i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd."

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU

Fellelser i PFU

Tromsø
21902

79 000
69000
8
1

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Anders Opdahl

VELLYKKET
I 2013 satte Nordlys søkelyset på Universitetet i
Tromsø, Norges arktiske universitet. Vi ga allmennheten
innsikt i et miljø som for svært mange oppleves som en
parallell virkelighet. Nordlys har også i år jobbet med
etterdønningene av Troms Kraft-skandalen, som ble
avdekket av oss.
I serien Sameland i 2014 har vi tatt for oss både
hverdagsliv, tradisjonelle næringer og maktstrukturer
i det samiske samfunnet, og kastet lys over hvordan
tilstanden er innenfor flere områder. Serien ble publisert
både på print, nett - og med levende bilder.

UTFORDRENDE
I fjor ble vi felt i PFU for manglende tilsvar i en
sak om et sykehjem i Tromsø. Den lokale byråden for
helse- og omsorg fikk ikke tilsvarsretten han hadde
krav på. Det vil si, han fikk den - men ikke raskt
nok. Den digitale publiseringen av sakskomplekset
utfordret dette hele tre ganger. Vi må vokte oss for ikke
å vike på de pressefaglige prinsippene i kampen for
digital innholdsrelevans. Her har både jeg, og vi som
organisasjon, lært en hel del.
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Linda Vaeng Sæbbe og Tone Jensen mottok Svarte Natta-prisen 2013 for sine
avsløringer om økonomien i Troms Kraft.

UTVIKLING

PRISER

Vi jobber med produktutvikling hver eneste dag.
Dette er vårt sverd og skjold mot farene som nå truer
de tradisjonelle mediene. Nordnorsk debatt er lansert
på print, vi har etablert en større web-TV-avdeling
som tar mål av seg å bli den største levende-bildeaktøren nord for Trondheim, og vi produserer løpende
nye produktvertikaler digitalt. For øyeblikket står
debatt og næringsliv på agendaen. For ikke å glemme
Nordlys pluss. Vi har forberedt produktporteføljen for
morgendagens mediehverdag.

Nordlys gjorde rent bort på Svarte Natta-konferansen
for Troms Kraft-avsløringene - Linda Vaeng Sæbbe
og Tone Jensen stakk av med den gjeveste prisen.
I tillegg fikk vi SN-pris for foto og video. Vår egen
videodokumentarist, Guttorm Pedersen vant pris for
web-TV-dokumentaren "Nikolai på Musvær" på Årets
Mediepriser under Nordiske Mediedager. En unik perle,
som viser hvilke formidlingskvaliteter som kan bo i et
tradisjonelt mediehus som velger å sette nye medier høyt.

Nordre
Nettadresse

www.nordrenett.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Selskapet skal ha til formål å utgi og drive lokalavisa Haramsnytt og
eventuelt anna verksemd som fell naturleg under drifta.

Opplag - papir

Klagesaker til PFU

Utgjevarselskapet Haramsnytt AS har ikkje oppdatert namnet og

Fellelser i PFU

formålsparagrafen i vedtektene per dato.

Brattvåg
2471
0
0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Robin Røkke Johansen

VELLYKKET
Eg vil trekkje fram saka skrive av forgjengaren min,
Ole Reinlund, om kyrkjegarden på Longva, der det
kyrkjelege fellesrådet rydda bort vakre, gamle gravsteinar
utan å vurdere kulturverneverdien av dei. Fellesrådet
hadde heller ikkje søkt Riksantikvaren om løyve til å ta
ned steinane, slik dei skal.
Ei lokal kjelde meiner det er kritikkverdig at
slektningar ikkje har fått moglegheit til å gjere noko
med at steinane vert fjerna. Dette skulle vore gjort kjent i
bygda, meinte han.
Mange har sterke kjensle knytt til gravstaden, og
det er pressa sin oppgåve å påpeike det når eit kyrkjeleg
organ fer fram på denne måten. Etter avisa si dekning av
saka, har fellesrådet stansa ryddinga, og det vert no starta
registrering av alle 2000 gamle graver i kommunen. Dei
skal sjå om steinar lyt få stå vidare.

UTFORDRENDE
Alle tre dekningskommunane til Nordre har ein
utfordrande økonomisituasjon, men øykommunen
Sandøy er i ei særstilling, fordi kommunen har krympa
mykje dei siste tiåra. Kvar einaste arbeidsplass som vert
lagt ned, betyr at det kan flytte ein familie til fastlandet.
Den nye rådmannen varsla tidleg at her skal ein
kome i balanse med kommuneøkonomien, og leggje
grunn for framtidige investeringar. Vi fekk ikkje berre
godord då vi skreiv tydeleg om kva som er i ferd med å
skje. Avisa tek motet frå innbyggjarane, var det nokon
som meinte. Mange meiner at negative oppslag styrkar
flyttestraumen.
Vi har sjølvsagt likevel dekt kuttprosessen så tydeleg
som vi kan. Vi meiner at folk lyt få lese fakta, og så
får vi også vere flinke til å vise dei positive sidene med
samfunnet, sånn at det vert balanse i dekninga.

Leif Flem på Longva leiter etter sine i ein haug med gravsteinar som kyrkjeleg

fellesråd plukka inn frå gravplassane.

FREDAG

22. november 2013, nr. 88
Veke: 47
Laussal: kr 20
42. årgang

www.nordrenett.no

NYHENDE

NORDRE
Lokalavisa for Haram, Sandøy og Skodje

Lovar kort pine

Med kjole og anar
frå Haram
Sangjenta Stine Hole Ulla
har slept ei stemningsfull juleplate denne
veka.
SIDE 2 OG 3

NYHENDE

Vil ikkje ha
piggane ute
Kjell Børje Moe frå
Brattvåg har skrive brev
til ordføraren for å få
rydda opp i piggtrådgjerder.
SIDE 4 OG 5

SPORT

Foto: Robin Røkke Johansen

Alle pratar om
dommar Martine

Martine Fjørtoft Otterlei
(17) har suksess med
fløyta.
SIDE 14

SANDØY: Måndag legg rådmann Ann-Heidi P. Orvik sitt
forslag til eit stramt budsjett som er tilpassa ein fattigare,
men smartare drive kommune. Framover blir det mindre og
mindre pengar, og det går mot oppseiingar. SIDE 8, 9 OG 10

FAST LAVPRIS
KVAR LAURDAG

100

KUN

Rundstykke grovt/fint

UTVIKLING

PR. STK.

Brattvåg

Avisa har skifta namn frå Haramsnytt til Nordre. Vi
starta også ei nettavis med betalingsmur, nordrenett.no.
Tlf. 979 95 297
Hverd. 700 - 2300
Lørdag 800 - 2200
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NRK
Nettadresse

www.nrk.no

Seer-/lyttertall

88 prosent av befolkningen

Utgivelsessted/hovedkontor

"NRK skal være Norges viktigste kilde til ny forståelse og felles
opplevelser" (Fra NRKs langtidsstrategi 2012-2017)

Redaktørens
tilbakeblikk
Programdirektør Per Arne Kalbakk

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Oslo

bruker NRK daglig
46
4

PRISER
NRK ble kåret til landets best likte selskap av Ipsos MMI
i 2013. I juryens begrunnelse for å tildele NRK årets
omdømmepris het det blant annet at «NRK får prisen
fordi bedriften over lang tid har vært blant de ledende
bedrifter, etater eller organisasjoner nordmenn flest har
et godt totalinntrykk av.

VELLYKKET
Å stimulere til samfunnsdebatt og skape engasjement
knyttet til demokratiske valg, er blant de viktigste
oppgavene for en allmennkringkaster. NRK hadde derfor
som mål å skape økt interesse for Stortingsvalget i 2013,
særlig blant unge velgere.
Stort, ungt og utfordrende var ambisjonen for
valgdekningen. Fagmiljøene innenfor nyheter,
politikk og samfunn gikk sammen med ulike
miljøer i NRK – som NRK P3, Brennpunkt, FBI og
underholdningsavdelingen for å lage en bred dekning.
«Leo tar valget»,» Trygdekontoret», «Radioresepsjonen»
og NRK P3 programmet «Verdens rikeste land» med
sendinger før og etter partilederdebattene bidro til å
gjøre valgdekningen bredere og yngre enn tidligere.
Nettet ble selve navet i dekningen, og alt valgstoff
ble samlet på en felles side. På nettet kunne publikum
også ta NRKs valgomat, som ble kåret til valgkampens
beste av flere medier. Over en million brukere prøvde
NRKs valgomat på nett og mobil. Vi satset også bevisst
på å være til stede på sosiale medier. Emneknaggen
#nrkvalg og brukeren @NRKvalg var de største under
valgkampen.
Satsingene ga resultater. I målgruppen 20-29 år viser
tallene for de fire store tv-debattene på NRK1 mer enn en
dobling både i seertall og markedsandel sammenliknet
med valget i 2009. I NRKs valgundersøkelse mente også
gruppen under 30 år at de fant mest relevant informasjon
om valget på NRK1 og nrk.no.

NRK-reporter Leo Ajkic 29 år, er født i Mostar i Bosnia og kom til Norge som 11

åring. Han har aldri stemt men i år vil han bruke stemmeretten sin. Gjennom syv

episoder fikk vi ta del i hans prosess hvor han setter seg inn i tema og saker som
er viktig for Leo før han kan ta valget.Foto: Kim Erlandsen / NRK

Programleder Thomas Seltzer i «Trygdekontoret» lagde en eksklusiv Valgkamp
Spessial sammen med et knippe særdeles kompetente saksbehandlere for å

finne ut hva det er som egentlig driver folk til å stemme. Eventuelt til å la være å
stemme. Foto: Julia Naglestad/NRK
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Romkvinnesaken avdekket at NRK ikke hadde gode nok rutiner for etisk kvalitetssikring av nyhetsarbeidet. Saken
ble en vekker, og førte til nye rutiner for kvalitetssikring av egen journalistikk og daglig fokus på presseetikk. Blant
annet ble det produsert musematter med sjekkliste for samtidig imøtegåelse.

UTFORDRENDE

UTVIKLING

2013 ble krevende år for NRK presseetisk. Den
såkalte romkvinnesaken utløste en stor debatt om NRKs
generelle etiske standard i nyhetsarbeidet.
Saken ble publisert 12. januar og var en reportasje om
en sigøynerkvinne som er dømt for menneskehandel.
Reportasjen fremstilte det som at sigøynerkultur har
kollidert med norsk rettsvesen, men utelot det faktum
at kvinnen også er dømt for medvirkning til voldtekt av
egen datter. For nyhetsmiljøene i NRK ble saken en stor
og viktig vekker.
Det ble gjort feil av enkeltmedarbeidere, men vår
egen gjennomgang avdekket også at vi på noen områder
ikke hadde gode nok rutiner for etisk kvalitetssikring
av nyhetsarbeidet. Vi satte oss som mål å bli bedre og
tryggere innenfor presseetikken og har jobbet med dette
gjennom en rekke tiltak det siste året.

Vi har jobbet med å bli hurtigere i
nyhetsformidlingen for å bidra til å nå vår egen
nyhetsambisjon om å være først – med hele bildet. I 2013
opprettet vi en egen oppdateringsdesk med ansvar for
hurtig nyhetsformidling på tvers av medieplattformene,
det såkalte nyhetssenteret. Prosjektet er fortsatt inne
i en utviklingsfase og kommer sikkert til å endres
etter hvert som det skal smelte sammen med øvrig
oppdateringsarbeid for nyhetene, men jevnlige målinger
av responstid viser at Nyhetssenteret har bidratt til
at NRK har blitt vesentlig hurtigere til å formidle
hendelsesnyheter enn vi var før senteret ble opprettet.
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Norsk Maritimt Forlag AS
Nettadresse

seilas.no, batliv.no
seilmagasinet.no,

Utgivelsessted/hovedkontor
Frekvens

Publikasjonene skal informere og inspirere til et godt båtliv.

Klagesaker til PFU

havna.com
Asker

Fagblad
0

Fellelser i PFU

0

PRISER

Redaktørens
tilbakeblikk

• Fagpressepris for livetokt langs norskekysten.

Ansvarlig redaktør Ole Henrik Nissen-Lie

VELLYKKET
Nyhetssak om de forskjellige partienes
båtpolitikk før stortingsvalget høsten
2013. En rekke av løftene som ble gitt den
gangen er seinere ikke blitt fulgt.

UTFORDRENDE
I en serie saker har Båtliv satt fokus
på tyverier av båtmotorer og båter.
Vedlagte nettsak om 150 vandaliserte
båter på opplagsplass i Oslo fikk stor
oppmerksomhet i riksmediene, og utløste
en rekke kommentarer fra leserne på nett.
Over 500 kommentarer kom inn i løpet
av et par dager. Vi luket unna de vi mente
var uegnet for publisering før vi stengte
debatten med avsluttende kommentar om
vår redaksjonelle vurdering. Debatten ble
klaget inn for PFU, og kommer eventuelt
til behandling.

UTVIKLING
Færder'n Live var en nettbasert satsing
med direktesendte web-TV, nyhetsteam
på vannet og instagram-publisering
fra deltagerne. Deltagerne publiserte
flere hundre bilder på Seilmagasinet.
no, og vi registrerte over 40.000 besøk
på nettsidene våre i forbindelse med
arrangementet, som er en regatta fra Oslo
til Horten via Færder Fyr.
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AKTUELT: Stortingsvalget 2013
Flertallet av
stortingspolitikerne
ønsker å påby bruk
av redningsvest.
Kun Venstre og
Frp vil beholde
dagens regler, viser
en spørrerunde
Båtliv har foretatt
blant partiene på
stortinget.
AV JØRN FINSRUD

Partileder . SV

Partileder . Senterpartiet

Partileder . AP

Audun Lysbakken

Liv Signe Navarsete

Jens Stoltenberg

Promille: 0,2
Vestpåbud: Ja
Register: Ikke konkludert
Vrakpant: Ja

Promille: Ikke behandlet
Vestpåbud: Ja
Register: Ikke tatt stilling
Vrakpant: Bør vurderes

Promille: 0,2
Vestpåbud: Ja
Register: Ikke tatt stilling
Vrakpant: Ja

Politikerne vil
påby redningsvest
H

vordan stiller politikerne
seg til båtlivet neste
stortingsperiode? Båtliv har
spurt syv partier om deres
båtpolitikk.
Konklusjonen er at det vil
kommet et påbud om bruk
av redningsvest enten vi får
en borgerlig regjering eller
ikke etter høstens stortingsvalg. Med unntak av Frp og
Venstre er det bred enighet
om å by på bruk av redningsvest. Arbeiderpartiet og Krf
presiserer at de vil påby bruk
av vest i åpen båt i fart.
Alt tyder på at dagens
promillegrense på 0,8 vil bli
opprettholdt med en borgerlig
regjering. Både Høyre og Frp,
så vel som Venstre, er fornøyde med dagens situasjon.
Derimot ønsker Arbeiderpartiet, SV, Krf og Senterpartiet å
senke promillegrensen. Krf vil
ha 02, som for bil.
Ingen av partiene har planer om å innføre dieselavgift
for fritidsbåter under neste
stortingsperiode.
Båtliv har spurt Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet,
Høyre, Fremskrittspartiet,
KrF og Venstre om deres
båtpolitikk. Partiene fikk ti
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spørsmål. Foruten vest og
promille har vi spurt de ulike
partiene om deres for syn på
utrangerte glassfiberbåter,
vannscootere og dieselavgift.
Vi har også spurt om fart,
sikkerhet og obligatorisk båtregister. De politiske partiene
har også fått anledning til å
fortelle om det er andre båtsaker som opptar dem.

Nei til dieselavgift

– SV er generelt opptatt av å
stimulere til energisparing og
til utvikling av miljøvennlig
driftsstoff, men vi har ikke
dieselavgift for fritidsbåter i
vårt program, sier Ane Marte
Hammerø, som er politisk
rådgiver ved SVs partikontor.
Fra de borgerliges side er
det også et klart nei.
– Vi har ingen planer om å
innføre dieselavgift for fritidsbåter, sier rådgiver Camilla
Edi Hille i Venstres stortingsgruppe.
– Nei, er et kort, men klart
svar vi får fra Bård Hoksrud
i FrP.

Ønsker panteordning

Uansett om det blir borgerlig
eller sosialistisk neste stor-

STØTTER FORSKRIFTENE:

IMOT FORSKRIFTENE: – Vannscooterforbudet forsvinner med FrP i
regjering, lover Bård Hoksrud, FrP.

tingsperiode, er det mye som
tyder på at det blir innført en
eller annen form for vrakpantordning. Alle partiene
ønsker å gjøre noe for at
gamle båter skal samles inn.
Steinar Gullvåg (AP) sier
at problemet ikke bare gjelder
glassfiberbåter, men også
andre utrangerte båter. Arbeidet med returordning starter
allerede før valget.
– Returordningen skal
utarbeides i samarbeid med
bransjen. Arbeidet med dette
starter over sommeren, sier
Gullvåg. Venstre og KrF sier
de ønsker en panteordning for
båter, slik vi ser det på brusog glassflasker.

– Det vil stimulere til at
fritidsbåter blir levert inn og
tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte når de blir
gamle og utslitte, sier Erlend
Kjærnsrød, KrF.

– Vannscooter er vanligvis ikke
fritidsbåt, sier Dagfinn Sundsbø, Sp.

Elsket og hatet

Et av årets mest omdiskuterte
temaer innen båtpolitikk
er utvilsomt vannscootere,
som nå er tillatt med klare
begrensninger.
Alle partiene som i dag
sitter i regjering, er – ikke
overraskende – klare på at
de støtter dagens forskrifter,
som har vært gjeldende siden
1. juli.
– Vannscootere er ikke å

batliv.com

Romerikes Blad
Nettadresse

oa.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

- Størst i Innlandet

"Oppland Arbeiderblad skal sette dagsorden i vårt avisdistrikt. Vi skal
gjøre Vestoppland til et bedre sted å bo gjennom vårt dekning."

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk

Gjøvik

23 645
64 000
27 000
1
0

PRISER
• Asbjørn Risbakken vant 1. plass for årets bilde i
Oppland journalistlags 2013-kåring.

Sjefredaktør Tonje Sagstuen

VELLYKKET
I vårt distrikt har vi flere ulike
asylmottak. I Etnedal, en liten
kommune i vårt nedslagsfelt, bor det
120 asylsøkere fra ulike land. En av
våre journalister bodde der ett døgn
og skildret hvordan deres liv er, og
hvordan Norge behandler denne
gruppa.
Oppland Arbeiderblad ønsket å
dekke skatteoppgjøret annerledes i år.
Irritasjonen over topplistene fra alle
våre kommuner har vært økende, og
vi føler dette ikke speiler hva folk flest
tjener. Vi fokuserte derfor på de åtte
største yrkesgruppene i Norge og fant
representanter for dem i vårt distrikt.
Hva tjener gjennomsnittarbeideren og
er han eller hun fornøyd med lønnen
og utviklingen i samfunnet? Stoffet
ble presentert den dagen skattelistene
ble offentliggjort.

OA gikk live i 2013 med sendinger fra blant annet 2. divisjon fotball.

UTFORDRENDE
Regjeringsskiftet brakte legers reservasjonsrett i
aborthenvisninger opp på slutten av året i fjor. I vårt
distrikt gikk en fastlege veldig skarpt ut. Oppland
Arbeiderblad ledet an debatten her og fulgte saken tett.
Den skapte og skaper fortsatt stort engasjement hos oss
både på papir og nett.
Det har også vært etiske vurderinger knyttet til både
dekningen av trippeldrapet i Valdres.

UTVIKLING
Oa.no – går live. I 2013 gikk flere av oss ut av
komfortsonen og forsøkte oss med livesendinger fra 2.
divisjon fotball på nett. I utgangspunktet leide vi inn
fotograf med eget utstyr til å stå for det tekniske. På
høsten gikk vi til innkjøp av eget utstyr, og våre egne
fotografer har etter hvert våget seg utpå. Vi har etter
hvert streamet live fra håndballkamper, åpningen av
kjøpesentere, og en valgdebatt i litteraturhuset.
To redaksjonelle satsinger
1. Oppfølging av bussdrapene på Tyin. Vi kjørte deler av
ruta til bussen dagen etter og loddet stemningen blant
sjåfør og passasjerer.
2. Vi overnattet på et asylmottak og snakket med
asylsøkere, noe som resulterte i en seks siders reportasje.
Saken gikk sin “seiersgang” landet rundt på nettet.
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P4 Radio Hele Norge AS
Nettadresse

www.p4.no

Seer-/lyttertall

1000000

Hovedkontor

P4 Radio Hele Norge skal ledsage, underholde og informere. P4 bryter
inn med nyheter når noe viktig skjer og forsøker å være midt i folks liv.

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Trygve Rønningen

VELLYKKET
Partilederutspørringene høsten 2013 i P4 Sytten
Tretti. Mediehverdagen har endret seg gradvis de siste
årene og nå har lyttere, lesere og seere tilgang på stadig
flere tradisjonelle utspørringer gjennom hele dagen.
Vårt mål før valget i 2013 var å nå flere lyttergrupper
med politikk ved å pakke det inn på en alternativ måte.
Her er noen av momentene: Hemmelig gjest (klassisk
motstander kommer med eget tema), mannen i gata, JA/
NEI-runde og ungdomspartileder i berg-og-dalbane.

Klagesaker til PFU

Fellelser i PFU

Lillehammer
0
0

PRISER
• PRIX RADIO 2013:
• Årets sendeflate - Midt i Trafikken - Even Rognlien og
Marius Torgersen
• Årets humor - Fem På - Marius Kopperud
• Årets radiotalent - Amir Horori
• Årets morgenflate - P4s Radiofrokost - Bjørn
Faarlund, Victoria Bryde og Daniel Høglund
• Årets Fagpris - P4 Lyden av Norge - Rune Hafskjær,
Bjørn-Tore Sviggum, Mads Tørklep, Per Henrik
Stenstrøm og Kalle Lisberg

UTFORDRENDE
Schizofrene Anne-Lise hører stemmen til
P4-programleder Michael Andreassen i hodet. Da vi
inviterte henne til Sytten Tretti ble flere usikre på om
hun burde beskyttes mot seg selv (jf. §3.9 i vvp). Hun
sa at legen har gitt klarsignal, men legen bekreftet ikke
grunnet taushetsplikten. Vi valgte å gjøre et opptak
og deretter publisere innslaget. Anne-Lise var ikke
umyndiggjort på noen måte, hun var frisk under
intervjuet og hun kunne gi et uvanlig innblikk i en
vanlig sykdom. Vi mener den beskriver en interessant
problemstilling rundt hvor stort omfang vvp 3.9 har og
skal ha.

Victoria Bryde og resten av trekløveret i P4s Radiofrokost vant pris for årets
morgenflate i Prix Radio 2013.

UTVIKLING
P4 lanserte en ny lytteapp hvor lytterne kan
kommunisere direkte med studio. De kan sende inn lyd,
bilde og tekst, samt høre P4 Nyhetene og andre innslag i
opptak når det passer.
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Amir Horori ble kåret til årets radiotalent i Prix Radio 2013.

Porsgrunns Dagblad
Nettadresse

www.pd.no

Frekvens

Fådagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Porsgrunn

Opplag - papir

PD er en fri og uavhengig lokalavis for Porsgrunn og Bamble

4169

Lesere - papir

15000

Brukere - nett

7000

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk

0

PORSGRUNNS DAGBLAD
OPPLAGT
MORGENAVIS

Innrømmer
sykehjemsvikt

Ansvarlig redaktør Erik Enger
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Tunnelåpning
i boligfelt
Nå vil ordfører Beyer ha full utredning om ny E18
PD

Side 9

Onsdag 30 oktober 2013

13

Halvorsen
vurderer
futsal-nekt

VELLYKKET
PD har gjennom en serie av
reportasjer belyst fordeler og ulemper
ved de ulike alternativene for
E18-trasé gjennom Porsgrunn. Tiårets
store sak er hvorvidt det skal bygges
ny gigantbru over Eidanderfjorden
eller følge dagens trase på land og
gjennom en rekke boligområder.
Saken startet i fjor høst og pågår for
fullt ennå.

BÅTJAKT: En politipatrulje var ute med politibåten i
skjærgården og lette etter en
fritidsbåt med to berusede
menn. De oppgav søket.

Side 14

PD MENER:

At politikerne
nå ser på sykehjemskapasiteten på nytt, er
positivt og viktig.

Leder side 2

Dersom vegvesenets forslag til sort
linje i Konsept 4 blir valgt som trasé
for ny E18, vil tunnelinngangen havne midt i boligfeltet i Amund Tvetens
veg på Søndre Tveten, like ved

Oppgav søket
etter berusede
menn i båt

Nystrand. – Vi vurderer alternativet
med bru over Eidangerfjorden, sier
Svein Nordengen som er leder av
Øvaldvegen Velforening.

Side 10 og 11

EIDANGERFJORDEN: Gerhard Tornholm på Heistad er særdeles interessert i alle verdens bruer. Han er utdannet sivilingeniør fra
Sveits, med stålbruer som hovedfag. Men bru over Eidangerfjorden vil han ikke ha. – Miljøskadene ved ei bru over Eidangerfjorden vil
være uopprettelige både for naturen og for oss beboere, sier Gerhard Tornholm som synes at å bruke 6 milliarder kroner på bru er galskap.

Brumannen som
ikke vil ha bru
Gerhard Tornholm har Eidangerfjorden i sitt hjerte

– Dersom det skal bygges
ei bru på 1300 meter over
Eidangerfjorden, så vil det
bli en av verdens lengste
bruer. Skadene vil bli
uopprettelige for både
naturen og oss beboere,
sier Gerhard Tornholm
(86) på Heistad.
Vivi Sævik
mobil 909 66 297
vivi.savik@pd.no

Den tidligere så aktive Venstrelokalpolitikeren uttaler seg nå
som privatperson. Han ser paradokset i sin egen motstand mot
utredningen om bru over
Eidangerfjorden, sett opp mot
sin egen store og glødende
interesse for alle verdens bruer.
– Jeg er utdannet sivilingeniør
fra Sveits med stålbruer som
hovedfag. Selv om jeg har
jobbet hele livet som betong- og
stålingeniør, så har jeg beholdt
min interesse for bruer, sier
Gerhard Tornholm.
Det er i forbindelse med at
vegvesenet holder på å utrede

AVISUTKLIPP: Gerhard Tornholm viser et utklipp fra PD 24.
januar 1992. Da var han også engasjert i natur mot E18-utbygging.
alternativer for bygging av en
ny E18 gjennom Porsgrunn, at
det tegnes inn tre alternative
bruer over Eidangerfjorden i et
Konsept 5. Konsept 4 som er det
andre aktuelle alternativet, inneholder en ny 4 felts vei parallelt
med dagens E18, og med tunnel
fra Moheim til Brattås.
– Verdens lengste bru er Golden Gate i San Francisco med

1280 meters lengde. Det ytterste
brualternativet over Eidangerfjorden er på 1300 meters lengde, sier Gerhard Tornholm.
Engasjert
Han har også tidligere engasjert seg i veisaker gjennom
Porsgrunn. Han viser fram en
hel ringperm med avisutklipp
og bilder blant annet fra 1975,

1985 og 1992. Da handlet det
også om ny E18, bruer og tunneler, og Hovettunnelen var ett
av alternativene og ble bygget.
– En 4-felts bru til 6 milliarder
kroner er helt uakseptabelt og
urealistisk. Jeg skjønner ikke at
noen kan ha sånne tanker. Hvorfor i all verden spandere 6 milliarder kroner på ei bru når det
finnes alternativer? spør en
engasjert Tornholm og ser ut
over Eidangerfjorden fra Lundebukta, et steinkast fra hjemmet i Fjordgløttveien 13.
Gerhard Tornholm mener at
Eidangerfjorden er spesiell med
sin naturskjønnhet og kilde til
rekreasjon og naturopplevelser.
Selv går han ofte tur på kyststien, fra Heistad til Hellås ved
Norcem som er naturreservat.
– Ei bru vil gjøre veldig store
inngrep i nærområdet, og tenk
på støyen i byggeperioden på 2
år, sukker Gerhard Tornholm.
Han er overbevist om at det
ikke kan bli noe av bru over
Eidangerfjorden.
– Saken blir valgkampsak om
to år. Hvilket parti tør programfeste en sak som trolig et flertall
av lokalbefolkningen er imot?

Tirsdag formiddag fikk politiet melding om at to menn
var iaktatt mens de kjørte i
en fritidsbåt i indre havn i
Brevik. De to mennene så ut
til å være kraftig beruset,
ifølge melderen.
Båten kjørte ut fra Brevik
og ut på Eidangerfjorden.
Politiet bemannet politibåten som ligger i Brevik,
og de dro ut for å lete etter
mennene.
– Politibåten kjørte rundt i
Eidangerfjorden, Ormefjorden og i skjærgården rundt
omkring og lette etter båten.
Men båten var ikke å se, og
søket ble derfor oppgitt, sier
operasjonsleder Terje Pedersen ved Telemark politidistrikt.
Båten med de to mennene i
var en 28 fots båt med hvitt
skrog og rød stripe øverst på
skroget.

Bilinnbrudd
på Heistad

Politiet fikk tirsdag formiddag melding fra en bileier på
Heistad om at han hadde hatt
innbrudd og tyveri i sin bil.
Innbruddet skal ha skjedd i
løpet av natt til tirsdag.
Bileieren opplyste at bilen
hans hadde stått ulåst, og at
det var stjålet vognkort og
servicehefte fra bilen.
Tyveriet vil bli politianmeldt.

Kirketrim i
Brevik kirke

I formiddag er det kirketrim
i menighetssalen i Brevik
kirke.
Under ledelse av Karin
Fosse danses det salsa, zorba, linedans og andre internasjonale folkedanser.
Opplegget er uhøytidelig
og morsomt, og opplegget er
ikke lagt til noe høyt nivå,
opplyses det om. Etterpå er
det felles formiddagsmat.

UTFORDRENDE
Riksmediene skrev fullt navn
på politimannen som en stund var
siktet for drap på Linn Madelen
Bråthen på Breviksbrua i august.
Ingen lokalaviser har brukt navn
på politimannen. En vanskelig
avgjørelse. Han er ikke lenger siktet
for drap, og vi mener fortsatt at det
var riktig å ikke skrive navnet hans.
Han vil tross alt ikke bli dømt for
drap, men for falsk forklaring.

UTVIKLING
Tar med en sak som ble mye
diskutert av våre lesere, både på
Facebook, i vår sms-spalte. Hva heter
elva som renner gjennom Porsgrunn?
Christian Ellefsen fikk selveste Google
til å endre navnet fra Skienselva til
Porsgrunnselva. Det satte sinnene i
kok.

PORSGRUNNS DAGBLAD
T I R S D A G 1 8 . F E B R UA R 2 0 1 4 ◆ U K E 8 ◆ N R 3 4 ◆ L Ø S S A L G K R 2 0 , 0 0

OPPLAGT
MORGENAVIS

Ex-ordfører
vil ikke
ha bru

H A R D U T I P S T I L P D ? R I N G PÅ T E L E F O N 9 0 5 2 0 1 5 0 – D Ø G N E T R U N D T

Fant ikke tilstrekkelig bevis
Linn Madelens familie er svært skuffet

Side 9

Vil ha
frislepp
på handel

Side 5

PD MENER:

PD mottok
nylig et forslag
fra en leser som
mente at bygningen kan brukes til eldreboliger.

Leder side 2

Riksadvokaten fant ikke tilstrekkelig han ikke tiltalt for forsettlig drap,
bevis for at politimannen drepte Linn men for å ha forlatt avdøde i hjelpeMadelen Bråthen på Breviksbrua
løs tilstand.
natt til lørdag 3. august. Dermed blir
Side 11
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Psykisk helse
Nettadresse

www.bladet.psykiskhelse.no

Frekvens

Fagblad

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

Bladet Psykisk helse har som formål å skape åpenhet og øke
kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og
behandling. Bladet skal være formidler av nytt fagstoff, forskning og
litteratur om psykisk helse, og inspirere til engasjement for et bedre
tilbud innen psykisk helse.

Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Oslo

6855

100000
3000
0
0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Cathrine Th. Paulsen
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VELLYKKET

UTFORDRENDE

Psykisk helse i fengsel
Reportasjen omhandlet hvordan man kan ta vare på
sin psykiske helse mens man soner. Halden fengsel er
unikt, fordi det har et stort arbeids- og aktivitetstilbud.
”Nesten vanlig hverdag” er overskriften, og spiller på at
hverdagen i Halden fengsel likner på hverdagen utenfor
murene. Men kanskje må man regne med å få en psykisk
knekk når man soner en fengselsdom?

Damene på broen
Over 500 personer tar sitt eget liv hvert år i Norge.
Selvmord er spesielt utfordrende å dekke, og omtale av
forebygging berører noen av de samme dilemmaene.
Enkelte steder er mer utsatt for selvmord enn andre,
det er visse broer og jernbanestrekninger. Den fysiske
sikringen mot selvmord går langsomt, selv om man vet at
det hjelper. Sikring blir nesten ikke omtalt fordi man er
redd for at det vil øke oppmerksomheten om muligheten.
Vi intervjuet også lokførere om samme tema,
en yrkesgruppe som møter selvmord og som har et
organisert opplegg for førerne når det skjer.

På Høyden
Nettadresse

pahoyden.no

Frekvens

Nettavis

Utgivelsessted/hovedkontor
Brukere - nett

På Høyden skal vere ei avis for Universitetet i Bergen (UiB), der
hovudmålgruppa er tilsette ved UiB. Den redaksjonelle verksemda
skal vere forankra i UiB sine grunnleggande verdiar slik dei er nedfelte
i Universitets- og høgskulelova og i strategien til UiB. På Høyden
skal bidra til å synleggjere ulike sider ved verksemda til universitetet
innanfor undervisning, forsking og formidling, samt fremje
meiningsutveksling og fri debatt. På Høyden skal søkje eit journalistisk
perspektiv i tråd med ideala til den frie pressa.

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Bergen
12276
0
0

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Dag Hellesund

VELLYKKET
Rektor ved Universitetet i Bergen styrer over 3,5
milliardar offentlege kroner, og er vald av dei tilsette og
studentane. Då treng ein òg debattforum og uavhengig
journalistikk.
Våren 2013 stilte Kuvvet Atakan og Dag Rune
Olsen til rektorval ved UiB. Olsen vann, etter ein lang
og jamn valkamp. Valet var tema i over 70 artiklar og
innlegg i På Høyden. Saka om at universitetsleiinga ikkje
ville levere ut lister som kunne gjort det muleg å lage
meiningsmåling er ei av mange.

Rektorvalet ved UiB var tema i over 70 artikler og innlegg i På Høyden i 2013. Dag

UTFORDRENDE

UTVIKLING

Står du for nær kjeldene kan det vere vanskeleg å
halde seg uavhengig.
For ein redaksjon på tre tilsette som har ein
organisasjon som Universitetet i Bergen som arbeidsfelt,
kan det fort bli for tett kontakt mellom leiinga i
organisasjonen og redaksjonen. Men som denne saka
viser kan det òg bli vanskeleg dersom tilhøvet mellom
redaksjonen og leiinga periodevis blir anstrengt. Kritisk
journalistikk vil ofte rette seg mot den ansvarlege leiinga,
og det trengst ei stor grad av profesjonalitet frå begge
sider.

Etter 12 år utan utvikling er ei nettavis nærare ein
plass på museum enn ei levande nettavis. 1. oktober
2013 blei På Høyden «2.0» endeleg lansert. Moderne,
responsiv design som tilpassar seg alle typar skjermar,
gode debattverktøy med lesarkommentarar, integrasjon
med sosiale medium og enkel administrasjon har vore
viktig. Tilbakemeldingane frå lesarane har vore svært
gode.

Rune Olsen jubler her over å ha fått nær 59 prosent av stemmene.
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Nettadresse

www.rb.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

"Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk forankret i
arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd."

Opplag - papir

27 951

Lesere - papir

85 000

Brukere - nett

61000

Klagesaker til PFU

1

Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Magne Storedal

VELLYKKET
Romerikes Blad rettet i en omfattende artikkelserie
søkelyset mot samfunnsproblemet seksuelle overgrep
mot barn. Grunnlaget for serien var en grundig
gjennomgang av samtlige slike straffesaker i tingrettene
på Romerike og Eidsivating lagmannsrett de ti siste årene
(2003-2012).
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Lillestrøm

0

PRISER
• Amedia-journalistprisen til Alexander
Gjermundshaug og Elin Svendsen for serien om
seksuelle overgrep mot barn.
• Årets avistegner 2013: RBs Egil Nyhus.
• Diplom Scandinavian News Design.
• Snusprisen Årets bilde for «Spente jenter» av Lisbeth
Andresen (Akershus Journalistlag)
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SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

OVERGRIPEREN INF ILTRERTE FAMILIEN
3

34

IDRETTSTRENERE - for offeret

FAMILIEMEDLEMMER - foreldre,
besteforeldre, steforeldre og søsken

Seksuelle overgrep mot barn begås sjeldent
av ukjente. Overgriperne er lærere,
trenere, venner, naboer og familie.
■ ROMERIKE

KVITTET SEG MED ALT: Familien har kvittet seg med alle møbler og
andre ting som minner dem om overgriperen som infiltrerte livene
deres. – Jeg orket ikke se sofaen eller stolene han hadde sittet på,
forteller moren.
FOTO: KAY STENSHJEMMET

Læreren (44) sjarmerte
seg inn i familien og ble
en fast middagsgjest.
Samtidig forgrep han seg
på eldstesønnen – på
skolen, på hytteturer og
mens han satt barnevakt.
■ ROMERIKE
– Den mannen har ødelagt livene
våre. Jeg har vært så langt nede
at jeg har lurt på om familien ville hatt det bedre uten meg.
Det er snart to år siden hun
fikk sjokkbeskjeden: Læreren til
eldstesønnen var pågrepet av politiet – mistenkt for seksuelle
overgrep mot flere unge gutter.

Ubeskrivelig sjokk
Det var ektemannen som tok
imot telefonen fra politiet. Hun
har vanskeligheter med å beskrive sjokket og tankene som raste
gjennom henne da han overbrakte nyheten.
– Det var som jeg ble truffet av
en atombombe. Jeg gikk rett ned i
knestående. Og siden har jeg aldri kommet opp igjen.
Den nå overgrepsdømte 44åringen var ikke bare en lærer
for familiens sønn. Han ble en
god venn av hele familien. Han
var med på fritidsaktiviteter,
hytteturer, og han passet barna når foreldrene var bortreist.
– Han spiste til og med middag
hos oss hver eneste uke. Han infiltrerte livene våre, han var overalt, forteller moren, før hun legger til:
– Jeg var skeptisk til å la sønnen min være med ham på hytta.
Jeg husker jeg fikk «piggene» ut
når det ble tatt opp. De første
gangene sa jeg nei. Men på et el-

SERIE: SEKSUELLE
OVERGREP MOT BARN
Siden nyttår har to lærere, to
stefedre, en mor og et foreldrepar møtt i retten tiltalt for
seksuelle overgrep.
Romerikes Blad vil i en serie
artikler rette søkelyset mot
samfunnsproblemet seksuelle
overgrep mot barn.

Elin Svendsen Alexander
917 34 715
Gjermundshaug
elsv@rb.no

TIPS OSS

951 58 368
ag@rb.no

Har du tips eller innspill:
Ta kontakt.
ler annet finurlig vis klarte han
til slutt å overtale meg. Han framsto sjarmerende og snill.
44-åringen ble tidligere i år
dømt til sju års forvaring for
overgrep mot til sammen seks
unge gutter, deriblant eldstesønnen det her er snakk om.

Invitert inn på kaffe
Kontakten med overgriperen
startet allerede for seks år siden.
– Han jobbet i barnehagen til
vår yngste sønn. Barnehagen ligger like i nærheten, og jeg traff
ham av og til når han gikk tur
med barna. Vi kom i prat, og én
dag inviterte jeg ham inne på kaffe.
I tiden som fulgte ble det flere
kaffemøter, og etter en stund ble
overgriperen introdusert for familiens eldste sønn.
– Jeg tror han så seg ut sønnen
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1
LÆRER - for offeret.

VENNER OG BEKJENTE av offerets familie

8

8

NABOER - av offeret

vår allerede ved det første møtet,
forteller moren.
Kort tid etter hadde familiens

FAKTA
trener i Oslo og som lærer ved en
skole på Romerike. Under rettssaken var det også en rekke
andre tidligere elever ved skolene han jobbet ved som fortalte
om usømmelige forhold som
ikke ble omhandlet i straffesaken.
Minstetida for soning er satt til

UNGDOMSKLUBBLEDERE - for offeret

9

Overgrepssaken mot romerikslæreren
En 44 år gammel lærer fra
Romerike ble i Oslo tingrett i går
dømt til sju års forvaring etter at
han har forgrepet seg mot seks
unge gutter som var delvis under
14 år og delvis under 16 år.
Overgrepene skjedde mens
mannen jobbet som vaktmester
ved en skole i Oslo, som idretts-

2

10
VENNER OG BEKJENTE
- av offeret

fire år og åtte måneder. Først da
kan læreren søke om prøveløslatelse. Han må da overbevise om
at han ikke lenger utgjør en fare
for samfunnet eller kan komme
til å begå nye forbrytelser. Det er
ingen øvre grense for hvor
mange ganger domstolen kan
forlenge tidsrammen.

nye venn søkt og fått jobb som lærer på skolen til eldstesønnen. Og
da eldstesønnen skulle få spesialundervisning på grunn av konsentrasjonsproblemer, var det
selvfølgelig familievennen som
skulle ta seg av én til én-undervisningen.
– Han begynte å komme hjem
til oss for å hjelpe sønnen vår med
lekser. Det var tydeligvis ikke
nok med spesialundervisning på
skolen. Det er kanskje ikke så
rart, for der foregikk det helt andre ting.
I fire år, fra han var 11 til 15 år,
ble sønnen utsatt for overgrep. På
skolen. På lærerens hytte. Og
hjemme når læreren satt barnevakt. Sønnen ble mer og mer

INGEN RELASJON - mellom
offer og gjerningsperson.

innesluttet. Lærevanskene utartet. Familien tok grep. Skolen,
helsesøster og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ble kontaktet for hjelp.
Samtlige instanser tok foreldrenes bekymring på alvor. Det
var bare ett problem: Læreren
var med på alle tiltak som ble
iverksatt.
– Det er ikke så lett å betro seg
til en helsesøster om seksuelle
overgrep når overgriperen sitter
i samme rom, sier moren.

Enorm belastning
Ifølge moren har overgrepene
vært en enorm belastning for hele familien.
– Jeg har aldri kjent på hat før,

11
INTERNETT - har møtt offeret
på nett.

men nå har jeg så mye hat i meg
at det er vanskelig å forstå. Jeg
tenker på dette hele tiden. Dette
har gått så inn på meg at jeg ikke
vet hvordan jeg skal komme meg
ut av det.
– Ting som tidligere tok fem minutter, bruker jeg to timer på. Jeg
var et arbeidsjern. Nå orker jeg
ikke noe. Og oppe i alt dette skal
jeg være kone og mor.
Hun er fortsatt sykmeldt, og
har fått påvist posttraumatisk
stressyndrom. Eldstesønnen har
fått påvist samme diagnose.
– Han har søvnvansker og konsentrasjonsvansker, han sliter
med flashbacks fra overgrepene.
Han isolerer seg og sliter på skolen. Hele skolegangen hans er

SAKENS GANG

DETTE ER
OVERGRIPERNE

TILLITSPERSONER:
Romerikes Blad har
gjennomgått straffedommer i overgrepssaker
mot barn (se faktaboks).
Denne oversikten viser
relasjonen mellom offer
og gjerningsperson i disse
sakene. I oversikten er
det tatt med to lærere
som ikke er med i vår
gjennomgang fordi den
ene saken gikk i Oslo
tingrett, mens rettssaken
mot den andre læreren
ble avsluttet etter at vi
innhentet våre tall.
ILLUSTRASJON:

ødelagt av denne læreren.
Familien har kvittet seg med
alt som minner dem om overgrepslæreren.
– Vi har brent alt vi fikk av
klær og ting. Og møblene har jeg
kastet ut. Jeg orker ikke tanken
på å se stolen eller sofaen hvor
han har sittet. Jeg vet faktisk ikke om jeg klarer å bli boende i
dette huset engang.
Moren bærer på en stor skyldfølelse for hva sønnen har vært
gjennom.
– Kunne jeg gjort noe annerledes? Burde jeg oppdaget det? Dette er tanker som kverner i hodet
mitt hele tiden.
Hun mener det er viktig at det
snakkes mer om overgrep mot

Siden 2003 er 86 personer på
Romerike dømt for seksuelle
overgrep mot barn. Romerikes Blads gjennomgang av
straffedommene viser at offer
og gjerningsperson stort sett
kjenner hverandre. Funnene
avdekker at overgrepene hovedsakelig begås av lærere,
trenere, ungdomsklubbledere,
naboer, venner og familiemedlemmer.

Barnelokking
Prest og familieterapeut Reimunn Førsvoll fra Stavanger,
har jobbet med overgrepsproblematikk i flere tiår. Han har
blant annet skrevet boken
«Fra synd, fra sorg, fra fare»,
om seksuelle overgrep i kirke
og samfunn.
Ifølge Førsvoll skjer de aller
færreste overgrep spontant og
brutalt. Mange av de som har
blitt utsatt for overgrep, har i
kortere eller lengre perioder
blitt utsatt for barnelokking,
det vil si at en voksen lokker et
barn til kontakt med tanke på
å gjøre overgrep.
– Denne lokkingen er ofte
også bakgrunnen for at den utsatte ikke greier å komme seg
ut av misbruket, sier Førsvoll.

Plukker ut offer
Førsvoll mener barnelokkerne følger et mønster som starter med utplukking av offer og
oppbygging av tillit, og ender
med overvåking eller avhengighet og full kontroll.
– Overgriperen kan plukke
ut en eller flere mulige ofre.
Kanskje vil denne utplukkingen være ubevisst, men noen
ganger kan det være svært bevisst. Når overgriperen har
plukket ut et offer, vil han begynne å bygge opp tillit til den

barn. Hun tror det er noe av det
viktigste som kan gjøres for å bekjempe samfunnsproblemet.

han har fattet interesse for, sier Førsvoll.
Han legger til at dersom
overgrepene foregår innenfor
en familie, trenger ikke overgriperen å bygge tillit. Tilliten
er der fra før.
– Er overgriperen utenfor familien, kan det være en person
som nyter tillit i kraft av egen
personlighet eller posisjon og
stilling. Er vedkommende i tillegg et sprudlende menneske
som alle liker, en populær trener eller ungdomsleder, en dyktig lærer eller populær prest,
oppstår det lett et tillitsforhold
og overgriper har en enkel oppgave, mener Førsvoll.

SKJERPER JAKTEN:
Romerikes Blad 26. april.

«FAMILIEOVERGRIPERE»:
Romerikes Blad 27. april.

Overgrepslærere
For å bygge tillit bruker overgriperen ofte oppmerksomhet.
Barna blir lagt merke til, snakket til og får en følelse av å bli
«sett». Overgriperne kan også
innynde seg ved å gi gaver og ta
barna med på aktiviteter.
– Jo mer tid og oppmerksomhet ofrene får fra overgriper, jo
mer avhengig blir de av overgriper. I nesten samme grad reduseres ofte kontakten med, og
betydningen av andre omsorgspersoner og eget nettverk, sier
Førsvoll.
På denne måten skaffer overgriperen seg etter hvert full
kontroll over offeret.
Tre lærere fra Romerike er
dømt for overgrep mot barn siden 2003. Disse skiller seg ut fra
de øvrige overgriperne fordi de
har mange ofre og samtlige er
gutter. De tre lærerne er dømt
for overgrep mot totalt 16 gutter, men antall ofre er enda høyere. En rekke av overgrepene er
foreldet.
Romerikes Blads gjennomgang viser at minst 25 ofre er
utsatt for overgrep av de tre lærerne.

BARNA: RB Helg 27. april

– Jo mer fokus vi setter på problemet, jo vanskeligere blir det
for de pedofile. Hvis jeg kan være

med og forhindre at overgrep
skjer, er det verdt å fortelle vår
historie.

MØRKETALL:
Romerikes Blad fredag.

FAKTA

Domstolenes behandling av overgrep mot barn
Romerikes Blad har gjennomgått straffesakene i tingrettene
på Romerike og Eidsivating lagmannsrett for de ti siste årene, og
utarbeidet en oversikt over samtlige seksuelle overgrep begått
mot barn i tiårsperioden 2003 og
fram til i dag (april 2013).

Oversikten viser at 86 personer
er dømt for seksuelle overgrep
mot til sammen 104 barn i alderen 1–18 år. To overgripere er
dømt to ganger i løpet av perioden. Ofrene er 83 jenter og 21
gutter.
10 personer er frikjent for

overgrep mot barn i den samme
perioden. 60 av overgriperne har
begått flere overgrep mot offeret, mens 12 er dømt for overgrep
mot flere barn.
Kilde: Dommer fra Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett
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SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

Overgriperne slipper unna
Sju av åtte anmeldelser
om seksuelle overgrep
mot barn blir henlagt av
politiet.
■ ROMERIKE
– Selv om vi mener det er sannsynlig at offeret snakker sant,
må vi henlegge hvis vi ikke er
overbevist om at bevisene holder til domfellelse, sier politiadvokat Jon Aga i Romerike politidistrikt.
Han legger til at det ikke er
nok å være 95 prosent sikker på
om bevisene holder. Politiet må
være nesten 100 prosent sikker
for å ta ut tiltale og kjøre saken
for domstolen.

Beviskrav
Siden nyttår har to lærere, to
stefedre, en mor og et foreldrepar – alle med tilknytning til
Romerike – møtt i retten tiltalt
for seksuelle overgrep mot
barn. Disse overgrepssakene
har sluppet gjennom et trangt
nåløye.
Tall fra politiet viser at det
ble anmeldt 672 seksuelle overgrep mot barn i perioden 2003
til og med 2012.
Romerikes
Blad
har
gjennomgått samtlige straffesaker i tingrettene på Romerike
og Eidsivating lagmannsrett for
den samme perioden, for å kartlegge hvor mange personer som
er dømt for slike overgrep.
Gjennomgangen viser at 82 personer er dømt for overgrep mot
til sammen 100 barn, 79 jenter
og 21 gutter. Det betyr at kun én
av åtte saker har tilfredsstilt de
strenge beviskravene i straffesaker.
Politiet henlegger saker der
de så å si er sikker på at den anmeldte er skyldig.
– Det er slik i strafferett at enhver rimelig tvil skal komme
den tiltalte til gode. Er vi ikke
overbevist om at bevisene holder, skal vi ikke vi ta ut tiltale,
sier Aga.

politiet.
I dag finnes det ikke eksakte
tall over omfanget av seksuelle
overgrep mot barn og unge.
Den siste undersøkelsen i Norge ble gjennomført tilbake i
2007.
Undersøkelsen var en selvrapporteringsstudie blant 7.000
avgangselever i videregående
skole. Her svarte 15 prosent av
jentene og sju prosent av guttene at de har blitt utsatt for alvorlige seksuelle krenkelser en
gang i oppveksten.
Hvert år mottar Romerike politidistrikt
gjennomsnittlig
over 60 anmeldelser som omhandler seksuelle overgrep mot
barn. I noen saker vil gjerningsmannen tilstå overgrepene. I andre saker blir det ord
mot ord.
– Av og til finnes det tekniske
bevis som styrker saken, men
en rekke tilfeller har ikke slike
bevis.

Båndopptak
Det kan også ta tid fra overgrepet skjer til saken blir anmeldt
til politiet. Det gjør det enda
vanskeligere å skaffe tilgjengelig bevis.
– Jo raskere man kommer til
politiet etter at et overgrep har
skjedd, jo bedre er gjerne bevissituasjonen, sier Aga.
Med tekniske bevis mener
Aga blant annet DNA-spor, videofilmer, bilder og samtaler
tatt opp på bånd der overgriperen innrømmer overgrep. I saker der det er ukjent gjerningsperson vil politiet også være
interessert i andre tekniske bevis.
Aga understreker viktigheten av at folk som har mistanke
om at barn blir utsatt for overgrep tar kontakt med barnevern eller politi. Det er også
mulig for overgrepsofre å ta
kontakt med bistandsadvokat.
Personer som har vært utsatt
for seksuelle overgrep har krav
på tre timers gratis advokathjelp for å vurdere om de vil
melde krenkelsen til politiet.

Ord mot ord

Gjentatte overgrep

Mye tyder på at det også er
mange seksuelle overgrep mot
barn som aldri blir anmeldt til

Til uka avsluttes hovedforhandlingen i straffesaken mot et foreldrepar fra Nes, som står til-

STRENGE BEVISKRAV: Politiadvokat Jon Aga.

FOTO: MARTIN LUNDSVOLl

SERIE: SEKSUELLE
OVERGREP MOT BARN
Siden nyttår har to lærere, to
stefedre, en mor og et foreldrepar møtt i retten tiltalt for
seksuelle overgrep.
Romerikes Blad vil i en serie
artikler rette søkelyset mot
samfunnsproblemet seksuelle
overgrep mot barn.

Elin Svendsen Alexander
917 34 715
Gjermundshaug
elsv@rb.no

951 58 368
ag@rb.no

TIPS OSS

Har du tips eller innspill:
Ta kontakt.
talt for grove seksuelle overgrep mot sine tre barn. Ifølge
tiltalen skal foreldrene ha forgrepet seg på barna i årevis.
Romerikes Blads gjennomgang av overgrepsdommene viser at 57 av overgriperne er
dømt for gjentatte overgrep mot
offeret, mens 12 er dømt for
overgrep mot flere barn.
En pedofilidømt lærer fra
Nittedal er alene dømt for overgrep mot seks unge gutter. Han
innrømmet overgrep mot ytterligere ni barn, men disse sakene var foreldet da straffesaken ble behandlet i Nedre Romerike tingrett. Den tidligere
læreren ble dømt til forvaring,
men ble sluppet ut av fengsel like før jul.
Da Romerikes Blad snakket
med den overgrepsdømte læreren like før jul, i forbindelse
med at to nye lærere var tiltalt
for seksuelle overgrep, kom han
med følgende oppsiktsvekkende uttalelse:
– Jeg ble lærer for å få kontakt med unge gutter. Jeg husker jeg vurderte å studere noe
annet, men jeg tok lærerutdannelse for å komme raskere til
målgruppen, fortalte 60-åringen fra Romerike.

672 anmeldt – 82 dømt

SAKENS GANG

FAKTA
Seksuelle overgrep mot barn i domstolene
Romerikes Blad har gjennomgått straffesakene i tingrettene på
Romerike og Eidsivating lagmannsrett for de ti siste årene, og
utarbeidet en oversikt over samtlige seksuelle overgrep begått mot
barn i tiårsperioden 2003–2012.
Oversikten viser at 82 personer
er dømt for seksuelle overgrep
mot til sammen 100 barn i alderen
1–18 år. To overgripere er dømt to
ganger i løpet av perioden.
Ofrene er 79 jenter og 21 gutter.

10 personer er frikjent for overgrep mot barn i den samme perioden.
57 av overgriperne har begått
flere overgrep mot offeret, mens
12 er dømt for overgrep mot flere
barn.

TILTALT: 12. desember 2012

4

Kilde: Dommer fra Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.
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FERDIG SONET: Romerikes
Blad 13. desember 2012.

33 manglet
politiattest

SAKENS GANG

Skolen ba aldri
overgrepslæreren
om politiattest

FORVARING: Romerikes Blad
6. april.
SKJERPER JAKTEN:
Romerikes Blad 26. april.

«FAMILIEOVERGRIPERE»:
Romerikes Blad 27. april.
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– SATT DYPE SPOR: Romerikes
Blad 8. april.

– FAMILIEN ØDELAGT:
Romerikes Blad 6. mai.

MILDERE STRAFFER: Romerikes Blad 10. mai.

GROTESKE SKILDRINGER:
Romerikes Blad 15. april.

INN I SKOLEN: Romerikes
Blad 22. mai.

FORELDET: Romerikes Blad 25.
mai.
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Ingen av kommunene
på Romerike hadde et
tilfredsstillende system
for håndtering av
politiattester da
fylkesmannen
gjennomførte tilsyn.
■ ROMERIKE

FAKTA
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5

– En utilgivelig tabbe
t
av skolen

Overgrepssaker mot barn på Romerike
100
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SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

UNGE OFRE: Selv om politiet tror på barn som forteller at de har vært utsatt for
f overgrep, ender få saker opp i rettsapparatet. Bildet er fra rommet som brukes til avhør av unge overgrepsofre.

33 manglet attest

FOTO: LISBETH ANDRESEN

FAKTA

Påtaleunnlatelse

VURDERER SØKSMÅL: Læreren forgrep seg på sønnen hennes i flere år. Hun er dypt rystet over at skolen aldri ba læreren framlegge politiattest, slik loven krever. Nå vurderer familien søk
ksmål mot kommunen.

Den overgrepsdømte læreren (44) ble aldri bedt om
den lovpålagte politiattesten da han ble ansatt.
Hadde skolen fulgt loven, kunne overgrep mot tre
gutter vært unngått.
■ NEDRE ROMERIKE
– Dette er rystende nyheter. Skolen har gjort en utilgivelig tabbe,
sier moren til en av guttene som
ble seksuelt misbrukt av læreren
(44).
Tidligere i år ble 44-åringen
dømt til sju års forvaring for
overgrep mot seks unge gutter –
deriblant tre elever ved en skole
på Nedre Romerike.
Overgrepene mot disse tre guttene kunne vært forhindret dersom skolen hadde gjort sin lovpålagte plikt da læreren ble ansatt i
2007.

Leverte ikke politiattest

Ifølge opplæringsloven skal alle
som ansettes i lærerstillinger vise politiattest. Det gjorde aldri
den nå overgrepsdømte læreren.
– Verken vi eller politiet har
funnet noen politiattest. Og høyst
sannsynlig er det ikke innhentet
slik attest, bekrefter rådmannen
i den aktuelle kommunen.
I 2001 ble 44-åringen tatt for nakenfotografering av en 15 år gammel gutt. På den tiden jobbet 44åringen som vaktmester på en
Oslo-skole, og 15-åringen var en
tidligere elev.
Politiet ble koblet inn og konstaterte at det var begått en straff-

Beklager

SERIE: SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN
Siden nyttår har to lærere, to stefedre, en mor og et foreldrepar møtt i
retten tiltalt for seksuelle overgrep.
Romerikes Blad vil i en serie artikler
rette søkelyset mot samfunnsproblemet seksuelle overgrep mot barn.

TIPS OSS
Har du tips eller innspill:
Ta kontakt.
bar handling – omgang med barneporno. Saken endte med påtaleunnlatelse (se faktaboks).

Varsler arbeidsgiver
Dersom skolen på Romerike hadde etterspurt politiattest og 44åringen hadde søkt om slik attest,
ville politiet gått gjennom alle sine registre og funnet påtaleunn-

Elin Svendsen Alexander
Gjermundshaug
917 34 715
elsv@rb.no

951 58 368
ag@rb.no

latelsen fra 2001.
Nakenfotograferingen
ville
imidlertid ikke kommet med på
attesten, fordi påtaleunnlatelser
på den tiden ikke skulle føres opp
i politiattester. I 2011 ble dette endret.
Skolen ville likevel blitt varslet
om nakenfotograferingen.
– Dersom vi oppdager forhold

VARSLER ARBEIDSGIVERE: Politiinspektør Kjersti Guåker i Romerike
politidistrikt.
og opplysninger vi mener er viktig for arbeidsgiver å få kjennskap til, og dette ikke vil framkomme i politiattesten, sender vi
et varsel til arbeidsgiver, opplyser politiinspektør Kjersti Guåker i Romerike politidistrikt, som
understreker at hun uttaler seg
generelt.

Første halvdel av 2010
gjennomførte fylkesmannen i
Oslo og Akershus et tilsyn
med håndtering av politiattester i kommunene på Romerike.
Resultatet var nedslående.
Ingen av kommunene hadde
tilfredsstillende
systemer.
Samtlige tilsyn førte til følgende konklusjon:
«Etter Fylkesmannens vurdering har ikke kommunen et
system som i tilstrekkelig grad
sikrer at politiattest foreligger
før faktisk tiltredelse i stillinger i grunnskolen og skolefritidsordningen […] kommunes
system oppfyller således ikke
alle kravene til et forsvarlig
system for innhenting og håndtering av politiattester.»

Rådmannen i romerikskommunen
som ansatte 44-åringen i 2007, har
fått tilbakemelding om at politiet
ville benyttet seg av denne varslingsmuligheten dersom læreren
hadde søkt om politiattest.
– Skolen skulle selvfølgelig ha
innhentet
politiattest.
Ifølge
tilbakemeldingene vi har fått fra
politiet, ville vi blitt varslet om episoden fra Oslo dersom politiattest
hadde blitt etterspurt, sier rådmannen, før han legger til:
Det er bare å beklage at vi ikke
gjorde det vi skulle, spesielt når vi
ser konsekvensene dette har fått for
elever, pårørende og lærere.

Mager trøst
Rådmannens beklagelse er mager
trøst for moren til romeriksgutten
som ble tilkjent den største erstatningen da saken ble behandlet i retten.
I fire år, fra han var 11 til 15 år,

FOTO: KAY STENSHJEMMET

ble sønnen utsatt for overgrep – hovedsakelig i spesialundervisningstimer på skolen.
For noen uker siden fortalte Romerikes Blad om hvordan den pedofile læreren infiltrerte hele familien. Både mor og sønn har fått påvist posttraumatisk stresslidelse
etter at overgrepssaken ble avslørt.
– Jeg kjenner jeg blir helt skjelven inni meg når jeg tenker på at
alt dette kunne vært forhindret
dersom skolen hadde gjort jobben
sin. Det er utrolig trist, sier moren.
Hun sier familien nå vil vurdere
om de skal gå til sivilt søksmål mot
kommunen. Moren sitter igjen
med flere spørsmål.
– Hvorfor er det ingen som har
informert oss? Hvorfor får jeg vite
av Romerikes Blad at skolen aldri
ba om politiattest? Jeg får en følelse av at kommunen har holdt
dette skjult med vilje, sier hun.

En påtaleunnlatelse er en
straffereaksjon hvor påtalemyndigheten anser at alle vilkår for straffskyld er oppfylt,
men likevel unnlater å påtale
forholdet etter en konkret vurdering.
En påtaleunnlatelse kan gis
på vilkår, og kalles i så fall en
betinget påtaleunnlatelse.

En påtaleunnlatelse kan
også gis uten vilkår.
Alle straffereaksjoner, inkludert påtaleunnlatelser, registreres i strafferegisteret av politiet.
Kilde: Norges domstoler

FAKTA

Overgrepssaken mot romerikslæreren
En 44 år gammel lærer fra
Romerike ble i Oslo tingrett i
februar i år, dømt til sju års forvaring etter at han forgrep seg
mot seks unge gutter som var
delvis under 14 år og delvis
under 16 år.
Overgrepene skjedde mens
mannen jobbet som vaktmester ved en skole i Oslo, som
idrettstrener i Oslo og som
lærer ved en skole på Romerike.
Under rettssaken var det
også en rekke andre tidligere
elever ved skolene han jobbet
ved som fortalte om usømmelige forhold som ikke ble

omhandlet i straffesaken.
Mannen var også tiltalt for
ytterligere ett forhold. Aktor
trakk imidlertid det tiltalepunktet underveis i rettssaken.
Minstetida for soning er satt
til fire år og åtte måneder.
Først da kan læreren søke om
prøveløslatelse. Han må da
overbevise om at han ikke
lenger utgjør en fare for samfunnet eller kan komme til å
begå nye forbrytelser.
Det er ingen øvre grense for
hvor mange ganger domstolen
kan forlenge tidsrammen.

I kommunen hvor den 44 år
gamle overgrepslæreren jobbet, førte fylkesmannens tilsyn
til
en
omfattende
gjennomgang av rutinene
rundt håndtering av politiattester.
Gjennomgangen avdekket
at 33 personer i skoler, barnehager, helsestasjoner og lignende ikke hadde levert politiattest.
En av dem som ikke hadde
levert attest, var den 44 år
gamle overgrepslæreren. Ifølge rådmannen i den aktuelle
kommunen ble 44-åringen og
alle andre som manglet politiattest bedt om å skaffe dette.
Den nevnte læreren fikk beskjed rett før sommerferien.
Første dag etter ferien ble han
pågrepet på vei til jobb.
– Etter dette gikk vi hardt til
verks. Vi sørget for at ingen
fikk jobbe før de hadde vist politiattest, forteller rådmannen.

Rapporterer jevnlig
Han sier kvalitetssikringen
har blitt mye bedre med de
nye rutinene. Han viser til at
lederne ved de ulike skolene,
barnehagen og andre virksomhetene i kommunen, nå
må rapportere inn til personalkontoret i kommunen
hvert tertial at alle som skal
ha politiattest faktisk har det.
– Jeg føler meg trygg på at
historien med denne læreren
ikke ville skjedd i dag. Man
kan aldri gi garantier, men jeg
føler meg tryggere med rutinene vi har i dag, sier rådmannen.

Krevende tema. I april og mai 2013 publiserte Romerikes Blad en serie om seksuelle overgrep av barn som på
høsten ble premiert for beste lokaljournalistikk i Amedia.

UTFORDRENDE

UTVIKLING

Gutten som testet ut «selvmordsvideo» på nett og døde.
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6929441.ece
Om denne saken skrev jeg i vår interne logg dagen
etter publisering 19. oktober: Den sterke historien om 13
år gamle Marius Høglis helt meningsløse død, er sobert
løst på førstesiden.(...) Veldig bra tillitskapende arbeid
fra Bjørn Inge gjorde at familien Høgli valgte å fortelle
historien om guttens død til oss. Saken er også veldig
bra løst. Familien får formidlet at sønnen ikke tok livet
sitt med vilje, og samtidig veileder vi andre foreldre slik
at de blir bedre i stand til å følge med på hva barna gjør,
spesielt på nett. For å sikre familien fair behandling og
oss ryggdekning, valgte vi å gi familien fullt manus- og
billedinnsyn. Vi sendte også førstesiden på pdf torsdag
kveld for godkjenning. Når etterlatte står fram på denne
måten, må vi sørge for at vi samhandler så tett med dem i
forkant at vi er trygge på at de får fram budskapet slik de
ønsker samt at denne metodikken minimerer risikoen for
konflikt i etterkant.

Vi laget ny strategi for papiravisen. Vi skal være en
regional nyhetsavis der vi flytter oss rundt på Romerike
etter hvert som det er momentum. Vi etablerer
superlokale digitale nyhetsaviser for å gi en geografisk
garanti . Vi har samlet alle nyhetssakene i én seksjon
i første del av avisen og økt antall debattsider. Vi har
opprettet nye seksjoner på rb.no - natur, trening og mat.
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Ringerikes Blad
Nettadresse

ringblad.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

Ringerikes Blad er en liberal-konservativ avis.
Basert på lønnsom og sunn forretningsmessig drift skal avisa fremme
samfunnsengasjement og øve innflytelse på samfunnsutviklingen
med det mål å styrke rettsstaten, demokratiet og likeverd mellom
mennesker.
Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, basert på normer
og verdier nedfelt i Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og etiske
normer for pressen, Vær Varsom-Plakaten.

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Bjørn Harald Blaker

Hønefoss
11458

Lesere - papir

27000

Brukere - nett

13000

Klagesaker til PFU

0

Fellelser i PFU

0

VI MENER: Det psykososiale

påvirker både psykisk og fysisk
helse.

Leder side 2
FREDAG 1. MARS 2013 uke 09 nr. 51 Årg 169 Løssalg kr. 20,00

Ringeriksbanen

Puls

– Må prioriteres

Glassmuseum

På A-laget

Den nye rapporten om Ringeriksbanens lønnsomhet bør gjøre den enda mer aktuell som eget
prosjekt i Nasjonal transportplan, mener stortingsrepresentant Trond Helleland (H).
Side 2 og 3

Julie Simonsen Solberg (18)
fra Hønefoss har skrevet kontrakt med Vålerenga og skal
spille i Toppserien.
Side 22 og 23 Foto: Kenneth Myhre

VELLYKKET

– Allerede godt dekket

– Så lenge det allerede er glassmuseum på Hadeland og på Nøstetangen, er vi i vår bransje i utgangspunktet godt dekket opp med museer, sier
HG-sjefen, mens ordføreren mener HG «ikke
skjønner hva det handler om».
Side 8

– Dessverre er det
ikke alle som
fanges opp av
helsevesenet

Ringerikes Blad kjørte fra 1. mars 2013 en
større artikkelserie om situasjonen for eldre i
regionen. Det startet med eldre som falt mellom
stoler i samfunnet, mellom eldreomsorg,
psykiatri og politi. Etter hvert dokumenterte
vi også flere saker der behandlingen i
eldreomsorgen var kritikkverdig. Saken
resulterte i både intern og åpen granskning av
kommunen tjenesteyting.

Arne Erik Håkonsen,
Hønefoss-politiet
Side 5, 6 og 7

Illustrasjonsfoto: Colorbox

–Jegskullebare
væreroligogsmart

STERKT:
- Det ser lovende ut.
Vi har et
enormt
sterkt lag,
sa gårsdagens bronsevinner.

– Jeg skulle prøve å bruke 70 prosent
av det jeg er kapabel til i stedet for 100.
Skulle bare være rolig og smart, sier
Anders Jacobsen om forberedelsene til
storbakke-VM. Det endte med bronsemedalje.

Foto: Terje
Pedersen, ANB

UTFORDRENDE
Den berusede mannen som truet med å sprenge
Stortinget var fra vår region. Selve dekningen
gjennomførte vi på linje med det fleste andre medier.
Utfordringen oppsto først seinere, da mannen mente seg
tillagt meninger gjennom den totale pressedekningen.
Han ønsket å stå fram med sin historie. Utfordringen
lå i å balansere det som var reelle koblinger til
innvandringsfiendtlige miljøer, det som var fyllerør,
det som var en konkret trussel mot nasjonens viktigste
institusjon, og hvordan myndighetene forholder seg til
slike saker. Vi opplevde at vi ikke greide balansere dette
godt nok, og valgte ikke å kjøre saken.
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NYHET!
BSU Pluss
Sparing med

5 % rente

– din trygghet

Se www.honefossbank.no

Medaljen smakte usedvanlig godt - og
markerte avslutningen på en liten
snuoperasjon, etter den skuffende 19.
plassen i normalbakken. Dette lover
godt foran lagkonkurransen, sier
Side 12 og 13
Anders Jacobsen.

Storgaten 6 A - Tlf. 32 12 88 20

Off. godkjent optiker
Arve Bjørseth

UTVIKLING
2013 ble brukt til å forberede omlegging av
papiravisen i januar 2014. Vi benyttet anledningen til
en gjennomgripende endring av hele avisen. Vi bygget
endringene på innholdet i to års Afakta-informasjon,
vi inviterte leserne inn i endringsarbeidet, opprettet
leserpanel på Facebook, og hadde store arbeids-sesjoner.
Resultatet ble en større grad av brukerstyrt innhold i
avisen, både på nett og papir.

Sandefjords blad
Nettadresse

sb.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Sandefjords Blad er en fri og uavhengig tradisjonsbærer for
sandefjordinger.

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Sandefjord
12149
30000
13000
1
1

Redaktørens
tilbakeblikk
Programdirektør Jan Roaldset

VELLYKKET
Gjennom hele 2013 har to store og viktige saker for
mange av byens innbyggere preget spaltene i SB:
Den ene saken er en følelsesladet, og politisk omstridt,
kamp om evaluering av barneskoleelever. Nærmere 10
prosent av lærerne har gått til sivil ulydighet, og trues
med oppsigelse, og mange har gått i fakkeltog. Den andre
er ferjestriden, nevnt under utfordrende saker.

UTFORDRENDE
Ferjetrafikken til Strömstad, der Color Line i mange
år har vært enderådende, og der utfordreren Fjord Line
forsøker å komme igang på forsommeren 2014, var
en krevende og sentral sak for SB i 2013. Ferjekrigen
involverer advokater, direktører, myndigheter lokalt og
nasjonalt, og vil uansett utfall havne i rettsapparatet.
Vi hadde dessuten en krevende etisk vurdering
rundt en barnevernsak der fem søsken er involvert. I
artikkelen uttalte kommuneadvokaten at han ser det
som en fordel om et varslet søksmål mot kommunen
fra søskenflokken blir en realitet. Søksmålet dreier
seg om kommunens håndtering. Saken ble for raskt
publisert på nett, og deretter i avisen, uten at den interne
kommunikasjonen var godt nok sikret. Avisen ble felt for
brudd på Vær Varsom pkt. 4.14 om samtidig imøtegåelse,
og vi ble også felt på pkt. 4.1 om saklighet og omtanke
i innhold og presentasjon. Avgjørelsen har gjort at vi
har måttet skjerpe ytterligere den etiske refleksjonen i
kontroversielle og følelsesladde saker.

UTVIKLING
Vi har delt redaksjonen i to, for å komme tettere på
nyhetsbildet og lesernes behov, ved at en nyhetsleder har
kultur, sport, lørdag og magasiner, mens en annen har
øvrige nyheter, bolig, folk, siste, forbruker og livsstil.
Vi har hatt stor suksess med Instagram, og bl.a. hatt
100.000 daglige visninger bare på dette.
Gjennom friflytavtalen er leserne gitt tilgang til
relevante vestfold- og sørfylkesaker fra Østlands-Posten,
og vi har definert 30-40-åringen som målgruppe
for sb.no. Det overordnede prosjektet, som har hatt
konsekvenser for prioriteringer og utvikling av både nett
og print, er betalpilotprosjektet SB Total, som innebærer
betaling for alle lokaltproduserte nettnyheter fra 15.
januar 2013.
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Se og hør
Nettadresse

seher.no

Frekvens

To ganger i uka

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

Se og Hør er Norges viktigste underholdningskanal – på papir, nett og
web-TV.

Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Oslo
0

1,362 000 fredag
995 000 tirsdag
200.000 daglig
1
1

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Ellen Arnstad

VELLYKKET
Hvert år får 180 barn i Norge kreft. Takket være
god medisinsk behandling overlever 75 til 80 prosent
av barna sykdommen. Mange blir helt friske igjen, men
noen får varige skader som følge av behandlingen. Se
og Hør ønsker å gi et tilbud til kreftsyke barn og deres
familier mellom sykehusopphold og tøffe behandlinger. I
flere år har «Se og Hør-fondet til barn med kreft» driftet
rekreasjonsstedet Trollbu på Geilo.
”Se og Hør-fondet til barn med kreft” ble opprettet
i 1989. Fondets formål er å styrke behandlingen og
omsorgen for barn med kreft i Norge, og midlene skal
især brukes til trivselstiltak for barna. Fondet og dets
samarbeidspartnere har gitt over 10 millioner kroner til
Trollbu.
I Se og Hør er SMS-aksjonen «Gi en hundrings» blitt
avholdt i 2013, der alle inntektene gikk til fondet. Det
samme gjorde overskuddet fra Se og Hørs fotoutstilling
på Aker Brygge. På Geilo har lokalbefolkningen
engasjert seg, og aksjonen «Geilo bak Trollbu» ga over
150 000 kroner til driften. Trollbu drives i samarbeid
med Barnekreftforeningen.
«Se og Hør-fondet til barn med kreft» vil fortsette det
viktige arbeidet. Inntektene går uavkortet til trivselstiltak
for barna. Fondet har for øvrig i en årrekke bidratt med
midler og gaver til barneavdelinger ved sykehus over hele
Norge.

Snåsamannen Joralf Gjerstad og sjefredaktør Ellen Arnstad frontet Se og Hørs
SMS-innsamling «Gi en hundrings».

I flere år har «Se og Hør-fondet til barn med kreft» driftet rekreasjonsstedet

Trollbu på Geilo. På Geilo har lokalbefolkningen engasjert seg, og aksjonen «Geilo
bak Trollbu» ga over 150 000 kroner til driften.
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Sogn Avis
Nettadresse

sognavis.no

Frekvens

Femdagersavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Leikanger

Opplag - papir

Sogn Avis skal gjennom si medieverksemd fremja
samfunnsengasjement med det mål å styrkja rettsstaten, demokratiet
og likeverd mellom menneske.

32000

Brukere - nett

9500

Klagesaker til PFU

1

Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk

1

SOGN OG FJORDANE 250 ÅR

Den store
jubileums
feiringa

Side 8-9-10-11-12-13-14-15

Ansvarlig redaktør Jan Inge Fardal

Laurdag

21. september 2013 • Nr. 182

Laussal kr. 20,–

Vann fram i
garasjestriden

VELLYKKET

nn

Det er ikkje ei stor og omfattande sak eg hentar fram
her, men ei sak som avdekker kor vanskeleg ting kan bli i
ein liten kommune. Luster er ein slik kommune og denne
saka gjekk over fleire år. Søkjar Walaker skulle byggja
ein garasje etter å ha flytta heim til Solvorn. Alt såg greitt
ut til rett før byggjeløyve var på plass. Då sette ein ny
sakshandsamar seg på bakbeina, og dermed skar alt seg.
Sogn Avis avdekka at det i dette tilfelle ikkje fanst sakleg
grunn for å nekta han å føra opp garasjen og at andre
motiv i den kommunale administrasjonen låg til grunn.
Rådmann har seinare, delvis orsaka til søkjar.

Årelang kamp

nn

Kallar det galskap

Stygt skadd
for tredje gong

årdal: Edin
Øy (16)
må på nytt
henta fram
krykkene.
Onsdag
rauk kneskåla i kampen mot
Sogndal.
– Snart har
eg klippekort på sjukehuset, seier
det unge fotballtalentet.
Side 18 og 19

– Minner
om utflagging

fodnes: Styrmann Lars
Nicolaisen likar dårleg at
Fjord1 har tilsett ti polske
maskinoffiserar utan god
nok informasjon i forkant.
– Dette minner om utflagging, seier Nicolaisen.
Side 4 og 5

7 090005 513103

FÅR BYGGJA: – Det var godt dei trefte på meg som har rygg til å bera
det, seier Håkon Walaker.

UTFORDRENDE

Tysdag

Bingo
Sogndal

Håkon Walaker er både glad og eitrande forbanna
etter at Fylkesmannen har gjeve han full støtte,
for andre gong, i garasjestriden med Luster
kommune. No varslar han erstatningssøksmål mot
kommunen. – Dette har berre handla om å finna
alle moglege verkemiddel for å få saka torpedert,
seier Walaker. Rådmann Jarle Skartun orsakar at
saka har drege så langt ut i tid.
Side 6

Fjørevegen
Jackpot kr 12.000,Sidespill kr 12.000,Opningstider:
Mandag–
fredag
kl 12.00–21.00
Lørdag
kl 12.00–18.00
Søndag
kl 14.00–21.00

Femti år med Sogndal

Tlf. 469 49 254

Side 24 og 25

5. november 2013 • Nr. 214

Laussal kr. 20,–

Busstragedie
kravde tre liv
Din Volvoforhandlar i Sogn

B I L S E NT E R

Onsdag

Forsvarskjemper
utan
kontrakt

6. november 2013 • Nr. 215

Advokaten
refsar politiet

Side 12

Side 18 og 19

Laussal kr. 20,–

Granden 23 - 6856 Sogndal - 57 67 34 00

Sal av nye og brukte bilar - Verkstad - Deler - Tilbehør

Saknar
279 dyr

leikanger: Saueeigar

Jon Olav Husabø i
Leikanger har tapt 90
sauer og 189 lam på
sommarbeite.
Side 14 og 15

nn Kapra Valdresekspressen
nn Gjekk amok med kniv i bussen
nn Mann i 50-åra med utanlandsk opphav
Side 4 og 5

Tende lys for Margaret
7 090005 513103

7 090005 513103

For ein liten lokalavisredaksjon, med fire journalistar
på avdelingskontoret var trippeldrapet på Holsbru i
Årdal svært krevjande. Me hadde to reporterar på staden
før me visste kva som var skjedd. Dei rykkte ut til eit
trafikkuhell, så til melding om at bussen var kapra, før
det grufulle vart kjent for dei.
Dei sat då i bilen 100 meter frå åstaden - og dekka
saka med den varsemd uvissa kravde. Me møtte også
mange utfordringar i kjølvatnet av denne tragedien. Ei
asylsøkjar hadde teke livet av ei av bygda sine eigne. Me
klarte etter mitt skjøn å finna ein balanse i dekninga, der
både skepsisen til asylmottaket, omsynet til pårørande
og omsynet til vegen vidare- både for lokalbefolkninga
og dei 150 asylsøkjarane, er ivareteke.

9650

Lesere - papir

Årdølene var samla til ei stille stund i
Farnes kyrkje i går ettermiddag. Der
tende dei lys for dei tre som mista livet
på meiningslaust vis. – Eg har stor tru

på at årdalsamfunnet kjem seg gjennom
dette ved å stå saman, seier sokneprest
Olav Nese. Venene minnest 19 år gamle
Margaret Molland Sanden som ei

omsorgsfull og livsglad jente med store
planar for livet.
Trippeldrapet side 6, 7, 8, 9, 10 og 11
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Stavanger Aftenblad AS
Nettadresse

aftenbladet.no

Frekvens

Dagsavis		

Utgivelsessted/hovedkontor

Stavanger Aftenblad er et fritt og uavhengig mediehus som skal bidra
til at samfunnsutviklingen bygges på demokratiske og humanistiske
verdier, ytringsfrihet, sosial rettferdighet og forvalteransvar. Respekt
for kristne verdier og nasjonale tradisjoner skal gå hånd i hånd med
åpenhet og toleranse. Dette skal også prege mediehusets holdning til
internasjonale spørsmål.

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Lars Helle

VELLYKKET
I august 2010 ble den lett tilbakestående Jonny André
Risvik (28) pint til døde av sine lett tilbakestående
venner i en kommunal bolig i Stavanger.
Tragedien var i ferd med å gå i glemmeboken da
Stavanger Aftenblad tre år seinere gikk opp sporene etter
hendelsen. Hvorfor måtte Jonny dø? Hvorfor måtte fem
andre sone til dels lange straffer?
En gruppe reportere i Stavanger Aftenblad begynte
vinteren 2013 å grave i historien. Et halvt år seinere
kunne de fortelle historien om alt som gikk galt.
Hovedelementet i beretningen var en 29 minutter
lang videodokumentar. Gjennom denne og en serie
reportasjer i papir- og nettavis dokumenterte vi mange
interessante funn.
Vi kunne ganske detaljert beskrive hva som skjedde
mellom Jonny, vennene og hjelperne i kommunen,
NAV og andre institusjoner og organisasjoner forut for
dagene med tortur og pinsler. Vi beskrev dilemmaet
offentlige organer står overfor i spenningsfeltet mellom
hjelpetrengendes integritet og rett til å bestemme over
seg selv på den ene siden, og samfunnets plikt til å agere
på den andre.
Beretningen om mishandlingen var spesiell på mange
måter. Det journalistiske håndverket kostet mange timer
og hardt arbeid, og stilte et vesentlig spørsmål til det
norske samfunnet: Bryr vi oss?
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Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Stavanger
59262

155000
122000

2		
1

PRISER
• MBL: Årets sportssak
• SNDS: Gull i klassen feature for saken "Tilbake til
fremtiden"
• European Newspaper Awards: Sju priser (førsteside,
lokalsider, bilag, illustrasjon, bilde, fotodokumentar,
magasinførsteside)

Noen ganger skal vi ikke lenger enn til en bydel i Stavanger for å finne

indikasjoner på krenkelser av helt grunnleggende menneskerettigheter. Det fant
Stavanger Aftenblad da de så nærmere på historien om Jonny Risvik.

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

"Nye Aftenbladet" lanseres 13. mai. Sjefredaktør Lars Helle og lesermarkedsdirektør Anette Ronæss åpner porten til betalingsuniverset.

UTVIKLING
Den store interne begivenheten i Stavanger Aftenblad
var overgangen til betalt, digitalt innhold 13. mai. En
stor utfordring for oss ble det derfor å finne ut hvilke
saker som førte til at leserne våre registrerte seg digitalt
og ble digitale abonnenter. En interessant sidevirkning
av Jonny-saken, er at den viste seg å være en meget viktig
driver i denne prosessen. Da del én ble publisert, satte vi
ny rekord i salg av dagspass.
Publiseringsstrategien var gjenstand for mange
eksperimenter gjennom året. Hvilke saker skulle ligge
i betaluniverset, og hvilke skulle ligge utenfor? Hvilke
saker utløser betaling?

Overnevnte eksempel bekreftet en av våre teorier
- at det er innholdet som teller, enten det er på
digitale plattformer eller i papiravisen. Det er heller
ikke alltid sammenheng mellom klikkvinnere og
betalingsutløsende saker. Vi ser også helt klart at de
genuint lokale sakene, fra mediehusets eget nedslagsfelt,
er hovedgrunnen til at folk vil betale for Stavanger
Aftenblad.
Fra lansering og fram til årsskiftet hadde vi en netto
opplagsvekst på to abonnenter pr. dag.
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Sunnmørsposten
Nettadresse

smp.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Sunnmørsposten skal bidra til positiv utvikling av Sunnmøre og
Nordvestlandet ved å formidle nyheter og informasjon, avdekke
kritikkverdige forhold, tilby møteplass for debatt og ideutvikling, og gi
tilgang til regionens største markedsplass. Sunnmørspostens posisjon
og rolle gjør den uunnværlig for alle på Nordvestlandet.

Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

27460
81000
57000
3
1

• Diplom og hederlig omtale i regi av NONA,
Norwegian Online News Association for saken «Slik
er sjøen forurenset etter skipsbyggingen»
• To priser i European Newspaper Awards for magasinet
«Med hjerte for Sunnmøre» og for den flermediale
dekningen av Aksla-saken.
• Nordic Data Journalism Awards: Sunnmørsposten
gikk til topps i kategorien «Storytelling» for prosjektet
«Rush i Ålesund»

Ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg

VELLYKKET
Hva forteller skattelistene om
økonomien vår? Sunnmørspostens
gruppe for datastøtta journalistikk
gikk gjennom hele landets skattedata,
da skattetallene ble frigitt i oktober
2013. Målet var å se hva skattelistene
egentlig forteller om økonomien
vår. Befolkningen ble delt inn i fem
inntektsgrupper, og det ble laget en
interaktiv grafikk som viste forskjellene
mellom de med høyest og lavest inntekt,
fordelt på både fylker, regioner og
bydeler. Slik kunne vi vise konturene av
forskjells-Norge.

Rush-prosjektet. Sunnmørspostens digitale test av rushtrafikken har fått mye oppmerksomhet
og flere priser. Syklisten Elisabeth vant kappløpet. Foto: Staale Wattø

Den 25. april meldte Sunnmørsposten at
multikulturelle Aspøy skole i Ålesund ønsket å bruke
papirflagg fra forskjellige nasjoner i 17.mai-toget.
17.mai-komiteen var nølende og spurte i en epost til
kommunen om dette var greitt. Sunnmørspostens sak ble
misbrukt og forvridd på et innvandringsfientlig nettsted,
og saken skapte en voldsom debatt. Vi la vekt på å få
fram fakta, og få til en saklig meningsutveksling. Det
hele endte med at barna bar en selvlaget fane, pyntet med
hjerter og tegninger av ulike flagg, og de fikk ekstra god
mottakelse i 17-mai-toget.
Tidslinje som viser utviklinga av Flaggstriden:
http://bit.ly/flaggsaken
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PRISER

Redaktørens
tilbakeblikk

UTFORDRENDE

Opplag - papir

Ålesund

UTVIKLING
Våren 2013 gjennomførte vi en stor omlegging
av den redaksjonelle produksjonen. Vi skifta
publiseringsverktøy, la opp til stor bruk av maler og
geometrier, redesigna papiravisa og frigjorde kapasitet
på desken. Dette gjorde det mulig å etablere vår SMPlab,
et lite verksted i redaksjonen hvor man kan teste ut nye
metoder for research og visualisering. Hele redaksjonen
er blitt engasjert, og det har gitt resultater i form av
nyskapende journalistikk og premiering.

Foreldre, elever og lærere demonstrerer for oppussing av Kolvikbakken ungdomsskole. Foto: Nils Harald Ånstad

Erna Solberg (H) på besøk på Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund like før valget. Her bak roret på en offshorebåt i simulatoren til Offshore Simulator Centre OSC.
Foto: Staale Wattø
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Sunnhordland
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Nettadresse

sunnhordland.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

Sunnhordland skal formidla pålitelege og representative nyhende,
reklame og anna informasjon gjennom mediekanalen Sunnhordland.
Sunnhordland skal kvalitetsmessig vera ein leiande mediekanal på
Vestlandet, og i Sunnhordlandsregionen.

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Magne Kydland

VELLYKKET
I fjor hadde me ein artikkelserie om dopbruk blant
unge.
Det starta med observasjonar ein ung journalist
hadde gjort seg i utelivet i helgane, og ein telefonsamtale
med Utekontakten viste at dei hadde ein rapport på
trappene som viste ei dramatisk auke i bruk av anabole
steroid blant unge. Samstundes fortalde politiet at
dette var eit stort problem for dei, med aukande vald i
sentrum, og at dei trudde mykje av det kom frå ungdom
fulle av testosteron, som oppførte seg som brunstige
oksar. Kor unge folk som faktisk dreiv med det kom først
fram etter intervjuet med Utekontakten.
Eitt av måla med artikkelserien var å få foreldre til
å bli oppmerksomme, og kanskje sjå litt bak haldninga
om kor flinke sønene er til å trena, og forhåpentlegvis
sjå farane. Ein ville og stikka hol på juksemusklane ved
å visa at det kanskje ikkje er kult utanføre det aktuelle
miljøet.
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Stord
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PRISER
• Journalist Anita Haugland: Heiderleg omtale LLA,
journalistprisen
• Fotograf Per Egil Larsen årets bilete LLA
• Journalist Kjetil Østrem (+ grafisk), Heiderleg omtale
(excellense), Årets sportssak MBL
• Redaksjonen + grafisk: Årets avisside LLA
• Vidar Hope, Magne Kydland, Arils Skjæveland,
Anders Totland: To heiderlege omtalar, Haugesund
Journalistlag sin journalistpris 2013

2
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Tenåringsgutar dopar seg til draumekroppen
zMiljø på over 100 personar

muskuløse
zVil bli«deilige» og m

zUtekontakten, treningssentra og politi slår alarm
Jostein Bertin Øgård,
John Henrik StavelandSæter og Cecilie Berger
har levert Føre var-rapporten som fortel om auke
i dopingbruket blant unge
stordabuar.

Den nye

DOPINGGENERASJONEN

FOTO: PER EGIL LARSEN

 Ny rapport frå Utekontakten
på Stord syner auke i anabole
verkemiddel, spesielt blant
tenåringsgutar.
 Over hundre dopar seg på Stord.
 Bruk av anabole stereoidar er
førebels lovleg etter norsk lovverk.
 Gutar heilt ned i 16-årsalderen
dopar seg, for å sjå betre ut.
 Doping gjer brukaren aggressiv,
noko som igjen aukar faren for
valdshandlingar.
Bruk av anabole verkestoff fører
med biverknader, både fysisk og
psykisk.
 Over fleire artikar ser Sunnhordland nærare på problemet.

Føre var-rapporten
 Gitt ut av Utekontakten to
gonger i året
 Starta i 2005
 Handlar om rustrender i
Stord kommune
 Kunnskapskjelde for
rusmiddelarbeidet

LES I MORGON:

Stadig fleire unge dopar seg på Stord, syner
ny rapport. Samstundes ser dei på anabole
verkemiddel som sosialt
akseptert.
ARILD SKJÆVELAND
VIDAR HOPE
MAGNE KYDLAND

Den nye Føre var-rapporten
frå Utekontakten visar at
trenden frå i fjor vår berre
har fortsatt – og det er no
«sesongen» startar.
– No har me ny auke, og
det hadde me og i førre rapport for i sommar. Me har
sett at det har gått opp. Ein

får auke på vårparten når det
nærmar seg sommaren, men
likevel har det vore fortsatt
auke i bruk no på vinteren.
Me ser at det er høg bruk,
mange som brukar og veldig
lett få tak i, fortel utekontakt
Cecilie Berger.

Omfattande

Ifølgje kjelder Sunnhordland har vore i kontakt med
er det over hundre som brukar anabole verkemiddel
som stereoidar og veksthormon i kommunen. Eit tal
lensmann Bernt Norvalls
stadfestar som realistisk.
Gutar ned i 16-årsalderen
er aktive brukarar, og tre-

Samfunnsendring

Det er berre om
og gjera å vera
deilig
Cecilie Berger, Utekontakten

ningssentera, politiet og utekontakten ber foreldre følgja
med om dei legg merke til
store endringar. Det er lite
bruk av anabole verkemiddel blant jenter, men bruk av
pillar for å bli tynnare eller
brunare er utbredt.

Samstundes som tala for
bruk av anabole verkemiddel som stereoidar går opp,
har det og vore ei auke i heile
landet på at folk er meir i fysisk aktivitet. Dette er ofte
tal som går hand i hand, då
enkelte blir meir ekstreme
enn andre og blir besett av å
få draumekroppen, uansett
kva dei proppar i seg.
NOVA kom i fjor med tal
om at 34 prosent av unge i
landet no var i trening fem
eller fleire gonger i veka i
2012, mot 23 prosent for ti
år sidan. Cecilie Berger trur
kroppsfokusering i media,
og unge på sosiale media har

mykje skuld for det.
– Det er eit veldig fokus
på å vera deilig og muskuløs,
kunna legga ut fine bilete av
seg sjølv på nettet og få mykje
«likes» og kommentarar med
«wow, så fin» og slike ting.
Det gjeld både desse gutane
med musklar, og jentene med
kløfter og store kysselepper.
Det er slik på begge kjønn,
uavhengig om det er musklar
eller ikkje – det er berre om
og gjera å vera deilig.

Vanskeleg stoppa

Ettersom det ifølgje det noverande lovverket ikkje er
ulovleg å bruka anabole verkemiddel, er det fram til den

venta lovendringa seinare i
år gjennom haldningskampanjar ein må stoppa denne
utviklinga.
– I høve til når me jobbar med det, med foreldre
og med ungdommane sjølv,
må me prøva å motverka at
dette blir endå meir sosialt
akseptert enn det allereie har
blitt. Så får me håpa det er
mogleg å snu trenden, for det
har vore ei veldig utvikling
dei siste åra. Det er berre til
å sjå på Facebook – det er
om og gjera ha bilete av seg
for å visa seg sjølv fram, seier
Berger.

Når du
blandar
anabole
stereoidar
med alkohol, så blir
kroppen ei
bombe
Anonym dopar

– Går på
byen som
brunstige
oksar
Lensmann Bernt
Norvalls meiner
éin av hovudgrunnane til den auka
valden i Leirvik
sentrum skuldast
unge menn på anabole stereoidar.
– Eit av resultatmåla
me ikkje kom i mål
med var vald i sentrum. Me er bekymra
for at delar av valden
skuldast unge menn
som tek anabole stereoidar og blitt proppfulle av testosteron. Så
går dei på byen som
brunstige oksar.
Politiet vil åtvara foreldre, og ungdommane som driv med
doping.
– Dette kan føra til
at dei kjem i ein situasjon som dei elles ikkje ville hamna i, eller
tekne for vald dei elles
ikkje ville begått utan
den uheldige blandinga av anabole stereoidar og alkohol.
– For å hindra at
flott ungdom blir psykiatriske pasientar er
dette eit viktig felt å
satsa på.
Lensmann Norvalls er
glad for den nye Føre
var-rapporten frå Utekontakten, som stadfestar det politiet har
synsa om.

Går mot lovendring

Det er forbod mot produksjon, innføring og
sal av anabole verkemiddel i Noreg. Bruk
er derimot lovleg – førebels. Eit lovforslag
mot bruk av dopingmiddel har vore ute på

høyring, og politikarane og riksadvokaten
har stilt seg positive til
lovendringa. Truleg
vil denne lovendringa
skje til hausten.
At bruk er lovleg
gjer det til ein vanskeleg sak for politiet.
– Om me effektivt
skal bekjempa doping,
vil det vera ein fordel
for politiet at det vert
straffebelagt,
seier
Norvalls. – Om me bekjempar dette, vil me
også kunna redusera
valden i Leirvik sentrum, seier lensmannen.

Førebygging
S LT - k o o r d i n a t o r
Terje Eriksen fortel at
dei samarbeider med
Antidoping
Norge,
og vil bruka tidlegare
brukarar som fortel
sine sterke historier
på skular for å endra
haldninga til ungdom
om at dette er greitt,
og sosialt akseptert.
Stord kommune er ein
av dei første kommunane som har bedt om
assistanse frå Antidoping Norge for å få
kvitta seg med problemet i kommunen.
– Dei går inn med
ein enorm kampanje
no, og me kastar oss
på den bølgja. Du må
inn med dette allereie
på
ungdomsskulen.
Sjølv om me ikkje har
eit svært problem med
dette på ungdomsskulen, så må me vera i
forkant, seier Eriksen.

UTFORDRENDE

UTVIKLING

I artikkelserien om dopbruk valde me bevisst å
la fleire jobba med saka/felles byline - av frykt for
represaliar. Dette gjaldt den unge journalisten, som
hadde ideen og som jobba mest med saka. Han fekk ikkje
direkte truslar, men fekk vita at han burde vera forsiktig
dersom han skulle på byen, for det var mange i miljøet
som likte lite at me skreiv om dette.

Vi har innført digital betaling, som gjer at alle har
fått eit mykje større fokus på å levera til alle plattformer,
også meir fokus på levande bilete, og å kommunisera
med lesarane via sosiale medier.

Sykepleien
Nettadresse

sykepleien.no

Frekvens

Fagblad

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

Sykepleien skal utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk
forankret i Norsk Sykepleierforbunds formålsparagraf,
Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Tidsskriftet har
som oppgave å sette sykepleiernes interesser på dagsorden.

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU
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Redaktørens
tilbakeblikk

Lesere - papir

Oslo

7. februar 2013
101. årgang

Bedre praksis 28
Tåler skiftarbeid 44
– Blir bedre på Ahus 74

Ansvarlig redaktør Barth Tholens

VELLYKKET
Sykepleien har det siste
året gjort et omfattende
kartleggingsarbeid for å
finne ut om det lovpålagte
helsesøstertilbudet er en reell
helsetjeneste for barn og unge.
Vi har over lang tid mottatt
bekymringsmeldinger fra
helsesøstre som forteller at de
ikke utfører lovpålagte oppgaver
på grunn av for liten tid og for få
helsesøstre
Sykepleien hentet inn tall fra KS
og SSB som viste at i Norge skal 1
984 helsesøsterårsverk ta seg av 1,3
millioner barn mellom 0 og 20 år
og deres familie. En utregning viste
at det blir drøyt to og en halv time
per barn per år, eller 3 minutter per
uke, per barn.

Får ikke hjelp
7 av 10 helsesøstre har unnlatt å
stille spørsmål til barn og foreldre.
De har ikke tid til å følge opp svaret,
viser ny undersøkelse. Side 16

Tema

18
20
22
24

2-åringene blir skviset ›
Avviser gråtende barn i døra ›
5 ½ minutt per elev ›
– Manglende styring ›

Helsesøstre
slår alarm

UTVIKLING

Norge mangler omlag 860 helsesøsterårsverk for å hjelpe
samfunnets yngste. Helsesøster Anne Åsheim fortviler over de
vonde valgene hun og kollegene blir tvunget til å ta hver dag.

Sykepleien er i ferd med å
utvikle en egen app - Norges beste
fagblad-app. Den kommer på lufta
før sommeren.

Tekst Kari Anne Dolonen og Ann-Kristin Bloch Helmers

16 Sykepleien 2 | 2013
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Søgne og Songdalen Budstikke as
Nettadresse

bsnett.no

Frekvens

Ukeavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Budstikka er ei partipolitisk nøytral ukeavis for Søgne og Songdalen i
Vest-Agder.

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Søgne
3303

10000
2000
0
0

PRISER

Redaktørens
tilbakeblikk

• Redaksjonen samlet fikk LLAs journalistpris for vårt
arbeid med en sak om en rådmann som var inhabil i
en fradelingssak.

Ansvarlig redaktør Roar Vigeland Osmundsen

VELLYKKET
Det skal vedtas en ny trasé for E39 gjennom
kommunen, noe som rammer mange mennesker. Vi
har fulgt saken tett og vært svært bevisste på å holde
tidsaspekt og fakta sentralt parallelt som vi har tatt med
folks historie. Artikkelserien har vært svært viktig for
innbyggerne.
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UTVIKLING

UTFORDRENDE

Vi har fra og med 2013 jobbet med prinsipper bak
public journalism for å bedre kontakten med leserne.
Et annet eksempel var mobilisering fra folk for
å rydde søppel i eget boområde uten å vente på
kommunen.

En lokal barnevernstiftelse har varslet at de muligens
må legge ned hvis støtteordninger fra det offentlige
endres. Vi sjekket regnskap og vedtekter, som viste at
de har millioner på bok, store overskudd og at midler i
selskapet tilfaller grunnleggerne ved nedleggelse. En god
nyhetssak, men i et lite lokalsamfunn er det en krevende
sak fordi stiftelsen gjør et anerkjent arbeid og lederen har
stor støtte i bygda.

Trønder-Avisa
Nettadresse

t-a.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Trønder-Avisa skal være Nord-Trøndelags ledende organ for nyheter,
debatt og kultur. Avisa skal ivareta Nord-Trøndelags interesser overfor
storsamfunnet. Den skal avspeile fylkets spesielle stilling med hensyn
til næringsgrunnlag, bosettingsmønster og kulturelle forhold.

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Arve Løberg

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Steinkjer
20681
61000
29000
3
0

PRISER
• Den trønderske featureprisen 2013: Hederlig omtale
til digitalredaksjonen i Trønder-Avisa ved Erling
Koldaas, Lars Lilleby Macedo og Håvard Bartnes for
prosjektet Felttoget i Nord-Trøndelag
(www.felttoget.no).

VELLYKKET
Stortingsvalget høsten 2013 var viktig for TrønderAvisas redaksjon. Frontene i den politiske debatten var
tydelige og vi hadde en meget omfattende dekning både
med egne reportasjer, egne kommentarer og med stor
plass til meningsytringer fra leserne. Totalt hadde vi 170
sider i papirutgaven om valgkampen i noen hektiske uker
i august og september. Vi tok aktiv del i Aftenpostens
kampanje "Min Stemme" og fulgte tre førstegangsvelgere
gjennom hele valgkampen.

UTFORDRENDE
De siste årene har Trønder-Avisa hatt fyldig dekning
av fotballcupen Storsjøcupen i Østersund. Cupen er for
barn fra 12 til 16 år og hvert år reiser mellom 5000 og
8000 nordtrøndereske barn, trenere, ledere og foreldre
til den svenske nabobyen på cup. I årets turnering ble
vi klar over at et lag fra vårt distrikt var anklaget av et
annet norsk lag for ufin oppførsel. Vi ventet med å ta opp
saken til etter cupen var ferdig, og det ble en vanskelig
vurdering hvordan vi skulle håndtere saken blant annet
fordi det dreide seg om barn. Idrettslaget som ble omtalt
meldte saken inn for PFU, som avviste klagen.

UTVIKLING
I 2013 ble det satt av betydelige midler til
kompetansehevende tiltak i Trønder-Avisa. I tillegg
til at en del medarbeidere deltok på individuelle kurs
utenfor mediehuset ble det satset mye på intern kursing.
I uke 40 ble det avviklet en intern kompetanseuke

både for ansatte i Trønder-Avisa og for ansatte i alle
datterselskapene. Totalt ble det avviklet 40 kurs og
seminarer på ei uke, mens vikarer hjalp til med å holde
produksjonen i gang. Programmet hadde fokus på digital
kompetanseheving i alle ledd.
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TV 2 AS
Nettadresse

tv2.no

Brukere - nett

640000

Utgivelsessted/hovedkontor
Seer-/lyttertalll

TV2 er en allmennkringkaster med nyheter, aktualitet, sport og
underholdning

Klagesaker til PFU

Fellelser i PFU

Bergen

Gjennomsnittlig årsandel 18,9 %
15
3

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Alf Hildrum

VELLYKKET
For første gang i historien fikk Nyhetene gjennomslag
for å lage et daglig valgmagasin på et fast tidspunkt i
TV2s sendeskjema - Valgstudio. Det ble en seersuksess
med gjennomsnittlig seertall på 412.000 seere.
Programmet var langt større enn NRKs valgstudio i
aldersgruppen opp til 50 år - og over dobbelt så stor i
aldersgruppen 20 til 49 år. Flere av dagene var valgstudio
TV2s mest sette program.

Arill Riise var en av programlederne i TV2s Valgstudio. Blant gjestene var

statsministerkandidatene Jens Stoltenberg og Erna Solberg.

UTFORDRENDE
Overivrige politimenn på den russiske landsbygda
arrasterte TV2-teamet Øystein Bogen og Aage Aune
tre ganger på få timer. De ble holdt tilbake i timesvis
uten at noen grunn ble oppgitt. Under store deler av
dramatikken lar TV2s fotograf kameraet rulle. Den
oppsiktsvekkende reportasjen blir seinere vist på en
rekke tv-stasjoner verden rundt.
Dekningen av Kongo-rettssaken bød på store
utfordringer. I likhet med andre redaksjoner har TV2
valgt å formidle de oppsiktsvekkende uttalelsene til
medlemmer i retten. Formen og de kraftige utfallene
der aktor går utover sin definerte rolle i retten, er helt
sentrale for å formidle totalbildet av rettsprosessen.
Detaljer rundt tiltalen og forsvarets argumentasjon
valgte norsk presse ikke å sitere, siden videreformidling
trolig ville innebåret alvorlige brudd på Vær varsomplakaten og normal presseskikk.
Væpnet politi rykket ut til Fagerlia i Ålesund rundt
barnetv-tid en varm augustkveld. Pluto kiosk var
utsatt for et ransforsøk. Ingen visste da hvilket dødelig
drama som var på gang i sunnmørsbyen.Arne Rovic,
redaksjonssjef for TV2s sju lokalkontorer var på vei til
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TV2-fotograf Aage Aune lar aldri kameraet hvile. Her fanger han øyeblikket når

reporter Øystein Bogen blir arrestert av russisk politi høsten 2013.

sønnens fotballtrening da han så politibilene ved kiosken,
knipset et mobilbilde og sendte til nettdesken. I nabolaget
hans skjedde en av de mest grufulle kriminalsakene i
Norge på lang tid. På den ene siden av huset hans gikk en
væpnet raner løs i skogen. På den andre siden parkerte
Anja Weløy Aarseth sin bestemors bil noen minutter
seinere. Drapssaken ble en av de sakene TV2 Nyhetene
brukte mest tid og plass på i 2013. Alle avdelingene bidro
med medarbeidere som fulgte leteaksjonen, funnet av
Anja, jakten på drapsmannen og pågripelsen de seks
dagen dette pågikk.

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

TV2.no har vært gjennom et år med store forandringer og har vokst fra liten til stor. Nettstedet var Norges raskest voksende i 2013.

UTVIKLING

PRISER

TV2.no var Norges raskest voksende nettsted
i 2013. Nettredaksjonen i TV2 Nyhetene består av
34 medarbeidere. TV2.no er Norges femte største
nyhetsnettsted og det fjerde største på mobil. Målet
er å krype opp i ryggen på VG på begge plattformer.
Utfordringen er å få bedre flyt mellom nett og tv.
TV2 gjennomrettet en aktualitetsavdeling i 2013
med Gerhard Helskog som redaktør. I porteføljen hans
er Dokument 2, God morgen Norge, Været, Vårt lille
land og Kristiansen og Strand. Avdelingen har rundt 50
ansatte.
TV2-været kom i helt ny drakt i 2013.

• TV2 Nyhetens reporter Thorstein Korsvolds bilde
Ballonger over Bagan ble kåret til årets bilde av
fotonettstedet akam.no
• TV2-journalistene Øystein Bogen,Fredrik Græsvig
og Odd Isungset (nå NRK) mottok utmerkelsen
sølvparaplyen 2013 for den tredelte dokumentarserien
"Krigens pris". Filen av produsert av Flimmer Film i
samarbeid med TV2.
• Idol-programleder Stian Blipp fikk publikumsprisen
på Gullruten i mai 2013.
• Hver gang vi møtes, produsert av Mastiff for TV 2,
fikk Gullruten for årets underholdningsprogram.
• Farmen, produsert av Strix for TV 2 fikk Gullruten
for beste realitykonkurranse, mens Sirkus Northug,
produsert av Globus Media for TV 2, ble kåret til beste
doku-såpe på Gullruten.
• Vårt lille land, produsert av TV 2 for TV 2, ble kåret
til beste dokumentar eller faktaserie og beste nye
programserie.
• Årets deltaker på Gullruten ble Andreas Nørstrud for
«Farmen» produsert av Strix for TV 2.
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Utrop
Nettadresse

utrop.no

Utgivelsessted/hovedkontor

Oslo

Frekvens

Utrops mål er å samle mennesker med alle etniske bakgrunner, også
nordmenn, under et flerkulturelt grunnlag og på like vilkår for å få til
et tolerant samfunn med respekt for mangfoldet.
Utrop vil bidra til et samfunn fritt for rasisme og fordommer, til et
demokratisk, liberalt og pluralistisk samfunn, basert på likeverd
mellom kjønn, legning og etnisk- og religiøs bakgrunn og humanistisk
etikk, menneskesyn og virkelighetsforståelse.

Redaktørens
tilbakeblikk

Opplag - papir

1574

Brukere - nett

30000

Lesere - papir

4722

Klagesaker til PFU

1

Fellelser i PFU

0

med
lettnorsksider!
Norges første flerkulturelle
avis & tv

Vil sile
asylsøkere

FrP vil slippe inn kompetent arbeidskraft til Norge.
Rent samfunnsøkonomisk
er det en fordel, mener de.
Side 10

21. 03–11. 04 2013 | kr 20,- | årgang 10 | nr. 12 | www.utrop.no

Ansvarlig redaktør Majoran Vivekananthan

VELLYKKET
Utrop ga utrederkontoret
Ny Analyse i oppdrag å
finne fram nye elementer til
et "innvandringsregnskap".
Utgangspunktet var blant
Brochmannutvalgets rapport fra
2011 og SSBs rapport fra 2012. Utrop
utarbeidet flere artikler basert på Ny
Analyses rapport som vi presenterte
i et spesialnummer. Vi hadde også en
pressekonferanse der vi presenterte
rapporten. Resultatet ble en bred debatt
i flere medier der flere viktige sider ved
norsk økonomi og fremtidig fiansiering
av velferdsstaten ble belyst.
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Innvandringsregnskap viser

MILLIARDOVERSKUDD
Innvandring til Norge gir millardoverskudd, viser en rapport NyAnalyse
har utarbeidet for Utrop.
Side 6

Dobbelt så mange Norge blant
har doktorgrad de beste:
Vellauthapillai Dhayalan
er en av mange innvandrere som har
doktorgrad.

Side 13

Sverige er best
på integrering i
verden. Norge er
på 8. plass. Side 5

Muslim skal
lede homofestival

Ahmed Umar er
styremedlem i Skeive
Dager.
Side 18

Leder: Tar Brochmann bevisst ikke med viktige tall i sin oppsummering? Side 2

UTFORDRENDE

UTVIKLING

Utrop gjennomførte høsten 2013 en
spørreundersøkelse om ære og æresrelaterte problemer
på flere skoler i Oslo-området. En stor andel av de spurte
fryktet vold eller andre sanksjoner fra foreldrene dersom
de fikk seg kjæreste. Et dilemma for oss var at det var
såpass få spurte at utvalget ikke var representativt. Vi
valgte likevel å publisere da vi mente å ha dekning for
gjennom rapporter og caser at problemet i virkeligheten
er nokså omfattende.

Utrop lagde en liste over 100 kvinnelige
forbilder i likestillingsåret 2013. Alle kvinnene har
minoritetsbakgrunn. Saken var en av de mest leste på
nett gjennom hele året. Denne typen lister er lette å lage,
men i vårt tilfelle mener vi det var et vellykket grep og
ikke lettvint, nettopp fordi vi besitter unike kilder og god
oversikt over alt det positive og imponerende som skjer
blant folk med minoritetsbakgrunn.

Varden
Nettadresse

varden.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Varden er en uavhengig avis som har til formål å arbeide for en
liberal og demokratisk samfunnsordning med respekt for individets
rettigheter og sosial rettferdighet. Det er en særlig oppgave å arbeide
for et fritt næringsliv og å bekjempe alle forsøk på å innføre et
totalitært statsstyre.

Skien

Opplag - papir

21476

Lesere - papir

62000

Brukere - nett

32000

Klagesaker til PFU

1

Fellelser i PFU

1

PRISER

Redaktørens
tilbakeblikk

• Telemark Journalistlags journalistpris 2013: Jon-Inge
Hansen for artikkelserien «Sykehjemsbløffen».
• Telemark Journalistlags fotopris (årets bilde) 2013:
Fredrik Pedersen for bildet «Hallo, lama!».
• Telemark Journalistlags fotopris (hederlig omtale)
2013: Joakim S. Enger for bildet «Godt stekt».

Ansvarlig redaktør Tom Erik Thorsen (konst.)

VELLYKKET

LØRDAG 26. OKTOBER 2013

Sommeren 2013 ble Marielle Gundersen (20) så
hardt skadet, i en tragisk trafikkulykke på E18 i Bamble,
at man med sikkerhet kunne fastslå at hun ikke ville
overleve. Gundersens familie valgte å donere 20-åringens
organer. Dermed kunne fem andre mennesker leve
videre. Vi valgte å fortelle hele historien, ikke bare for å
sette fokus på organdonasjon, men også et tema som er
vanskelig for mange; hvordan håndterer vi situasjonen
som oppstår når unge mennesker dør brått? Saken ble
hedret med Telemark Journalistlags journalistpris.

138. ÅRGANG LØSSALG 20 KRONER

Hun reddet
fem liv

■ Dette er fars siste bilde
av datteren. Marielle
Gundersen (20) døde
i en trafikkulykke.

UTFORDRENDE
I slutten av juli omkom to unge mennesker i en
båtulykke i Kragerøs havnebasseng. Omfattende
ulykker er alltid utfordrende å håndtere, men denne
var spesielt vanskelig. De involverte i ulykken var - og
er - mennesker med store nettverk. Svært mange i
mediehuset hadde et forhold til de involverte eller deres
familier. Det oppstår fort en vanskelig balansegang
mellom nyhetsformidlingens innebygde kjølighet og
hensynet til de pårørende.

NR 249

■ Organene hennes
har reddet fem liv.
Side 4-5 og 52-58

SLO TIL IGJEN

MEKTIG
FEIRING
AV OLSOK

SIDE 34
OG 35

SIDE 47
MANDAG 29. JULI 2013

NR 172

138. ÅRGANG LØSSALG 20 KRONER

UTVIKLING
Vårt største enkeltprosjekt knyttet til
produktutvikling i 2013 var en total redesign av
papiravisen. Vår nye bladbunad (bokstavelig talt) har
løftet papirproduktet og er blitt tatt svært godt i mot av
leserne.

«En ulykke som denne viser
hvor sårbart forholdet mellom
idyll og tragedie er på sjøen»
Kåre Preben Hegland, ordfører i Kragerø

FOTO: JOAKIM ENGER

SIDE 4 OG 5
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Verdens Gang

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

Nettadresse

vg.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor
Opplag - papir

Verdens Gang A/S er en mediebedrift med avisutgivelse og beslektet
virksomhet som formål. Avisen Verdens Gangs formål er å være en
partipolitisk og økonomisk uavhengig dagsavis for hele landet.
(Fra VGs stiftelseserklæring)

Lesere - papir
Brukere - nett

Seer-/lyttertall

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Redaktørens
tilbakeblikk

Oslo

164430

2368000
2913000
331283
24
0

Nr. 244
Onsdag
4. september
2013
Uke 36
Kr. 15,00

Foto: POLITIET

Ansvarlig redaktør Torry Pedersen

VELLYKKET
VG ønsket å ettergå de oppsiktsvekkende påstandene
som kom frem i rapporten fra «Stiftelsen Etterforskning
av mordbrannen Scandinavian Star». Dette innebar en
kartleggingsjobb som overgår det meste vi har gjort
av graveprosjekter i VG tidligere. Vi har gjennomgått
tusenvis av dokumenter og oppsøkte en rekke mennesker
som har fått sin skjebne tett knyttet til dødsbrannen.
I jakten på materiale kom vi også over bilder og filmer
som aldri tidligere er offentliggjort. Alt dette omfattende
materialet presenteres i en multimedial dokumentar, der
ny teknologi bidrar til å kaste nytt lys over tragedien og
årsaksteoriene.

052960 808472

● SIDE 30 og 31

NORGES
MEST SOLGTE
SPORTSTOPP
Kilde: OMD/IpsosMMI

FIT FOR REALITY
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1-13

SE DEN NYE KOLLEKSJONEN PÅ PIERREROBERT.NO

Foto: TV2

● SIDE 20,
21, 22 og 23

GOD TRENING STARTER
MED GOD STØTTE

Den sterke 12-sidershistorien i VG Helg om Anett
Berntsberg Eck representerte flere etiske utfordringer.
Eck beskrev hvordan livet DOBBEL
hennes
har vært preget
SUPPORT
av overgrepet hun opplevde somSEAMLESS
seksåring. Hun ga
ansikt til alle overgrepsutsatte som opplever dagens
foreldelsesregler som urettferdige. For Eck var det viktig
å stå åpen frem, og vår vurdering var at vi ikke ville
overprøve hennes reflekterte avgjørelse selv om dette
identifiserte både henne og hennes familie. Indirekte
kunne det også identifisere overgriperen, fordi han
bodde i Anetts nabolag. Etisk var det også utfordrende
at overgrepet aldri ble en politisak, fordi saken var
foreldet. Det ble etter hvert avgjørende for publisering at
vi fikk kontakt med den aktuelle mannen slik at han fikk
kommentere saken anonymt.

Foto: NTB SCANPIX

Foto: THOMAS NILSSON

● SIDE 4

7

UTFORDRENDE

● SIDE 6, 7, 8 og 9
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UTVIKLING
VG tapte for NRK i kampen om senderettighetene
til Magnus Carlsens VM-triumf, men klarte likevel å
bli hele Norges digitale sjakk-kanal. TV-sendingene
med eksperter som Hans Olav Lahlum og et stort
sjakkbrett i studio trakk hundretusener til VGs digitale
plattformer. I tillegg sørget realtidstjenesten VG Direkte
for kontinuerlig oppdatering av kampen, og svar på
brukernes mange spørsmål. Men vårt fremste nye
sjakktrekk var grepet som gjorde at leserne til en hver
tid kunne se hvordan stillingen var i partiene. Dette
fikk vi til via utvikling basert på Houdini-maskinens
utregninger, kalibrert spesielt av VGs teknikere.

PRISER (utdrag)
Medieprisene (MBL)
• ÅRETS NETTSTED: www.vg.no
• ÅRETS NASJONALE NETTSTED: www.vg.no
• ÅRETS AVISMAGASIN: VG Helg
• ÅRETS FEATURESAK:
VG Helg – 2Flammenes overmann»
• ÅRETS NYHETSSAK:
«Exellence» for reportasjen «Uenige om nesten alt»
• ÅRETS BILDE
- Bjørn Steinar Delebekk VG
- 1. premie Sport Action, Espen Rasmussen VG
- 1. premie Årets Reportasje utland
- 2. premie Nyhet Reportasje
- 2. premie portrett serie
- 3. premie sport feature, Harald Henden VG
- 1. premie Nyhet, Kyrre Lien VG
- 1. premie Portrett, Thomas Nilsson VG
- 2. premie Mennesker
WAN-IFRA (European Digital Meda Awards)
• Her tok VG med seg tre seiere (Brannbilsatsingen, den
mystiske pakken fra Otta og Mitt 22.juli) i og to andre
pallplasser (Vektklubben og satsingen Fem millioner
nordmenn)
• Cross Media Editorial Coverage
• 1. Anzeigen & Marketing Kleine Zeitung GmbH &
Co. KG - "Schladming 2013", Austria
• 2. Verdens Gang AS - "Weight club", Norway
• 3. DB Medialab AS - "Dagbladet's multiplayer and
livestudio, July 22 terrorist attack trial", Norway
• Online Infographics
• 1. Verdens Gang AS - "Fire truck emergency", Norway
• 2. Telegraph Media Group Limited - "Telegraph",
United Kingdom

Magnus Carlsen vendte hjem i triumf etter VM-bragden i India. Her ved

ankomst Gardermoen.

• 3. Verdens Gang AS - "Five million Norwegians",
Norway
• Online Video
• 1. Verdens Gang AS - "The package", Norway
• 2. DB Medialab AS - "Dagbladet's multiplayer and
livestudio, July 22 terrorist attack trial", Norway
Online Video
• 1. Verdens Gang AS - "The package", Norway
• 2. DB Medialab AS - "Dagbladet's multiplayer and
• livestudio, July 22 terrorist attack trial", Norway
• Social Media
• 1. Verdens Gang AS - "My July 22nd", Norway
• 2. CNN.com International - "Leading Women",
• United Kingdom
• 3. Ringier Kiadó Kft. - "Blikk Klikk: Cities Compete
• Facebook application", Hungary
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Vestfold Blad
Nettadresse

vestfoldblad.no

Frekvens

Ukeavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Sandefjord, Vestfold

Opplag - papir

Vestfold Blad skal løfte fram de viktige sakene, gjennom å gjøre kjent
prosjekter, personer og organisasjoner som samler kommunene i
fylket. Nysgjerrig og undersøkende skal vi synliggjøre verdiene våre;
målbevisst, utfordrende, pålitelig og samlende.

77000

Lesere - papir

54000

Klagesaker til PFU

1

Fellelser i PFU

0

PRISER

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Marianne Henriksen

VELLYKKET
Jeanette Skoli kontaktet oss fordi hun mistet jobben
etter første dag, fordi hun har tics. Vi diskuterte ulike
løsninger, vårt mål var å sette lys på at fordommer
rammer og dårlig kunnskap om arbeidslivsregler
hos arbeidsgivere. Vi valgte fullt navn både på
enkeltmannsforetaket og Jeanette. Vi ble klaget inn for
PFU, men klagen ble avvist.

• Vestfold Journalistlag: Årets Reportasje 2012, Caïssa
Gjølberg, barnevernssaken i Sandefjord: «I pappas
vold».

UTVIKLING
Åpnet Vestfolds nye nettavis som det aldri skal koste
penger å lese nyheter i. Målet var, og er fortsatt, å tilføre
kunnskap og nye perspektiver.
NÆRING
VESTFOLD
VestfoldBLAD
Blad JANUAR
JANUAR2014
2014
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Uke 01

– vi samler fylket

23

Tourettes syndrom
Tourettes syndrom er
en arvelig, nevrobiologisk
tilstand som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser
og ukontrollerbare lyder
som kalles tics. Av og til
kan de vokale lydene bestå
av upassende ord eller
setninger.
Fremtredende
symptomer er varierte,
ufrivillige bevegelser og
ukontrollerte lyder som
kalles tics. Tics er gjentatte,
stereotype, formålsløse og
plutselige bevegelser og
lyder.

Jeg mener at det ikke går an å
si opp folk på den måten og på det
grunnlaget. akkurat som om folk
ikke vil handle der fordi jeg har litt
ansiktsrykninger.
Jeanette Skoli

– Ticsene har ikke vært til bry
for min del, sier Frode
Aleksander Rismyhr, som har
hatt ansvaret for
teaterproduksjoner der
Jeanette Skoli har hatt store
roller – som her i Annieoppsetningen på Vonheim, der
hun spilte Miss Hannigan, og
som Amelia i Robin Hood, en
rolle hun tok på kort varsel i
2012.

Det antas at forekomsten
av Tourettes syndrom ligger på cirka 0,5-1,5 prosent.
• Fire ganger så mange gutter som jenter får Tourettes
syndrom.
• Opp mot 50 prosent av de
som har Tourettes syndrom
har også ADHD. Opp mot 30
prosent har tvangstanker
og tvangshandlinger. ■

Foto: SuSann RiSmyhR/toRStein Flåm

Kilde: Norsk Tourette Forening.

Mener det var riktig å si hvorfor
Klesbutikken i Sandefjord
mener at de ikke har brutt
noen regler i forbindelse med
avslutningen av kontrakten.
De mener ansettelsesforholdet,
som bygger på en standardkontrakt fra NHO, ikke regnes som
en midlertidig ansettelse og at
kravene til oppsigelse derfor
ikke er like strenge.
(En arbeidsavtale for tilkallings-/ekstrahjelp, innebærer at
du ansettes og sies opp for hver
avtalte dag på jobb, jour.anm.)

Fra dag til dag

FoTo: MARIANNe HeNRIkSeN

«dutrenger
trengerikke
ikke åå komme
komme tilbake»
«Du
tilbake»
Det var beskjeden Jeanette Skoli (24) fikk på
telefon fra arbeidsgiveren. Begrunnelsen var at
de hadde lagt merke til at hun hadde
ansiktsrykninger.

JOBB

Vi kontaktet NRK Dagsnytt om barnevernssaken
vi høstet pris for tidligere i år, fordi vi så at et nasjonalt
medietrykk kunne føre saken videre. I samråd med
kildene fikk vi dele alt research-materiell. Det mest
utfordrende for oss var å finne fram til den riktige
dokumentasjonen NRK trengte til sin sak, noe vi fant
et par timer før sending. Det var også en prosess å
kreve å bli sitert - hvilket vi fikk på NRKs nettsider,
men dessverre ikke i NRK Lørdagsrevyens lengste
nyhetsinnslag siden Utøya. Et stort argument for
likevel å dele var at vi bidro til samfunnsoppdraget
- i ettertid har barna fått en bedre advokat, det
forberedes erstatningsrettssak mot kommunen, og
Vestfold Politidistrikt er anmeldt til Spesialenheten for
politisaker.
Vestfold Blad AS ble i mars 2014 kjøpt opp av
Lundquist Media, og gjort om til en lokalavis for
Sandefjord, Stokke og deler av Larvik, "Byavisa
Sandefjord". Vestfold Blad som fylkesavis er dermed
historie.

Vestfold Blad
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– Jeg ble helt paff, og jeg klarte
ikke å si så mye. Så jeg sa at det
var greit, sier Jeanette Skoli til
Vestfold Blad.
Men skuffelsen var stor etter
telefonsamtalen. Ved jobbintervjuet, og avtaleinngåelsen hadde
jo alt virket så greit fra den nyåpnede motebutikkens side.

UTFORDRENDE

UKE
Uke 01
01

Ble oppringt
Jeanette Skoli har en mild grad
av tourettes syndrom, og søkte
på jobben som tilkallingsvikar i
klesbutikken i Sandefjord etter
flere år i helsevesenet.
Graden av ticsene hun får
som følge av Tourettes syndrom,
varierer. De var sannsynligvis
lite fremtredende under jobbintervjuet.
Ifølge Skoli gikk første arbeidsdag som den skulle. Hun

fikk opplæring, skrev kontrakt
og ble satt opp på vaktliste for
flere ukers tid fremover.
Denne ble hun aldri bedt om å
signere. Første uke ble det avtalt
en av to vakter, deretter en del
flere vakter de påfølgende ukene.

«Problem i forhold til
kunden»
– De sa at jeg burde ha informert
om sykdommen min under jobbintervjuet, forteller Skoli.
Hun ble oppringt dagen før
neste vakt og bedt om å ikke
møte opp.
– Jeg ble først sjokkert, og så
ble jeg veldig lei meg. Og rystet.
Jeg fikk beskjed om at det var et

problem i forhold til kundene,
sier Skoli.
– Jeg svarte at jeg har Tourettes, og at jeg holder på å prøve ut
medisiner for å dempe det. Men
da sa de at de allerede hadde tatt
en avgjørelse, sier hun.
Deretter ble hun bedt om å
sende skattekort for å få betalt
for den ene dagen.
– Da ble jeg sint. Jeg mener at
det ikke går an å si opp folk på
den måten og på det grunnlaget.
Akkurat som om folk ikke vil
handle der fordi jeg har litt ansiktsrykninger, sier Skoli.

Usaklig grunn
– Dersom dette dreier seg om en

oppsigelse, høres det ut som et
klart eksempel på brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, sier juridisk rådgiver
i Rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Atle Larsen.
Han forteller at en oppsigelse
alltid skal være saklig begrunnet.
– Da må den nedsatte funksjonsevnen være slik at man
ikke kan fungere selv med tilrettelegging. Først da vil oppsigelsen stå. Og det er likestillings- og
diskrimineringsombudet
som
håndhever dette, sier han.
Han forteller også at det ikke
finnes noe krav om at man må

opplyse om slikt på et jobbintervju.
– Man bør si ifra dersom man
har behov for tilrettelegging.

tiske tilfeller. Men jeg kjenner til
at personer med Tourettes ikke
har fått jobber på grunn av sykdommen. Og at enkelte har hatt
problemer med arbeidsgivere, det gjelVeldig mange tror at det er der større arbeidsgivede som banner og sier stygge re også. Tourettes er
ting. slik blir de dessverre ofte en tilstand mange ikke
har god kunnskap om.

fremtsilt i media.

Liv Irene Nøstvik, Norsk Tourette Forening

Men utover det er det ingen krav
om å måtte opplyse om sykdom
under intervju.
Han er ikke ukjent med denne type saker.
– Jeg har ikke hørt om iden-

Gir ikke opp
jobbdrømmen
Jeanette Skoli er på ny jobbjakt.
Tidligere har hun hatt roller i
Ivo Da Capo, og hun er fast inventar ved Kodal Barne- og amatørteater. Verken her eller i jobben hun har hatt siden 2008 i

– Ansettelsen går fra dag til
dag, sier innehaver av klesbutikken, Knut Morten Andresen.

Jeanette Skoli fikk en arbeidsliste med datoer for når
butikken ønsket at hun skulle
jobbe fremover.
– Ja, hun fikk et forslag som
hun skulle se på, sier Andresen
og legger til at listen ikke ble
signert og returnert til dem.
Andresen sier at første uken
kunne hun bare jobbe åpningsdagen.
– Hennes advokat skriver
også at hun hadde sagt nei til en
annen jobb, men vi presiserte
at hun skulle prioritere andre
jobber før oss, sier Andresen.

Tics avgjørende
Han bekrefter overfor Vestfold
Blad at tics ble nevnt da hun ble

bedt om å ikke møte på flere
vakter.
– Jeg synes det var riktig å si
hvorfor, så jeg forklarte at hun
ikke passet til å jobbe i butikk.
Og jeg sa at hun burde ha informert om det (ticsene, jour. anm.)
på forhånd. Men det var egentlig ikke grunnen til at hun ikke
ble ringt flere ganger. Grunnen
er at vi rett og slett ikke har
hatt behov for det, sier Andresen.
Han bekrefter at han er
kjent med at man ikke er pliktig
å opplyse om sykdomsforhold
ved et jobbintervju. Andresen
venter på svar fra hennes advokat, før han vil uttale seg ytterligere.

Reagerer sterkt

helsetjeneste- Atle Larsen,
ne har ticsene juridisk rådgiver
blitt påpekt som noe negativt –
de er såpass lite fremtredende.
– Jeg har ikke gitt opp håpet
om å få jobb i en butikk, men håper at det ikke er like mange myter forbundet med tourettes som
følge av at jeg forteller om det,
sier hun.
For hun er åpen om diagnosen hun nylig fikk, og ser fram
til å finne de rette medisinene
som demper muskeltrekningene
hennes.

TeksT: TANiTA wAssås kveiNå
tanita@vestfoldblad.no

Daglig Leder av Norsk Tourette Forening, Liv Irene Nøstvik,
reagerer sterkt på historien.
– Vi vet at det er veldig mange
som kvier seg for å fortelle at de
har Tourettes syndrom, sier
hun.
Hun forteller at det kan finnes begrensninger hva angår
yrkesvalg for personer med
Tourettes syndrom, men påpeker at gradene av Tourettes er
veldig forskjellige.
– Det som er trist er at folk
har så lite kunnskap om dette.
De vet ikke hva det er, og veldig
mange tror at det er de som banner og sier stygge ting. Slik blir
de dessverre også ofte blir fremstilt i media. Mindre enn 15 prosent har uakseptabelt språk eller banning. De aller fleste gjør
det ikke i det hele tatt, sier Nøst-

vik.
Den misforståelsen jobber
Norsk Tourette Forening aktivt
med å få vekk.
– Gradene av Tourettes syndrom er så forskjellige. Det går
fra de som man ikke kan se noe
på, som fungerer helt normalt –
til de som får en funksjonsnedsettelse. Tilleggsproblemer er
meget vanlig, for eksempel
ADHD og tvangstanker/tvangshandlinger (OCD), og tilleggsproblemene kan for en del være
det største problemet.
Jeanette Skoli opplyser at
hun ikke har noen tilleggsproblemer.

TeksT: TANiTA wAssås kveiNå
tanita@vestfoldblad.no

Vigga AS
Nettadresse

vigga.no

Frekvens

Ukeavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Som tidligere har vi fortsatt ett hovedmål; å være ei god og nær
lokalavis. I 2013 har vi jobbet mer med nettavisa, i tillegg til
papiravisa som fortsatt er, og vil være en stund til, hovedproduktet
vårt. I en stadig mer digital verden, er det veldig viktig for oss å
opprettholde troverdigheten. Vi bestreber å ha relevante, gode og sikre
kilder.

Dombås

Opplag - papir

2242

Lesere - papir

6000

Klagesaker til PFU
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Fellelser i PFU
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- Redd videregående

Redaktørens
tilbakeblikk

se mer på vigga.no

Et vel 400 meter langt
fakkeltog markerte engasjementet for et treårig
skoletilbud på Dombås.
MARIA KAMPESÆTER KLEIVEN
maria@vigga.no
- Redd videregående, var tilropene fra den yngre garde i toget.
Dovringer og lesjinger, unge som
gamle, møtte opp på Dombås
mandag kveld. Det ble delt ut 500
fakler, men det ble antatt å være
8-900 deltagere i toget.

- Nok er nok

Den siste uken har spesielt det
lokale engasjementet i Arbeiderpartiet vært stort, for å få et treårig
skoletilbud på Dombås. Nå støtter
en samlet fylkestingsgruppe i Senterpartiet opp om treårig tilbud
på Dombås.
- Når vi vil at regjeringen skal
drive distriktspolitikk, må vi som
lokalpolitikere også gjøre det. Nok
er nok, Lesja og Dovre har levert.
Jeg vil kjempe for et treårig tilbud
på Dombås, var Aud Hoves (Sp)
klare tale under appellen etter
fakkeltoget.
Hove er nestleder i Oppland Sp og
fylkestingsmedlem fra Skjåk.

Ansvarlig redaktør Maria Kampesæter Kleiven

Snu pila

Fra Lom tok ordfører Bjarne Eiolf
Holø (Sp) og varaordfører Anne
Lise Marstein (Ap) turen. De har
allerede kjempet og vunnet kampen om videregående skole i Lom,
og de har bygd en ny og moderne
skolebygning som leies av fylkeskommunen.
- Vi i Lom ønsker en slik skole og
en slik mulighet for Dombås. Pila
går nedover for Nord-Gudbrandsdalen, det er slik vi blir innprenta
til å tenke. Samtidig har vi mange
gode tiltak, blant annet et bolystprosjekt. Dette må vi ta høyde for,
vi må snu pila, sa Marstein.
Hun viderebrakte en solidarisk
hilsen fra Lom Ap;
- Vi har et felles motto. Det som er
bra for Dombås, er bra for Lom og
regionen, sa Marstein.

VELLYKKET
Den største saken i år har nok vært kampen for et
treårig videregående skoletilbud i Dovre kommune.
Saken startet med en omkamp for skoletilbudet på
Hjerleid i slutten av 2012, som resulterte i et vedtak om
å utrede både ettårig og toårig løp på Dombås, i februar
2013.
Situasjonen spisset seg i desember, da Dovre Ap og
Lesja Ap truet med kollektiv utmelding, etter at et treårig
skoletilbud på Dombås ikke støttes av fylkeslaget.
I et fakkeltog på Dombås, møtte over 1000 dovringer
og lesjinger opp.

Mobiliserer

Også Dovre-ordfører Bengt Fasteraune (Sp), Lesja-ordfører Steinar
Tronhus (Ap), Håkon Norén (Ap)
og mor Mariann Skotte holdt
apeller.
- Når vi sier at noe er viktig, mobiliserer vi på en fortreffelig måte,
sa Fasteraune og henviste til alle
oppmøtte.
- Vi bygger noe for fremtiden. En

Embla Kristine Moa (t.v.) og Kaja Bakkhaug (begge 8 år), deltok i sitt første fakkeltog. – Det er viktig, så vi kan gå på skolen her, og slipper å flytte, sa de.

ettårig løsning er ikke godt nok,
sa Fasteraune.

Dovre og Lesja Arbeiderparti
har truet med kollektiv utmeldelse om Oppland Arbeiderparti (OAP) ikke snur i skolesaken. Kommunegruppene
krever innstilling for et treårig
tilbud.
Fredag brøt Dovre Ap den formelle kontakten med fylkespartiet, og hadde samme
dag et dialogmøte med OAP.

- Ydmyk gjeng

På representantskapsmøte for fylkeslaget
forrige helg, lå det an til at planene om
treårig videregående tilbud på Dombås
ikke støttes av fylkeslaget. Kun nitten av
61 representanter støttet Dovre Aps forslag
om treårig skoletilbud på Dombås. Representanter fra Vågå og Sel stemte i mot.
Leder for Dovre Ap, Børge Wilhelmsen, var

Hovudbry med sponsing
Bilettekst:

Lesja, avslutta Tronhus.

på fylkesutvalgsmøte tirsdag denne uka.
- Jeg møtte samme gjeng som var på møtet
fredag. Det var en mye mer ydmyk gjeng,
og jeg fikk inntrykk av at de skjønte alvoret, forteller Børge.

Lokalsamfunnet utraderes

Onsdag kveld var Wilhelmsen, Øyvind
Frich og leder for Lesja Ap, Liv Enstad,
på gruppemøte for å påvirke fylkeslaget.
Fylkesutvalget vedtok tirsdag å ikke stemme over ettårig løsning, og sendte saken
rett til fylkestinget den 11. november for
endelig avgjørelse.
- Kjernesaken er jo økonomisk. Ved nedleggelse av Hjerleid er det gjort innsparinger
på rundt åtte millioner. Spørsmålet da er
jo om de 1,7 millioner kroner i året som er
beregnet på skoleskyss mellom Dombås og
Otta, er bedre tjent til å brukes på husleie.
Det mener jo vi de er, når konsekvensen av
å ikke ha et treårig videregående skoletilbud er blant annet utraderte lokalsamfunn,
sier Wilhelmsen.

Buss til Lillehammer

Lesja Ap sendte sin støtteerklæring til Dovre, til fylkeskommunen mandag.
- Vi vil signalisere at vi ikke vil gi oss på
dette. Hvis det blir noe annet enn treårig
skoletilbud, vil vi bryte med OAP. Vi håper
selvfølgelig ikke dette skjer, sier Liv Enstad.
Til fylkestinget blir det satt opp buss fra
Lesja til Lillehammer. Politikerne ønsker
flest mulig publikum, for å understreke
engasjementet.

Siste:

En samlet fylkestingsgruppe fra Senterpartiet, og representantene fra Venstre, støtter
nå alternativet med treårig løp på Dombås,
etter det Vigga kjenner til.
Varaordfører Per Arnold Backe (H) fra
Dovre har også sendt en oppfordring om
det samme til representantene fra sitt parti.

Vurderer utmelding

Overhørt i fakkeltoget
Guri Mette Espelid overhørte to smågutter i fakkeltoget mandag:
– Veit du kaffor oss går i tog?
– Nei, ...
– Du veit, nå går oss på barneskula, og så æ det ungdomsskulin.
Og når oss bli enda større, så æ det nogo som heite videregående.
Og for at den ikkje ska bli nedlagt, og at oss kan få gå den her på
Dombås, går oss i toget.
– Jeg håper at de får ønsket sitt oppfylt, sier Espelid.

Kommunestyrerepresentant Pål
Torsgård (Ap) vurderer utmelding
av partiet på bakgrunn av OAP
sitt syn på og instilling til videregående skole-saken. Han vurderer
sin utmelding uavhengig av Lesja
Aps støtte bak Dovre Aps utspill
til OAP.
I valgrogrammet til Oppland
Arbeiderparti beskriver partiet
at de har som målsetning at alle

VIGGA

elever skal fullføre videregående
skole. De vil også legge til rette
for å fange opp og hindre frafall.
- Hvis Oppland Ap vil droppe
treårig tilbud på Dombås, kan de
bare trekke et pennestrøk over
det avsnittet i valgprogrammet,
sier Torsgård.
Pål Torsgård er lei av at ting
blir tatt fra distriktene. Les
hele saken på www.vigga.no.

KAMPANJEDAGER!

Masse gode tilbud!

Lokalavisa for Lesja og Dovre

HAR DU TIPS ELLER STOFF TIL VIGGA? VINN SKRAPELODD ! RING 61 21 50 10 post@vigga.no

Den såkalte «sponsor-saken». En sponsoravtale
skapte hodebry internt i Dombås IL (DIL). Flere
skiløpere var med Team Statkraft Nord-Østerdal med
sin sponsor, samtidig som hovedsponsoren til skigruppa
i DIL hadde krav på sin profilering. Sponsoravtalene
og drifta i idrettslaget dreide seg om store beløp, så
selv om idrettslaget er en frivillig organisasjon, med
stor innsats fra ubetalte folk, måtte vi skrive om saken.
Konflikten førte til «folkesnakk», og uavklart situasjon
for skiløperne i skvis mellom sponsorer.

for Dovre, som Fasteraune pekte
på, men kanskje enda viktigere for

Buss til fylkestinget

Lokalavis for Lesja og Dovre

UTFORDRENDE

- Alle argumentene for å bevare
skolen er godt kjent. Det er viktig

www.jo.holum.no

Torsdag 13. juni 2013

tlf. 61 24 10 64

Nr. 23 - 27. årgang

Kr. 20.00

HOVUDBRY MED
SPONSING
Dombås IL (DIL) har fleire unge talent,
som vil vera med på skiskyttarkretsen si
Team Statkraft-satsing. Sponsoravtala DIL
har med Sparebank1 Lom og Skjåk kom i
konflikt med kretsen si profilering, og ei
avklaring lot vente på seg, tykte foreldre.
No har DIL fått til ein revisjon av avtala.
SIDE 8-9

Utbygging av skistadion på Dombås har kosta mykje, og ei konflikt omkring deltaking på sponsa teamlag i kretsen har gjeve høg temperatur innad i Dombås IL. (Illustrasjon/biletmontasje.
Personen på biletet har ikkje noko med saka å gjera)

– Høl i hue å legge
ned butikken
Det meiner
Asbjørg (97)
på Dovreskogen
Side 6

Populær
sykkelquiz
Side 18-19

GIAX Dombås
tenkjer framover Side 4

Glade Hip-hopjenter frå Dovre
Gjekk til
topps på
Frosta i
helga.
Side 20

UTVIKLING
Vi har satset en god del på foto og nett. Vi har fokus
på at saker skal ha gode bilder, for å fremheve utseende
og øke leserinteressen.
For første gang på et par-tre år, ble vi fast stab etter

sommerferien, uten vikarer. Maria Kampesæter Kleiven
tok over som redaktør og daglig leder, en stilling som
tidligere har vært fordelt på to personer. Guro Vollen var
konstituert redaktør til og med juli.
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Vårt Land
Nettadresse

vl.no

Frekvens

Dagsavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Vårt Land skal være «en uavhengig avis for mennesker som ønsker
å lese om det vesentligste som skjer, og om troens rolle i dette. Avisen
skal forvalte kristen tro og tanke, og bidra til at dette får prege
samfunnet og menneskers liv og valg».

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør John Helge Simonnes

VELLYKKET
Storbritannia har egne religiøse
domstoler, og vi ville se hvordan et land som
ligger både kulturelt og geografisk nært oss,
praktiserer dette. Vi møtte Sjeik Siddiqi som
dømmer etter islamske lover. Han mener
det er på tide at Norge følger etter: - Hvis
man ikke har slike domstoler, gir man mat
til ekstremistene. I etterkant av saken trakk
vi også frem at Stålsettutvalget foreslår at
religiøse normer skal bety noe i offentlig
konflikthåndtering. Dette møter helt ulike
politiske reaksjoner, fra at det er uansvarlig
(Frp) til at det kan forhindre at det dannes
paralellsamfunn (Venstre).

UTFORDRENDE
I fjor rømte flere partifeller fra partiet
De Kristne som Terje Simonsen styrte.
De mente Simonsen bedrev åndelig
manipulering, pengerot og løgn. Vi visste
at vi snakket med mange kilder hadde
en agenda, blant annet truet partiet KrF.
Mange av kildene hadde dessuten sterke
personkarakteristikker og uttrykk fra
psykiatrien. Det ble fremført påstander som
ikke var etterprøvbare fordi hovedpersonen
avviste å gå inn i beskyldningene. De mest
ubeskyttede påstandene tok vi ikke med.
Summen av kilder som tegnet et likt bilde
gjorde at vi likevel mente å kunne beskrive
hovedtrekkerne av hans lederstil og måte å
drive partiet på.

80

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Klagesaker til PFU
Fellelser i PFU

Oslo

23682
91000
30000
0
0

helg@vl.no

lørdag

Foto: Erlend Berge

Brudeferden

Maria og Sigrid Marie følte de ikke ville være
ordentlig gift før de hadde vært i kirken.
VÅRT LAND – lørdag 28. september 2013 – side

21

UTVIKLING
Vårt Land har satset på å bli en tydelig meningsavis
som eier sin nisje og preger samfunnsdebatten. Vi har
det siste året jobbet bevisst med signalsaker som vi
mener bygger og utvider Vårt Lands omdømme. Sakene
vi har jobbet frem er:
• typiske for VL fordi de er i skjæringspunket religion/
samfunn

• overraskende fordi de har vinklinger, stemmer eller
kritikk som utvider hva man forventer av VL.
• saker som har skapt debatt i vår egen avis over tid
• saker som har skapt debatt i andre aviser , blitt sitert
på kommentarplass andre steder og skapt debatt i
etermediene.
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Åmliavisa
Nettadresse

amliavisa.no

Frekvens

Ukeavis

Utgivelsessted/hovedkontor

Selskapet sitt føremål er å gje ut ei uavhengig lokalavis med hovudvekt
på det geografiske området Åmli kommune. Lokalavisa skal vere eit
frittståande og partipolitisk nøytralt organ. Avisa skal ha eit positivt
fokus, men den skal òg våge å ta opp kontroversielle saker.

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Esben Holm Eskelund

VELLYKKET
Åmliavisa sin frilansjournalist Nils Mosberg oppdaga
ved slump då han var innom rådhuset i Åmli, at
formannskapet var samla til møte. Det viste seg å vere eit
møte om budsjettet for 2014, som ikkje var innkalla til på
vanleg måte. Ved to høve skjedde dette i samband med
budsjettprosessen i kommunen førre året.
Medlemmene hadde rett nok fått ei innkalling, men
det vart ikkje offentleggjort saksliste og møtetidspunkt
på førehand. I praksis kunne ikkje publikum og presse
vite om møta.
Både rådmann Bjarte Nordås og ordførar Reidar
Saga (Ap) i Åmli karakteriserte seinare dei to møta som
uformelle arbeidsmøter. Men møta var ikkje mindre
formelle enn at deltakarane fekk møtegodtgjersle og ein
politikar som ikkje sit i formannskapet, vart invitert til å
delta.
Avdekkinga av denne spesielle saka førte til ein
kommentarartikkel i Åmliavisa, skriven av Mosberg,
publisert 21. november med tittelen «Den (vid)
underlige budsjettprosessen), kor han poengterer at
budsjettforslaget for 2014 i Åmli kommune ikkje er
rådmannens forslag til budsjett, men formannskapets
forslag til budsjett -. politikarane gjer altså råd til seg
sjølv.
Serien gjekk då Peter Svalheim var redaktør i
Åmliavisa.

UTFORDRENDE
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Korleis kverkar ein bygdedyret?
Ein haustdag i 2013 kom ein person inn i redaksjonen
og klaga på diverse forhold i ein av dei lokale
matvareforretningane i bygda. Vedkommande meinte
leiinga i butikken var å klandre, og at det ikkje var
vanskeleg å sjekke ut og slå fast at noko måtte gjerast og
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– Tror ikke vi er på tynn is
Ordfører Reidar Saga (Ap)
føler seg trygg på at Åmli
ikke har brutt kommunelova i forbindelse med høstens budsjettprosess. Han
sier dette i et intervju med
Kommunal Rapport 12. desember.

– Så du vil altså lukke budsjettmøtene?
– Nei, for all del. Vi må ikke
handle i strid med kommunelova, svarer han etter å ha tenkt seg
om.

den pinefulle e-skatten

n NILS MOSBERG

Åmliavisa hadde i fjor høst noen
artikler hvor vi var kritiske til budsjettprosessen.

Uformelle arbeidsmøter
Avisa stilte seg undrende til at formannskapet arrangerte to møter
som ikke ble kunngjort på forhånd, nemlig den 23. og 28. oktober.
Medlemmene hadde fått vanlig
innkalling, men det var ingen offentliggjøring av sakliste og tidspunkt for møtene, utenfor det politiske miljøet.
Det vil si at møtene i prinsippet var ukjente for innbyggerne
og pressen.
Rådmann Bjarte Nordås og
ordfører Reidar Saga karakteriserte dem senere som uformelle
arbeidsmøter.
Åmliavisa oppdaga tilfeldigvis
at det første møtet ble arrangert
23. oktober og fikk anledning til å
dekke det på vanlig måte. Her ble
politikerne orientert om tallene i
budsjettet.

– Pleier ikke å kunngjøre
I intervjuet med Kommunal Rapport har ordfører Reidar Saga
følgende forklaring på det som
skjedde:
– Vi har tradisjon for at enhetslederne møter politikerne for å se på
budsjettet på et tidlig tidspunkt. Vi
pleier ikke å kunngjøre disse møtene, for det er arbeidsmøter og ikke
vedtaksmøter.
– Er arbeidsmøter å regne som
møte, slik kommuneloven definerer det? spør Kommunal Rapport.
– I år har vi hatt to arbeidsmøter. Det er viktig å skille på det og
vedtaksmøter. Vi hadde ordinært

TAr IKKe SelvKrITIKK: Ordfører Reidar Saga forsvarer bruken av uformelle arbeidsmøter i budsjettbehandlinga.
budsjettmøte i formannskapet 26.
november og der var også Åmliavisa til stede.

– Storaksjonær i avisa
– Skiller kommunelova mellom
arbeidsmøter og vedtaksmøter?
spør Kommunal Rapport.
– Jeg tror ikke vi er på tynn is. Det
er satt opp møteplan til møtene og
det er sendt ut innkalling. Men vi
har ikke kunngjort arbeidsmøtene
i Åmliavisa. Vi er storaksjonær der
og over-annonserer der fra før.
– Så hvis Åmliavisa vil, kommer
arbeidsmøtene til å gå for åpne
dører og kunngjøres neste år?
– Møtene har vært åpne hele tiden, de. Men vi kan godt kunngjøre dem neste år, men hittil har jeg
ikke en gang tenkt tanken.

Skedsmo kommune
Kommunal Rapport forteller at
Skedsmo kommune har innført
en lignende praksis som Åmli.

Her arrangerer kommunen et to
dagers seminar for politikerne.
Kommunen framholder at seminaret har karakter av et rent
orienteringsmøte, eller en slags
«lesehjelp» for de folkevalgte, hvor
det ikke er noen diskusjoner.

Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen hadde følgende kommentar til praksisen i
Skedsmo:
– En sammenkomst i et folkevalgt organ er et møte i lovens forstand når det er fastsatt på forhånd
at medlemmene av organet skal
tre sammen som folkevalgt organ
for å forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle
saker og spørsmål som det etter lov
eller forskift har som oppgave å behandle.
– Budsjettprosessen må sees i
sammenheng, og det var vanskelig å se at seminaret ikke var en del
av prosessen fram mot vedtakelse

av budsjettet, selv om kommunen
selv hadde karakterisert seminaret
som «lesehjelp» for folkevalgte.

Olstad trekker fram prosessen
rundt eiendomsskatten på hus og
hytter, som et eksempel på at det
hadde vært en fordel å unngå for
mye skriving i avisene tidlig i budsjettprosessen.
18.november gikk formannskapet enstemmig inn for å redusere
e-skatten på hus og hytter fra 4,5
til 3,5 promille.
12.desember vedtok et flertall i
kommunestyret at e-skatten likevel bare skulle reduseres til 4 promille.
Olstad mener i likhet med ordføreren, at Åmliavisa i fjor høst
skapte falske forventinger om en
større reduksjon i e-skatten, selv
om avisa skrev at den endelige avgjørelsen faller i kommunestyret.
– Så løsningen er altså å ha en
mest mulig lukka budsjettprosess?
– Nei, men vi står overfor et
vanskelig dilemma mellom full
åpenhet og et ønske om å kunne
snakke fritt om vanskelige budsjettsaker uten at pressen refererer alt, svarer Olstad.

Støtte fra Olstad
Tidligere ordfører og nåværende
gruppeleder for Senterpartiet, Tellef Olstad, vil ikke kritisere høstens budsjettprosess i Åmli.
– Jeg synes den var helt grei. Det
er en stor fordel at vi politikere blir
dratt inn i budsjettbehandlinga på
et tidligst mulig tidspunkt, kommenterer han.
Olstad forklarer at budsjettprosessen har blitt mer komplisert de
siste åra. Tallene blir stadig forandra i lys av endringer i statsbudsjettet og andre faktorer.
I november og desember ble
politikerne kjent med nye utgifter,
som de ikke visste om i oktober.
– Derfor kan det være en fordel
å få anledning til å diskutere budsjettet uten at pressen er til stede,
kommenterer Olstad.

regelverket:

l Kommunestyret vedtok 26.
september 2013 et nytt reglement for formannskapet.
l Her er det ikke nevnt noe skille
mellom arbeidsmøter og ordinære vedtaksmøter.
l § 6 har bl.a. følgende tekst:
”Formannskapet skal ha møte
når leiaren meiner det trengst,
eller når minst ein tredjedel av
medlemene krev det. Møteinnkalling skal normalt sendast ut
8 dagar på førehand. Melding
om innkalling skal sendast ut til
medlemer, 1. varamedlem frå
kvar gruppering og andre med
møterett, samt kunngjerast på
kommunen si nettside.

Rød-grønn allianse i kommunestyret?
Det ble skapt lokalpolitisk
historie under budsjettdebatten i kommunestyret før
jul. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har trolig aldri
tidligere arrangert et felles
gruppemøte og blitt enige
om et felles budsjettforslag.
n NILS MOSBERG

Fem ulike partier og like mange
budsjettforslag som sprikte i alle
retninger. Ordfører og møteleder
Reidar Saga (Ap) så mørkt på julefeiringa. Han frykta lange og harde budsjettforhandlinger.

Invitt fra Olstad
Så grep Senterpartiets gruppeleder Tellef Olstad ordet:
– Jeg ser at budsjettforslagene

ÅmliAvisa

til Ap og Sp har flere fellestrekk.
Vi er egentlig enige om det meste.
Jeg vil foreslå at vi arrangerer et
felles gruppemøte, sa han.
Saga og Aps-gruppeleder Mona
Liane synes det var en god ide.
Dermed spaserte de ni representantene inn på grupperommet
med det klingende navnet «Trongedalsnuten».
Noen titalls minutter senere
kom de smilende og fornøyde tilbake til kommunestyresalen.

Plankekjøring
De to var blitt enige om størrelsen
på eiendomsskatten, bevilgningene til skolene, eldreomsorgen,
veibudsjettet og alle de andre viktige sakene som former bygdas
framtid.
Siden Ap og Sp samla sett har
et flertall i kommunestyret, ble re-

sten av budsjettbehandlinga den
reneste plankekjøringa.
Resultatet var at kommunestyret ikke bare hadde «snekret»
sammen et nytt budsjett. Det hadde skapt politisk historie.

Hund og katt
Ap og Sp har tradisjonelt vært som
hund og katt i Åmli. De har representet hver sin kulturelle og politiske tradisjon og konkurrert om
ordføreren.
Olstad mener at dette er i ferd
med å bli historie.
– Den rød-grønne regjeringa la
grunnen for et samarbeid som vi
også kan etablere lokalt. Nå har vi
fått en blå-blå regjering, som både
Ap og Sp er sterkt kritiske til, kommenterer han.
Olstad tror særlig kommunesektoren vil merke konsekvensene

av den nye regjeringspolitikken.

Offensiv Høyre-side
Dette skjer samtidig som det har
vokst fram en mer offensiv og ideologisk bevisst høyre-side i Åmli
kommunestyre.
Høyre og Fremskrittspartiet
tenker helt annerledes når det
bl.a. gjelder konsesjonssaker, kultursektoren, kommunale veier og
skolepolitikk.
– Det viser seg gang på gang at
den ideologiske forskjellen mellom Ap og Sp egentlig ikke er så
stor, uttaler Olstad.
Sp-lederen understreker at tilnærmingen til Ap, ikke skal gå på
bekostning av det tette og gode
forholdet til Kristelig Folkeparti.
– Vi ser fortsatt på KrF som vår
nærmeste allierte i kommunestyresalen, avslutter Olstad.

NYTT

NYe TIder: Gruppeleder Tellef Olstad (Sp) mener nye tider vil skape
nye allianser i Åmli kommunestyre.
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KoNge På haugeN: Thomas Nordhagen på toppen av en vedstabel i Coop prix. Åmli har det siste året fått oppleve en humørfylt, original og litt sprø butikksjef. Men det er ikke hele historia...

Sier adjø til bygdedyret
Thomas Nordhagen orker ikke mer. Han er lei av
stadige angrep fra ”bygdedyret” i form av stygge og
ondskapsfulle e-poster. Nå
slutter han etter eget ønske
i jobben som butikksjef ved
Coop prix i Åmli.
n NILS MOSBERG

– Disse e-postene er ikke den
eneste grunnen til at jeg slutter,
men en medvirkende årsak, sier
han til Åmliavisa.

Butikkens hjerte
Vi treffer Thomas over en kopp
kaffi på pauserommet til de ansatte. Dette er butikkens skjulte hjerte hvor veggene er fulle av viktige
beskjeder, formaninger og påminnelser om god kundebehandling.
En halvfull colaflaske og velbrukt kaffetrakter vitner om et aktivt arbeidsmiljø.
En jevn strøm av kvinnelige
medarbeidere kommer flygende
forbi døra med varer og spørsmål.
Thomas er nemlig eneste hane i
Coop Prix-kurven.

Sprudlende fasade
Det er ingen nedbrutt mann vi
møter på pauserommet. Thomas
gir inntrykk av å være en glad gutt,
med spøkefulle bemerkninger
i fleng. Det er gjerne mye show
rundt Thomas.
Men bak den sprudlende fasaden, kan man merke et trist glimt i
øyekroken. Alt er ikke som det skal
være.

Fikk drømmejobben
Det vakte oppsikt da Thomas i

moromaNN: Thomas er full av humor og ville spillopper. Men bak den
glade fasaden, gjemmer det seg en over snittet følsom person.
februar overtok ledelsen av den bli vanskelig å finne en så god arflunkende nye Coop prix - butik- beidsgiver andre steder, kommenken i underetasjen til rådhuset. terer han.
I en alder av 24 var han en av de
Thomas har ansvar for åtte anyngste butikksjesatte ved Coop prix
”Disse meldingene går i Åmli. De er alle
fene i Forbrukersterkt inn på meg. Jeg
samvirket Sør AS.
jenter og flere av
Thomas opplevde
dem jobber deltid.
blir veldig lei meg”
selv at han hadde
– Vi har en hygfått drømmejobben.
gelig og uformell tone. Det er en
Men bare ti måneder senere flott gjeng. Jeg kommer til å savne
slutter han som butikksjef.
medarbeiderne mine.
– Det faktum at jeg slutter har
Men det er noe annet som Thoingen ting å gjøre med at jeg er mas ikke kommer til å savne.
misfornøyd med arbeidsgiveren
eller medarbeiderne, sier Thomas Dyret går til angrep
For nå vil han flytte langt vekk fra
med alvorlig stemme.
Han føler et sterkt behov for å Åmli og si adjø til ”bygdedyret”
som har gjort livet surt for den
understreke akkurat dette.
unge butikksjefen.
Skamroser Coop
Det gikk ikke mange ukene et– Coop er en utrolig snill arbeids- ter at han hadde begynt i jobben,
giver. De er flinke til å gi tilbake- før denne ufyselige skapningen
meldinger og stiller alltid opp når kom krypende og satte tennene i
jeg trenger dem. Jeg tror det skal Thomas.

Angrepet hadde form av anonyme e-poster til Coops medlemservice. Her kunne han blant
anna lese følgende meldinger:
”Jeg blir kvalm av å gå inn i
denne butikken. Butikken er full
av dritt. Du har ødelagt hele butikken. Jeg skjønner godt at Åmli-folk
ikke vil handle her”.
Det er et tydelig ubehag i ansiktet til Thomas når han snakker om
disse meldingene. Og han har ikke
noe ønske om å gå i ytterligere detaljer om hva folk skriver.
– Dette har pågått i mange måneder og jeg har fått flere meldinger i uka. De er alltid anonyme,
sier han med blikket tungt festa til
den svarte kaffikoppen.
– Disse meldingene går sterkt
inn på meg. Jeg blir veldig lei meg,
fortsetter han.

ble han ansatt som assisterende
butikksjef på Prix Eydehavn. Så
fikk han tilbud om å lede avdelingen for tørrevarer på OBS! utenfor
Arendal.
Dette oppnådde Thomas til
tross for at han lider av ordblindhet, eller dysleksi som det heter
på fagspråket. Resultatet er at han
må bruke dobbelt så lang tid på
kontorarbeid som andre folk.
Thomas har godt håp om å få
en ny jobb som salgssjef ved Sektoralarm i Kristiansand. Da vil han
også flytte til denne byen.
– Jeg må dessverre bare innrømme det. Det finnes mange gilde Åmli-folk, men jeg komme ikke
til å savne bygdelivet noe særlig,
avslutter han med et optimsitisk
glimt i øyekroken.

Følsom person

”BYgDeDYreT”

Thomas mener at han kanskje er
litt over snittet følsom. Andre hadde kanskje bare ledd av anonyme
e-poster, hvor noen forteller at de
blir kvalme av å gå inn i butikken,
men Thomas tar det veldig personlig.
Han gruer seg til å åpne e-post
mappa og føler at dagen er ødelagt når ”bygdedyret” har vært på
ferde.
– Dette handler ikke om at kundene ikke skal få lov til å ha en mening om servicen i butikken. Men
det er noe helt annet å møte et
menneske ansikt til ansikt ved butikkhyllene, enn å få disse anonyme e-postene, kommenterer han.

ll

Plaget av dysleksi
Det er sju år siden Thomas bestemte seg for å bli kjøpmann.
Etter mye hard jobbing innenfor Coops eget utdanningstilbud,

”Bygdedyret” er et begrep
skapt av forfatteren Tor Jonsson. Det handler om negative
sider ved livet på den norske
landsbygda. ”Bygdedyret” blir
gjerne kalla ”den rurale versjonen” av jantelova.
I en åpen gruppe på facebook har Anne Brenneng fra
Elverum følgende glimrende karakteristikk av ”Bygdedyret”:
”Har du noen gang opplevd
å være lykkelig og fornøyd, og
så PANG! Der kom Bygdedyret.
Du får vite at noen har snakket
om deg og det er IKKE pent.
Å få Bygdedyret pustende i
nakken er en fortvilende følelse,
et kaldt gufs. Du prøver kanskje
å finne ut hvem, hva og hvorfor
i all verden noen som kanskje
ikke en gang kjenner deg, skulle
ville deg noe vondt.”

ll

at ingenting var gjort.
Det var ein sak vi ikkje berre kunne gå laus på utan
vidare då vedkommande tipsar ikkje ville fronte saka
som open kjelde. Vi la tipset til side, då det berre var
skuldingar.
I staden fekk vi ein historie kor butikksjef Thomas
Nordhagen fortel at han skal slutte i jobben som
butikksjef, fordi han ikkje orker meir. Bygdedyret var
laus i digital utgåve.
Saka vart publisert då Peter Svalheim var redaktør for
Åmliavisa.
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DE YNGSTE GIKK TIL VALGURNENE
Valgdeltakelsen blant unge fra 18 til 25 år steg betydelig ved
stortingsvalget høsten 2013. En redaktørstyrt medieaksjon bidro
til den økte valgdeltakelsen.
Hilde Haugsgjerd, Tidl. sjefredaktør i Aftenposten

Aftenposten tok i april i fjor initiativ til et samarbeid mellom 26 større redaksjoner fra Tromsø
i nord til Kristiansand i sør. Mediene representerte ulike eiere og hadde ulik redaksjonell profil.
Vi gikk sammen om aksjonen «Min stemme 2013» fordi vi som ledd i samfunnsoppdraget
ønsket å bidra til økt valgdeltakelse blant unge.
Aftenposten søkte og fikk innvilget økonomisk støtte til aksjonen fra Fritt ord og fra
Mediebedriftenes Landsforening. Dinamo PR ble med som samarbeidspartner på pro bono basis.
Forsker Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning bidro som rådgiver.
«Min stemme 2013» sto i kontakt med NRK, som hadde et eget opplegg rettet mot unge
i valgkampen, blant annet med innslagene der den unge profilen Leo Ajkic jaktet på hva han skulle
stemme.
Ved de fem siste valgene hadde deltagelsen vært rundt 20 prosent lavere blant førstegangsvelgerne
enn den gjennomsnittlige valgdeltagelsen. Ved lokalvalget i 2011 stemte bare 40 prosent av menn under
30 år og 51 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe. Det er et demokratisk problem når så få unge
bruker stemmeretten. Unges meninger og holdninger teller i for liten grad når den politiske kursen
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for fremtidens Norge bestemmes. Og stemmer man ikke som ung, er sjansen mindre for at
man begynner å stemme senere i livet. Et velfungerende demokrati forutsetter deltagelse fra
mange. Fortsetter valgdeltagelsen å synke, forvitrer demokratiet. Vi ønsket å bidra til å snu
den trenden.

SAMARBEIDET MELLOM DE 26 AVISENE VAR TODELT:
Redaksjonene sto helt fritt i sin journalistikk i valgkampen, men påtok seg å ta opp
temaer, lage saker og innslag, gjør grep, bruke kilder og kommunisere på måter de trodde var
egnet til å nå frem til unge i sitt distrikt eller sin målgruppe. Den dagen startskuddet gikk
for NRKs valgsendinger og de politiske partienes valgkampinnspurt, hadde en stor del av de
samarbeidende avisene forsider og nettfronter med samme utforming og budskap.
I Aftenposten lot vi unge få stemme over hvilke politiske temaer vi skulle dekke i
valgkampen. 18 000 stemte på ett døgn frem to miljøproblemer som de aller mest ønsket at
vår valgdekning skulle dreie seg om. Våre reportasjer om verdens klimakrise, om unge som
faller utenfor arbeidslivet, om den skjeve verdifordelingen mellom generasjonene ble mye
spredd og delt i sosiale kanaler. I den humoristiske sjangeren laget vi videoer der kjente, unge
fjes fortalte hvordan det var å stemme for første gang.
Dernest ble det produsert annonser med «Min stemme 2013» som avsender, som
samarbeidspartnerne kunne bruke. Og det ble laget en felles landingsside med relevant stoff,
der man kom når man klikket på de ulike medienes digitale annonser.
Vi trodde aldri at annonsebudskapene alene skulle få unge til valgurnene. De var ment
for å skape oppmerksomhet rundt kampanjen. Vi ønsket dels å nå unge direkte med «Min
stemme 2013», dels at oppfordringen om å bruke stemmeretten skulle spre seg som ringer i
vannet gjennom foreldre, lærere og andre som leser aviser og som selv pleide å delta i valg.
Vi erfarte, ikke uventet, at unge, på samme måte som eldre, legger vekt på ulike tema i
valg av parti. Men noen argumenter gikk igjen da unge begrunnet hvorfor de ville bruke
stemmeretten: De ønsker å delta i det norske demokratiet. De skjønner at de ikke har rett
til å kritisere forholdet i samfunnet dersom de ikke selv har vært med på å gi politikere et
oppdrag. Så enkelt kan kjernen i folkestyret oppsummeres.
Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne gikk opp med ti prosentpoeng i forhold til
stortingsvalget i 2009. 66,5 prosent av velgerne mellom 18 og 21 år stemte ved stortingsvalget
i 2013. Det er den høyeste deltakelsen
i denne aldersgruppen siden 1989. Ved
SOME: Sharing of reasons to vote and voting actions
stortingsvalget i 2009 stemte bare 56,2
prosent av førstegangsvelgerne. Blant
annengangsvelgerne var det en økning på åtte
prosentpoeng i forhold til i 2009.
Valgforskerne vet ikke med sikkerhet
hvorfor valgdeltakelsen blant de yngste
økte så markert ved stortingsvalget sist
høst. Det skyldes trolig flere forhold, ifølge
valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for
samfunnsforskning. «Min stemme 2013» og
NRKs unge profil på deler av valgdekningen
er trolig en del av forklaringen, ifølge Bergh.
Om den så bare er en liten del, så gjorde
erfaringen med «Min stemme 2013» det
ekstra meningsfullt og moro å være redaktør.
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Teknologien er vår mulighet til å jobbe smartere, slik at vi kan levere raskt og godt til lokalmiljøet - for eksempel fra en trafikkulykke. Foto: Trond Hammervik, Hitra Frøya

SMARTE POTETER
Like viktig som smartphones, er det
å ha smarte poteter i redaksjonen.
Bjørn L. Rønningen, redaktør, lokalavisa Hitra-Frøya

Jobb smartere, tenker og roper vi reportasjelederne, og vil at journalistene i tillegg til å
ringe inn en device-tilpasset kjappmelding («mens du står der ute i felten, ja»), også lager
fordypningsstoffet til print, hurtigredigerer videosnutten i Final Cut («Husk supring og
vannmerke!»), laster inn til bildegalleriet, hekter på relatert stoff og gjerne leter opp eksterne
kilder, programmerer en poll, ber Facebook-vennene om tilbakemelding, live-rapporterer over
«Cover It Live» og promoterer scoopet på avisas youtube-konto,
Vi er ikke på USA Today-desken, men på hitra-froya.no.
Vel, ikke sånn hele tida, nei. Der er vi slett ikke ennå. Men vi skal dit, og det betinger
tilstedeværelse av smarte poteter. Smarte i den forstand at alle må være åpen for å teste ut nye
måter å jobbe på. Og jobbe med mye forskjellig. Passe sånn passelig godt til alt - det er poteten og
lokalavisjournalisten i et nøtteskall.
Journalistikk er ikke lenger «bare» godt kildearbeid og god formidlingsevne innen en deadline der
timevis framme; Det er også en stadig økende dosering IOS7, Newsgate 5.3, Escenic 5.6., Android 4.4.,
NX5, tripod, quadrocopter,… Vi journalister skal heldigvis ikke kunne alt dette på rams. Men vi kan
ikke få brekningsfornemmelser av det heller. Da blir moderne teknologi vår begrensning og vi har tapt
før denne digitale leken så vidt har begynt.
Teknologien er også vår mulighet, den som gjør oss i stand til å jobbe smartere. Ikke mer,
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nødvendigvis, men litt smartere for hver dag, sånn at vi kan levere raskt og godt til lokalmiljøet,
her hvor Facebook og Snapchat spiser seg innpå vår rolle som nærmiljøets nyhetsreportere.
Ja, det er en ekstra utfordring å henge med på New Media Science, animerte
fortellerteknikker og Big Data når man kun er tre journalister i redaksjonen og skal levere
lesverdige nettsaker 24/7 pluss print-eksklusivt innhold i seksjonene nyheter, sport, kultur og
God helg hver tirsdag og fredag.
Men når kolleger spør nysgjerrig om hva hitra-froya.no har gjort for å nå over 60 prosent
daglig dekning, så er svaret en blanding av «smart potatoes» og smartphones. Behovet for, og
utfordringen med, å henge med i den tekniske utviklingen, vil alltid være tilstede. Hurtighetskravet vil heller ikke gå over. Suksessfaktoren mener jeg helt klart er å kunne by på unikt, lokalt
innhold. Men også å være en fleksibel redaksjon som evner å jobbe med mye forskjellig og som
klarer å presentere innholdet til rett tid på en plattform som folk ha.
Content is king. Den kan vi. Og jeg velger å tro at dette er årsak nr. 1 til at vi har vært nr.1 på
print i øyregionen i 40 år, og grunnen til at vi er nr. 1 digitalt også. Vi danker ut storheter som
VG Nett og adressa.no på dekningsgrad. Men vi må ta innover oss at «sharing is queen». Vi kan
ikke tro at samme suksessformel gjelder nå som for førti (eller fire) år siden. Vi må gjøre oss
interessante, diskuterte og delte.
Så handler det om å utnytte mulighetene den nevnte teknologien gir oss. Journalistene skal
fortsatt være dem som leter fram de gode historiene, lager de viktige reportasjene og stiller de
kritiske spørsmålene til dem som fortjener det.
I tillegg skal vi la datamaskiner og brukerne hjelpe oss med informasjonsinnhenting
og -bearbeiding av godt lokalt stoff. Automatiserte aktivitetskalendere der brukerne bidrar
med opplysninger og fyller oversikten med viktig lokalnytt, er ett eksempel. Et annet er
å systematisere datastrømmer fra f.eks. værtjenester, flyradarer, veimeldinger o.l. til gode
lokalinfotjenester. Lenke opp webkameraer, politiske dokumenter fra kommunenes nettsider,
rutetabeller o.l. er enda et par eksempler det er mulig å løse, uten nødvendigvis å måtte stå i kø
hos Medielaben. Poenget er at det er stadig mer tilrettelagt og digitalisert info der ute som noen
er villig til å dele, bare vi er smarte nok til å ta den i bruk til vår fordel.
Et lite, men for oss viktig eksempel på nettopp slik utnytting, og på samspillet med
lokalmiljøet, er utviklingen av tjenesten «Mitt Lag». Vi så at stadig mer av foreningslivet
forsvant over i Facebook-grupper og/eller lagenes egne hjemmesider, lokalnytt som lokalavisene
i årevis har hatt «monopol» på. «Mitt lag» er teknisk standardiserte hjemmesider (men med
unikt design) for øyregionens lag og foreninger, knyttet sammen i lokalavisas nettverk. Når
laget nå publiserer en melding til sine medlemmer, kommer meldinga automatisk fram på
lokalavisas førsteside som en liten lokalnyhet for våre brukere. Det gir lokalavisa tilgang på nye
og verdifulle historier fra foreningslivet, og foreningslivet får et mye større publikum enn noen
gang.
Skal vi løfte oss videre i takt med en nærings- og arbeidsregion som vokser i rekordtempo i
nasjonal målestokk, må vi fortsatt søke smarte løsninger og samarbeid. Vi samarbeider allerede
med lokalavisene og Adressa om nyhetsovervåkning på natta og med Frøya Film & Bilder for å
få laget tidkrevende video-reportasjer.
Vi samarbeider med kommunene om live-overføring av kommunestyremøtene og
fotballklubbene om live-rapportering av kampene. Noen vil nok heve sitt journalistiske
kremt til de siste par eksemplene og mumle om integritet. Men vi har jo ikke sluttet å dekke
kommunestyremøtene og fotballkampene på vanlig redaksjonell måte; vi har bare gitt
publikum en tilleggsopplevelse.
Det mener jeg er smart.
(Denne artikkelen er også publisert i Polaris Media sin redaksjonelle årsrapport fra 2013.)
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HASHTAG ENDRING
- Med KK i transformasjonens tid
Gjyri Helén Werp, sjefredaktør KK
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Fornyelse, innovasjon, endring, omlegging, modernisering... I transformasjonens tidsalder
har barnet mange navn. Da jeg begynte i KK i 2008, var KK klar for nytenkning. Det vil si:
Bladet hadde over tid vist en nedadgående trend, den redaksjonelle profilen var ute av kurs og
markedet lyste rødt. Med andre ord: God timing for nye grep! Brette opp ermene. Visjonen som
ble meislet ut, var å skape nye inntektsstrømmer gjennom: 1. Å revitalisere moderbladet 2. Å
skape nye KK-produkter på nye arenaer. Med dette som utgangspunkt, gikk vi vi i gang med
"Bli ny"-prosessen, for å bruke et velkjent KK-begrep. Nye produkter ble skapt: KK Mila, et event
som i dag samler over 5000 damer i Oslo sentrum. KK Dagen, en inspirasjonsdag med over
1200 damer. KK treningscamp, som i år sender tre fly med damer til Tyrkia for en uke med trening,
sol og kos. KK Living, interiørbladet som har tatt markedet med storm, KK Stil, motebladet for voksne
kvinner, som viser samme takter. Og ikke å forglemme KKs digitale satsing: Takket være Aller Medias
tidlige digitale investeringer og ikke minst stayerevne i vanskelige digitale transformasjonstider, har KK
hatt en solid digital posisjon siden 2006 – som vi nå høster av.
Innovasjon er en forunderlig ting. Like sikkert som det er et resultat av beinhard jobbing, kunnskap
om markedet, produkt og solide analyser, er det også et resultat av mer udefinerbare størrelser som
kjemi, lidenskap og galskap. Kjemi? Jeg kan ikke understreke viktigheten av å ha medarbeidere som
har de gode vibbene og som gir hverandre et gjensidig "kick". En livsnødvendighet når du skal få til
det umulige. Galskap? Absolutt ingen ukebladklisjé. Skal man skape noe nytt, må man evne å leke,
feire - og feile. Det var blant annet slik printproduktene KK Living og KK Stil ble til. Etter grundige
markedsanalyser, tok jeg tre kolleger med til København. Etter et par dager innelåst på et hotellrom,
hadde jeg et ferdig bladkonsept med meg hjem i kofferten.
KK-merkevaren på sitt beste handler om optimal synergi mellom plattformene. Når den
nettversjonerte printsaken dundrer og går gir solide klikk og skaper engasjement på sosiale medier.
Eller når KK Mila svinger i Oslo sentrum og skaper bølger på Facebook i flere dager etterpå. Dette
jobber vi målbevisst med hver dag og det er en fryd å oppleve når vi lykkes.
Ledelse i transformasjonens tid handler om å skape forståelse for at alle må over brua til det digitale
fastlandet. Noen bruker lenger tid enn andre, men vi må over den brua sammen. Da må vi huske på å ha
det litt gøy på veien.

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT 2013

JULEBUDSKAPET
Julaften i 2009 kom 93 prosent av VGs digitale trafikk fra
en PC. Bare 7 prosent av lesningen hadde utgangspunkt i en
mobiltelefon. Sist julaften var dette snudd på hodet.
Torry Pedersen, sjefredaktør VG

På de fire årene som hadde gått, hadde dere som leser oss endret vaner
fullstendig. Sist julaften kom 45 prosent av lesningen fra en mobiltelefon og 20
prosent fra et nettbrett. Kun 35 prosent leste oss fra en PC. Samtidig var den
digitale lesningen totalt sett mer enn fordoblet i perioden.
Min julaftenindeks er det ultimate bildet på styrken og tempoet i endringene
i medielandskapet. Digitaliseringen endrer nemlig ikke bare måten du leser VG
på, den endrer også hvilke saker vi dekker og hvordan vi dekker dem. For da
jeg begynte i VG for 25 år siden var det optimale uttrykket for hvor hurtige og
på alerten vi kunne være tittelordet «I NATT» på avisens førsteside. Som et resultat av den digitale
revolusjonen er «I NATT» avløst av «NÅ» - uansett når på døgnet og hvor i verden det måtte være.
Alt dette gjør at VG er inne i en rivende utvikling også med tanke på hvordan leserne våre forholder
seg til oss. For deg som ble kjent med oss gjennom papiravisen, gir det sikkert grunn til ettertanke
at vi i 2013 sendte verdens lengste TV-intervju, og dekket sjakk-VM på en måte som dokumenterer
at seertiden på web-TV kan bli like omfattende som på vanlig TV. Og det er nok et tegn på store
endringer at vårt digitale abonnementsprodukt VG+ nå er Norges 8. største «avis», med mer enn 40.000
abonnenter.
I dag er det i tillegg blitt slik at det første VGs mest lojale lesere møter når de våkner, og det siste
de ser før de sovner, er vårt nyhetsarbeid og vår formidling av verden. VG er på den digitale arenaen
førstevalget for majoriteten av nordmenn, noe VG aldri var på papir. Det har betydning for hva vi
skriver om.
Vi må favne bredt, og dekke både opptøyene i Den Sentralafrikanske Republikk og Justin Biebers
utvikling fra tenåringsidol til en stjerne i trøbbel. Gjerne samtidig. Merkevaren VG lever derfor
nå først og fremst av å være først med nyhetene. Vi er slik sett svært tilfreds med at VG er den
nyhetsorganisasjonen i Norge etter NRK som leverer flest nyheter som andre medier finner grunn til å
bringe videre - altså sitere.
Vi er også glad for at til tross for at tempoet i nyhetsformidlingen blir stadig hurtigere, så hadde vi
heller ikke i 2013 noen brudd på Pressens etiske regelverk. VG har nå snart tre sammenhengende år
uten noe brudd på Vær Varsom-plakaten. Titusenvis av artikler er publisert i denne perioden.
Men ufeilbarlige er vi på noen måte ikke. Vårt kildetilfang er fortsatt altfor dominert av menn og
eksperter og vi har altfor mange skrivefeil. I 2013 begikk vi også urett både mot Marte Krogh og Per
Sandberg. Vi publiserte artikler om dem som var feilaktige, som vi beklaget og som vi nok en gang ber
om unnskyldning for.
Håpet for VGs redaksjonelle regnskap for 2013 er at den mest åpenhjertige evaluering av redaksjonelt
arbeid i Norge. Del det gjerne i sosiale medier. Da kan vi spre kunnskap om VG også til vårt publikums
publikum.
Her finner du VGs redaksjonelle regnskap: http://www.vg.no/spesial/2014/regnskap/
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EI UTVIDA REDAKSJONELL
VERKTØYKASSE
Digitaliseringa har gitt oss mange nye verktøy til å lage
vesentleg og grundig journalistikk. For det er ikkje slik at
nettjournalistikk er synonym for lettvint journalistikk. Tvert om
kan vi få hjelp til å grave djupare og analysere betre.
Hanna Relling Berg, ansvarleg redaktør Sunnmørsposten

Prosjekt datastøtta journalistikk i Sunnmørsposten har utforska nokre av dei mulegheitene
som digital teknologi byr på, særleg når det gjeld journalistisk research og visualisering. Her er
nokre døme på det:
Ved å hente inn og analysere tal frå ulike datakjelder, kom det fram at Ålesunds-regionen
ligg på topp på landsbasis når det gjeld bustadbygging. Gjennom kartgrafikk kunne vi vise kvar
utbygginga er størst, og kva konsekvensar dette kan få for framtidig skulestruktur.
Då skattelistene vart frigitt oktober 2013 gjekk vår datastøttegruppe gjennom heile landets
skattedata, eit omfattande materiale med over 4,3 millionar kolonner. Målet var å undersøke kva
skattelistene eigentleg fortel om økonomien vår. Befolkninga vart delt inn i fem inntektsgrupper, og
grafikken kunne vise forskjellen mellom dei med høgast og lågast inntekt, fordelt på fylke, regionar og
bydelar. Slik kunne vi vise konturane av forskjells-Norge. Kor mykje meir tener folk på ytre Sunnmøre
enn i indre? Kva bydel i Ålesund har lågast og høgast gjennomsnittsinntekt? Alle tal var basert på
skattelistene frå Skatteetaten, og viser klart den samfunnsmessige verdien av at desse listene er opne.
Her er resultatet: http://bit.ly/Skatt2013SMPsak
Budsjett på ny måte. Kommunale budsjett er tungt lesestoff, men innhaldet er svært viktig for alle
som bur i kommunen. Ålesund slit økonomisk, og har store utfordringar som må løysast. Korleis kan
vi som avis klare å presentere stoffet på ein informativ måte som engasjerer lesarane? Då framlegget til
kommunebudsjett skulle presenterast i november i fjor, hadde vi eit ønskje om å finne nye måtar å nå
ut til lesarane. I tillegg til den tradisjonelle dekninga i papiravisa, vart det laga ein interaktiv grafikk på
nett som gav lesarane ei enkel innføring i hovudpunkta i budsjettframlegget. Ein journalist valde ut dei
mest interessante postane i budsjettet, og la vekt på å få fram konsekvensane for den enkelte innbyggar.
Designaren skapte ein presentasjon som ved hjelp av fargeval, visuelle effektar og animasjon klarte å
gjere budsjettet enkelt å forstå. Dei to jobba intensivt, og ti timar etter at rådmannen hadde presentert
budsjettforslaget, var den interaktive grafikken publisert på smp.no.
I vekene fram til budsjettet skulle vedtakast av bystyret, vart forslaga ivrig diskutert av både unge
og eldre, i mange ulike samanhengar. Infografikken vart lenka inn i alt stoff som Sunnmørsposten
publiserte om Ålesundsbudsjettet, og vi fekk fleire tilbakemeldingar som handla om at «no forstod sjølv
eg budsjettet». Det betyr at vi har gjort det enklare for lesaren å orientere seg, og dermed også engasjere
seg i lokale forhold. Og det betyr at vi har gjort jobben vår.
Her er grafikken: http://bit.ly/budsjettSMP
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Trafikkproblem. Datastøtteprosjektet starta med prosjektleiar, journalist og designar. I fjor haust
fekk vi på plass ein programmerar, som tilfører gruppa verdifull kompetanse. Prosjektgruppa har flytta
ut av eit trongt kontor og sit no sentralt på desken, og har fått namnet Sunnmørsposten Lab. Vi legg
vekt på å integrere heile redaksjonen i dette utviklingsarbeidet, og «Rush i Ålesund» er eit døme på
dette:
Gjennom fleire reportasjar i papiravisa sette vi søkelys på trafikkproblema i Ålesund sentrum. Det
var gode og engasjerande saker, og vi stilte oss spørsmålet: Korleis kan vi utvikle dette temaet digitalt?
Ideane bobla, og det vart bestemt å gjennomføre ein test der seks journalistar tok seg gjennom sentrum
på ulike framkomstmiddel. Vi spurde lesarane; kven trur du kjem først av syklisten, bussen, bilen,
mopeden, joggaren eller kajakkpadlaren? Løpet vart rekonstruert ut frå GPS-data og presentert i ein
animasjon. Vi samarbeidde med videostudentar ved Høgskulen i Volda som filma alle deltakarane,
og ein av våre journalistar sydde alle videoopptaka saman. Eit morosamt, engasjerande og lærerikt
prosjekt. I oktober gjekk Rush til topps i konkurransen Data Journalism Award i Stockholm i klassa
storytelling.
Sjå hovudartikkelen her: http://bit.ly/RUSHiAalesund
Gå direkte til interaktiv grafikk: http://bit.ly/RUSHanimasjon
Lokalhistorisk. I samband med 110 års markeringa for bybrannen i Ålesund i januar i år, lanserte
Sunnmørsposten ein bybrannapp og ei lokalhistorisk webside. Applikasjonen fungerer som ei digital
byvandring, der folk kan oppleve kva som skjedde den dramatiske natta for 110 år sidan, og via mobilen
vere med på å «sløkkje brannen». Appen er utvikla av Sunnmørsposten i samarbeid med det lokale
firmaet Portalia, og nettsida vart til i samarbeid med Aalesunds Museum. Dette er lokalhistoriske
stoff presentert på ein heilt ny måte. Ved å samarbeide med andre teknologibedrifter og institusjonar i
lokalmiljøet, kan vi oppnå langt meir enn om vi står åleine.
Aldri tidlegare har vi hatt så mange verktøy til å lage god og grundig journalistikk. Derfor er det all
grunn til å sjå optimistisk på framtida.
(Denne artikkelen er også publisert i Polaris Media sin redaksjonelle årsrapport for 2013.)
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«OPPDRAGET»
- JOURNALISTISK TEAMARBEID
• Viktig og engasjerende journalistikk
• Samarbeid og kompetansedeling
• Nye arbeids- og publiseringsformer
• Leserne deltar og får innsyn
Erlend Hansen Juvik, nyhetsredaktør i Adresseavisen

Som journalister og redaktører virker vi i en tid der det vi lærte i går, ikke alltid er hva vi
trenger i dag. Brukerne vil ikke bare lese eller se, men også delta, og vi må beherske en rekke
former for publisering.
Med dette som bakgrunn lanserte Adresseavisen vinteren 2013 en større satsning vil kalte
«Oppdraget»: Inspirert av realitysjangeren setter vi sammen team som får et journalistisk
oppdrag. Teamene består av medarbeidere fra ulike avdelinger, med ulik alder og bakgrunn.
Tanken er å inspirere til kompetanseutveksling og til en enda mer sammensveiset redaksjon.
Oppdragene gis av sjefredaktøren og tildeles med hele redaksjonen som tilskuere. Oppdraget kan
ikke endres, og teamet må følge faste spilleregler. I to uker jobber teamet tett sammen, og publiserer
saker underveis. Publikum kan delta med innspill og får innsyn i hvordan vi jobber.
Oppdrag 1 ga teamet oppgaven «Er buss og sykkelbyen Trondheim en suksess?». Teamet valgte
å invitere hele byen til å delta og fikk i samarbeid med vår medielab utviklet et «bussbarometer» der
leserne kunne gi sin mening om busstilbudet i byen. I løpet av en drøy uke deltok mange tusen. Lesernes
synspunkter dannet grunnlag for svaret på oppdraget, som ble presentert både i avisen og i en rapport
som ble overlevert til busselskapet AtB. En annen spennende nyvinning var direkte webtv-sending fra
en buss i rute, der både passasjerer, politikere og ansatte i kollektivtransporten ble intervjuet.
Oppdrag 2 fikk tittelen «101 Drømmen - ti år etter». For ti år siden intervjuet Adresseavisen 101
ungdommer om deres drømmer for fremtiden og om hvordan de trodde Midt-Norge ville utvikle
seg. Nå ba vi teamet spore opp ungdommene og finne ut om fremtiden ble som de håpet. Ved hjelp
av medielaben ble det laget et interaktivt galleri der vi la inn svarene fra ungdommene for ti år siden.
Dette ble oppdatert etterhvert som de nye svarene kom inn. Papiravisen ble brukt aktivt til å etterlyse
ungdommene, og dekningen endte med et spesialnummer av helgemagasinet Ukeadressa.
Oppdrag 3 ønsket vi å rette mot et hett tema våren 2013; de høye boligprisene. Teamet produserte
en rekke nyhetssaker og brukte leserne aktivt. Blant annet fikk leserne være med og bestemme hvilke
spørsmål finansministeren skulle svare på. Oppdraget produserte en rekke førstesideoppslag. Det ble
også utviklet en tjeneste der man kunne sjekke boligprisene i Midt-Norge.
Oppdrag 4 var inspirert av nyhetsoppslag om problemer i ungdomsmiljøet i Trondheim sentrum.
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Teamet fikk i oppgave å finne ut hvem «generasjon Z» er. Hva preger oppveksten til dagens
ungdom? Hvilke problemer og utfordringer har de? Hvem blir de når de blir voksne? Et
spennende grep teamet tok var å la ungdommene selv fortelle, både gjennom tekst og video. Det
ble også laget en interaktiv «ordsky», og teamet var med ungdommer på maifest gjennom ei hel
natt. En omfattende bildehistorie ble publisert i Ukeadressa.
Oppdrag 5 satte fokus på St. Olavs Hospital. Høsten 2013 ble Norges største
sykehusutbygging avsluttet etter ti år. Vi ba teamet se på om målene med utbyggingen var
oppnådd, og om pasientene var fornøyde. I tillegg til å be leserne si sin mening om det nye
sykehuset, gjorde teamet en omfattende jobb for å presentere St. Olavs Hospital, blant annet
gjennom interaktiv 3D-grafikk, nyskapende digitale fortellerformer og bruk av sosiale medier.
Oppdraget munnet ut i en rapport, som sykehuset fikk overlevert, der lesernes meninger var
samlet.
Til sammen rakk vi i 2013 å gjennomføre fem Oppdrag. Det beste ble kåret på redaksjonens
høstmøte, og vinnerteamet fikk en studiereise sammen. Samtidig har vi evaluert selve
satsningen og kommet frem til at vi vil fortsette med Oppdraget også i 2014.
I tillegg til at vi har laget svært mye god og leserrettet journalistikk, er det å ha prøvd
nye arbeidsmåter og blitt bedre kjent med kolleger, trukket frem som positive elementer ved
Oppdraget. Kanskje kan man si at samfunnsoppdraget er satt inn i en moderne kontekst, ved at
leserne så tydelig har fått bidra til journalistikken.
Mye av stoffet er samlet her: www.adressa.no/nyheter/oppdraget
(Denne artikkelen er også publisert i Polaris Media sin redaksjonelle årsrapport fra 2013)
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Feiring: Hallingdølen jubler etter å ha blitt kåret til Årets beste lokalavis i Europa. En viktig del av vinneroppskriften er lagånden og felles eierskap til utviklingen av avisa.
Foto: Sigmund Krøvel-Velle

DYRKER GALSKAPEN
I HALLINGDALEN
Hallingdølen er motstrømsavisen. Liten og uavhengig.
Nynorskavis midt i bokmål-land. Og helt i front på utvikling.
Vinneroppskriften? Å dyrke lagånd og lekenhet.
Bjarne Tormodsgard intervjuet av Reidun Kjelling Nybø

2013 ble et vinnerår for lokalavisa i Hallingdalen i Buskerud. Først ble de kåret til Årets lokalavis
i LLA. Deretter vanket det både webtv-pris på mediedagene og flere priser i Society for News Design
Scandinavia. Utpå høsten kom beskjeden om at Hallingdølen også var Årets lokalavis av European
Newspaper Award.
- Først gikk vi til topps i NM, deretter i EM, sa en strålende fornøyd sjefredaktør Bjarne
Tormodsgard til egen avis da den gjeveste prisen ble offentliggjort.
Han har et tett forhold til avisa hvor han har vært redaktør i 16 år. Faktisk var faren hans en av
gründerne som dro igang Hallingdølen etter krigen. Tre ganger har avisa blitt kåret til Årets lokalavis av
LLA. Avisa er lokaleid og har eiere, som ifølge Tormordsgard, er villige til å satse og som skjønner at for
store utbytter kan ødelegge utviklingsmulighetene på lang sikt.
- Det er livsfarlig å nedprioritere produktutvikling - særlig i dårlige tider. Vi må være smarte, jobbe
mye i eget hus og involvere folk, sier redaktøren.
For det er folkene - medarbeiderne - som utgjør suksessoppskriften til Hallingdølen. Lagånden
trekker han fram som helt sentral for hva avisa har fått til.
- Medarbeiderne er helt fantastiske. Det er aldri problemer med å få dem til å stille opp på ting.
Et viktig prinsipp er overskuddsdeling. Når avisa gjør det bra, skal noe av overskuddet tilbake
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til dem som har sørget for det. Og da er det ikke forskjell på bonusen til sjefen og de andre. Alle får
samme summen.
- Noe annet vi har prioritert er å reise ut- på kongresser ute i verden. Som uavhengig avis må vi
passe på at vi klarer å følge med på hva som skjer.
En annen del av vinneroppskriften er grafikerne, mener Tormodsgard, som kaller store grafiske
fabrikker i konsernene for håpløst lite inspirerende og kreativt.
- Gjennomsnittsalderen på våre grafikere er 30 år. Vi har kjempeflinke folk her, sier redaktøren
stolt, men iler til med å understreke at noen av de mest kreative i redaksjonen er seniorene. Alder
forteller slett ikke alt.
- Mitt viktigste råd til andre føles som en floskel; men det stemmer uansett: Dyrk galskapen. Slipp
dere løs og lek! Alle medarbeiderne må få tillit og føle seg trygge. Da kommer kreativiteten.
Hallingdølen har vunnet mange priser, men prisene må ikke bli sovepute. Utviklingen må skje
kontinuerlig. Nå satser Hallingdølen tungt på video. Og vil gjerne bli flinkere på å dra vanlige folk med
seg inn i spaltene.
- Flere av LLA-avisene har satset mye på public journalism. Det skal vi jobbe mer med, selv om vi
lenge har hatt god score på å bruke flere vanlige folk og færre såkalte ekspertkilder enn mange andre
lokalaviser. Vi dyrker gode historier. Og så kan vi helt sikkert bli flinkere til å finne løsninger for
lokalsamfunnet, istedenfor å jakte på konflikter.
Tormodsgard er opptatt av enkle løsninger. - Vi bruker ikke vinter og vår på å utrede ting. Vi har
ofte bare en plan på ei halv A4-side, og så gjør vi det. Og vi gjør det enklest mulig. Vi har ikke ressurser
til å gjøre ting komplisert.

Hallingdølen-galskap i praksis. En gnistrende framvisning av Svanesjøen på Fagernes hotell der Hallingdølen hadde seminar høsten 2013. De

grasiøse danserne er utgavesjef Olav Johannes Bøthun, mediegrafikar Ingunn Gjersvold, redaktør Bjarne Tormodsgard, journalist Line Sandvik og
markedssjef Rolf Sveinhaug.
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LOKALSAMFUNNETS
VAKTBIKKJER
Lokale medier lever i tett fellesskap med sine lesere og
brukere, som talerør når nærsamfunn og region trues av
kapitalinteresser og storsamfunn, som vaktbikkjer når
enkeltmennesker og svake grupper utsettes for overgrep eller
opplever vrangsiden hos offentlige myndigheter.
Jens Olai Jenssen, rådgiver for Amedias redaksjonelle årsrapport 2013

Dobbeltrollen som vaktbikkje er krevende. Den handler om å løfte fram kritikkverdige
forhold fra lukkede rom, skape offentlig debatt om forsømmelser og prioriteringer, og stimulerer
folkelig engasjement. Samtidig må lokale medier synliggjøre lokalsamfunnets kvaliteter, være
opptatt av å finne gode løsninger og bidra til å skape optimisme og framtidstro. Lokale medier er
samfunnets fremste forsvarere av Distrikts-Norges interesser.
Vær Varsom-plakaten er tydelig på hva som er medienes viktigste oppdrag: retten til å
informere om det som skjer, på et fritt og uavhengig grunnlag, og avdekke kritikkverdige
forhold. Men overlever den kritiske samfunnsjournalistikk de nye utfordringer de redigerte
mediene i dag står overfor? Dyptgripende strukturelle endringer i hele mediemarkedet skjerper
kravene til redaksjonell effektivisering, journalistisk levering til flere kanaler, brukerinvolvering og
nyskaping. Bransjen er inne i et digitalt hamskifte, der stadig mer av nyhetsformidlingen går på nett og
mobil, og stadig mindre på papir. Makter Amedias lokale medier å dyrke sin rolle som vaktbikkje?
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Nyhetsbildet fra 2013, slik det framstår i redaksjonell rapportering fra våre aviser, viser at de lokale
vaktbikkjene ikke logrer for makta, men både biter og skremmer når det er på sin plass. Det kan handle
om en familie som urettmessig blir truet av barnevernet, en sterk menneskelig sak Aura Avis har løftet
fram og gjort til rikssak. Eller om en mor som sliter tungt med en 18 år gammel syk og rusavhengig
sønn, som møter veggen hos NAV, men når til slutt fram, takket være Firda. Da Kongsberg kommune
ville legge ned et vel fungerende spesialungdomsskoletilbud ved Villa Ro, tok Laagendalsposten
journalistisk grep, synliggjorde konsekvensene og de sterke folkelige reaksjoner. Prosessen endte
med at vedtaket ble omgjort. Namdalsavisens avsløringer av manglende politisk og økonomisk
styring rundt storsatsingen Rock City Namsos, endte med at både kultursjef og rådmann måtte gå
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fra sine stillinger. Moss Avis sin grundige og
kritiske artikkelserie rundt ulike sider av det
interkommunale selskapet Movars virksomhet,
medvirket til at en direktør og to styreledere gikk
av. Jeg kunne laget en lang liste med eksempler
på at vaktbikkjene fortsatt er livskraftige, om
typiske grasrotsaker som har forbedret livet til
enkeltmennesker, avsløringer og viktige politiske
stridsspørsmål har preget nyhetsbildet i året som
gikk, men stopper her.
Et tilbakeblikk på 2013 forteller om
at Amedias redaksjoner landet rundt har
mange «brennende hjerter» for mennesker og
lokalsamfunn, som har synliggjort at mange
asylsøkere lever under uverdige forhold, grove
tilfeller av vold og seksuelle overgrep mot
barn, bitre stridigheter rundt sykehusstruktur,
korrupsjon i det politiske liv, framtredende
rikspolitikere med tvilsomme dobbeltroller,
miljøforgiftning på en badestrand, og en
ransbølgen som rammer Oslo. Svært ofte griper
riksmediene lokalmedienes avsløringer og
bringer de inn i det nasjonale rom. «Førstelinjegravingen” til typiske rikssaker skjer svært ofte
lokalt.
Medienes rolle som lokalsamfunnets
Namdalsavisens avsløringer av manglene rundt storsatsingen Rock City Namsos er et
vaktbikkje, utfordres. Samfunnet blir stadig
eksempel på hvordan Amedias aviser løste samfunnsoppdraget i 2013. Rådmann Hege
mer komplisert og uoversiktlig. Flommen
Sørlie fikk mange overraskelser i fanget, og daglig leder Åsmund Prytz har en tøff jobb med
av uautorisert informasjon på ulike kanaler,
å rydde opp. Foto: Bjørn Tore Ness, Namdalsavisa
spesielt på internett og sosiale medier, er
eksplosiv. Kommersielle krefter forsøker å viske
ut grensene mellom reklame og journalistikk.
Pressgrupper – ideelle så vel som kommersielle – blir stadig mer profesjonelle og manipulerende.
Kildenes makt er styrket, og svake journalistiske miljøer kan lett la seg styre. Samtidig blir leserne mer
kunnskapsrike, og kritiske. Det stilles stadig større krav til det det redaksjonelle innhold, om relevans
og etterrettelighet. Journalistikken må utvikles til å møte nye leser og brukerbehov, til å gi dypere
innblikk, bakgrunn og sammenheng i nyhetsbildet.
Lokale medier har enorm gjennomslagskraft når de fronter svake gruppers interesser, og synliggjør
urettferdighet og maktmisbruk. Det finnes haugevis av andre gode eksempler fra 2013, som viser
at våre redaksjonelle miljøer brenner for rollen som vaktbikkje, samfunnsoppdraget, gjennom
en journalistikk som er uavhengig og saklig, engasjerende og inkluderende. Her ligger kjernen i
lokalmedienes oppdrag, og berettigelsen for å kunne vokse inn i framtida.
Samtidig: Journalistikken er ikke verdinøytral. Samfunnsoppdraget forutsetter en sterk
synliggjøring av mediets publisistiske ståsted, redaktørenes holdninger, tradisjonene og ideene. Og
ikke minst viktig: Vi har en jobb å gjøre for vitalisering av folkestyret, i å skape bevisste og aktive
samfunnsborgere, og livskraftige lokalsamfunn. Redaktørjobber blir i denne sammenheng mer
krevende, men også viktigere, mer spennende og utfordrende.
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INNSYNSRAPPORT 2013
Ikke uventet bød også det foregående året på så vel oppturer
som nedturer for åpenhet og innsyn – og mange interessante
saker, både hva gjelder enkeltavgjørelser og mer generelle
spørsmål.
Utarbeidet av Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Et av de mest spennende spørsmålene fra 2013 er selvsagt i hvilken grad regjeringsskiftet vil
påvirke utviklingen på ulike innsynsområder. Foreløpig er det selvsagt for tidlig å si noe sikkert
om det. De nye statsrådene viser imidlertid anslag som går i både positiv og mindre positiv
retning.

VIRKER OFFENTLEGLOVA ETTER HENSIKTEN?
Stortinget ba i forrige periode regjeringen evaluere offentleglova. Etter det første møtet i
regi av Justisdepartementet om saken har det gått tregt. I januar i fjor arrangerte imidlertid Norsk
Presseforbunds (NP) offentlighetsutvalg et åpent høringsmøte i VG-auditoriet. Møtet samlet noen av de
største kapasitetene på området, og var godt besøkt.
Den omtalte evalueringen av loven skal være forskningsbasert, og prosjektet settes ut på anbud. I den
forbindelse har medieorganisasjonene bedt om innsyn i kriteriene for evalueringen – og mulighet for å
påvirke disse1. Det viste seg vanskelig å få til under den forrige regjeringen. Nåværende justisminister
Anders Anundsen fulgte imidlertid oppfordringen fra medieorganisasjonene, og svarte positivt på et
spørsmål fra Arild Grande (Ap) under spørretimen i Stortinget2.
«Jeg kommer til å følge oppfordringen fra medieorganisasjonene, slik at kriterier for evalueringen
kommer til å bli lagt fram for dem. Framleggingen vil skje så snart evalueringsopplegget er klarert med
andre berørte departementer», sa justisministeren blant annet.

MER REVISORTAUSHET?
Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) protesterte
mot et forslag om å innføre utsatt offentlighet fra ulike rapporter og kontrolldokumenter fra
kommunale revisorer og statlige tilsynsorganer3.
Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har fremmet forslag4 om å endre offentleglova slik
at foreløpige versjoner av kontrolldokumenter kan hemmeligholdes, og at offentlighet først inntrer når
den endelige versjonen av dokumentet foreligger. Høringsfristen gikk ut i februar. Foreløpig har ikke
regjeringen fremmet noe forslag.
1
2

http://www.nored.no/Redaktoernyheter/Vil-ha-aapenhet-om-innsynskriterier

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-

http://www.nored.no/content/download/6916/40015/version/1/file/2013-02-20%20-%20Utsatt%20offentlighet%20og%20

4

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Horingsnotat_innbyggerinitiativ.pdf

taushetsplikt%20for%20revisorer.pdf
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FORESLO UTVIDET TAUSHETSPLIKT
Finansdepartementet foreslo i februar en ganske generell og omfattende taushetsplikt
for Folketrygdfondets virksomhet5. Medieorganisasjonene mente forvaltningslovens
taushetspliktbestemmelser, samt unntaksreglene i offentleglova, er tilstrekkelige for å ivareta de legitime
behov fondet har for å kunne unnta opplysninger6. Medieorganisasjonene gikk også mot et par av de
andre forslagene departementet fremmer. Regjeringen har så langt ikke fremmet konkret lovforslag.

BA OM ÅPENHET RUNDT KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunal- og regionaldepartementet sendte ut et forslag7 om nye retningslinjer for beregning av
kommunale avgifter. Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Presseforbund
(NP) og Mediebediftenes Landsforening (MBL) gikk alle inn for at dokumentasjonen av
beregningsrunnlaget for kommunale avgifter oppbevares i minst ti år8. Dessuten hevdet de samme
organisasjonene at tilgangen til dokumentasjonen må gjøres så enkel som mulig for allmennheten.

ENDELIG INNSYN I TREHOLT-LYDBÅNDENE
En av de mest omtalte innsynssakene i året som har gått er spørsmålet om medienes tilgang til
lydbåndopptakene fra Treholt-saken i 1985. NRK, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og
15 større redaksjoner krevde i 2011 tilgang til opptakene. Etter det har saken vært gjennom en rekke
rettslige behandlinger av opptakene – etter at de var blitt avgradert.
Gjennombruddet i saken kom i mars 2013. Da konkluderte
Høyesterett9 med at spørsmålet om innsyn måtte behandles i lys av
den europeiske menneskeretts-konvensjonens (EMK) artikkel 10 om
ytringsfrihet, og sendte saken tilbake til Borgarting lagmannsrett. Da
valgte påtalemyndigheten først å gi ut opptakene fra den åpne delen
av saken. Det skjedde allerede i juni. Før den endelige behandlingen i
lagmannsretten valgte påtalemyndigheten, i januar 2014, å frigi også
resten.
Denne ble – på formelt grunnlag – anket til Høyesterett av
påtalemyndigheten, men avvist av ankeutvalget.
Motparter: Statsadvokat Lasse Qvigstad og NRKs
advokat Ane Stokland. (Foto: NTB scanpix)

TAUSHETSPLIKT FOR AKSJONÆROPPLYSNINGER?
Et av de mest omstridte forslagene om innskrenkninger i innsynsretten som har blitt fremmet
det siste året kom fra Skattedirektoratet i januar. Forslaget innebærer at det innføres taushetsplikt
for opplysninger fra det såkalte aksjonærregisteret hos skatteetaten. Det skjedde etter at journalist
Vegard Venli i Kommunal Rapport hadde klaget etatens motvilje mot å gi ut opplysninger inn for
Sivilombudsmannen. Høringsfristen gikk ut 1. april, og forslaget har møtt sterk motstand fra en rekke
hold. Mye tyder på at forslaget ikke vil få flertall i Stortinget, fordi Venstre og KrF vil gå mot det.

5
6
7
8
9

http://www.regjeringen.no/pages/38221984/taushetspliktbestemmelser.pdf

http://www.nored.no/content/download/7137/45443/version/1/file/2013-03-15
http://www.regjeringen.no/pages/38244808/selvkost_hoeringsutkast.pdf

http://www.nored.no/content/download/7560/50669/version/1/file/2013-05-16
http://www.nored.no/content/download/7560/50669/version/1/file/2013-05-16
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HEMMELIGE HØYESTERETTSDOMMERE?
På nyåret 2014 dukket det også opp en annen strid knyttet til offentlighet i rettsapparatet. Etter at det
ved et par anledninger har vært svært dårlig med søkere til ledige stillinger som høyesterettsdommere,
bestemte Innstillingsrådet for dommere (med fem mot tre stemmer) at man ved neste utlysning skulle
åpne for at søkere kunne fritas fra å stå på den offentlige søkerlisten. Innsyn i søkerlister reguleres i
utgangspunktet av offentleglovas §2510. Innstillingsrådet har imidlertid ikke åpnet for muligheten for
unntak, slik det er anledning til etter loven. Nå blir dette altså endret – i hvert fall for den pågående
utlysningen. NRs generalsekretær er blant dem som har protestert mot endringen11.

Høyesterett: Skal søkere til Høyesterett ha anledning til å slippe å stå på den offentlige søkerlisten? Her fra Høyesteretts behandling av den

såkalte Schjenken-saken. Foran advokatene Frode Elgesem og Carl Bore. I bakgrunnen Dagblad-redaktørene John Arne Markussen og John Olav
Egeland. (Foto: NTB scanpix)

LUKKET PROSESS RUNDT NY SIVILOMBUDSMANN
Ansettelse av nye høyesterettsdommere er ikke den eneste ansettelsesprosessen som har skapt debatt
det siste året. Det skapte bølger da Stortinget bestemte at ansettelsen av ny Sivilombudsmann ikke ble
omfattet med den samme åpenheten som andre offentlige stillinger. Både Norsk Presseforbund og
Norsk Redaktørforening reagerte sterkt på den lukkede prosessen.

LETTERE TILGANG TIL FULLTEKSTDOKUMENTER?
I juni i fjor lovet den avtroppede regjeringen lettere tilgang til hele dokumenter. I rapporten "Enkelt
og greit - 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg"12 er innsyn i offentlige dokumenter
ett av tiltakene. Foreløpig er det uklart når og hvordan rapporten vil bli fulgt opp. Les mer på
offentlighet.no eller på Nærings- og handelsdepartementets hjemmeside.
12
10
11
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http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Fornying/Enkelt_og_greit.pdf

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

http://www.dagbladet.no/2014/03/11/kultur/meninger/hovedkronikk/kronikk/hoyesterett/32242213/
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FIKK IKKE MEDHOLD I POLITIFORSKRIFT
Medieorganisasjonene fikk ikke gjennomslag for sine mange merknader til den nye
politiregisterforskriften. Dermed blir det ikke lettere for mediene å få tilgang til opplysninger eller
dokumenter i straffesaker. Forslaget til ny forskrift om behandling av opplysninger i politiet og
påtalemyndigheten - den såkalte politregisterforskriften - ble sendt på høring for snart tre år tilbake.
I en omfattende høringsuttalelse13 argumenterte Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ)
og Norsk Redaktørforening (NR) sterkt for en rekke endringer i departementets forslag, med sikte på
å gjøre reglene både enklere og mer anvendelige for journalister og andre som ønsker innsyn i såvel
løpende som avsluttede straffesaker. Blant annet argumenterte organisasjonene sterkt for det svenske
systemet, hvor mediene for kopi av alt besivsmateriale så snart tiltale er tatt ut. Lite av dette gjenspeiler
seg i den forskriften som nå er vedtatt14 . Det ser særlig paragrafene 9-8 og 27-2 som regulerer det
innsynet mediene gjerne ville ha forbedret.

HA BEDRE INNSYN I FENGSLINGSKJENNELSER
Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk
Redaktørforening (NR) ba i februar i år domstolene samordne sin praksis for
innsyn i fengslingskjennelser.I et brev til syv av de største tingrettene, og med
kopi til Domstoladministrasjonen, skriver de tre medieorganisasjonene at
det er store forskjeller mellom de ulike tingrettene hva gjelder utlevering og
innsyn i fengslingskjennelser, og at det er uheldig at tilgangen til informasjon
om hva som skjer i rettsvesenet er avhengig av hvor man bor i landet. "Tilgang
til fengslingskjennelser har stor betydning for medienes mulighet til å drive
uavhengig kontroll av fengslingspraksis", heter det blant annet i brevet.

FORTSATT SKATTELISTER FOR MEDIENE
Blant de gledelige nyhetene fra siste år er at Finansdepartementet ikke
Fengslingsmøte: Her i forbindelse med
Mulla Krekar-saken (Foto NTB scanpix)
vil gjøre endringer i medienes tilgang til fullstendige kopier av skattelistene.
Departementet foreslår at den enkelte skatteyter skal ha tilgang til opplysninger
om hvem har søkt på vedkommende gjennom Skattedirektoratet hjemmeside. Departementet vil
derimot ikke gjøre endringer i medienes adgang til kjøp av komplette skattelister, slik ordningen er i
dag. Departementet skriver følgende om dette:
"De hensyn som tidligere har talt imot at pressen får tilgang til en kopi av skattelisten, bl.a. spredning
av opplysninger gjennom publisering av hele eller deler av skattelisten i avisenes nettutgaver, er hensyntatt
ved at pressen ikke lenger kan legge ut hele eller deler av skattelisten på Internett eller gi den videre til
andre. Dette hindrer også at skattelistene sammenstilles elektronisk med andre personopplysninger på
Internett. Pressen har i stor grad innrettet seg lojalt til dette, og ordningen har så langt fungert etter
intensjonene. Departementet foreslår derfor at pressen fortsatt får tilgang til en elektronisk kopi av
skattelisten, på dagens vilkår."

13

14

http://www.nored.no/content/download/5512/30156/version/1/file/2012-03-30%20-%20Politiregisterforskriften
%20-%20felles%20med%20NP%20og%20NJ.pdf
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1097?q=politiregisterforskriften
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VIL HA FORPLIKTENDE ÅPENHETSTILTAK
Medieorganisasjonene ba i fjor regjeringen fremme mer forpliktende forslag i forbindelse med det
internasjonale initiativet Open Government Partnership.
Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) har i en
felles høringsuttalelse15 gitt uttrykk for at man mener den norske handlingsplanen er for lite konkret
og ambisiøs. Medieorganisasjonene foreslår derfor en rekke tiltak for å gjøre planen mer målrettet.
Blant annet vil organisasjonene ha "aktiv dokumentoffentlighet", herunder mer offentliggjøring av
fulltekstdokumenter på nettet og søkbare postjournaler i alle kommuner, offentliggjøring av Stortingets
besøksregister, bedre varslervern, innsyn i offentlig eide selskaper uten fast ansatte, mer åpenhet i
norske selskaper generelt og bedre regler for gjenbruk av offentlig informasjon.

MANGE JOURNALISTER BRUKER IKKE INNSYNSRETTEN
Seksti prosent av norske journalister har aldri benyttet den nye offentlighetsloven – som kom for fem
år siden. Nesten ingen kjenner miljøinformasjonsloven.
Resultatene kom frem i en spørreundersøkelse16 som ble presentert på SKUP-konferansen i
2013, og ble gjennomført blant et utvalg av medlemmene i Norsk Journalistlag. 40 prosent bruker
offentlighetsloven, men det er store variasjoner knyttet til hvor de jobber: I regional- og lokalaviser har
nærmere 60 prosent av journalistene brukt loven. Til sammenligning gjelder dette bare fem prosent
av journalistene i magasiner og 25 prosent av journalistene i tv. Blant dem som bruker loven, svarer 17
prosent at de bruker den ukentlig eller oftere, 33 prosent svarer månedlig og 50 prosent svarer sjeldnere.
Færre frilansere bruker loven enn fast ansatte. De frilanserne som bruker loven gjør det sjeldnere enn
de som er fast ansatt. Av dem som har svart at de ikke har brukt loven, begrunner om lag 70 prosent
dette med at den ikke er relevant i arbeidet deres. 26 prosent svarer at de kjenner loven for dårlig, og i
underkant av 5 prosent svarer at de ikke har tid.

INNSYNSKLAGERE FÅR MEDHOLD
De som klager på hemmelighold av dokumenter i norske kommuner får medhold helt eller delvis i
halvparten av sakene. Likevel slipper fire av fem norske kommuner unna klager på grunn av manglende
innsyn. Det var Kommunal Rapport (KR) som undersøkte hvor mange ganger norske kommuner
har blitt gjenstand for klagesaker hos Fylkesmannen på grunn av manglende dokumentinnsyn17.
Undersøkelsen viser at fire av fem kommuner ikke har blitt klaget inn en eneste gang de siste fem årene.
Dette kan virke desto mer underlig når KR samtidig kan dokumentere at i over halvparten av de 326
innsynsklagene som fylkesmennene fikk til behandling i samme periode så ble kommunens vedtak
enten opphevet og sendt tilbake for ny behandling, eller vedtaket ble omgjort direkte av fylkesmannen,
helt eller delvis18.

NASJONALE PRØVERESULTATER PÅ SKOLENIVÅ
I motsetning til den rødgrønne regjeringen vil Kunnskapsdepartementet på sine egne hjemmesider
presentere resultater fra nasjonale prøver på skolenivå. Det meldte Kommunal Rapport 14. november.
Basert på uttalelser fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) like etter regjeringsskiftet, var
det en viss spenning knyttet til hvorvidt regjeringen - og Høyre - ville følge opp tidligere uttalelser
om viktigheten av mest mulig åpenhet rundt skolenes resultater i de nasjonale prøvene. Nå slår
statssekretær Birigitte Jordahl fast at de blåblå vil gå lenger enn de rødgrønne i åpenhet, og selv
publisere resultater fra den enkelte skole på departementets egne hjemmesider.
15
16
17
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http://www.nored.no/content/download/7692/51374/version/1/file/2013-07-08

http://www.nored.no/content/download/7692/51374/version/1/file/2013-07-08

http://kommunal-rapport.no/artikkel/bare_en_av_fem_klagd_inn_for_hemmelighold
http://kommunal-rapport.no/artikkel/ett_av_to_innsynsavslag_er_ugyldige
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PER ANDERS JOHANSEN FIKK FLAVIUSPRISEN

Fornøyd prisvinner

Journalist Per Anders Johansen i Aftenposten er tildelt Flaviusprisen for
sin innsats for økt åpenhet i samfunnet. Prisen ble utdelt på Åpenhetstinget
26. september, som arrangeres av Norsk Presseforbund. Flaviusprisen er
presseforbundets pris som skal stimulere til økt åpenhet og innsyn i det
offentlige. Hele (Opptak fra Åpenhetstinget finnes her:
http://new.livestream.com/accounts/3722443/events/2424174)

MISFORNØYDE MED MILJØINFORMASJON
Medieorganisasjonene ga i en høringsuttalelse19 uttrykk for misnøye med Norges oppfølging
av Århuskonvensjonen - som blant annet har som mål å bedre tilgangen på miljøinformasjon.
Medieorganisasjonene er særlig kritiske til at norske myndigheter - etter deres mening - har gjort alt
for lite for å spre kunnskap om miljøinformasjonsloven. I tillegg er organisasjonene svært skeptiske
til adgangen til overprøving av avgjørelser. Blant annet pekes det på at dersom en part får medhold
i miljøklagenemnda, og motparten - for eksempel en privat bedrift - tar ut søksmål, så er det ikke
klagenemnda (staten) men den private parten som må ta kostnadene.

SAMARBEID OM LOBBYREGISTER
Norsk Presseforbund (NP), Norsk
Redaktørforening (NR), Kommunikasjonsforeningen
(KF) og Transparency International Norge (TI)
aksjonerte i januar sammen utenfor Stortinget for å
markere behovet for å innføre et eget lobbyregister20.
Det konkrete forslaget21 ser slik ut: å
• Registreringen må være obligatorisk.
• Både personen og virksomheten som tar kontakt,
samt de som har vært involvert i forberedelsene
må registreres.
• Politikeren som møter lobbyisten må registreres.
• Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å
påvirke representerer.
• Formålet med kontakten må oppgis, dvs. hvilken
politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken
sak det gjelder.
• Registeret må være elektronisk søkbart for alle.

Aksjonerte: Therese Manus (fra v.) fra Kommunikasjonsforeningen, Kjersti Løken
Stavrum fra Norsk Presseforbund og Arne Jensen fra Norsk Redaktørforening.
(Foto: prprat.no)

Utgangspunktet for aksjonen var et forslag fra Venstre, et forslag som imidlertid ble nedstemt da det
kom til behandling i Stortinget. Nå jobber de fire organisasjonene med å få Oslo kommune til å innføre
et lobbyregister.

19
20
21

http://www.nored.no/content/download/8238/58458/version/1/file/2013-11-22%20-%20H%C3%B8ringsuttalelse%20NJ%20NP%20MBL%20NR.pdf

http://www.nored.no/Redaktoernyheter/Sammen-om-lobbyregister

http://www.nored.no/Redaktoernyheter/Ber-om-utredning-av-lobbyregister
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VIKTIGE ENKELTAVGJØRELSER
Haugesunds Avis fikk medhold i Høyesteretts ankeutvalg i at en voldtektsdom fra Gulating
lagmannsrett kunne gjengis i anonymisert form.22
Radio P4 fikk innsyn i en arbeidsmiljøundersøkelse som Statens Innkrevingssentral i første omgang
forsøkte å hemmeligholde.
En mulig huskjøper fra Oslo ba om innsyn i resultatene av radonmålinger i bolighus i Lillehammer,
men fikk nei hos kommunen. Fylkesmannen ga ham medhold.23
Narvik kommune må gi innsyn i det kommunale selskapet Narvikgården AS. En klage til
Sivilombudsmannen førte ikke frem.24
Riksarkivaren og Kulturdepartementet sa nei til ytterligere innsyn i forklaringene for 22. julikommisjonen. Avslaget25 på Aftenpostens innsynskrav innebærer at 88 av 125 vitneforklaringer som 22.
juli-kommisjonen innhentet, er unntatt offentlighet.
Lyngdal kommune fikk kraftig kritikk av Sivilombudsmannen i forbindelse med ansettelse av ny
rådmann.26
Kommunal Rapport fikk gjennomslag for utlevering av oversikter over regnskapstall for såkalte
kommunale særbedrifter.
Norsk Bane AS, som jobber for bygging av høyhastighets toglinjer i Norge, er omfattet av
offentleglova, og må gi innsyn i selskapets dokumenter og korrespondanse. Det har Justisdepartementet
slått fast.27
Etter at Lofotposten klaget saken inn for Sivilombudsmannen, snudde Fylkesmannen i Nordland og
ga avisen innsyn i dokumenter om Vestvågøy kommunes krangel med en veientreprenør.28
Raumnes fikk i en klage til Miljøklagenemnda medhold29 i et krav om informasjon om støvutslipp
fra Norsk Gjenvinning Metall AS. Nemnda konkluderte med at de etterspurte opplysninger er
miljøopplysninger etter miljøinformasjonsloven § 2 (1) c.
Statsråd Sylvi Listhaug30 og statssekretær Julie Brodtkorb31 ved statsministerens kontor måtte
offentliggjøre deler av sine tidligere kundelister etter at Sivilombudsmannen mente det ikke var
grunnlag for hemmelighold av deres offentlige kunder fra tidligere arbeidsforhold.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
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http://www.nored.no/content/download/6642/35739/version/2/file/IJ-nr

http://www.nored.no/content/download/6807/37909/version/1/file/2013-01-25
http://www.nored.no/content/download/7158/45743/version/1/file/2013-02-28
http://www.nored.no/content/download/7592/50838/version/1/file/2013-04-30
http://www.nored.no/content/download/7158/45743/version/1/file/2013-02-28
http://www.nored.no/content/download/7611/50931/version/1/file/2013-05-30

http://www.nored.no/content/download/7847/52164/version/1/file/2013-08-26

http://offentlighet.no/content/download/4855/33689/file/Nemndsvedtak%20i%20sak%202013-3.pdf
http://www.nored.no/content/download/8398/59353/version/1/file/2013-12-19
http://www.nored.no/content/download/8397/59348/version/1/file/2013-12-19
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JURIDISK
ÅRSRAPPORT 2013
Trenden fra de siste årene holder seg: Heller
ikke i 2013 ble det igangsatt mange nye
krenkelsessaker mot norske medier.
Utarbeidet av Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Tre nye injuriesaker og én krenkelsessak knyttet til publisering av personbilder ble innledet i 2013.
I tillegg omtaler vi fire eldre krenkelsessaker som tidlig i 2014 fikk sin avslutning. Tre av disse gjelder
ærekrenkelser, en gjelder urettmessig bruk av bilder. Vi omtaler også en viktig kildevernsak. I 2014 –
inntil denne årsrapporten skrives – er det ikke igangsatt ytterligere krenkelsessaker. Derimot har det,
både i fjor og så langt i år, vært en rekke saker som omhandler åpenhet og innsyn i ulike varianter vært
gjenstand for rettslig behandling. Disse sakene er behandlet i Innsynsrapport for 2013 (kapittel 4). I
dette kapittelet ser vi på krenkelsessaker, opphavsrettsaker, kildevernsaker

LEGEOMTALE TIL HØYESTERETT
I 2010 publiserte Avisa Nordland (AN) en rekker artikler hvor
avisen blant omtalte påståtte feiloperasjoner av pasienter som
viste seg å være friske, og overtredelser av ulike regelverk ved
Nordlandssykehuset i Bodø.
To av de involverte kirurgene ble identifisert med navn og bilde,
og en av disse gikk til søksmål mot avisen. I Salten tingett mars
2013 ble AN dømt til å betale den aktuelle kirurgen 400.000 kroner
i oppreisning, i tillegg til å dekke hans saksomkostninger. AN
anket saken, og i Hålogaland lagmannsrett ble det motsatt resultat.
"Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering at reportasjene i
Avisa Nordland er vernet av ytringsfriheten i EMK artikkel 10 nr 1",
heter det i dommen. I samråd med Legeforeningen har den omtalte
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kirurgen anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Det er uklart om og i så fall når den eventuelt
kommer til behandling der. Høyesteretts ankeutvalg har i skrivende stund (1. april 2014) ikke avsagt
noen kjennelse om dette.

FRIFUNNET ETTER «SKJEBNEINTERVJU»
En journalist og en redaktør i Cosmopolitan, samt Aller Media AS,ble saksøkt av den tidligere
kjæresten til en ung kvinne som lot seg intervjue i en bredt anlagt reportasje under tittelen «Når
kjæresten slår». Kvinnen var identifisert med navn og bilde, men den tidligere kjæresten var
anonymisert. Han mente seg likevel identifisert og ærekrenket gjennom reportasjen og gikk til søksmål
med krav om oppreisning på inntil en million kroner. Oslo tingrett (dissens 2-1) frifant imidlertid de
saksøkte, etter en samlet vurdering. Dommen ble anket, og ankesaken er nylig behandlet i Borgarting
lagmannsrett. En kjennelse er ventet omtrent samtidig med at denne årsrapporten legges frem.

TIDLIGERE FOTBALLEDER TAPTE MOT AFTENPOSTEN
En artikkel i Aftenposten i desember 2011, om mulige skatteunndragelser i Fredrikstad Fotballklubb
(FFK), utløste søksmål fra den ikke ukjent idrettsleder Morgan Andersen. Morgan Andersen, som
tidligere var ansatt i FFK, var i søkelyset i forbindelse med en
politietterforskning av spillerkontrakter i klubben. Andersen
mente at et særlig en av formuleringene i artikkelen, om at det
var han som hadde inngått en såkalt "scoutingavtale" på vegne
av FFK, var rettsstridig ærekrenkende, og at han hadde lidd store
økonomiske tap som følge av dette.
Andersen krevde erstatning for økonomisk tap på tilsammen
rundt to millioner kroner, samt oppreisning på 1,5 millioner
kroner. Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at "journalisten
hadde et fyldestgjørende faktisk grunnlag for å fremsette
påstanden om at Andersen inngikk scouting-avtalen, og at han
i sine undersøkelser utøvet den nødvendige aktsomhet i sitt
journalistiske arbeid." Aftenposten ble således frifunnet og også
tilkjent saksomkostninger på drøyt 475.000 kroner. Andersen har
anket dommen.

UTVIKLING I ELDRE SAKER
I tillegg til disse tre nye ærekrenkelsessakene, ble tre eldre saker avsluttet i 2013 og tidlig i 2014. Det
gjelder den såkalte Bygg og bedrag-saken, det gjelder advokat Mona Høiness sak mot Hegnar online og
det gjelder – ikke minst – ambulansesjåfør Erik Schjenkens sak mot Dagbladet.

FORKASTET ANKE MOT TV3
Hålogaland lagmannsrett forkastet anken fra en byggmester i Troms, som gikk til søksmål mot TV3
etter en episode av serien "Bygg og bedrag" i oktober 2010.
I programmet blir det påpekt flere alvorlige feil og mangler i forbindelse med en påbygging og
spesialtilpasning av privatboligen til et ektepar i Tromsø. Byggmesteren som var hovedentreprenør
for oppdraget gikk til søksmål mot TV3 (Nordisk Film og Viasat Broadcasting), og krevde erstatning
for lidt tap som følge av den negative omtalen. I Nord-Troms tingrett ble TV3 frifunnet, og tilkjent
saksomkostninger på drøyt 800.000 kroner. Nå har altså Hålogaland lagmannsrett forkastet
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byggmesterens anke. Lagmannsretten sier blant annet at man mener TV3 hadde "gjort et grundig og
godt forarbeid" og at journalistene utviste "et totalt sett aktsomt journalistisk håndverk". I tillegg til at
anken ble forkastet, tilkjente lagmannsretten TV3 drøyt 450.000 i saksomkostninger.

KOMMENTARER VAR FOR KONSTATERENDE
Høyesterett slo i mars 2014 fast at Dagbladets omtale av tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken var
urimelig. Dagbladet må betale 200.000 kroner i oppreisning og drøyt en million i saksomkostninger.
Høyesteretts flertall kom til at faktapåstandene i det publiserte materialet både enkeltvis og samlet
var vernet av ytringsfriheten. Når det gjaldt rasismepåstander i kommentarer og leder, delte Høyesterett
seg i et flertall på fire dommere og et mindretall på en dommer. Flertallet kom til at beskyldningene
ikke var vernet av Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om ytringsfrihet.
«Beskyldningene, som ble gjentatt flere ganger, sto ikke i forhold til de feilene som ble begått.
Schjenken ble identifisert for en videre krets, og avisen handlet ikke i aktsom god tro når den i sine
kommentarer og leder ikke tok noen form for forbehold om riktigheten av de anklagene som ble
fremsatt», skriver førstvoterende.

PUNKTUM FOR HØINESS OG HEGNAR
Borgarting lagmannsrett ga Hegnar Media og redaktør Stein Ove Haugen fullt medhold i den
rettslige striden med advokat Mona Høiness om kommentarene om henne i debattfeltet på Hegnar
Online. Høiness gikk til sak mot Hegnar Media AS og ansvarlig redaktør Stein Ove Haugen etter at det
høsten 2010, på et debattforum knyttet til nettstedet Hegnar Online, ble publisert tre leserkommentarer
om Høiness, med seksuelt ladet og til dels nedsettende innhold. Høiness krevd oppreisning på
tilsammen 275.000 kroner.
Oslo tingrett frikjente Hegnar og Haugen med den begrunnelsen at man ikke anså kommentarene
for å være straffbare ærekrenkelser. Det spørsmålet tok ikke lagmannsretten stilling til. Retten kom
nemlig til at Hegnar Online uansett hadde fjernet de omstridte kommentarene så snart de ble gjort
oppmerksomme på dem, og at det derfor ikke var grunnlag for å kreve oppreisning.
Lagmannsretten skriver blant annet: "Etter dette legger lagmannsretten til grunn at utsagnene dels
ble slettet umiddelbart etter at redaksjonen var blitt oppmerksom på dem, og at det siste utsagnet ble
slettet av eget tiltak før de ble gjort uttrykkelig oppmerksom på det. Det kan da ikke konstateres noen
sendrektig behandling fra ankemotpartene som kan begrunne ansvar. Lagmannsretten finner videre
at det ut fra datidens krav var etablert et tilstrekkelig system for fjerning av innlegg med et rettsstridig
eller upassende innhold.»
Høiness anket til Høyesterett, men saken ble avvist av ankeutvalget i februar 2014

CUPIDO FRIFUNNET FOR BRUK AV ILLUSTRASJONFOTO
Forlaget Hverdag og ansvarlig redaktør Terje Gammelsrud ble i Oslo tingrett i juni frifunnet, etter
at de ble saksøkt for brudd på åndsverklovens §45c om publisering av personfoto i strid med den
avbildedes samtykke. Som illustrasjon til to erotiske noveller, utgitt i et eget bilag, brukte Cupido et
bilde av en ung mann tatt i forbindelse med en homo-festival noen måneder tidligere. Bildet ble først
bruk i forbindelse med omtale av et lignende arrangement. Det hadde den avbildede mannen ikke noe
i mot. Bruken av bildet som illustrasjon til to erotiske noveller reagert han imidlertid på. Oslo tingrett
fant at bildebruken var akseptabel. Dommen er anket. Den er gjenstand for skriftlig saksbehandling i
Borgarting lagmannsrett og en avgjørelse kan ventes om kort tid.
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NRK FIKK MEDHOLD I PRINSIPIELT VIKTIG KILDESAK
Redaksjonssjef i NRK Brennpunkt, Vibeke Haug, slapp å vitne om hvem det var som tilbød seg
å formidle fortrolig etterforskningsmateriale fra politiet i 22. julisaken - mot betaling. Det avsa
Høyesterett kjennelse om i oktober 2013.
Det "tilbudet" striden stod om gikk ut på at NRK, via en mellommann, skulle få materiale fra en
ansatt i politiet - mot betaling. NRK avslo tilbudet. Spesialenheten for politisaker fremmet påstand
om at Haug måtte pålegges å oppgi opplysninger som kan føre til identifisering av vedkommende
polititjenesteperson. Tingretten ga ikke påtalemyndigheten medhold. I lagmannsretten gikk det
imidlertid annerledes. Haug anket deretter til Høyesterett, som enstemmig konkluderte med at
kildevernet må gjelde. Førstevoterende skriver blant annet: "NRK Brennpunkt avslo ganske raskt det
tilbudet som kilden formidlet, fordi det ville ha vært i strid med etiske retningslinjer å benytte seg av
det, jf. særlig Vær varsom-plakaten punkt 3.2 og 3.11. Det kan spørres om de hensyn som ligger bak
kildevernet, gjør seg fullt ut gjeldende når pressen selv ikke vil bruke kilden. For min del vegrer jeg
meg for å gå inn på en slik grensedragning. Det kan ikke legges til grunn at potensielle kilder vil ha
kjennskap til eller forstå slike distinksjoner. Dersom det gjøres unntak fra kildevernet i slike situasjoner,
er jeg redd for at det – uansett om det isolert sett skulle være gode grunner for det – vil avleire seg et
generelt inntrykk hos potensielle kilder om at de løper en risiko ved å henvende seg til pressen. Som
det fremheves i Rt. 2010 side 1381 avsnitt 62, må det ses hen til "den mer langsiktige effekten av å skulle
gjøre unntak – den såkalte 'chilling effect'", og at det i "det lange løp er … en risiko for at en mer utstrakt
bruk av vitneplikt vil kunne medføre at viktige kilder blir borte"."

ERSTATNING FOR BRUK AV BILDER AV SAVNET
Gulating lagmannsrett fulgte Bergen tingrett og frifant i januar i år Bergensavisen for bildebruken i
forbindelse med omtalen av savnede Dung Tran Larsen.
Det er et drøyt år siden Bjarte Larsen og hans mor Helene Larsen valgte å anke dommen fra Bergen
tingrett til lagmannsretten. De to krevde erstatning fra BA for bruk av private bilder med Bjarte Larsens
ektefelle, den savnede ektefelle Dung Tran Larsen. Bergen tingrett frifant avisen og slo fast at det var
naturlig å bruke bildene i etterlysningen av den savnede kvinnen. Nå følger Gulating lagmannsrett i
samme spor. Lagmannsretten mener imidlertid - i motsetning til tingretten - at partene skal bære sine
egne saksomkostninger.

NÅDDE IKKE FREM I STRASBOURG
Helt til slutt tar vi med at Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther ikke nådde frem i EMD i
Strasbourg i sin klage over at Høyesterett frifant Se og Hør i forbindelse med bildereportasjen fra
ekteparets bryllupsarrangement i skjærgården på Tjøme i 2006. I januar 2014 ble dermed punktum satt
også for den saken.
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MEDIEETISK ÅRSRAPPORT 2013
Rekordmange klager og rekordmange fellelser for brudd på Vær Varsom-plakatens
punkt 4.14. Det er fasiten på etikkåret 2013.
Utarbeidet av Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

• Antall innkomne klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU) endte på rekordhøye 377 i 2013, 20 flere
enn året før. Antall behandlede klager gikk derimot ned med ti fra 374 i 2012 til 264 i 2013. Det
innebærer at utvalget har pådratt seg en viss restanse i løpet av fjoråret.
• Antallet avgitte uttalelser gikk også noe ned, fra 148 i 2012 til 142 i 2013. Det er det laveste tallet
siden 2009. Trolig skal ikke det tillegges for stor vekt. Antallet avgitte uttalelser har variert mellom
113 (2003) og 165 (2007) de siste 13 årene. Klagerne fikk medhold i 71 av sakene i fjor (63 brudd og 8
kritikk), altså nøyaktig 50 prosent av de sakene hvor utvalget har avgitt uttalelse. I perioden 2001 til
2013 har denne andelen kun vært høyere én gang. I 2003 ble det fellelse i 55 prosent av sakene.
• Brudd på retten til samtidig imøtegåelse (4.14) troner suverent øverst på brudd-statistikken i 2013.
Hele 33 klager endte med fellelse på dette punktet. Det betyr at rundt halvparten av de 70 behandlede
klagene hvor det ble konkludert med enten brudd eller kritikk, så er det vist til 4.14. I noen tilfeller er
det også vist til andre punkter i plakaten, og i enkelte saker er det ikke primært 4.14 det er klaget på.
Like fullt ble det satt en trist rekord: Aldri før har det vært så mange fellelser etter 4.14 som i fjor. Og
hele 18 av de 33 er ”rene” 4.14-fellelser.
• Samtidig er det verdt å trekke frem et par positive trekk fra 2013. For det første ble antallet fellelser
etter Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll nesten halvert, fra 25
fellelser i 2012 til 13 fellelser i 2013. Dernest er det verdt å fremheve at det heller ikke i 2013 ble avsagt
fellende uttalelser med hensyn til kontroll med nettdebattene. Det er nesten oppsiktvekkende, men
kan tyde på at det står bedre til på dette feltet enn det vi kanskje kan få inntrykk av. Det er fortsatt
svært få fellelser når det gjelder omtale av selvmord, identifisering og privatliv, forhåndsdom og
skjulte metoder.
• Antall klager som ikke får ordinær klagebehandling fordi medienes frifinnes gjennom forenklet
behandling, har økt sterkt de siste to år, og fikk en ny topp i år. Det kan tyde på at PFU og
klageordningen blir stadig mer kjent (jfr antallet innkomne klager), men at en noe høyere andel av
klagene er ganske svakt fundert. Samtidig gikk antallet saker med minnelig ordning ned til 32 fra
rekordhøye 55 i 2012.

ANTALL KLAGER TIL ET HØYERE NIVÅ
År

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Innkomne klager

216

207

183

267

253

255

314

268

292

284

354

357

377

Behandlet

216

188

179

261

261

247

294

277

285

291

339

374

364

Antall uttalelser

134

123

113

155

146

134

165

130

129

145

151

148

142

BRUDD

48

41

55

64

48

49

75

57

51

50

57

62

64

KRITIKK

7

10

7

7

16

6

6

3

10

13

10

9

8

IKKE BRUDD

79

72

51

84

82

79

84

70

68

82

84

77

70

Forenkltet ”fri”

31

21

29

41

53

56

66

71

77

67

109

117

146

Minnelig/trukket

30

31

24

36

32

35

40

49

48

48

39

55

32

Avvist/henlagt

21

12

13

29

30

22

23

27

31

31

40

54

44

Tabell 1: Klager mottatt i PFU 2001-2013, behandlede og delt på resultat. Fullstendig statistikk med noter på www.presse.no
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Mange trodde nok at den toppen på klagestatistikken som vi så i kjølvannet av 22. juli kanskje skulle
justeres ned på et mer normalt nivå igjen etter en tid, det vil si mellom 200 og 300 nye klagesaker per år.
Så har ikke skjedd. Alt tyder på at det generelle nivået nå har hevet seg til mellom 300 og 400 saker per
år, for ikke å si mellom 350 og 400 saker per år. Det siste gjenstår å se.
Antall uttalelser er fortsatt mer stabilt, og tallene innebærer da at antallet saker som ikke kommer til
full behandling er økt ganske sterkt. Mens økningen i antall klager fra 2000 til 2012 var på 76 prosent,
er økningen i antall klagesaker som er avvist eller gitt en forenklet behandling har vært på hele 205
prosent. Bare i løpet av de to siste årene er antall klager som ikke får full behandling økt fra omkring
100 til 170. Det skyldes i hovedsak at flere klager har vært gjenstand for det som kalles forenklet
behandling, hvilket også betyr at mediet «går fri». Klager og frifinnelsene blir uansett lagt fram for
PFU, og som i enkelte tilfeller velger å sette i gang ordinær klagebehandling. Den sterke økning i antall
klagere som ikke oppnår full klagebehandling er et utviklingstrekk som Norsk Presseforbunds styre bør
ha et våkent øye med, ettersom det fort kan utvikle seg et inntrykk hos klagerne at de ikke få reell eller
skikkelig behandling.

TO GJENGANGERE PÅ TOPP
Oversikten over hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten som oftest ga fellelse i PFU i fjoråret,
har de samme to gjengangerne på topp som i mange år: Samtidig imøtegåelse og kildekritikk og
opplysningskontroll. Punkt 4.1 om saklighet og omtanke har det blitt litt færre fellelser på.
Vær Varsom-plakatens punkt:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Samtidig imøtegåelse (4.14)

11

15

20

18

23

15

26

23

33

Kildekontroll, kildekritikkk (VVP 3.2)

14

10

17

14

15

6

16

25

13

Identifisering (4.7)

6

7

4

3

9

4

4

4

8

Saklighet og omtanke (4.1)

19

9

19

12

6

13

10

10

8

Titler som går for langt (4.4)

3

7

13

9

6

9

4

7

6

Tekstreklameplakaten

1

1

1

0

4

2

0

5

6

Privatliv (4.3)

8

3

5

1

5

6

2

4

4

Virkning på ofre mv (4.6)

3

5

4

0

4

3

4

4

3

Nettdebatt mv (4.17)

0

0

4

2

1

0

4

0

0

Tabell 2: Tallene er i hovedsak hentet fra PFUs hovedstatistikk på Norsk Presseforbunds hjemmesider.

NPs generalsekretær brukte i fjor initiativretten i fire saker. Alle gjaldt tekstreklame. Både Dagens
Næringsliv, klikk.no og Teknisk Ukeblad ble felt for brudd på god presseskikk. Hegnar Online derimot
gikk fri, hvilket er en smule uvanlig når NPs generalsekretær klager med utgangspunkt i initiativretten.
Hegnar Online var helt enig i at den påklagede annonsen brøt med tekstreklamebestemmelsen i VVP
2.6, men viste til at annonsen ble fjernet så snart ”etterkontrollen” oppdaget det, og at annonsen kun
var vist 209 ganger før den ble fjernet. Det mente utvalget var tilstrekkelig kjapt reagert til at Hegnar
Online ”etter en samlet vurdering” ikke hadde brutt god presseskikk. I tillegg til disse fire sakene ble det
behandlet tre saker på tekstreklame fra ”vanlige lesere” og én klage fra ansvarlig redaktør i Sandefjords
Blad, Jan Roaldset mot Aftenposten. Sistnevnte fikk ikke medhold i sin klage og Aftenposten gikk fri,
mens de tre leserne bidro til at Nettavisen, TVNorge og Bladet Vesterålen ble felt.

DET OFFENTLIGE FIKK OFTEST MEDHOLD
I likhet med 2012 var det også i 2013 offentlige myndigheter som fikk medhold i størst andel av
klagene de fikk til behandling i PFU. I fjor gikk det imidlertid helt til ytterligheten; det offentlige fikk
medhold i samtlige klager! Nå var det riktignok bare åtte klager fra denne gruppen til behandling i fjor,
en reduksjon med to tredeler fra året før. Det kan nesten synes som om det offentlige er i ferd med å bli
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ganske ”kresne” med hensyn til å vurdere hva det er verdt å klage på, men at når man først gjør det, så
er klagen ganske godt begrunnet. For øvrig merker vi oss blant annet følgende trekk:
• Antall klagere fra privatpersoner øker, og særlig fra det vi grupperer som ”vanlige folk”. Kanskje
er det et utslag av at PFU har blitt mer kjent blant publikum? Rundt halvparten av ”vanlige folk”
får medhold i klagene sine, mens andelen er litt lavere blant det vi kaller «aktører». Antall klager
fra institusjoner har gått ned. Nedgangen her gjelder særlig klager fra bedrifter, mens antall
myndighetsklager har økt noe.
• Antallet klager fra bedrifter har gått noe ned, mens antallet klager fra organisasjoner har gått litt opp.
Det er imidlertid vanskelig å si noe sikkert om dette er lange trender, eller bare alminnelige årlige
variasjoner.
Klagetyper

Personer

Institusjoner etc

I alt 1

”Vanlige folk”

Aktører

Bedrift

Organisasjon

Myndighet

Antall klager

63

37

15

19

8

142

Medhold

31

16

8

8

8

71

Ikke medhold

32

21

7

11

0

71

I prosent

49/51

43/57

53/47

42/58

100/0

50/50

Inndelingen av klagere i typegrupper er i år gjort med utgangspunkt i PFU-sekretariatets egen
inndeling. Hovedinndelingen går mellom personer og institusjoner. Persongruppen er igjen inndelt i
”vanlige folk” og ”aktører”. De ”vanlige”(som stort sett korresponderer med ”privatpersoner” i PFUs
statistikk) er sjelden eller aldri – og oftest tilfeldig - i medienes søkelys, mens aktører er folk som har en
eller annen rolle. Blant de siste har vi regnet journalister, redaktører, politikere, offentlig ansatte, folk
som er involvert i kriminalsak eller folk som på lignende måte har opptrådt aktivt i det offentlige rom.
Hovedgruppen består av myndigheter og offentlige virksomheter for øvrig, private bedrifter/selskaper og
organisasjoner. Så vil det være noen flytende overganger. For eksempel er grensen for når du blir ”aktør”
ikke knivskarp. Noen ganger kan det også være vanskelig å skille mellom personer og den organisasjon/
etat/bedrift hvor de virker. En bedriftseier kan for eksempel klage som privatperson, men er samtidig sterkt
identifisert med sin virksomhet, som kanskje også er utgangspunkt for omtalen.

REKORDÅR FOR 4.14-FELLELSER
For første gang i historien har antall fellelser etter punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse passert
30-tallet. Det er en soleklar ny rekord, den gamle var fra 2011 og lød på 26 fellelser. Det er ikke mange
år siden (2009) antallet fellelser for første gang passerte 20-tallet.
PFU-klager på punkt 4.14

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

125

162

126

122

141

147

145

142

Antall klager etter 4.14

30

32

38

43

75

53

45

53

Antall brudd

12

17

18

23

13

24

22

30

Antall kritikk

2

0

0

0

12

2

1

3

Sum fellelser

14

17

18

23

15

26

23

33

Antall avgitte uttalelser

1

1) Tabellen bygger på PFUs hovedstatistikk.

De dystre tallene fra de siste årene var grunnen til at Norsk Redaktørforening på sitt landsmøte i mai
2013 vedtok å opprette en egen 4.14-skvadron, med det siktemål å bevisstgjøre redaksjonene, og dermed
kanskje få ned antallet fellelser etter 4.14. Da er det selvsagt nedslående at det ble satt ny rekord i 2013,
men arbeidet i 4.14.-skvadronene må trolig sees i et lengre perspektiv.
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Klagetyper

Personer

Institusjoner etc

I alt

”Vanlige folk”

Aktører

Bedrift

Organisasjon

Myndighet

Antall klager

14

14

14

6

6

54*

Medhold

7

8

9

3

6

33

Ikke medhold

7

6

5

3

I prosent

50/50

57/43

64/36

50/50

21
100

61/49

* Når tallet avviker fra antallet klager i tabellen ovenfor, har det trolig sammenheng med at enkelte ”dobbeltklager” telles litt forskjellig, i forskjellige
kategoriseringer.

Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 har ofte blitt kalt ”proffenes punkt”, fordi det gjerne var det
mest profesjonelle aktørene som klaget på dette punktet. I år ser det imidlertid ut til at ”vanlige folk”
også har fått øynene opp for den samtidige imøtegåelsen. De har riktignok noe mindre prosentvis
gjennomslag enn for hele 4.14-gruppen totalt. Men samlet ligger gjennomslaget i 4.14.-klagene klart
over gjennomsnittet for alle de 142 klagene som var til full behandling i utvalget i fjor. Det er et viktig
poeng. Det er dermed ingenting som tyder på at det økte antallet klager, og da særlig fra privatpersoner,
indikerer ikke at det blir flere svakt funderte klager. Ellers er det verdt å merke seg at særlig offentlige
myndigheter (100%!) men også bedrifter ligger godt over gjennomsnittet når det gjelder å få
gjennomslag for 4.14.-klager.
Disse redaksjonene ble i 2013 felt mer enn én gang for brudd på punkt 4.14:
NRK – 3 ganger
TV2 – 3 ganger
Klassekampen – 2 ganger
Disse redaksjonene ble felt én gang:
Strilen					Nordlys					Vepsen
iTromsø				Sandefjords Blad			Sør-Trøndelag
Hitra-Frøy
				
Eidsvold Ullensaker Blad		
Telen
Landevei.no				
Agder 				
Helgelands Blad
TVNorge				Næravisa				Avisa Nordland
Sogn Avis				
Se og Hør 				
Dagens Næringsliv
Transportmagasinet/tungt.no		Valdres					Radio Øst
Fjell-Ljom				Hallingdølen				Bodø Nu
Aura Avis

MARKANT FÆRRE ADVOKATKLAGER
Til tross for at antall klager totalt og fra myndigheter gått markant opp, er det registrert enda færre
advokatklager i 2012 enn i 2013. Det kan nesten se ut som om andelen advokatklager er i fritt fall. Av de
142 klagene som ble behandlet i 2013, var 13 advokatklager på vegne av andre, og én advokatklage på
egne vegne. Her er utviklingen i advokatklagene de siste årene:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

116

37 advokatklager av i alt 292 klager =
31 advokatklager av i alt 291 klager =
36 advokatklager av i alt 339 klager =
32 advokatklager av i alt 359 klager =
18 advokatklager av i alt 377 klager =

12,7 prosent
10,7 prosent
10,6 prosent
8,9 prosent
4,7 prosent
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