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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:

nored.no/Etikk/Vaer-Varsom-plakaten
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Innledning
For tredje gang utgir Norsk Redaktørforening (NR) en
Nasjonal redaksjonell årsrapport. Parallelt med at stadig flere
redaksjoner, mediehus og konserner utgir egne redaksjonelle
regnskap, har det vært et ønske fra NRs side å speile mangfoldet
i det samlede norske medielandskapet, og vise hvordan
ulike redaksjoner – på ulike måter – jobber for å utføre
samfunnsoppdraget.
Fjorårets rapport, som oppsummerte året 2011, ble naturlig nok svært preget av de utfordringene
redaksjonene sto overfor i forbindelse med – og i forlengelsen av – hendelsene i Oslo og på Utøya 22.
juli. I forbindelse med årets rapport har vi bedt redaktørene om å fortelle om tre ulike sider ved den
redaksjonelle virksomheten i 2012:
• Oppdrag utført: Eksempler på hvordan man har løst samfunnsoppdraget.
• Utfordringer: Eksempler på særlige utfordringer man har stått overfor.
• Utvikling: Eksempler på hva man har gjort for å utvikle journalistikken og redaksjonen.
Samtidig har vi bedt redaksjonene om en rekke opplysninger og data, om alt fra formålsparagrafer
til lesertall og eventuelle fellelser i Pressens Faglige Utvalg.
Responsen har vært meget bra. Hele 43 redaksjoner har levert sine bidrag. Materialet er en solid
illustrasjon på mangfoldet i den norske mediefamilien. Her finner vi fagblader som Bok og Samfunn
og Fysioterapeuten, små og store lokalaviser som Fjuken og Halden Arbeiderblad, regionaviser, de store
riksavisene, de store kringkasterne som NRK, TV2 og P4, gatemagasiner som Stiftelsen Erlik og en
ren nettpublikasjon som Nettavisen. De vi savner sårt er uke- og magasinpressen, hvor bidragene er
fraværende. Det er synd, både fordi de utgjør en viktig del av den norske mediefamilien, og fordi vi vet
at mange ukeblader og magasiner jevnlig bringer historier som på ulikt vis bidrar til økt forståelse av
viktige sider av norsk samfunns- og hverdagsliv.
I likhet med kolleger i store deler av verden – i det minste i de «utviklede» mediemarkedene
– opplever også norske redaktører betydelige usikkerhet og turbulens. Det skyldes blant annet at
journalistikken og de journalistiske verktøyene er i endring. Men det skyldes også at rammevilkårene,
både teknologisk og ikke minst økonomisk, ser helt annerledes enn for bare få år siden. Og de er i
kontinuerlig endring. Derfor har mange norske redaktører blitt tvunget til å bruke betydelig tid på
utvikling av forretnings- og finansieringsmodeller, for å sikre at vi også i fremtiden har penger til
å betale for den viktige journalistikken. Resultatet er at norsk mediebransje i dag fremstår som et
gigantisk laboratorium.

4

Redaksjonell årsrapport 2012

Det som i denne situasjonen kanskje imponerer mest er at norske
redaktører og redaksjoner klarer å bedrive fire isolert sett krevende
øvelser på en gang:
• Opprettholde og utvikle kjernen i den viktige journalistikken,
og posisjonen hos publikum.
• Utvikle nye journalistiske arbeidsmetoder.
• Utvikle nye forretningsmodeller for finansiering av
journalistikken.
• Omorganisere og i mange tilfeller dels nedbemanne de
tradisjonelle redaksjonene.
Det skal nesten ikke la seg gjøre å få til alt dette på en gang, men
svært mange klarer det.
Enkelte stemmer, fra ulike instanser, redaksjoner, organisasjoner
og konserner, hevder at kvaliteten på norsk journalistikk er for
nedadgående. Personlig mener jeg det ikke finnes belegg for en slik
påstand. Tvert imot mener jeg alt tyder på at norske redaktører og
journalister aldri har vært mer engasjerte, kompetente og hardt
arbeidende enn de er i dag. Til de som mener at alt var bedre før, så
er et besøk i arkivene ofte nyttig. Det fremstår fort som en brutal realitetsorientering. Det betyr
ikke at horisonten er skyfri. Men det er ingen grunn til at vi per i dag skal snakke ned vårt eget
fag, våre egne redaksjonelle produkter og vår egen bransje.
Én viktig ting må presiseres: Den papirrapporten du nå holder i hånden inneholder strengt
tatt bare et utvalg av det materialet vi har fått inn. Den komplette versjonen finner du i en egen
webversjon, på nored.no/aarsrapport/2012. Fikk ikke din redaksjon sendt inn sitt bidrag før
fristen, så kan du fortsatt komme med i den digitale fullskalarapporten. Denne kan nemlig
oppdateres fortløpende.
Vi takker også i år alle bidragsyterne til rapporten, både de enkelte redaktører, folk i de ulike
konsernene som har bistått med innpisking og innsamling, og Den Norske Fagpresses Forening,
som har bistått oss med å velge ut redaksjoner for rapportering på sine respektive områder. Fra
NRs side er det dessuten viktig å fremheve vår prosjektmedarbeider, Trine Østlyngen, som også
i år har lagt ned en usedvanlig innsats for å få samlet inn og systematisert materialet.
Også i år vil vi gjerne understreke følgende: Viljen til å dele kunnskaper og erfaringer med
kolleger, selv om de også kan være konkurrenter, er blant norske mediers mest sympatiske trekk.
For Norsk Redaktørforening er det viktig å dyrke frem de kollegiale fellesskapene og arenaene.
Materialiseringen av dette målet skjer ikke bare gjennom faglige møter, studieturer og kurs,
men også gjennom skriftlig dokumentasjon, håndbøker, rapporter og veiledninger. Forhåpentlig
vil årets nasjonale redaksjonelle årsrapport være et bidrag til opplysning, refleksjon og – ikke
minst – inspirasjon.
God lesning!

Arne Jensen
ass. generalsekretær
Norsk Redaktørforening
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I 2012 eksploderte
antallet lesere som
Her gir politisk redaktør
bruker smarttele
fonen til å oppdater
Harald Stanghelle
e seg,
en kommentar til
AftenpostenTV. Foto:spesielt på store nyhetshendelser.
Stein

Et år med utvikling
og omstilling
Bjørge

Aftenposten har
gjennomført flere
utviklingsprosje
kter i året som gikk.
Her er noen av de
større:
b I april ble Aftenpos
ten Junior, en ukeavis for barn, lansert.
b Osloby, Aftenpos
tens
Oslo-tjeneste, ble lansert lokale digitale
i juni. Tjenesten
er godt mottatt både
av lesere og annonsører. Osloby er på
web og på mobil med
egen app. Under Øyafestiv
Osloby en egen Øyamete alen lanserte
r-app.
b I forbindelse med
22. juli-rettssaken
lanserte vi en ny «studiolø
sning» for digital direkterapporteri
ng.
over, kom en iPad-app Da rettssaken var
; «Rettssal 250», som
presenterte Kjetil
Østlis ukentlige kommentarer illustrert
av Arne Nøst.
b En ordspill-app
ble lansert i august
og
baserer seg på Aftenpos
samme navn. Ordspill tens nettspill ved
har mange lojale
brukere.
b Vi har satset mer
på AftenpostenTV
enn
tidligere. Under 22.
juli-rettssaken hadde

vi daglige direktese
ndinger med egne
kommentatorer, gjester
og rettens direktebilder. Og gjennom
hele året spilte AftenpostenTV en sentral
rolle i vår digitale
nyhetsjournalistikk.

i Kabul. Hennes reportas nt risiko
jer har tatt
Aftenpostens lesere
med på innsiden av samfunnet
der, hvor norske
soldater har kjempet
i ti år.

Menneskene

Adresseavisen 25. august 2012
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Radioadressa avviklet

Som følge av endring i rammebetingelser, underskudd over tid,
behov for investeringer og økt
fokus på digitale kanaler, ble

Radioadressa lagt ned etter å ha
vært i drift i ti år. Siste radiosending gikk på lufta 31. desember.

Nye Ukeadressa

En fornyet utgave av Ukeadressa ble lansert
i slutten av januar i fjor. Både innhold og design
fikk et løft, med nye spalter og tydeligere satsing
på portrettet og en større reportasje. Jevnlig
er hovedoppslaget i Adresseavisen på lørdager
hentet fra Ukeadressa.
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Aftenpostens utenriks
journalistikk
har i økende grad
fokusert på menneskene som konflikte
ne
sene handler om. Derfor og proseshar vi latt
Brussel-korrespon
dent Per Kristian
Aale tilbringe mer
tid ute blant folk i
Spania, Italia, Hellas
og Portugal enn
i EU-hovedkvartere
ts korridorer.
Presidentvalgene i
Russland og
USA var journalistisk
og
sig krevende. Moskva-k ressursmesdent Steinar Dyrnes orresponskildret forandringene i et samfunn
der folk for
første gang våget å
sette seg kraftig
opp mot makten i
Kreml. En forklaring fant han i møtet
Adresseavisen 4. oktober 2012
med en ny geAdresseavisen 21. desember 2012
nerasjon russere, ungdom
mer som Synlig i nyhetsbildet: Forsidene viser noen av de sakene som har vært
ikke er flasket opp
med regimefryk- prioritert i 2012.
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«Der tiltrængte

s et blad som

vil være en ærli

g talsmann for
Alfred Eriksen

smaafolks sak»

, grunnlegger

av Nordlys i 1902

Arrangør: Adresseavisen har også stått bak flere arrangementer i 2012. Bildet er fra
innspurten av ett av løpene under Trondheimshelg i august. Foto: RUNE PETTER NESS

Oppdrageteraldri

Tre hundre tusen leser daglig Adresseavisen – enten nettutgaven, papirutgaven eller begge
deler.
Disse tre hundre tusen er våre oppdragsgivere.

H

va er viktigst? Hva er nytt? Er
dette interessant for mange?
Har vi sørget for at alle sider
av saken blir belyst? Skaper
vi engasjement og debatt? Blir stoffet
spennende? Er vi kritisk nok – eller for
kritisk? Klarer vi å overraske?
Slike spørsmål stiller vi mange ganger hver dag når vi fortløpende velger
hvilke saker vi skal bruke ressurser på.

Endringen i lesemønster tvinger
mediehusene til å finne løsninger som
gjør det mulig å skille mellom gratis og
betalt innhold på nettet. Dette var tema
for kommentaren på denne plass i avisen forrige lørdag.

I dag publiserer vi i Adresseavisen vår
«redaksjonelle årsrapport». Mens andre årsregnskap handler om bunnlinje i
kroner og øre, gjør vi i redaksjonen opp
status for journalistikken.
Vi vet at dere lesere er kritiske oppdragsgivere. Ingen kan like alt som står i
avisen, men vi håper at vi har levert en
årgang som får godkjentstempel av dere
som leser oss.

I likhet med praktisk talt alle norske
dagsaviser, hadde Adresseavisen opplagsnedgang siste år. Vel to prosent
tilbakegang er ikke dramatisk, men det
forteller oss at det er uhyre viktig stadig
å modernisere og forbedre papirproduktet.
Det er der vi publiserer de viktigste og
mest eksklusive nyhetssakene. Vi ønsker å favorisere de av våre lesere som
faktisk betaler for produktet, enten de
får avisen på døra, leser E-Adressa eller
om kort tid kan abonnere på nyheter på
nett.

For første gang har Adresseavisen nå
flere lesere på nett enn på papir. Forskjellen er liten, men kurvenes krysning
er likevel historisk. Få, om noen, tror at
denne utviklingen vil stoppe. Vi ser
samtidig at stadig mer av trafikken på
Adressa.no kommer fra bærbare enheter som smarttelefoner og nettbrett.

Adressa-redaksjonen får av og til kritikk for at vi ikke har vært til stede på et
arrangement eller en begivenhet. Eller
for at vi ikke har skrevet nok om en sak
som er viktig for mange. Slike tilbakemeldinger og påminnelser er vi avhengig av å få, selv om det er umulig å tilfredsstille alle ønsker.

Vi må prioritere. Noen journalistiske
oppgaver er mye mer krevende enn
andre. Hvis to journalister jobber i flere
uker for å komme til bunns i en sak vi
mener det er avisens oppgave å finne ut
av, må vi velge bort en rekke andre
mindre saker vi kunne ha dekket.

vi mulighet til å kombinere det underholdende med det viktige. En dialektquiz på nett skulle engasjere, supplere
og spille på lag med nyhetssakene. En
måned senere hadde over 150 000 brukere sett minst én av tv-reportasjene i
serien.

22. juli-rettssaken er den saken Adresseavisens redaksjon har brukt mest
ressurser på i 2012. Vår region ble hardt
rammet av terroren, og det var derfor
viktig å ha en grundig dekning av rettssaken. Den ble et vendepunkt når det
gjelder direktedekning på nett. Samtidig brukte vi papiravisen til analyse,
oppsummering og nyhetssaker basert
på det som skjedde i retten.
Et annet satsingsområde for vår redaksjon i 2012 har vært multimedial
journalistikk og nye presentasjonsformer.

«Operasjon Gilde» omhandlet et storstilt dopingnettverk med utgangspunkt
i Midt-Norge.100 politimenn var involvert i aksjoner mot flere adresser i
Trondheim. Over ti menn og kvinner ble
pågrepet. Adresseavisen har dekket
saken tett, og har gjennom digital research avdekket at det ulovlige nettverket
har drevet med dopingsalg i alle fall
siden 2005.

Flere rapporterer om samfunnsoppdraget
«Livet med kreft» var en serie der vi
benyttet nyskapende formidlingsmetoder for å skape engasjement. Vi ville
finne menneskene bak krefttallene og
tilby leserne eksklusive avisreportasjer,

nettartikler og tv-reportasjer.
I vår serie om trønderdialektene fikk

Stadig flere mediehus publiserer sine egne
redaksjonelle årsrapporter der de kvitterer overfor
oppdragsgiverne - lesere og publikum - for arbeidet med
samfunnsoppdraget i året som gikk.
Nesten halvparten, 19 av de 43 mediehusene som er
representert i denne rapporten, har i år publisert sin egen
redaksjonelle rapport.
Og enda flere av dem er representert i konsernrapportene til Polaris, Amedia og Schibsted.
Noen rapporter brer seg over et titalls sider. Andre
fyller en dobbeltside i spaltene. Noen ligger digitalt
tilgjengelig - brukervennlig og multimedialt tilrettelagt.
Noen mediehus går grundig til verks med statistikker
og opptellinger. Andre nøyer seg med å trekke frem de
viktigste sakene i året som gikk, og reflekterer rundt
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Dragkampen om Norges kampflybase
var svært viktig for Trøndelag og dermed også for Adresseavisen. Utbyggingen som kommer på Ørlandet, vil ha
stor betydning både for lokalsamfunnet
og regionen. Gjennom systematisk
kildearbeid avdekket våre journalister
prosessene og konfliktene i de politiske
partiene i forkant av avgjørelsen i fjor
vår.

hvorfor de var viktige og hvordan de ble løst.
Felles for dem alle er et ønske om å synliggjøre
kjernen i det oppdraget vi har: Informere om det
som skjer, avdekke kritikkverdige forhold, verne mot
overgrep og forsømmelser.
Format, teknologi og plattformer endrer seg.
Oppdraget er det samme, og publikum har krav på å
vite hvordan vi arbeider med å løse det.
I digitalutgaven, nored.no/aarsrapport/2012, finner
du alle innsendte rapporter. Har vi ikke fått med oss
rapporten fra ditt mediehus, så send den til NR slik at vi
kan få lagt den inn.
Og har du planer om å lage egen redaksjonell
årsrapport neste år, så la deg inspirere av hvordan andre
gjør det...!

Redaksjonell
årsrapport
Kapittel 2

Eksempler
• Hvordan utførte du samfunnsoppdraget?
• Hvilke særlige utfordringer møtte du?
• Hvordan utvikler du redaksjonen og
journalistikken videre?
Dette var spørsmålene vi stilte redaktørene. Her er
svarene fra 43 av dem. Til sammen viser eksemplene
et mangfold av det beste, det vanskeligste og det nye
fra året som gikk.

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/2012
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Adresseavisen
Nettadresse

adressa.no

Klagesaker til PFU

3

Utgivelsessted/hovedkontor

Trondheim

Fellelser i PFU

0

Frekvens

"Selskapets formål er å utgi Adresseavisen som konservativt blad og å
drive annonse- og forlagsvirksomhet, avis-, bok- og aksidenstrykkeri
og enhver annen beslektet virksomhet, samt ved aksjetegning eller på
annen måte delta i andre selskaper."

Dagsavis

Opplag - papir

70089

Lesere - papir

189987

Brukere - nett

Redaktørens
tilbakeblikk

192675

«Avgjørende at samfunnet
faktisk makter å rydde
opp i alt som sviktet».
Leder | Del1 | side 2

Fredag

Grunnlagt 1767

●

Uke 34 ● Nr. 196

●

246. årgang

●

Løssalg kr. 25

24. august 2012

Sjefredaktør Arne Blix

Oppdrag utført:
”22. juli-rettssaken er den saken vi har brukt
mest ressurser på i 2012. Vi planla dekningen i detalj
og hadde store team med journalister, fotografer og
kommentatorer til stede under hele rettssaken. Vi hadde
som særlig mål å være nyhetsledende når det gjaldt
involverte fra Midt-Norge, men ønsket også å markere
oss med nyhetssaker av nasjonal interesse.
I tillegg ble saken et vendepunkt når det
gjelder direktedekning på nett. Sammen med våre
samarbeidsaviser sørget vi for at våre lesere kunne følge
med fra minutt til minutt på adressa.no.”
adressa.no/nyheter/innenriks/article3299143.ece

Anders Behring Breivik drepte 77 :

I dag faller
dommen

Del1 | side 7-9
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Adresseavisens førsteside 24. august 2012

UTFORDRING:
”Vi intervjuet en kvinne med høyreekstreme
synspunkter. Hun har vært aktiv på nettet og i andre
sammenhenger. Dilemmaet var å ta stilling til i hvor
stor grad hennes synspunkter kunne publiseres, samt
å fortelle hva slags person dette er, uten å identifisere.
Samtidig ble vi kjent med at hun hadde kommet med
meget truende utsagn i e-post til Trondheims ordfører,
som igjen hadde politianmeldt henne. Truslene og
anmeldelsen ble hovedoppslag. Kvinnen klaget oss inn
for PFU, der hun ikke fikk medhold.”
adressa.no/nyheter/trondheim/article1831779.ece

«Rettspsykiatrien
har utspilt sin rolle»

Kommentarfelttoget

De hverdagsekstreme

Kommentar, Del1 | side 4

Lørdag

Grunnlagt 1767

●

Uke 22 ● Nr. 125

●

246. årgang

●

Løssalg kr. 25

Ordfører Rita Ottervik har anmeldt en kvinne i 40-årene for
drapstrusler. I et intervju med Ukeadressa sier kvinnen at det er synd landets
statsminister og andre Ap-topper ikke var blant ofrene 22. juli.
2. juni 2012

Anmelder
drapstrusler

Ekstrem og
anonym
Denne kvinnen har sendt e-poster til
ordføreren i Trondheim med innhold som gjør at
Rita Ottervik har anmeldt henne for drapstrusler.
Kvinnen tror at folk om kort tid vil takke Anders
Behring Breivik for hans verk 22. juli i fjor.
Tekst: Knut Okkenhaug
Foto: Jens Petter Søraa

Hun sier det er synd at landets statsminister
og andre partitopper i Arbeiderpartiet ikke
var blant ofrene terrordagen.

Francis Hay

Per Hjort Albertsen
og datteren
Elin

Byens
ukjente
eiendomsbaron

- Alle bør
ha en datter
Del1 | side 28-30

Skilt
med
et smil
Mona
Grudt

Del1 | side12-13

SEES VI PÅ
SØNDAGSTUR?

Trønderkvinnen er en av dem som skriver innlegg i
avisenes nettdebatter – i store mengder. Hun bruker som oftest fiktivt navn i debattene, spesielt når
meningene er ekstreme og går imot «det politisk
korrekte». Noen ganger har innleggene et innhold
som gjør at de blir sensurert før de kommer i nettavisenes kommentarfelt.
Du finner henne og andre med ekstreme meninger bare noen tastetrykk unna – på avisenes
nettdebatter så lenge personsjikane, rasistiske
ytringer og bannskap ikke preger innleggene. De
hverdagsekstreme tilkjennegir sine synspunkter
og holdninger på sosiale medier.

Den anonyme

«Annie» er en kvinne i midten av 40-årene fra en
nabokommune til Trondheim. Hun aksepterer å
møte Ukeadressa til intervju, men vil ikke identifiseres. Sier hun frykter represalier fra det hun omtaler som «Ap-bermen» og «Ap-mafiaen».
Denne uka og neste er høyreekstremisme tema i
rettssaken mot Anders Behring Breivik.
Få dager etter 22. juli-massakren var trønderkvinnen på Twitter under fullt navn med kommentarer hvor hun tilkjennega forståelse for terroristens handlinger. Kort tid etter at rettssaken
mot terroristen startet, fikk Rita Ottervik e-post fra
kvinnen, sier Ottervik.
– Det var en ytring som jeg oppfattet som en
trussel. Det gikk på å bli tatt livet av og gjaldt både
meg og andre.
– Det var en drapstrussel?
– Det var en ytring om at hun var lei seg for at
ABB ikke klarte å ta flere av oss, og at hun håpet
andre kunne fullføre jobben. Jeg oppfattet det som
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en trussel mot meg selv og Arbeiderpartiet.
«Annie» sier hun ikke kjenner til at noen har
anmeldt henne, men hevder e-poster hun har
sendt er innenfor det folkevalgte må tåle.
– Jeg husker ikke eksakt ordlyden i e-posten jeg
sendte Ottervik, men jeg er beredt på rettssak i så
fall, sier kvinnen.
Ottervik har ikke opplevd maken.
– Ikke av dette kaliberet. Det er helt spesielt. I
kommunen har vi en policy på at vi anmelder slike
trusler.
Saken er under etterforskning hos lensmannskontoret i kvinnens hjemkommune, bekrefter
krimvaktleder Are Løw-Owesen ved Sør-Trøndelag politistrikt.
I et nylig innsendt innlegg til adressa.no, som ble
luket vekk før det nådde kommentarfeltet, har
kvinnen skrevet at det ikke er noen grunn til å
sørge over de drepte fra 22. juli: «ABB sa vi ville
takke han om 50 år. Det ser ikke ut som det skal gå
så lang tid. 5 måneder tok det enkelte. Slik mobb og
berme som Arbeiderpartiets tilhengere står frem
som i media, vil vertfall ikke jeg ha i fremtidens
Norge (...) Min rettferdighetssans tilsier at jeg ikke
greier å sørge mennesker som er fremtidens
mobb!»
Vi møter henne i Adresseavisens resepsjon på
Heimdal. Hun kunne vært hvem som helst. Kunden foran deg i butikken, en du knapt nok ville ha
lagt merke til i all sin alminnelige hverdagslighet.
Hun er selv mor. Datteren er like gammel som flere
av Utøya-ofrene.
Vi har funnet frem til kvinnen gjennom å søke på
adressa.no sine interne sider, på en nettside som
viser hvilke debattinnlegg som kommer inn og
hvilke som blir forkastet.
Hun hevder hun ikke når igjennom med sine
innlegg i avisene, at hun blir sensurert. Etterpå

Redaksjonell årsrapport 2012

«Mer åpenhet er
krevende, men
helt avgjørende.»
Leder, Del1 | side 2

Tirsdag 28-08-2012

Grunnlagt 1767

●

Uke 35 ● Nr. 199
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●

Løssalg kr. 25

Byen sluker
bygdespråket

Utvikling:

Trøndelag Teater setter
opp Elfriede Jelineks
«Prinsessedrama».

River
huset til
Ivar (73) for
andre gang
Del1 | side14-15

«Itj» «Itj»
GUDMUND (84)

«Ikke»

HANS (51)

Kommunalråd
John Stene

Språket på bygda i Midt-Norge infiseres av trondheimsmål. På Nergården i
Bjugn holder bestefar Gudmund og pappa Hans på dialekten. Men Thomas er
blitt utvasket trønder. – Byspråket har mer prestisje, sier språkforsker.
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Del1 | side 2-3

Krever svar
etter sjokktall
om mobbing

THOMAS (26)

Del1 | side10-11

OSLO

”I vår serie om dialekter var ideen å kartlegge de
trønderske dialektvariantene og se på utviklingstrekk for
å finne ut om trøndersk var i ferd med å bli en homogen
dialekt.
Fra første stund var tanken å gjøre dette til et
multimedialt prosjekt der en dialektquiz på nett skulle
engasjere, supplere og spille på lag med nyhetssakene.
En måned senere hadde over 150 000 brukere sett
minst én av tv-reportasjene i dialektserien. Serien har
skapt debatt blant forskere ved NTNU.”
adressa.no/nyheter/kuriosa/article3300241.ece

Del 2 | side 2-3
Kine Bendixen

Norgespremiere
på Nobelforfatter

FRANKFURT

PRAHA
DUBLIN

NICE

STOCKHOLM

ÅLESUND

Reiseperiode 18. september 2012 til 31. mai 2013. Prisen gjelder fra Trondheim ved bestilling på sas.no. Barn 2-11 år får 25 % rabatt på billettprisen ekskl. skatter/avgifter. Ved bestilling på 05400 påløper et servicehonorar. Antall plasser er begrenset. På enkelte avganger/dager/
høysesong kan det være få eller ingen billetter til laveste pris. Som medlem av EuroBonus opptjener du poeng på våre internasjonale ruter.
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PRISER
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Spør om Adressa på nett

Radioadressa avviklet

Nye Ukeadressa

Adresseavisen i tall

Har du meninger Adresseavisens journalistikk –
eller spørsmål til redaktørene? Gå inn på Adressa.no
og bruk kommentarfeltet under denne artikkelen.
Avisens redaktører vil bli med på diskusjonen og
svare på spørsmålene.

Som følge av endring i rammebetingelser, underskudd over tid,
behov for investeringer og økt
fokus på digitale kanaler, ble
Radioadressa lagt ned etter å ha
vært i drift i ti år. Siste radiosending gikk på lufta 31. desember.

En fornyet utgave av Ukeadressa ble lansert
i slutten av januar i fjor. Både innhold og design
fikk et løft, med nye spalter og tydeligere satsing
på portrettet og en større reportasje. Jevnlig
er hovedoppslaget i Adresseavisen på lørdager
hentet fra Ukeadressa.

Opplag: 70 089 (-1568)
Lesere daglig:189 987 (-9013)
Lesere på nett daglig:192 675 (+ 6675)
Lesere på mobil: 47 344
Daglige lesere i alt (netto): 303 142
Ansvarlig redaktør: Arne Blix (58)

Dekningsområde:
Trøndelagsfylkene pluss
Nordmøre og Nord-Østerdalen
Redaksjonelle årsverk:152
Andel kvinnelige kilder: 34 %
Annonseprosent: 31,5

Lederartikler: 305 (hovedledere)
Egne kommentarer: 395
Kronikker: 305
Faste gjestekommentarer: 250
Leserinnlegg i papiravisa: 3900
Debattinnlegg i nettutgaven: ca. 95 000

Både blant helsepersonell
og i befolkningen forøvrig
er det for lite kunnskap
om hjerte- og karsykdom
hos kvinner.

Ordet fritt, neste side

Priser mottatt
De trønderske journalistikkprisene 2012:
● Journalistprisen og prisen for

nyhetsjournalistikk:
Vinner: «Operasjon Gilde»
(Jonas Alsaker Vikan og Pål E. Solberg)
● Featurejournalistikk:

Hederlig omtale til «Trønder læll sjø» (Sophie
Bergersen Moen og Kristoffer Furberg)
● Hendelsesjournalistikk:
Hederlig omtale til videoen
«– Jeg hadde null kontroll» (Frank Lervik)

Adresseavisen 25. august 2012

De trønderske journalistikkprisene 2012:
• Journalistprisen og prisen for nyhetsjournalistikk:
• Vinner: «Operasjon Gilde» (Jonas Vikan og Pål
Solberg)
• Featurejournalistikk: Hederlig omtale: «Trønder læll
sjø» (Sophie Bergersen Moen og Kristoffer Furberg)
• Hendelsesjournalistikk: Hederlig omtale: «- Jeg hadde
null kontroll» (Frank Lervik)
• Her er videoen: http://www.adressa.no/tv/?id=19206

MBL Årets mediepriser 2011
(delt ut i mai 2012):

Adresseavisen 31. oktober 2012

● Årets nyhetssak web-tv:

Vinner: «De glemte barna»
● Årets nyhetsside:

Hederlig omtale: «Den ville biljakten»
● Årets nyskapning:

Sølv: Adresseavisen redesign av papiravisen
● Årets førsteside:

Bronse: Førsteside «STOPP» 21. juni 2011
● 22. juli-dekning:

Hederlig omtale: Ukeadressas spesialutgave

Priser delt ut
● Årets trønder 2012:

Adresseavisen 4. oktober 2012

Adresseavisen 21. desember 2012

Synlig i nyhetsbildet: Forsidene viser noen av de sakene som har vært

prioritert i 2012.

Viktig for regionen: Ørland vant kampen om jagerflybasen. Nå står Fosen foran stor utbygging og vekst i folketallet.

Arrangør: Adresseavisen har også stått bak flere arrangementer i 2012. Bildet er fra
innspurten av ett av løpene under Trondheimshelg i august. Foto: RUNE PETTER NESS

Oppdrageter aldri utført
Tre hundre tusen leser daglig Adresseavisen – enten nettutgaven, papirutgaven eller begge deler.
Disse tre hundre tusen er våre oppdragsgivere.

H

va er viktigst? Hva er nytt? Er

dette interessant for mange?
Har vi sørget for at alle sider
av saken blir belyst? Skaper
vi engasjement og debatt? Blir stoffet
spennende? Er vi kritisk nok – eller for
kritisk? Klarer vi å overraske?
Slike spørsmål stiller vi mange ganger hver dag når vi fortløpende velger
hvilke saker vi skal bruke ressurser på.

Endringen i lesemønster tvinger
mediehusene til å finne løsninger som
gjør det mulig å skille mellom gratis og
betalt innhold på nettet. Dette var tema
for kommentaren på denne plass i avisen forrige lørdag.

I dag publiserer vi i Adresseavisen vår
«redaksjonelle årsrapport». Mens andre årsregnskap handler om bunnlinje i
kroner og øre, gjør vi i redaksjonen opp
status for journalistikken.
Vi vet at dere lesere er kritiske oppdragsgivere. Ingen kan like alt som står i
avisen, men vi håper at vi har levert en
årgang som får godkjentstempel av dere
som leser oss.

I likhet med praktisk talt alle norske
dagsaviser, hadde Adresseavisen opplagsnedgang siste år. Vel to prosent
tilbakegang er ikke dramatisk, men det
forteller oss at det er uhyre viktig stadig
å modernisere og forbedre papirproduktet.
Det er der vi publiserer de viktigste og
mest eksklusive nyhetssakene. Vi ønsker å favorisere de av våre lesere som
faktisk betaler for produktet, enten de
får avisen på døra, leser E-Adressa eller
om kort tid kan abonnere på nyheter på
nett.

For første gang har Adresseavisen nå

Adressa-redaksjonen får av og til kri-

flere lesere på nett enn på papir. Forskjellen er liten, men kurvenes krysning
er likevel historisk. Få, om noen, tror at
denne utviklingen vil stoppe. Vi ser
samtidig at stadig mer av trafikken på
Adressa.no kommer fra bærbare enheter som smarttelefoner og nettbrett.

tikk for at vi ikke har vært til stede på et
arrangement eller en begivenhet. Eller
for at vi ikke har skrevet nok om en sak
som er viktig for mange. Slike tilbakemeldinger og påminnelser er vi avhengig av å få, selv om det er umulig å tilfredsstille alle ønsker.

Vi må prioritere. Noen journalistiske
oppgaver er mye mer krevende enn
andre. Hvis to journalister jobber i flere
uker for å komme til bunns i en sak vi
mener det er avisens oppgave å finne ut
av, må vi velge bort en rekke andre
mindre saker vi kunne ha dekket.

vi mulighet til å kombinere det underholdende med det viktige. En dialektquiz på nett skulle engasjere, supplere
og spille på lag med nyhetssakene. En
måned senere hadde over 150 000 brukere sett minst én av tv-reportasjene i
serien.

22. juli-rettssaken er den saken Adresseavisens redaksjon har brukt mest
ressurser på i 2012. Vår region ble hardt
rammet av terroren, og det var derfor
viktig å ha en grundig dekning av rettssaken. Den ble et vendepunkt når det
gjelder direktedekning på nett. Samtidig brukte vi papiravisen til analyse,
oppsummering og nyhetssaker basert
på det som skjedde i retten.
Et annet satsingsområde for vår redaksjon i 2012 har vært multimedial
journalistikk og nye presentasjonsformer.

«Operasjon Gilde» omhandlet et storstilt dopingnettverk med utgangspunkt
i Midt-Norge.100 politimenn var involvert i aksjoner mot flere adresser i
Trondheim. Over ti menn og kvinner ble
pågrepet. Adresseavisen har dekket
saken tett, og har gjennom digital research avdekket at det ulovlige nettverket
har drevet med dopingsalg i alle fall
siden 2005.

«Livet med kreft» var en serie der vi

benyttet nyskapende formidlingsmetoder for å skape engasjement. Vi ville
finne menneskene bak krefttallene og
tilby leserne eksklusive avisreportasjer,
nettartikler og tv-reportasjer.
I vår serie om trønderdialektene fikk

Dragkampen om Norges kampflybase

var svært viktig for Trøndelag og dermed også for Adresseavisen. Utbyggingen som kommer på Ørlandet, vil ha
stor betydning både for lokalsamfunnet
og regionen. Gjennom systematisk
kildearbeid avdekket våre journalister
prosessene og konfliktene i de politiske
partiene i forkant av avgjørelsen i fjor
vår.

Det vakte nasjonal oppmerksomhet da
Adresseavisens journalister avslørte at
ansettelsen av Rune Olsø som direktør i
Entra Eiendom ikke sto på dagsorden
da styret fattet vedtaket, og at styreleder,
nestleder og ytterligere ett styremedlem
stemte imot.
Sporten har i 2012 særlig fulgt våre

verdensstjerner Petter Northug jr.,
Marit Bjørgen, Andreas Bardal, Emil
Hegle Svendsen, jentene på OL-gullvinnerlandslaget i håndball – og selvsagt
RBK.
Her tar vi mål av oss til å være mer
oppdatert enn alle våre konkurrenter.
Dette har blant annet gitt oss svært gode
tall på lesing av våre nettsider.

Flere kulturdebatter har preget skapt

stort engasjement i 2012. For eksempel
diskusjonen om storkonsertarena på
Festningen og spørsmålet om et eget
litteraturhus.
Temperaturen ble ikke lavere da kulturredaksjonen satte søkelyset på Hans
Rotmos nye prosjekt «Trossetrua» og
singelen «Vi som andre» – med en tekst
mange oppfattet som fremmedfiendtlig. Dette satte nasjonal dagsorden en
ukes tid i mai, og debatten på nettet
kokte.

Deltakere i nettdebatten tar jevnlig
kontakt og lurer på hvorfor innlegget

Foto: DAN ÅGREN

deres ikke blir publisert, selv om de
angivelig har skrevet saklig og fulgt
debattreglene våre.
Forklaringen er som oftest at de ikke
har oppgitt navnet sitt. Vi stiller krav om
at vi skal kjenne navnet til de som vil
ytre seg, uansett om det er på nettet eller
i avisen.
Forskjellen er at på Ordet fritt-sidene i
papiravisa er det begrenset plass, slik at
vi må gjøre et utvalg.
I kommentarfeltet under sakene på

Adressa.no er det plass til alle, men de
som sjikanerer andre, kommer med
beskyldninger eller skriver rasistiske
eller hatefulle innlegg, blir stoppet. Alle
innlegg blir gjennomgått på forhånd.
Til sammen er debattsidene i avisen
og nettdebatten en viktig midtnorsk
arena for meningsutveksling. Vi har
regnet ut at vi i løpet av ett år publiserer
rundt 4000 innlegg i papiravisen og
95 000 på nettet.

Vær varsom-plakaten med etiske nor-

mer for pressen er en av de viktigste
rettesnorene i vårt daglige arbeid. Her
er detaljerte retningslinjer beskrevet,
for pressens samfunnsrolle, for integritet og ansvar, for vårt forhold til kildene
og for omtanke i selve publiseringen.
Dersom en leser mener vi har brutt
disse retningslinjene, kan han klage til
Pressens Faglige Utvalg (PFU). Klagen

Adresseavisens redaksjonelle årsrapport 2012 2. mars 2013

blir behandlet av representanter fra
pressen og fra allmennheten.
Hvis vi blir felt eller får kritikk av PFU,

tar vi det svært alvorlig. Da samler vi
alle journalistene og går grundig gjennom saken, slik at vi kan skjerpe oss og
unngå fremtidige overtramp. Grundig
etisk vurdering før vi publiserer vanskelige saker, er det beste virkemidlet.
I fjor fikk vi tre klager, ingen av dem
endte med «brudd på god presseskikk»
eller kritikk fra utvalget. Året før derimot, mottok vi fire klager og tre av dem
førte til kritikk fra PFU.

Det hender selvsagt langt oftere at vi
begår mindre alvorlige feil som ikke
ender hos pressens klageinstans. Det
kan være faktafeil eller skrivefeil som
skyldes misforståelser, tidspress eller
slurv – eller det kan handle om for dårlig kontroll av kildene. Dette skjer dessverre for ofte, og mange ganger er det
årvåkne lesere som påpeker feilene.
Siden vi lager mer enn hundre saker
hver eneste dag, klarer vi aldri å bli
fullstendig feilfrie, men vi gjør mye for å
få feilprosenten så lav som mulig. Hver
dag diskuterer vi om har gjort jobben
godt nok. Faste rutiner for faktasjekk,
manuskontroll, språkvask og evaluering
hjelper oss til å bli flinkere.

Teknologigründerne Alf-Egil Bogen og
Vegar Wollan ble årets vinnere. Kåringen
skjer i samarbeid med NRK Trøndelag.
● Adresseavisens kulturpris:
«Liv Ullmann-prisen» 2012 gikk
til teaterregissør Marit Moum Aune.
● Olavsstatuetten:
Verdenscupvinner i hopp 2011/2012,
Anders Bardal
Håndballspiller og gullvinner i OL i London,
Marit Malm Frafjord
Serievinnende Molde-trener
Ole Gunnar Solskjær
● Ut-Awards:
En rekke priser ble delt ut i januar 2012 under
showet på Byscenen. Vinnerne for 2012 ble
presentert i et eget magasin15. februar i år.

Viktigst av alt er likevel at vi hver dag
klarer å sette de viktigste sakene på
dagsorden og at vi lager journalistikk
som angår folk som bor i Midt-Norge.
Dette må vi gjøre på en kritisk, leseverdig og redelig måte.
Vi ønsker at dere lesere følger med og
gir oss tilbakemelding, både når vi
lykkes og når dere mener at journalistikken ikke helt holder mål. Vi på vår
side må aldri glemme at det er leserne
som er våre oppdragsgivere – og at vi
aldri noen gang kan slå oss til ro og si at
oppdraget er utført.

Lørdagskommentar
ARNE
BLIX
Sjefredaktør
arne.blix@
adresseavisen.no

Lørdagskommentar
STEIN
ARNE
SÆTHER
Samfunnsredaktør
stein.arne.sether@
adresseavisen.no

MBL Årets mediepriser 2011 (delt ut i mai 2012):
• Årets nyhetssak web-tv: Vinner: «De glemte barna»
(TV-Adressa – Lajla Ellingsen, Mari By Rise, Håvard
H. Jensen og Espen Bakken). http://www.adressa.no/
nyheter/trondheim/article1813420.ece
• Årets nyhetsside: Hederlig omtale: «Den ville
biljakten»
• Årets nyskapning: Sølv: Adresseavisen redesign
• Årets førsteside: Bronse: Førsteside «STOPP» 21.6.2011
• Hederlig omtale: Ukeadressas spsialutgave
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Advokatbladet
Nettadresse

advokatbladet.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

"Advokatbladet skal være medlemmenes viktigste kilde til nyheter
og informasjon om rettstilstanden, de juridiske profesjoner,
rettsvesenet i sin alminnelighet og alle sider ved advokatyrket og
Advokatforeningens virksomhet i særdeleshet." (Fra visjonen)

Redaktørens
tilbakeblikk
Redaktør Marit Aschehoug

Frekvens

Opplag - papir
Lesere - papir

Oslo
0

Fagblad
8917

17000

Oppdrag utført:
”Kanskje den viktigste og mest spesielle saken vi
hadde, var intervjuet med Lena Larsen om hennes
doktorarbeide om muslimske fatwaer og norsk juss,
der hun kommer med viktige råd til advokater som får
muslimske klienter. ”

JLVWUHUWHHNWHVNDS)RUGH
UHOLJL¡VHUnGJLYQLQJVRUJD
QHQHHUGHWWHHWVWRUWSUR
EOHPRJHQIUHPVWnHQGH
PXIWLL)UDQNULNHKDUIRU
HNVHPSHOXWWDOWDWHW
LVODPVNHNWHVNDSVRPLNNH
HURIIHQWOLJUHJLVWUHUWHU
IRUEXGWVHOYRPGHWHU
J\OGLJ
±0DQJHPXIWLHUKDUVHWWDW
HNWHPHQQHQHWLOGLVVHNYLQ
QHQHIRUVYLQQHURJDWGH
LNNHNXQQHJM¡UHQRHIRUn
KMHOSH0DQKDULQJHQ
VDQNVMRQVPXOLJKHWHUWLOn
VLNUHSDUWHQHGHUHWWLJKH
WHQHGHVNDOKDXWHQRPGHW
QDVMRQDOHUHWWVYHVHQHW
%DUHHQVWDWNDQVLNUHUHW
WLJKHWHQHRJGLVVHNYLQQH
QHIDOOHUPHOORPWRVWROHU
'HUIRUPHQWHGHQIUDQVNH
PXIWLHQDWXUHJLVWUHUWH
HNWHVNDSHUXORYOLJ±VLGHQ
GHLNNHVLNUHUGHWVRPL
LVODPVNUHWWVWHQNQLQJHU
KRYHGIRUPnOHWPHGHNWH
VNDSQHPOLJnVLNUHSDU
WHQHIDPLOLHQRJLNNH
PLQVWEDUQDVLHU/DUVHQ

$GYRNDWHUVRPInUPXVOLPVNHNOLHQWHUE¡UY UHRSSPHUNVRPSnGH
O¡VQLQJVRUJDQHQHRJWUDGLVMRQHQHVRPNOLHQWHQHUSUHJHWDYVLHU
/HQD/DUVHQ,IMRUNRPKXQPHGHWGRNWRUJUDGVDUEHLGRPPXVOLP
VNHIDWZDHU

Bør være oppmerksom på

muslimske
tradisjoner

Tekst og foto:
Aina J. Rønning
)DWZDJLYLQJHUHQQ¡NNHO
LQVWLWXVMRQLLVODPVNWUDGL
VMRQ)DWZDHUHOOHUQRUPXW
VDJQIXQJHUHUVRPUnGL
UHOLJL¡VHSUDNWLVNHRJMXUL
GLVNHVS¡UVPnO,NNHQRH
VS¡UVPnOHUIRUVWRUW,NNH
QRHIRUOLWH(QXWIRUGULQJL
9HVW(XURSDHUIRUKROGHW
PHOORPVLYLOWLQQJnWWRJ
LVODPVNXUHJLVWUHUWLQQJnWW
HNWHVNDS2JVnL1RUJHNDQ
PXVOLPHUY UHJLIWSn
LVODPVNYLV±QRHVRPHU
XUHJLVWUHUWRJXJ\OGLJL
QRUVNUHWW0DQPLVWHUUHWW
WLODUYRJDQQHWVRPVLNUHU
QRUVNHHNWHVNDSPHQPn
´VNLOOHV´PXVOLPVNI¡UPDQ
NDQJLIWHVHJSnQ\WWGHU
VRPPDQILQQHUHQQ\SDUW
QHU/HQD/DUVHQVRPKDU
IRUVNHWSnHXURSHLVNHIDW
ZDLQVWLWXVMRQHUVLHUGHWPn
IRUVNHVPHUSnGHPXVOLP
VNHUHWWVWUDGLVMRQHQH

1\HJUXSSHU

±'HWNRPPHUPDQJHQ\H
JUXSSHUPXVOLPHULQQWLO
ODQGHWRJGHKDUEDNVHJ
HQUHNNHXOLNHORYVNROHURJ
UHWQLQJHULQQHQLVODP9L
YHWOLWHRPKYRUGDQGH
PXVOLPVNHUnGJLYQLQJVWMH
QHVWHQHIXQJHUHULGHUHV
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WUDGLVMRQRJRPKYRUGDQ
GHWWHIRUKROGHUVHJWLOQRU
VNHORYHURJUHJOHU2IWHHU
KHOOHULNNHPXVOLPHQHNODU
RYHUDWPDQIRUHNVHPSHO
LNNHGHNNHVDYQRUVNHUHW
WLJKHWHUGHUVRPPDQNXQHU
PXVOLPVNJLIWVLHU/DUVHQ
/DUVHQKDUIRUVNHWSn
PXIWLHUVRPKHYGHUGHUHV
IDWZDHUHUJLWWPHGKHQ
EOLNNSnDWGHVRPVS¡U
OHYHUL(XURSD+XQKDUWDWW
IRUVHJNYLQQHUHWWHGHVS¡UV
PnOVRPPXIWLHU UHOLJL¡VH
OHGHUH KDUJLWWEHJUXQQHGH
UnGRP'HW
ILQQHV

RJ%DUNDWXOODK$EGXONDGLU
L/RQGRQ$OWPDWHULDOHW
/DUVHQKDUVHWWSnHUIUD
WDOOHWRJIUHPWLO
WDOOHW

1RUPXWVDJQ

(QIDWZDLLVODPVNUHWWV
WHQNLQJHUHWMXULGLVNQRUP
XWVDJQVRPVYDUHUSnHW
VS¡UVPnO0DQPnLNNH
I¡OJHUnGHWRJNDQJnWLOHQ
DQQHQPXIWLGHUVRPPDQHU
PLVIRUQ¡\GPHGVYDUHW
5nGJLYQLQJVRUJDQHWKDU
KHOOHULQJHQMXULGLVNHVDQN
VMRQVPXOLJKHWHU$W/DUVHQ
KDUVHWWSnUnGJLYQLQJL
IRUKROGWLONYLQQH
VS¡UVPnOJLUHW
JRGWLQQEOLNNL
Hva er
KYDPXVOLPVNH
sharia når man bor i et
NYLQQHUL
(XURSDHURSS
likestilt samfunn der også
WDWWDY'HW
kvinnene er med på å
PHVWHNDQVDP
OHVLVS¡UVPnO
forsørge familien?
RPHNWHVNDSHW
Lena Larsen
NURSSRJSOHLH
VHNVXDOLWHWRJVDP
OLYRSSGUDJHOVHXWGDQQLQJ
RJVnIDWZDHU
RJDUEHLGVRVLDOHUHODVMR
GHUPXIWLHUJLUXEHJUXQQH
QHURJULWXHOOHKDQGOLQJHU
GHUnGPHQ/DUVHQKDU
VSHVLHOWNRQVHQWUHUWVHJRP ±'HWWHHUEnGHUHOLJL¡VHRJ
RIIHQWOLJUHWWVOLJHVS¡UVPnO
UnGHQHIUD(XURSHLVNUnG
RJJnUP\HYLGHUHHQQ
IRUIDWZDRJIRUVNQLQJUnG
QDVMRQDOORYJLYQLQJ
IUDPXIWLHQ6\HG'DUVK
G RJWRGRNXPHQWHU 0HVWHSDUWHQK¡UHULQQ
XQGHUGHWHWLVNHRJPRUDO
JLWWDY'DUHOIDWZDL3DULV
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VNHIHOWHWPHQQRHEHU¡UHU
GHWMXULGLVNH,QWHUHVVDQW
QRNNRPGHWVMHOGHQRSS
VS¡UVPnORPDUYLPLWW
PDWHULDOH,PXVOLPVNUHWWV
WUDGLVMRQDUYHUEU¡GUHPHU
HQQVLQHV¡VWUHRJGHWDW
PXIWLHULNNHEOHVSXUWRP
GHWWHNDQW\GHSnDWGHW
ILQQHVLQGLNDWRUHUVRP
YLVHUDWNYLQQHQHLDUYH
VS¡UVPnOJnUGLUHNWHWLO
UHWWVWUDGLVMRQHQLGHWODQGHW
GHERUL'HEUXNHUGH
UHJOHQHVRPJLUGHPPHVW
UHWWRJVOHWW'HWWHHULNNH
XQGHUWU\NWHNYLQQHUPHQ
RSSHJnHQGHRJNULWLVNHLQQ
E\JJHUHVRPV¡NHUUnGRP
GHWVRPEHN\PUHUGHP
2JVnGHKDUHWSURVMHNWRP
VHOYUHDOLVHULQJ
)RUHNVHPSHOVWLOOHUGH
VS¡UVPnORPKYRUYLGWGH
PnYHQWHWLODWIDUKDUInWW
UnGWLOnDUUDQJHUHHWVWRUW
EU\OOXSRJRPGHWHUUHWW
IHUGLJDWGHPnYHQWHPHG
nJLIWHVHJIRUGLIDUHQKDU
EUXNWRSSGHRSSVSDUWH
PLGOHQHSnVWRUHV¡VWHUHQV
EU\OOXSVLHU/DUVHQ

(NWHVNDS

'HWYLNWLJVWHWHPDHWIRU
PXVOLPVNHNYLQQHUL
(XURSDHULI¡OJHPDWHULD
OHWWLO/DUVHQIRUKROGHW
PHOORPUHJLVWUHUWHRJXUH

+YDHUVKDULD"

– Da muslimene kom til Europa, ble sharia symbol på muslimsk identitet og praksis. Men hva er sharia
når man bor i et likestilt samfunn der også kvinnene er med på å forsørge familien? spør Lena Larsen.
I fjor kom hun med et doktorgradsarbeid om muslimske fatwaer.

'HWKHUVNHUIRUYLUULQJ
EODQWPXVOLPHURPKYD
VKDULDHU'HWWHNRPPHU
LNNHPLQVWWLOV\QHLLQQJn
HOVHRJRSSO¡VQLQJDYHNWH
VNDS,GHDOOHUIOHVWHODQG
UHJXOHUHVVOLNHVS¡UVPnODY
NRGLILVHUWHIDPLOLHORYJLY
QLQJHU6KDULDILQQHVUHWW

TRENGER DIN KLIENT
ØKONOMISK BISTAND I EN VANSKELIG PERIODE
Bank2 kan være en god samarbeidspartner for personer som av ulike
grunner trenger ﬁnansiell støtte i en vanskelig periode.
Vi kan tilby ﬁnansielle løsninger som gir den nødvendige
ﬂeksibilitet på kort og lang sikt.
tLPOPNJTLIKFMQTPNFOEFMBWFOLPOnJLUMTOJOH
t3FmOBOTJFSJOHWFEGBSFGPSUWBOHTTBMH
t-JLWJEJUFUTMÌOJGPSCJOEFMTFNFETLJMTNJTTFPHTBNMJWTCSVEE
t.FMMPNmOBOTJFSJOHWFELKQBWOZCPMJH
%FUGPSVUTFUUFTTJLLFSIFUJGBTUFJFOEPNGPSBMMFFOHBTKFNFOUFS
www.bank2.no - telefon 24 13 20 60
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Utfordring
"Ikke en enkelt sak, men den brede dekningen av advokatenes vanskelige rolle i 22. juli-saken. Vi valgte å aldri
bruke navn eller foto på gjerningsmannen. Hos oss er det ikke definert som av nyhetsinteresse. Derimot har vi valgt
å skrive mye om bomben i regjeringskvartalet og effekten på Høyesterett og Justisdepartementet og de forskjellige
advokatrollene og advokatene, med profiler på de sentrale."
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Arbeidets Rett
Nettadresse

retten.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

"Selskapets formål er å utgi avisa Arbeidets Rett og delta i aktiviteter
forbundet med dette. Avisa skal drive saklig og uavhengig journalistikk
forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd."

Frekvens

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Røros
0

Fådagersavis
7866

19000
6000

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør / daglig leder Nils Kåre Nesvold

Nyheter

Mandag 19. november 2012
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dette er saken
Antatt 400 tamrein har trekt til
Tufsingdalen og gått i utmark og
på innmark der de siste ukene. Det
går et sperregjerde mellomsjøene
Femund og Feragen, som skal være
med på å hindre dette i utgangspunktet.
Gjerdet, som i utgangspunktet
skal skjerme området vest for vassdraget, skal ha blitt stående åpent
flere steder i høst.
For ni år sia ble det også satt opp
et sperregjerde i Tufsingdalen som
skulle holde reinen der det er tillatt
med vinterbeite.
Reinen som er i Tufsingdalen
nå har kommet seg gjennom dette
gjerdet også. Reindriftsnæringa har
ansvar for vedlikeholdet av sperregjerdene. Grunneiere i Tufsingdalen hevder at gjerdet ikke er godt
nok vedlikeholdt. Reineierne hevder
at problemet først og fremst bunner
i at folk som ferdes i utmarka ikke
lukker stengsler og grinder etter seg.

Oppdrag utført:
"En sak vi har viet stor
oppmerksomhet er konflikten mellom
reindriftsnæringa og grunneiere i
regionen.Saken dreier seg blant annet
om reinbeiteproblemer og rein som
beiter på dyrka mark."

REIN: Her går reinen på jordene ved vegen på vestsida av tufsinga. leder i Os fjellstyre, erik Jachwitz (innfelt) innkaller til reinbeitemøte i tufsingdalen.
Foto: privat

■■reGelBrudd OG SamarBeid på SakSkartet

Holder reinmøte
UTVIKLING:
"1. februar 2012 gikk vi over til Saxo.
Det innebar ny layout og endringer
innholdsmessig:
• Vi gir mer plass til lokal debatt,
leserbrev og kun lokale ledere.
• Vi skal i større grad være
oppslagstavla i Fjellregionen ved
bruk av kalender på nett og papir.
• Samtidig har vi viet større plass til
personaliastoffet."

Os fjellstyre engasjerer
seg i reinbeiteproblematikken øst i kommunen. 14.desember
arrangerer de møte og
samler berørte parter.
OS: Leder i Os fjellstyre Erik
Jachwitz ønsker å samle partene
og inviterer til møte i Tufsingdalen.
Bakgrunnen for situasjonen
akkurat nå er at en flokk på om
lag 400 dyr beiter i Tufsingdalen. Det skaper først og fremst
problemer for de med dyrka
mark.
Reinen hører i all hovedsak
til reineiere i Gåbrien Sijte (Riast Hylling reinbeitedistrikt) og
Saanti Sitje (Essand) reinbeitedistrikt. Disse har felles vinterbeite i Femund beitedistrikt.
- Vi har vært i kontakt med

representanter for både reindriftsnæringa og bygdefolk i
Tufsingdalen, og ellers blant andre ordfører Arnfinn Nergård
og landbruksetaten. Dialog er
viktig, fastslår fjellstyreleder
Erik Jachwitz.
Fredag 14. desember blir det
altså møte. Tema blir sperregjerder, beitetider og kommunikasjon mellom alle berørte
parter.

Sperregjerdene bør sjekkes

Fjellstyrelederen er betenkt
over at tamreinen har gått
gjennom sperregjerdene og
oppholdt seg utenfor tillatt
reinbeite over tid.
- Vi må få orden på sperregjerdene. Hva gjør vi for å sikre
at de fungerer i praksis?
Han peker på at det sies at
noen skal ha åpnet grinder. Systemet må fungere bedre enn
som så.

Dette dreier seg ikke bare
om ett, men om to gjerder på
forskjellige steder.

else for, men det er viktig at en
kommuniserer når problemene
oppstår.

Beitetidene er vedtatt

Fjellstyret forvalter loven

Det er fattet vedtak om hvor
og når reinen skal kunne nytte
området som favner østsida i
Tufsingdalen til vinterbeite.
Datoen som gjelder er fra
15.november. I år kom tamreinen på dyrka mark i Tufsingdalen første helga i november.
- Det er elva Tufsinga som
hovedsaklig utgjøre grensa
mellom der det er tillatt og
ikke tillatt at reinen beiter. De
siste ukene har reinen gjentatte
ganger vært i området vest for
vinterbeitedistriktet, og dette er
klart regelbrudd.
- Vi må få orden på sperregjerdene, og forvente at grenser
og beitedatoer respekteres.
- Så kan det sjølsagt skje
uhell for alle. Det er det forstå-

Fjellstyrenes virksomhet er
hjemlet i fjelloven. Fjellstyret
er tillagt administrasjonen av
bruksrettene i statsallmenningene, så lenge ikke annet er forutsatt i eller i medhold av lov.
I hovedtrekk omfatter dette
jordbrukstilknyttede bruksretter som seter og beite, samt jakt,
fangst og fiske.
Os fjellstyre består i tillegg til leder Erik Jachwitz av
Mette Femundshytten, Heidi
Lundstedt, Lars Erik Midtdal
og Arne Grue.
Guri JOrtveit 90662117
guri@retten.no

Fakta grensa:
Etter 15.november har reineierne
tillatelse, gjennom avtaler etter administrativt fatta vedtak om tilgang
til vinterbeite, å ha rein på beite her.
I grove trekk går den administrative grensa fra Tufsinga, fra Femund
og oppover, nordvestover, opp til
Korssjøen, derfra opp til Skardet,
nordøstover et stykke og opp til
Aursunden.
I sjølve Tufsingdalen, og der det
er problemer nå, er det elva Tufsinga som utgjør den konkrete grensa
mellom øst og vest, og mellom tillatt
vinterbeite og ikke.
Fakta reinbeiteområder:
Hele Norge er delt inn i seks reinbeiteområder.
Reindriftsnæringa i vår region,
Sør-Trøndelag/Hedmark, består av
fem reinbeitedistrikter fordelt på et
område som strekker seg over fire
fylker:
Elgå, Riast/Hylling, Essand, Femund vinterbeite og Trollheimen.
Reinen som nå befinner seg i Tufsingdalen hører hovedsaklig til flokker fra Riast/Hylling og Essand.
Flokkene går blandet på denne
tida av året.
Fakta reindriftsforvaltningen
Reindriftsforvaltningen er statens
spesifikke forvaltningsorgan i saker
som angår reindrift. De overordnede
målene for forvaltningen av reindriften, er fastlagt i Stortingsmelding nr.
28.
Ansvarsfordelingen mellom Reindriftsforvaltningen og de øvrige styringsorganene i reindriften er gitt i
Reindriftsloven.
En av reindriftsforvaltningens
viktigste oppgaver er som sekretariat for Reindriftsstyret og områdestyrene.
Fylkestinget og Sametinget har
oppnevnt følgende representanter
til områdestyret i Sør-Trøndelag/
Hedmark for perioden 2012 - 2015.
Oppnevnt av Sametinget:
Lars Ivar Danielsen, Idar Bransfjell
og Eva Nordfjell.
Oppnevnt av Sør Trøndelag Fylkeskommune: Stig Klomsten, Lars
Tvete.
Oppnevnt av Oppland Fylkeskommune:Tor O. Jevnheim, Skjåk.
Oppnevnt av Hedmark Fylkeskommune:Dag Rønning, Engerdal,
Vara: Reidar Åsgård, Engerdal
Stig Klomsten er valgt som leder og
Dag Rønning som nestleder.

REIN: Jan moen i ålen Bondelag har sendt oss bilder av rein som beiter i Grøtådalen i ålen i forrige uke, og spør om når gjerdet på Nesvollen kommer opp?

19. november 2012
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Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Hilde Haugsgjerd

Oppdrag utført:
"I løpet av året publiserte vi rundt 2000 artikler om
rettsoppgjøret etter terrorhandlingene 22. juli 2011,
og om det som hadde sviktet fra samfunnets side.
Svært mange av artiklene var blant de mest leste både i
papiravisen og digitalt.
Vi rettet tidlig et kritisk søkelys mot de faglige
vurderingene i den første rettspsykiatriske rapporten.
Debatten om den førte til at retten oppnevnte
nye rettspsykiatere. Det var deres vurdering av
Anders Behring Breivik som ble lagt til grunn da
massedrapsmannen ble dømt. Regjeringen har satt
ned et utvalg for å vurdere straffelovens bestemmelser
om tilregnelighet og rettspsykiaternes rolle. Slik kan
journalistikk få viktige konsekvenser og påvirke
samfunnet.”

25. august 2012.
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22. JULI
RETTSSAKEN

UTFORDRING:
”Livedekning av rettssaken mot Anders Behring
Breivik:
Vi var helt klare på at vi måtte ha en bred,
kontinuerlig dekning av rettssaken. Vi gikk grundig
til verks på forhånd for å avgrense hva vi IKKE skulle
publisere løpende. Det dreide seg i første rekke om den
tiltaltes egen forklaring og detaljnivå i gjengivelse av den,
og informasjon om drepte, overlevende og pårørende.
På det første punktet, tiltaltes forklaring, oppdaget vi
allerede på dag to at vi hadde lagt oss på en for restriktiv
linje. Behovet for å referere fra retten var større enn vi
antok, og vi opplevde at dette ikke skapte reaksjoner i det
hele tatt.”
aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/article6806942.ece
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Fortsettelse
fra forrige side.

onsdag 18. april 2012

«Han tok noen av de vakreste rosene våre,
men han kan ikke stanse våren»,
Norge er i full blomstring under #rettssaken»

«Jeg blir nok aldri
meddommer nei...»
Olav Rønneberg @olavronneberg på Twitter

Caroline Vagle @cvagle på Twitter

«Jeg ser at mitt
folk er offer for
etnisk rensning»
Aktor Inga Bejer Engh spurte
ut Anders Behring Breivik
i tre timer i går. Dette er en
redigert versjon av deler av
dialogen.
Engh: Sånn som jeg har forstått
deg de siste timene, er det det du
beskriver som en ulevelig urettferdighet.Det er grunnen til at du
sitter her i dag?
Breivik: Ja, stemmer.
Engh: Hvor kommer din plikt til å
forsvare det norske folk fra?
Breivik: Det er et resultat av tilfeldigheter, som startet kanskje
da jeg var 15 år.
Engh: Hva sa du?
Breivik: Det er et resultat av veldig mange tilfeldigheter at jeg er
blitt slik som jeg er i dag. Og det
startet vel muligens da jeg var 15
år, kanskje allerede tidligere også.
Engh: Men hvor har du fått retten
til å forsvare det norske folk fra?
Breivik: De universelle menneskerettighetene tillater forsvar av
sin rettmessige gruppe og sin
kultur. Så veldig mange militante nasjonalister i Europa, når de
legitimerer sitt forsvar, tar det fra
menneskerettighetene.
Engh: Og hvor har du fått retten
din fra?
Breivik: Det var det jeg nettopp
sa.
Engh: Menneskerettighetene?
Breivik: Jeg mener at alle unike
folk og kulturer har rett å kjempe
for overlevelse og kjempe mot sin
egen utslettelse.
Engh: Er det en rett du har gitt
deg selv da, eller er den kommet
fra andre?
Breivik: Tidligere, før etterretningstjenesten i Europa organiserte og fikk så mye ressurser som
i dag, så var det vel større organisasjoner og hierarkisk oppbygde
organisasjoner. Men de siste årene er det blitt umulig å organisere seg på en bedre måte enn enmannsceller. Også Al-Qaida forstår
at det er ikke mulig å bygge hierarkiske organisasjoner og drive
konvensjonell motstandskamp.
Engh: Men nå snakker du om andre. Nå vil jeg tilbake til deg, jeg.
Breivik: Men folk lærer av hverandre, ikke sant? Jeg kan kanskje

starte med å fortelle litt om politisk motivert vold i Norge.
Engh: Ja, men det skal vi komme
tilbake til. Har du gitt deg denne
retten selv? Eller er det noen andre som har gitt den til deg. Så enkelt er spørsmålet.
Breivik: Jeg ser en ulevelig urettferdighet. Jeg ser at mitt folk er
offer for systematisk dekonstruksjon, som er det samme som etnisk rensing. Det er alles plikt å
kjempe mot dette. Dessverre så er
det ikke så mange som er villig til
å gi fra seg sine friheter. De har det
for godt i dagens samfunn. Det er
ingen organisasjon. Det er ingen i
en stat, det er ingen suveren stat
som har gitt meg lov til å gjøre det
jeg har gjort.
Engh: Har du bestemt dette helt
og fullt selv?
Breivik: Problemet er at militante
nasjonalister etter andre verdenskrig har ikke hatt noen suverene
stater. Det er det som er problemet. Derfor får ikke vi mandatet
vårt fra en suveren stat.
Engh: Har du selv bestemt at du
skal forsvare det norske folk?
Breivik: Jeg kom i kontakt med
militante nasjonalister i 2001.
Det bidro til at jeg valgte det valget som jeg har tatt.
Engh: Bestemte du det selv, eller
bestemte de det på vegne av deg?
Breivik: Jeg bestemte det selv. Det
var mitt eget valg.
Engh: Ok, så du har gitt deg den
retten selv, til å forsvare oss, det
norske folk. Er det riktig forstått?
Breivik: Det blir feil å si det.
Engh: Ja vel.
Breivik: Utgangspunktet vårt er
universelle menneskerettigheter
og folkeretten. Men det er sant at
jeg ikke har fått mandat fra en suveren stat. Man kan gi seg selv et
mandat.
Engh: Ja vel, så du har gitt deg selv
et mandat?
Breivik: På en måte så kan du si
det.
Engh: Og hva går det mandatet
ut på?
Breivik: Det som jeg har forklart
allerede, er jo at når man sitter og
ser på at sin kultur og sitt folk blir
dekonstruert, og at de som styrer
i Vest-Europa tilrettelegger for en

dekonstruksjon gjennom masseinnvandring for eksempel, så er
det mange som føler det som så
urettferdig, og som en ulevelig
urettferdighet. Spesielt for at de
aldri er blitt spurt om de ønsker
en multietnisk og multikulturell
stat. Og derfor kan vi nå si at det
er noen som velger å kjempe, og
da har de to valg. Da organiserer
de seg, eller så kjemper de alene. I
begge tilfeller, så vil jo da, i ganske
stor grad, få inspirasjon fra eksterne steder, for eksempel Internett.
Engh: I det mandatet ditt, ligger
det noe rett til å drepe i den forsvarskampen du driver?
Breivik: Folk som velger å bli militante nasjonalister. De støtter
væpnet kamp. Og så lenge våpen
er involvert i en kamp, så vil det
alltid være folk som omkommer.
Engh: Men i ditt mandat, ligger
det å kunne drepe for å forsvare
det norske folk?
Breivik: I det mandatet som vi har
gitt oss selv ...
Engh: Hvem er vi?
Breivik: Jeg og andre militante
nasjonalister i Europa. Politisk
motivert vold, det er for å få oppmerksomhet om en viktig sak. Og
hvis man ønsker å fjerne politisk
motivert vold, eller såkalt terror i
Norge og Europa, så må man fjerne den ulevelige urettferdigheten.
I stedet for å drive videre sensur.
Engh: Den adgangen til å bruke
vold, i den kampen, er det en adgang du har gitt deg selv, eller er
det noen andre som har gitt deg
adgang til å bruke vold i den kampen?
Breivik: Tilfelle for meg er at jeg
har vært med i en gruppe. Jeg kom
i kontakt med andre militante nasjonalister i 2001. Den gruppen
som jeg er en del av, ønsker å lage
et system som bygger på selvdrevne og uavhengige celler. Så det er
veldig begrenset kontakt, og jeg
har hatt veldig lite kontakt med
denne gruppen siden 2001-2002.
Men det har vært kontakt.
Engh: Har den gruppen som du
snakker om hatt noen påvirkning
på mandatet du hadde 22. juli?
Breivik: I den grad at de legitimerer det. Altså, de legitimerer forutsetningene for motstand.
Engh: Hvordan da?

Aktor Inga Bejer Engh boret
i massedrapsmannens fortid,
utdanning og politiske ideologi
i går. Utspørringen fortsetter
i dag. FOTO: sTein j. bjørge

Breivik: Hvis du ser på de 40 forskjellige politisk motiverte voldsangrepene i Norge, utført av militante nasjonalister etter andre
verdenskrig, så ser du at det går
en rød tråd gjennom hele motstandskampen. Og når jeg snakker om den norske motstandsbevegelse, så referer jeg til alle de
norske nasjonalistene som kjempet, alt fra Erik Blücher til Johnny
Olsen til Arne Myrdal.
Engh: Nå snakker vi jo litt generelt. Men den gruppen som du referer til, som du sier at du kom i
kontakt med, militante nasjonalister, som du kaller det. Har de
hatt noen innvirkning på din utøvelse av vold?
Breivik: Jeg er blitt påvirket av
det.
Engh: Har de inspirert deg?
Breivik: De var militante nasjonalister før jeg var det. Så man kan jo
si at de har vært med i radikaliseringsprosessen av meg.
Engh: Har de styrt deg på noe vis?

Breivik: Nei, jeg vil ikke påstå det.
Men kanskje på en indirekte måte.
Engh: Har de formet deg?
Breivik: Ja, i liten grad kanskje.
Men hovedsakelig så har jeg hentet inspirasjon fra andre steder.
Engh: Hvis du skulle si noe da, om
hva disse militante nasjonalistene
du møtte i 2001. Kan du beskrive
noe som de har påvirket deg til å
bli den du er i dag?
Breivik: Altså, det var mitt første
møte med militante nasjonalister, og de påvirket meg til en viss
grad. Men det var jo fordi jeg søkte den løsningen og det som de
representerte.
Engh: Når du kom i kontakt med
dem, var det noe snakk om å bruke vold i denne motstandskampen da?
Breivik: Det var snakk om det, ja.
Engh: Hvorfor skulle man bruke
vold?
Breivik: Fordi man ikke fikk ytre
seg. Man var utestengt fra demo-

Aftenpostens referat fra 22. juli-rettssaken 18. april 2012.
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Nyhet!
En avis for
barn og ung
e

BC

”JUNIOR BLE STOR
Avis for barn? Og attpåtil på papir? Mange var
skeptiske da Aftenposten lanserte Aftenposten Junior 24.
april. I planleggingsfasen snakket vi med et par hundre
barn. De svarte: Jeg vil ha noe i postkassen. Noe jeg kan
bla i, klippe i og skrive på.
Ved utgangen av 2012 var det betalte opplaget på
22 000. Junior fikk prisen for "Årets Innovasjon 2012" på
Consumer Sales Award i Schibsted. ”

Junior-journalistene Sanna (11) og Pernille (11)
har intervjuet mannen med Norges viktigste
jobb. De fant ut hva statsminister Jens Stoltenberg
digger å gjøre når han har litt tid for seg selv.
Side 8
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Alt du trenger
å vite om advent

Hvorfor blir
det krig?
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FOTO: THOMAS WINJE ØIJORD

Helt sjef!
KULTUR
Vetle (12) og
Stella (9) er med
i «Julekongen»
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Kvalitet. Aftenposten skal med journalistikk av høy kvalitet
sikre ytringsfriheten, verne om den enkeltes frihet og støtte
det sosiale og kulturelle fellesansvaret.
Fra Aftenpostens formålsparagraf

Den internasjonale
avisen
Rystelsene i araberverdenen
og i eurosonen dominerte
vår dekning av verden.
Vår største egen utenrikssatsing var
en stor reportasjeserie der vi viste
hvordan Kinas virksomhet ute forandrer verden.
Syria fra innsiden

I 2012 bød Syria på spesielle utfordringer for vår Midtøsten-korrespondent og for Aftenposten. Internasjonal presse sto i kø for å få
innreisevisum, ennå før kampene
eskalerte til full krig. Jørgen Lohne
fikk tidlig visum, men regimet begrenset både hans bevegelsesfrihet
og personkontakter. Vi var likevel
aldri i tvil om at han skulle reise inn,
trygge på hans evne til å sikre sin
journalistiske integritet. Ubekreftede rapporter som kom ut, fortalte
om stadig verre overgrep mot sivile.
Å undersøke dem ved selvsyn er del
av Aftenpostens samfunnsoppdrag.
Vi bedømte risikoen i krigssonen
som høy, men akseptabel.
På samme måte har Sør-Asia-korrespondent Kristin Solberg vært
stasjonert under permanent risiko
i Kabul. Hennes reportasjer har tatt
Aftenpostens lesere med på innsiden av samfunnet der, hvor norske
soldater har kjempet i ti år.
I 2012 eksploderte antallet lesere som bruker smarttelefonen til å oppdatere seg, spesielt på store nyhetshendelser.
Her gir politisk redaktør Harald Stanghelle en kommentar til AftenpostenTV. Foto: Stein Bjørge

Et år med utvikling
og omstilling
Aftenposten har gjennomført flere
utviklingsprosjekter i året som gikk.
Her er noen av de større:
b I april ble Aftenposten Junior, en ukeavis for barn, lansert.

vi daglige direktesendinger med egne
kommentatorer, gjester og rettens direktebilder. Og gjennom hele året spilte AftenpostenTV en sentral rolle i vår digitale nyhetsjournalistikk.
Mobil, mobil

b Osloby, Aftenpostens lokale digitale
Oslo-tjeneste, ble lansert i juni. Tjenesten
er godt mottatt både av lesere og annonsører. Osloby er på web og på mobil med
egen app. Under Øyafestivalen lanserte
Osloby en egen Øyameter-app.
b I forbindelse med 22. juli-rettssaken
lanserte vi en ny «studioløsning» for digital direkterapportering. Da rettssaken var
over, kom en iPad-app; «Rettssal 250», som
presenterte Kjetil Østlis ukentlige kommentarer illustrert av Arne Nøst.
b En ordspill-app ble lansert i august og
baserer seg på Aftenpostens nettspill ved
samme navn. Ordspill har mange lojale
brukere.
b Vi har satset mer på AftenpostenTV enn
tidligere. Under 22. juli-rettssaken hadde

I løpet av fjoråret eksploderte bruken av
mobil som plattform for nyhetskonsum.
Summen av smarttelefoner, raskt nett og
godt innhold har skapt en aldri så liten
medierevolusjon. Mobillesingen av Aftenposten økte kraftig. Stadig oftere ser vi at
flere leser oss på mobil enn på PC. Det skjer
gjerne ved store nyhetshendelser tidlig
på morgenen – eller i helgene. Nesten 200
000 har lastet ned Aftenpostens nyhetsapp på smarttelefonen sin.
Vi jobber intenst med å gjøre det lett å
lese Aftenposten på de mobile enhetene.
Artiklene skal kunne lastes ned raskere, og
det skal bli enklere å navigere.
Intern omstilling

Siste halvår 2012 gjennomgikk Aftenpostens redaksjon store omstillinger, som var
krevende for medarbeiderne. Bakgrunnen var sammensatt. Aftenposten har

fått og vil få lavere inntekter på grunn av
overgang til digital mediebruk blant annonsører og lesere. Avisens utgiftsnivå må
tilpasses dette. Samtidig krever den økte
digitale mediebruken ny kompetanse og
nye arbeids- og organisasjonsformer i
redaksjonen.
23 redaksjonelle medarbeidere takket ja
til et tilbud om sluttpakke. 16 av disse var
journalister. Enkelte i andre stillingskategorier fikk ny jobb andre steder i Aftenposten-systemet. 31 redaksjonelle medarbeidere inngikk avtale om å motta gavepensjon
når de i løpet av de neste tre årene fyller 62
år. 13 av disse er skrivende journalister.
Ingen ble sagt opp.
Rundt årsskiftet utlyste vi flere nye redaksjonelle stillinger, dels for medarbeidere med digital spisskompetanse og dels for
journalister med kompetanse på enkelte
av Aftenpostens tematiske satsingsområder. Aftenposten vil fortsatt ha Norges nest
største redaksjon, etter NRK.
Organiseringen av redaksjonen ble endret. Alle Aftenpostens fagredaksjoner er
nå multimediale, det vil si at de har ansvar
for å levere journalistikk både til papiravisen og til digitale kanaler.

Aftenpostens redaksjonelle årsrapport 2012
12. januar 2013

Menneskene

Aftenpostens utenriksjournalistikk
har i økende grad fokusert på menneskene som konfliktene og prosessene handler om. Derfor har vi latt
Brussel-korrespondent Per Kristian
Aale tilbringe mer tid ute blant folk i
Spania, Italia, Hellas og Portugal enn
i EU-hovedkvarterets korridorer.
Presidentvalgene i Russland og
USA var journalistisk og ressursmessig krevende. Moskva-korrespondent Steinar Dyrnes skildret forandringene i et samfunn der folk for
første gang våget å sette seg kraftig
opp mot makten i Kreml. En forklaring fant han i møtet med en ny generasjon russere, ungdommer som
ikke er flasket opp med regimefrykten.
Også i USA var den unge generasjon denne gang en avgjørende velgergruppe. Korrespondent Alf Ole
Ask kunne konstatere at mye av Obama-entusiasmen fra 2008 var borte, erstattet av skuffelse og uro for
fremtidens jobbmuligheter.
Utpostene

Storbritannias posisjon som øy i
Europa og i verden forsterket seg i
2012. Korrespondent Eirin Hurum
besøkte utpostene Falklandsøyene
og Gibraltar, der britenes styre utfordres.
I samarbeid med våre syndikerte
partneraviser The Washington Post
og Los Angeles Times har vi brakt
mange rapporter om utviklingen
i Afrika, og vår reporter Bodil Fuhr
har fulgt Latin-Amerika og rapporterte fra Venezuela på tampen av
Chavez-epoken.

PRISER
* Fotograf Stein Bjørge fikk den internasjonale
fotoprisen «Picture of the Year International» for en
multimedial reportasje om amish-folket i USA.
* A-Magasinet ble beste nettbrettutgave i
Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) konkurranse
Årets avisside, og tok sølv i kategorien Årets avismagasin.
* Aftenpostens omlegging av avisen i fjor fikk sølv i
kategorien årets nyskapning.
* Seks av Aftenpostens reportasjer etter 22. julitragedien fikk priser i MBL-kåringen.

13

Avisa Nordland

Redaksjonell årsrapport 2012

Nettadresse

an.no

Klagesaker til PFU

5

Utgivelsessted/hovedkontor

Bodø

Fellelser i PFU

0

Frekvens

"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)

Dagsavis

Opplag - papir

20696

Lesere - papir

60000

Brukere - nett

42000

nyheter

4

Redaktørens
tilbakeblikk

3544 personer liker Facebook-siden til Avisa Nordland.
3544 personer får fortløpende nyheter fra AN på sin egen Facebook-side.
3544 personer kan enkelt kommunisere med AN på Facebook.
Siste person som likte AN er Caroline Farstad Søvik.

nyheter

OSLO: Fra fredag kommer

Har du husket å svare?

18.600 nye ord inn i Wordfeud
og nettsiden Ordspill.no.
Ord som kan brukes er blant
annet sammensatte ord som
vinkork, balletak, tåfis, hårskum, samt former som gnien,
loffer og varan. (ANB-NTB)

568 søkere til videregående skole i Nordland har ennå ikke
svart på tilbud om
skoleplass.

Nå er tåfis tillatt

3544

Gå til www.facebook.com/avisanordland for å bli med på AN-laget!

redaksjonen@an.no

nyheter
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Få Avisa Nordland-nyheter på Facebook

BODØ: De som har fått tilbud om

skoleplass må gi beskjed om de
tar imot tilbudet, eller om de fortsatt ønsker å stå på venteliste.
Fristen for å gi svar var 17. juli. .
– Vi mangler ennå svar fra 568
søkere, og fristen er utvidet til 23.
juli, forteller Stian Ellefsen ved

Ingen nåde fra Karlsen

Jon Øyvind Odland:
– En skam for Bodø
– At det som burde
ha vært en liten sak,
er blitt en så stor sak,
er en skam for Bodø
og under vår verdighet, sier Jon Øyvind
Odland (Sp).

Her har fungerende
ordfører Tom Cato
Karlsen (Frp) og politiet gitt romfolket
beskjed om å fjerne
seg fra Gråholten
innen klokka 10.00 i
dag.

Aleksander Ramberg 95 77 95 46
ar@an.no

BODØ: Politikeren som er varare-

presentant for Senterpartiet i
både bystyret og på Stortinget,
reagerer kraftig på måten romfolket er blitt behandlet av Bodø
kommune.
Han mener tiggernes situasjon i Bodø kunne vært ordnet
opp på en enkel og relativt billig
måte.
– Blant annet kan man se på
hvordan de har lagt til rette for
de romfolket i Trondheim. De
har bevilget litt penger fra helseog sosialbudsjettet, ordnet med
provisoriske toalettforhold og
her har kommunen i samarbeid
med Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen blant annet gitt dem
anledning til å dusje, sier Odland.
Han påpeker også at dette er
snakk om ytterst få personer
som har kommet til Bodø, i håp
om å få det litt bedre, før de om
noen uker reiser fra Bodø igjen.
– Dette er først og fremst en
større nasjonal sak, og en sak
mellom Norge og Romania,
men jeg mener vi skal kunne
vise omsorg for dem som er her,
og ikke bare jage dem fra sted til
sted, sier Odland

Linda Storholm 97 02 11 13
ls@an.no

Aleksander Ramberg 95 77 95 46
ar@an.no

BODØ: I 20.30-tiden i går besøkte
fungerende ordfører Tom Cato
Karlsen (Frp), sammen med tolk
og politi, romfolket i Gråholten.
Med seg hadde han også en et
brev med beskjed om at romfolket må ha avviklet teltingen i Gråholten innen klokken 10.00 i dag.
– De synes det var beklagelig å
måtte flytte, men sa at de skulle
flytte og rydde opp. De spurte
også om de kunne være der litt
lenger, dersom det ble funnet en
annen løsning hvor de kunne bo.
Og dersom vi får en klar beskjed
om det, at noen har ordnet noe
privat, så er det selvfølgelig greit,
sier Tom Cato Karlsen på vei ned
fra Gråholten i går kveld.
– Hva med tiggere som bor på
annen kommunal grunn i Bodø,
vil de få samme beskjed?
– Dersom vi får beskjed om
noen som holder til et annet sted
vil det samme skje for dem også,
sier Karlsen.

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen

UTFORDRING:
"Tiggernes ankomst: Det lille lykkelandet Norge
fortsatte den økonomiske festen i 2012. Det finnes ingen
andre land i verden som kan vise til økonomisk vekst
tilsvarende det vi har opplevd gjennom to tiår. Det
skyldes geologisk flaks. Verdens heldige fetter Anton kan
bruke oljefondet til å dele ut 550 kroner til hvert eneste
menneske i hele verden. Om vi vil. Forholdet mellom
nordlendinger og tiggere preget våre spalter gjennom hele
året. Vi liker å snakke om solidaritet og menneskeverd.
Løsningen var ikke enkel. Ledende politikere jaktet på
tiggere i buskene. Konfliktene var mange. Og de mange
problemstillingene utløste et voldsomt engasjement hos
leserne og dominerte den lokale debatten i 2012.”

”Avisa Nordland satser tungt på yngre lesergrupper. I
2012 ble denne satsingen intensivert gjennom egne sider
for barn under 12 år, kalt "Ongan". I tillegg til to faste
sider hver tirsdag publiseres det også saker på ongan.no.
Innholdet er utviklet i tett samarbeid med en gruppe
svært engasjerte 10-åringer. De ukentlige sidene lages
også i samarbeid med barn fra hele dekningsområdet. På
Ongan-sidene handler det om alt fra leggetid til lekser,
mobilbruk og matpakke - også masse tull og tøys da.
AN har siden 2006 hatt et tett samarbeid med medier
& kommunikasjon ved Bodin videregående skole. Elever
på skolen utgjør AN Ung-redaksjonen, som hver uke
gjennom skoleåret produserer to sider i papirutgaven og
i tillegg egne saker til anung.no. Ung-redaksjonen bidrar
med spennende saker og overraskende vinklinger. I 2012
hadde de tre førstesideoppslag i avisa.”

fortvilet.
– Dette er en dårlig dag for
Bodø. Jeg ba på mine knær, men Urokkelig. I går kveld besøkte fungerende ordfører i Bodø, Tom Cato Karlsen (Frp), romfolket med beskjed om at de måtte avvikle teltingen i
han var beinhard. Jeg trodde ikke
han kunne bli så kald, sier Shirley.
Hun gikk i går ut på sin facebookside og på an.no og ba om to ukers hold, sier hun. Rystet over vara- besøkte teltleiren på Gråholten i nehager og skolebarn som bruker mer til å bli mindre resten av
amnesti for de sju tiggerne.
sommeren.
ordførerens manglende barm- går formiddag var ingen av bebo- å gå tur i området.
– Teltleiren i Gråholten er ikke hjertighet.
– Det blir nok et problem framerne til stede.
til sjenanse for
– Dette er ikke
Leiren var ryddig, og de fire tel- Ikke aktuelt. Shirley Bottolfsen over, men vi må gi beskjed om at
noen, og de gjør ikke
en familie som er tene sto lite synlig, plassert et lite skal nå prøve å hjelpe de sju til å det ikke er aktuelt å campe slik i
fra seg overalt slik
tilknyttet et nett- stykke unna stien.
finne et nytt sted å bo, men aner Bodø, slår han fast.
det endte opp i Renverk. De har ikke
– Jeg kan ikke skjønne at dette ikke hvor hun skal begynne.
såsen, sier hun.
gjeld til noen, men er til bry for noen. De synes ikke
– Kommunen sier de ikke vil Forby tigging. Tom Cato Karlsen
Tiggerne har i uttigger for seg selv.
engang, sier Shirley.
forskjellsbehandle, og at alle som mener det nå er på tide det gjøres
gangspunktet planDen
ene
I Gildeskålveien møtte vi telter i parker og på offentlige ste- noe nasjonalt. Han etterlyser
Shirley
Bottolfsen
lagt å være i Bodø i
kvinnen i følget «nabo» Bjørn Vang. Han har sett der vil bli bedt om å fjerne seg. handling fra regjeringen.
fire uker til, Shirley
har ved hjelp av dem gå over fotballbanen like Men vi ser stadig telt rundt om– Vi må stenge grensen for tigba kommunen møte dem på tolk fortalt at huset hennes brant ved, men har ikke opplevd at de er kring uten at noe blir gjort, påpe- gerne. Det kan ikke være tillatt å
halvveien og la dem bli i to uker ned etter å ha blitt truffet av lynet. til sjenanse.
ker Shirley.
tigge med mindre du er norsk
til.
Nå tigger hun for å få råd til å byg– Her har de ikke vært til bry,
Det er nettopp forbudet mot statsborger, sier Karlsen.
– På den måten kunne både ge seg nytt hus.
sier han. Men er også skeptisk til offentlig camping kommunen nå
tiggerne og kommunen komme
campingen og det den måtte bruker. Varaordfører Karlsen tror
ut av dette med respekten i be- Ikke til bry. Da Avisa Nordland medføre siden det er mange bar- ikke problemet med tiggere kom-

Gråholten innen i dag klokken 10.00.

Avviser kritikken. Tom Cato
Karlsen (Frp), tilbakeviser kritikken fra Odland.
– Vi mener de bryter med politivedtekter og friluftsloven i
Bodø kommune, og delegasjonsreglementet i kommuneloven. Det er ikke lov å slå opp et
telt, eller å gjøre fra seg, i et kommunalt friområde. I fjor ble
noen tyske studenter, som var
på sommerferie og hadde slått
opp telt, vist bort, i år det romfolket, sier Karlsen.
Han påpeker også at han per
tiden er fungerende ordfører i
Bodø kommune, og at han bare
følger de lover og regler som
allerede er vedtatt.

derfor tiggerne kunne fått bli i et
kommunalt friområde.
– Først måtte de flytte fra
Rensåsen og så til Gråholten, og
så må de flytte derfra også. Å
jage dem fra plass til plass synes
jeg er under vår verdighet som
gode nordmenn, sier Sp-politikeren.
Han sier videre at han synes

Foto: Aleksander Ramberg

Posisjonspartiene tør ikke ta stilling i saken
Posisjonspartiene
Høyre, Sp og KrF har
ingen gode svar på
hva de mener om
romfolkets situasjon.

– Dette er en
dårlig dag for
Bodø.

Linda Storholm 97 02 11 13
ls@an.no

BODØ: – Jeg har hatt ferie og har
ikke vært inne i saken, sier ordfører Ole H. Hjartøy.

– Men hva mener Høyre om
dette?
– I Bodø Høyre har vi ikke diskutert saken, men Høyres landsmøte har et vedtak hvor vi ønsker
å forby tigging, sier Hjartøy.
– Stiller du deg bak avgjørelsen
om å bortvise tiggerne fra Gråholten?
– Det ligger sikkert mange
tunge argument bak den avgjørelsen, men jeg kjenner ikke alle
detaljene og vil derfor ikke svare
på om jeg stiller meg bak. Det blir

vanskelig for meg å svare på det.
Men jeg kan si at det jeg kjenner
til, det stiller jeg meg bak, avslutter Hjartøy.
Også KrF-leder Else Marie Torp
ferierer.
– Jeg er på ferie og har ikke diskutert dette med mitt parti ennå,
sier Torp. Men fortsetter med at
hun synes denne saken er fryktelig vanskelig, og noe hun vil ta
opp.
– Dette er vanlige folk, og de er
over hele landet. Noe må gjøres på

nasjonalt plan, sier Torp.
– Har du noen forslag til løsning?
– Nei, egentlig ikke. Men vi må
ha på plass noen retningslinjer
for hvordan vi skal ta imot dem.
Det er enkeltmennesker det er
snakk om, men de må behandles
likt, avslutter hun.

Ingen særregler. I Senterpartiet
har man heller ikke fått diskutert
saken ennå.
– Men vårt syn er at det ikke

kan være særregler for rumenske
tiggere. De må behandles som andre, sier Ingrid Lien.
– Men det er jo folk som telter
overalt ellers i Bodø, både nordmenn og turister, vil dere jage
dem også?
– Det kan jeg ikke svare på på
stående fot. Vi må diskutere hvilken linje vi skal legge oss på framover, sier Lien.
n Terje Chruickshank (V) var i går

ikke tilgjengelig på telefon.

ANs oppslag 19. juli 2012: Ordfører og politi ber romfolket fjerne seg.

ongan
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Ungene bak Ongan

Hei! Vi heter Janne og Julian.
Hver tirsdag treffer du oss på denne
plassen i avisa. Du finner oss også på
ongan.no. Vil du være med og hjelpe
oss å lage Ongan?
Send oss en mail på ongan@an.no.

Denne utgaven er
laget i samarbeid
med 5. trinn på
Østbyen skole.

Ongan er utviklet i tett samarbeid med femte trinn
på Østbyen skole i Bodø. Alle de 36 elevene på
femte trinn har deltatt i arbeidet. Underveis har
de tegnet forslag til logo i samarbeid med ANs/
Furores designer Line Johansen. De har kommet
med forslag til faste spalter, bestemt navnet
og laget masse innhold.
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– Det har vært utrolig artig å få bestemme så
mye, sier f.v.Kristian Hermann, Håvard H. Mørkved,
Sebastian K. Jacobsen, Victoria Mørch, Johanne S.
Nilsen, Stine Ingebrigtsen, Maja K. Raanes, Anni
Berg og Aase E. Kristiansen. Nå håper de også
andre skoleklasser i ANs 13 dekningskommuner
ønsker å bidra.
– Ta kontakt på ongan@an.no. Både
skoleklasser og enkeltpersoner kan bidra, sier
redaktør Reidun Kjelling Nybø.

for kjæledyret mitt!

Omelett

LOLA
Kjære kattepusen min!
Du er faktisk 1 år nå den
21 mai. Jeg elsker deg,
Lola! Du er så rampete
og søt og snill og liten,
men nå er du stor pus.
Klemmer, Maja R.R

Det du trenger er:
egg, en panne, vann,
bakepulver, salt, en bolle,
visp og litt smør til
steiking.

Leggetid?
Ha´kke tid!

STRENGE. Stine og Magne har så lyst til å være ute lenge, særlig når det er lyst på
kveldene. De synes mødrene Cathrine og Mona er strenge på leggetidene.

Det du gjør:
Ta 3 eller 4 egg i en bolle.
Visp litt. Så tar du 3-4 ss.
vann, litt salt og cirka en
ts. bakepulver i.
Så rører du rundt til det er
flytende. Ta smør på
pannen og hell det på
pannen. Du kan ha f.eks
skinkebiter og gressløk
over. Stek omeletten på
svak varme. Ferdig!

Stine og Magne mener
de må legge seg altfor tidlig.

NB! Det må være en
voksen sammen med deg
når du gjør dette!

Anni Berg
VIL SPILLE MER. Det er så kjedelig å legge seg, synes
seg opp og bare står der til Stine har lagt vekk spillet,
synes passe leggetid er ti eller halv elleve, ikke ni.

Johanne Sofie Nilsen (Østbyen skole)
og Trude Landstad (Avisa Nordland)

Bessie er en Griffon
Bruxellios og ble 5 år.
Bessie er min elskede
hund. Jeg elsker henne
kjempemye. Grattis med
overstått, gulljenta mi!
Hilsen matmor
Johanne Sofie Nilsen

– Det er ikke veldig gøy når noen i klassen
ringer meg klokka halv ni og spør om jeg vil
være med ut, og så må jeg si nei fordi jeg skal
legge meg klokka ni, sier Stine Ingebrigtsen.
Hun er ti år og går i femte klasse på
Østbyen skole.
– Det er noen i klassen som ikke må legge
seg før klokka ti. Noen ser Paradise Hotel,
sier Stine.
ALLE ANDRE. Hun og mammaen Cathrine
Hansen er ikke enige om når det passer å
legge seg.
– Hva sier du når noen vil ha deg med
ut på kvelden og du ikke får lov, Stine?

– Vær så snill. Alle andre får lov.
– Og hva sier du da, Cathrine?
– Hvis alle andre får hoppe ned fra ei bru,
betyr ikke det at du får lov.
Av og til blir Stine så sint når mamma sier
nei, at hun hiver noe i veggen.
BEST MED PAPPA. Magne Brinchmann er
elleve år og går i samme klasse som Stine.
Han synes også han må legge seg for tidlig.
Særlig hvis det er mamma som tar seg av
legginga. Det er bedre når pappa gjør det.
Han leser for Magne, og da får han litt mer
kosetid på kvelden.

Stine. Noen ganger stiller mamma Cathrine
gjort seg ferdig på badet og lagt seg. Stine
Alle foto: Tom Melby

VALPEØYNE. Mamma Mona Brinchmann
er enig i at hun er ganske streng på leggetida.
Hun forteller at en av Magnes kamerater en
kveld foreslo at Magne bare skulle se på
mammaen med «valpeøyne», så ga hun
seg vel.
– Hjalp det, Magne?
– Nei.
– Hva synes dere er passe leggetid, Stine
og Magne?
– Klokka ti eller halv elleve, sier Stine.
Magne er enig.
– Hva ville dere gjøre i den ekstra tida?
– Finne på noe i lag med venner, og se på
tv noen ganger.

VOKSENTID. – Vi er jo ikke strenge på leggetid for å være slemme. Det er fordi vi er glad i
dere og vil at dere skal være uthvilt til å lære
på skolen, sier Mona.
Stine og Magne tror på det, men de tenker
også at foreldrene vil ha dem i seng for å få
voksentid på kveldene. De vil ha stua og tv´en
for seg selv.
– Men jeg tror egentlig ikke dere hadde likt
det hvis vi sa at dere kunne gjøre som dere
ville, sier Cathrine.
– Jo, sier Stine.
LIK INNETID. – Synes dere at alle i klassen
skal legge seg samtidig?
– Kanskje ikke hele klassen, men de som
er mest sammen. De bør i alle fall måtte være
inne samtidig, sier Stine.
– Sånn er det jo også. Foreldrene til barna
som er mest i lag, er ganske enige, mener
Mona.
Før sovnet Stine med en gang hun la seg.

Hva er best
av makrell
i tomat
og kaviar?

ALLE ANDRE. – Vær så snill. Alle andre får være ute lenger, sier Stine. – Hvis alle andre får

hoppe ned fra ei bru, betyr ikke det at du får lov, svarer mamma Cathrine.

Nå ligger hun gjerne og leser høyt for seg selv,
eller spiller litt.
Å «DØGNE». I feriene og helgene er både hun
og Magne lenger oppe. Hvis de er på overnattingsbesøk, kan det bli kjempeseint. Magne
sovnet ikke før halv seks en gang han var på
overnattingsbesøk, forteller han.
Det samme har Stine opplevd. Nå har de
begynt å snakke om å «døgne», å være oppe
hele natta.

Stine og Magne?
– Man ligger helt stille, gjør ingenting, sier
ingenting og det skjer ingenting.

Når må du legge deg?
Delta i debatten.
Svenskene kjøper ikke
kaviar, de får ikke hodet
inn i tuben. Ikke spiser de
spagetti heller, de har
ikke lange nok tallerkener.

SKJER INGENTING. Snart er det sommer,
og Cathrine gruer seg til diskusjonen om
leggetid i ferien. Den har de hvert år.
– Hva er det som er så kjedelig med å sove,

Doktor, doktor jeg har
bare 59 sekunder igjen
å leve. Ro deg ned, jeg er
hos deg om ett minutt.

Hva er best med 17. mai?
Tekst og foto: Victoria Mørch og Nora Rasmussen
–Jeg liker tivoli
best. Jeg går i
skoletoget, spiser is og er på tivoli.

Av Camilla Kvarv Petersen (11) og Mathias Edvartsen (10).
Camilla: Kaviar var best! Mathias: Kaviar var best!

– Jeg liker best å
spise masse is.
Jeg bruker å gå i
tog, spise is og
være på tivoli. Jeg
går med Grand i
borgertoget.

Beskrivelse:
Begge smakte stygt, men kaviar vant med en liten seier! Makrell i tomat måtte vi spy av,
og kaviar måtte vi nesten spy av!!!
Aleksandra F. Løkås (6. trinn), Bodø

Tobias Ingebrigtsen (3.trinn), Bodø

– Jeg liker å gå i
bunad, spise is og
være på skolearrangement. Jeg
spiser mye godt,
og er sammen
med familien. Jeg
går i skoletoget,
og i borgertoget
med Grand.
Frida N. Johansen (7. trinn), Bodø

– Jeg liker tivoli
og feiring, Jeg
går i tog og, er på
tivoli, og så går
jeg i tog sammen
med Glimt.

Sebastian Jacobsen (5. trinn), Bodø

Slik så Ongan-siden ut 15. mai 2012.
nyheter
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REDAKSJONELT
REGNSKAP 2012

Takk for tilliten!
Aldri har vi hatt så mange lesere som i jubileumsåret 2012. I løpet av året økte lesertallet med to tusen. Hele 79 000 mennesker finner hver dag vårt innhold interessant. Nei, det er ikke snakk om liksomtall eller kreativ sammenslåing av lesertall på
ulike produkter. Det er 79 000 forskjellige
individer som oppsøker vårt innhold på en
eller flere av våre plattformer. Hver eneste
dag!
150 år etter den spede avisstarten i
Bodø kan vi altså notere oss for tidenes
høyeste lesertall. Det til tross for at den raskest voksende kanalen, an. mobil, fortsatt
ikke registreres i de offisielle lesertallene.

Det er med ydmykhet og stolthet jeg
innleder den redaksjonelle årsrapporten
for 2012 med å trekke fram rekordhøye lesertall. Det er enhver redaktørs våte drøm
å tilby produkter som dekker nyhetsbehovet og lesegleden for stadig nye mennesker.
Sånn er det for meg. Sånn er det også
for samtlige av mediehusets dyktige medarbeidere.

Den kritiske leser vil straks innvende at
opplagstallene for papiravisene går ned,
også for Avisa Nordland. Ja, det er helt korrekt. Ingen grunn til å legge skjul på det.
Selv om vi er blant de avisene som har de
mest stabile lesere på papir, vil både opplagstall og lesertall fortsette å synke.
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det er en skam for Bodø at det
som egentlig kunne ha vært en
liten sak, er blitt en så stor sak,
med juridisk tilnærming og politiet involvert.
– Og det virker som det først
og fremst er en person i kommunen som sier at sånn skal vi
ikke ha det, sier Odland.
– Jeg er også utrolig skuffet
over at de andre politiske partiene, både i posisjon og opposisjon i bystyret, har vært utrolig
tause, inkludert mitt eget parti, i
denne saken. Og det virker på
meg som at det er en varaordfører som har enevelde i sommerferien. Jeg synes Tom Cato Karlsen skal gå litt i seg selv, og at
man kan vise litt romslighet for
folk i nød, sier Jon Øyvind Odland som også setter spørsmåltegn ved rent juridiske i denne
saken.

– Burde fått bli. Odland synes

Beinhard. Shirley Bottolfsen er

BESSIE
hadde bursdag 27/4.

Utvikling:

5

inntakskontoret i Nordland fylkeskommune i en pressemelding.
Om en søker unnlater å svare på
tilbud, enten det er skoleplass eller plass på venteliste, regnes det
som et «nei».
Man kan svare på svarslipp, eller ved å ringe inntakskontoret.

Det er like sikkert som tyngdekraften.

Forklaringen er såre enkel. Det skjer store
endringer i leservaner og konsum av medieprodukter. Vi står midt i den digitale revolusjonen. Stadig flere oppsøker vårt innhold gjennom digitale produkter. Mediebruken flytter seg til nye plattformer. Der
er vi. I dag treffer vi leserne gjennom seks
kanaler: Papiravisa, nettavis, iPhone, Ipad,
Android og gjennom kjøp av digital avis på
pc.
Vi må ta inn over oss at kommende generasjoner lesere ikke
har et sterkt forhold til
det trykte avispapiret,
uansett hvor glødende
opptatt de er av lokale
nyheter, sport, kultur eller underholdning.

Den teknologiske ut-

være vaktbikkje. Vi skal overvåke og avdekke. Vi skal skape debatt, dialog og engasjement. Vi skal fortelle suksesshistorier. Vi
skal dyrke identitet for våre lokalsamfunn.
Vi skal være raskest og best på nyheter.
Kort sagt: Vi skal levere godt og relevant
innhold til lesere og annonsører der de til
en hver tid befinner seg.

Selv om den digitale utviklingen skjer
raskt, vil papiravisa i overskuelig framtid
være svært viktig for mange. Fortsatt leser
71 prosent av befolkningen minst en lokalavis daglig. På papir.
Utfordringen for vår
digitale satsing er å utvikle nye brukerinntekter og flere attraktive annonseplasser, for å finansiere den journalistiske
slagkraften i en digital
framtid.

Tidenes høyeste
lesertall
inspirerer og
forplikter.

viklingen skjer raskt. Nye
produkter og plattformer dukker opp. De digitale verktøyene
blir bedre, billigere og mer brukervennlige.
Også godt voksne mennesker bruker stadig mer av sin tid på sosiale medier eller på
konsum av ferske nyheter et tastetrykk
unna.
AN Media er ikke en aktør i papirindustrien. Vår forretningsidé er ikke å selge cellulose. Vi skal levere innhold. Vi skal utføre
et demokratisk samfunnsoppdrag. Vi skal

Det er ikke bare vår
egen økende leserskare som finner våre saker interessante. I løpet av 2012 ble papirutgaven og an.no sitert til sammen 6 147
ganger. Hver eneste dag blir altså 17-18 av
våre saker gjengitt i andre norske medier.
Nettutgaven vår, an.no, er den 10. mest siterte av alle landets nettaviser.
Vi er med andre ord hovedleverandør
av nyheter fra Nordland til resten av landet.

Kjære leser. Takk
for at du leser oss.
Tidenes høyeste lesertall inspirerer og forplikter.
Vi lover å
stå på enda
hardere for
deg i 2013!
På de neste
to sidene
finner du
tall og fakta for vår
publisistiske virksomhet i 2012.

Jan-Eirik
Hanssen
sjefredaktør

Avisa Nordlands redaksjonelle regnskap 2012
23. februar 2012

Tegnekonkurranse
Tegn kroppene til Ongans
maskoter Janne og Julian.
Bli med i trekningen av
Ongan-t-skjorter.
Se mer info på ongan.no
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Utgivelsessted/hovedkontor

Bergen

Fellelser i PFU
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Frekvens

"Avisen Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig
(ikke sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle
grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn..."
(Fra BTs formålsparagraf)

Dagsavis

Opplag - papir

76817

Lesere - papir

224392

Brukere - nett

215789

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Gard Steiro

Oppdrag utført:
"Bergens Tidende publiserte vinteren 2012 en
reportasjeserie om klimakvotehandel. Journalistene
Eystein Røssum, Atle Andersson og Lasse Lambrechts
samlet data fra en rekke kilder i stor database som
ble offentliggjort på våre nettsider. Med denne
som utgangspunkt laget de en serie artikler som
dokumenterte hvordan den norske stat og en rekke
bedrifter i Norge kjøper omdiskuterte kvoter i utlandet.
Serien kastet et nytt og kritisk søkelys på ordningen."
bt.no/nyheter/klima/Spillet_om_klimakronene/
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En
av hoved-Tidligere OrklaResources.
aksjonærene
i Green
sjef og styreleder
i Telenor
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Petter Preben Wilhelmsen

Petter Preben Wilhelmsen

Aksjonær i Green Resources. Shippingarving
1,156 milliarder kroner i formue (2009)

røkke er ikke den eneste næringslivstoppen i Green Resources.
Tom Vidar Rygh er en av de største aksjonærene. Den tidligere
Telenor-styrelederen er inne på
eiersiden sammen med finansmannen Erik Bøhler. Også shippingarving og milliardær Petter
Preben Wilhelmsen er aksjonær.
– Vi ser ikke på karbonkvoter
som inntekter, men som investeringstilskudd. Jo mer vi tjener på
karbon, desto mer vil vi plante,
sier selskapets grunnlegger Mads
Asprem til Bistandsaktuelt. Den
tidligere Høyre-politikeren eier
rundt 20 prosent av aksjene, og
driver selskapet fra London.

Disse kvotene kan kjøpes og
selges fritt på markedet.

© Illustrasjon: Bente Ljones
Fotogrunnlag: Scanpix, AP Photo,
Aftenposten, BT, Varden

er underlagt FN.

slike utslippskreditter fra plantasjevirksomhet i Uganda.

1 kvote = lov til å slippe ut
1 tonn CO2
1 kvote(karbondioksid)
= lov til å slippe ut
1 tonn CO2
(karbondioksid)
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Disse kvotene kan kjøpes
og
Fotogrunnlag:
Scanpix, AP Photo,
Aftenposten, BT, Varden
selges fritt på markedet.

er underlagt FN.

investorer og multinasjonale
finansinstitusjoner fra å kaste seg
ut i jakten på kvoter og utsikter
til potensielt god inntektsstrøm
i mange år.
Kjell Inge Røkke er gjennom
selskapet TRG AS medeier i Green
Resources, et norsk selskap som
satser på storstilte skogplantasjeprosjekter i Afrika. Selskapet
har investert over 600 millioner
kroner i Afrika. I løpet av få år er
Green Resources blitt det største
skogselskapet på kontinentet.
Selskapet har allerede inngått
kontrakt med Finansdepartementet om salg av 390.000 klimakvoter fra et skogplantingsprosjekt
i Tanzania. Prosjektet venter på
godkjenning i FN. Selskapet har
tidligere fått grønt lys til å selge

PA N A

JP Morgan Chase & Co
Barclays Bank

Oljeselskaper, deler av industrien og flyselskaper i Norge som er kvotepliktige, kan kompensere for høye utslipp ved kjøp av kvoter gjennom EUs kvotehandelssystem. De kan også kjøpe kvoter (utslippskreditter) for deler av utslippene fra prosjekter i u-land. Staten kjøper alle sine kvoter gjennom dette systemet, som kalles CDM og

BiG Business: Verdens rikeste mann og norske
milliardærer vil selge klimakvoter. Slik vil de tjene
penger på manglende utslippskutt i rike land.

PA

A
NAM

Aksjonær i Green Resources. Shippingarving
1,156 milliarder kroner i formue (2009)

Oljeselskaper, deler av industrien og flyselskaper i Norge som er kvotepliktige, kan kompensere for høye utslipp ved kjøp av kvoter gjennom EUs kvotehandelssystem. De kan også kjøpe kvoter (utslippskreditter) for deler av utslippene fra prosjekter i u-land. Staten kjøper alle sine kvoter gjennom dette systemet, som kalles CDM og

MultiMillionærer og flere av
verdens største selskaper investerer i alt fra treplanting i Tanzania til svære vannkraftprosjekter i u-land. Når prosjektene er
godkjent av FN, får eierne selge
utslippskreditter, best kjent som
klimakvoter. Systemet er basert
på at det finnes investorer som
tror de kan tjene penger på salg
av kvotepapirene.
Inntektene herfra kommer på
toppen av det aktørene innkasserer på kraftproduksjon eller
for eksempel salg av afrikansk
tømmer.
Som BT skrev sist søndag, stiller flere eksperter seg tvilende til
klimaeffekten ved disse prosjektene.
Den bekymringen stanser ikke

Verdens rikeste mann

Formue: 420 milliarder kroner.
Vil selge klimakvoter fra kontroversielle
Formue: 420 milliarder kroner.
vannkraftprosjekter i Panama.
Vil selge klimakvoter fra kontroversielle
vannkraftprosjekter i Panama.
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Goldman
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Stanley
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Også offentlig eide selskaper
som Statkraft vil ha en bit av
kvotemarkedet. Selskapet satser
både på vannkraftprosjekter i
u-land og på kommersiell handel
med karbonkvoter.
Det private vannkraftselskapet
Tinfos er med sine 35 prosjekter,
deriblant i Lindås og Voss, en av
Norges største aktører på småkraftverk. Nå satser hovedeier og
milliardær Halvor Holta på kraftutbygging i Indonesia.
et prosjekt på øyen sulawesi er
allerede satt i drift, og de norske utbyggerne har i en e-post til
Finansdepartementet forhørt seg
om staten kan være interessert i
kjøpe selskapets utslippskreditter. Nå vil Tinfos bygge et ti ganger større vannkraftprosjekt på
110 MW til 1,6 milliarder kroner.
– Kvoteinntektene er et betydelig bidrag til økonomien i
disse prosjektene, sier Holta til
BT.
Selskapet Carbon Limits, der
tidligere Statoil-sjef Arve Johnsen er styreleder, har satset på

klimakvoteprosjekter i flere
land, deriblant i Nigeria.
De norske aktørene er ennå
ferskinger i markedet, og har
ikke begynt å tjene penger på
salg av utslippskredittene.
For u-landskvoter som utstedes
av FN, er prisen nå nede på historisk bunn-nivå på rundt fem
euro. Det er mer enn en halvering av prisnivået på ett år. Prisraset har imidlertid ikke satt
noen stopper for investorenes
jakt på stadig nye prosjekter.
Bare i februar ble det levert inn
250 søknader til FNs klimasekretariat.
Analyseselskapet Point Carbon forventer at det vil bli
omsatt rundt 2,2 milliarder FNautoriserte utslippskreditter i
år. Fra neste år kommer EU, som
er den desidert største aktøren i
markedet, ikke til å godkjenne
kvotekjøp fra prosjekter som
er igangsatt etter 2012. Unntaket er for prosjekter i de minst
utviklede landene, i første rekke
afrikanske land.

© Illustrasjon: Bente Ljones

– Vi regner derfor med
et voldsomt rush for å
få godkjent prosjekter i år, sier
Peer Stiansen, norsk medlem av
styret i FN som behandler alle
søknader om klimakvoteprosjekter under den grønne utviklingsmekanismen (CDM).
De norske kvotejegerne er bare
småfisker sammenlignet med
noen av de globale rikingene
som også satser på prosjekter
under FNs grønne utviklingsmekanisme, forkortet til CDM (Clean Development Mechanism).
Verdens rikeste mann, Carlos
Slim, er én av de nye karbonkremmerne. Slim har ifølge den
siste Forbes-listen en formue på
rundt 420 milliarder kroner.
Verdiene er samlet gjennom et
tilnærmet monopol på telekommunikasjon i Mexico, samt eierskap i Latin-Amerikas største
mobiltelefonselskap, América
Móvil.
Slim vil nå satse på vannkraftutbygging, og har søkt om rett

til å selge FN-utstedte karbonkreditter fra to utbyggingsprosjekter i Panama
På listen over aktører som i
fagmiljøet omtales som «Carbon
Fat Cats», finnes også stålmagnaten Lakshmi Mittal som i en
årrekke har vært inne på listen
over verdens ti rikeste.
Han er eier av ArcelorMittal,
verdens største stålprodusent.
Selskapet sitter på enorme
mengder overskuddskvoter som
er tildelt gjennom EUs sjenerøse
kvotesystem ETS. Selskapet mottar flere gratiskvoter enn det selskapet trenger for å dekke egne
utslipp. ArcelorMittal solgte slike
utslippstillatelser for nær halvannen milliard kroner på markedet
i 2010, ifølge organisasjonen
Sandbag.
Også de styrtrike indiske familiene Tata og Ambani er gjennom sine virksomheter involvert i CDM-markedet.

SPILLET OM KLIMAKRONENE
atLe anDersson
eYstein rØssuM
Bente Ljones (grafikk)
Lasse LaMBreCHts (research)
klimakvoter@bt.no

staten og norske seLskaper kjøper klimakvoter for milliarder av
kroner fra u-land. Slik vil regjeringen holde sine klimaløfter, og slik
gjør norsk industri opp for sine utslipp. I regjeringen er det strid om
rike Norge skal kjøpe enda flere kvoter i utlandet
for å slippe større utslippskutt her hjemme.
Bergens tiDenDe har kartlagt alle norske
kvotekjøp, og vil i en serie artikler granske
bruken av de norske klimamilliardene. Hvor
blir kvotene kjøpt, og hvem får pengene?
Hvor sikkert er det at kuttene er reelle? Og
hvordan sikrer norske investorer seg en
bit av denne milliardbusinessen?
på Bt.no kan du studere alle de rundt
250 prosjektene der Norge har kjøpt
seg god klimasamvittighet.
J. W. Eides Stiftelse har gitt økonomisk
støtte til gjennomføringen av reportasjeprosjektet.

For FinansinDustrien er
karbonkreditter for lengst
blitt big business. Multinasjonale banker kjøper seg inn i alt fra
vindparker i India til utslippsfrie grisefarmer i Latin-Amerika. De går tidlig inn som investorer i slike u-landsprosjekter
og sikrer seg retten til å kjøpe
karbonkreditter. Kvotene blir
deretter solgt med fortjeneste til selskaper i i-land som er
pålagt å kompensere for egne
utslipp.
Størst av alle i dette markedet er EcoSecurities, som tilbyr
kreditter fra prosjekter i rundt
40 land. Selskapet ble solgt til
verdens største bank JPMorgan
Chase & Co for 1,3 milliarder
kroner i 2009. Også finanstungvektere som Goldman Sachs,
Deutsche Bank og Morgan Stanley har funnet ut at karbonhandel er en smart forretningsidé.
Her i landet kjøper Finansdepartementet om lag tre millioner kvoter fra til sammen 75
prosjekter gjennom den britiske storbanken Barclays.

Bergens Tidende 21. mars 2012

Utvikling:
"Bergens Tidende har de siste årene satset på
datatstøttet journalistikk og leserinvolvering. Vi kan vise
til flere premierte prosjekter. Det siste i rekken er "112
- hva skjedde da du ringte politiet?" Journalistene Rune
Christophersen, Thomas Orten og Hanne Louise Åkernes
ville med utgangspunkt i Gjørv-kommisjonens rapport
undersøke politiets beredskap. De lagde en database der
leserne selv kunne dele sine erfaringer. Dette førte til en
rekke kritiske reportasjer om manglende beredskap i
Hordaland og Bergen."
bt.no/112/

Priser
• SKUP-diplom for "Global Shield".
• SKUP-diplom for "Døden på veiene".
• Flere priser i Årets bilde
(mer i digitalrapporten)

15

Redaksjonell årsrapport 2012

Bergensavisen
Nettadresse

ba.no

Klagesaker til PFU

2

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

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

Redaktørens
tilbakeblikk

Bergen
1

Frekvens

Dagsavis

Opplag - papir

17873

Lesere - papir

73000

Brukere - nett

110000
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fIKK baby I
RaKETTfaRT

Les den
elleville
historien

Ansvarlig redaktør Anders Nyland


Oppdrag utført:
"Blant lokalavisens viktigste oppgaver, er å ha et
kritisk blikk på hvordan kommune, fylkeskommune og
stat ivaretar sine innbyggeres rettigheter og interesser.
Vår jobb er blant annet å undersøke kvaliteten på de
offentlige tjenestene innbyggerne tilbys. Det som våren
2012 skulle være en sak om effekt av Samhandlingsreformen, endte med at Bergensavisen avslørte alvorlig
rutinesvikt ved Florida sykehjem, en rutinesvikt som
har ført til dødsfall. Journalist Linda Anette Hilland
avdekket denne rutinesvikten gjennom grundig,
journalistisk arbeid, som blant annet inkluderte
journalsøk, innsynskrav og omfattende kildearbeid.
Bergensavisens avsløring førte til umiddelbare pålegg fra
fylkeslegen til Bergen kommune. Artiklene førte også til
at det ble gjennomført en gransking av forholdene ved
sykehjemmet."
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Sykehjem innrømmer grove feil
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«Det viser seg at
det er mye som
har sviktet.»
Anita Grinde, Florida sykehjem
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Hei, jeg vil
gjerne kjøpe
ditt gull og sølv.

EN AV NORDENS STØRSTE GULLHANDLERE
KOMMER TIL BERGEN
Scandic Strand
Strandkaien 2-4, Bergen
Onsdag 9/5 kl. 10-18
Torsdag 10/5 kl. 10-18
Fredag 11/5 kl. 10-17

23k
For dette ble det utbetalt:

2124,-

Å selge dine gamle smykker er
resirkulering. Resirkulering er miljøGold Adam AS
vennlig. Gullprisene er høyere enn
Kirkegata 20, Oslo
noensinne så du får bra betalt også!
post@gulladam.no, Tlf: 800 81
081 Org.nr: 996 737 918 MVA

Bergensavisens førsteside 9. mai 2012.

Utvikling:
"Den 20. september lanserte vi konseptet Hva skjer
i Bergen.no. Slagordet for tjenesten er «Ta Bergen i
bruk». Konseptet omfatter både en seksjon på BA.no, en
arrangementskalender på nett og en geolokasjonsbasert
arrangementskalender for mobil. Hva skjer i Bergen
handler nettopp om hva som rører seg på kultur- og
arrangementsfronten i byen vår.
Fra oppstarten den 20. september til 31. desember
2012 hadde kalendertjenesten på web 1.457.384
sidevisninger. Innholdsseksjonen på BA.no hadde i
samme periode 1.023.389 sidevisninger. Den totale
webtrafikken på konseptet Hva skjer i Bergen var fra
lanseringsdatoen og ut året 2.480.773 sidevisninger, noe
som tilsvarer 4,3 prosent av totaltrafikken på BA.no i
denne perioden."

A V

ba.no/hvaskjeribergen/

14k

14-18k
For dette ble det utbetalt:

6084,-

For dette ble det utbetalt:

2625,-

Anita Grinde ved Florida sykehjem.FOTO: RU
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UTFORDRING:
"Den 1. januar klokken 21:37 ble 98 år gamle Hilda
Feste funnet død i en eldrebolig i Os. Funn på stedet
gjorde at politiet satte i gang full drapsetterforskning.
Den 21. februar ble en 18 år gammel mann, også han fra
Os, pågrepet og siktet i saken. Den 23. juli tok Hordaland
statsadvokatembeter ut tiltale mot mannen for drap
under særdeles skjerpende omstendigheter. Den 4.
desember ble mannen dømt til 19 års fengsel for drapet
på Hilda Feste.
Os-drapet rystet ikke bare et helt nærmiljø. Saken
er en av de mest rystende straffesakene i Norge på
mange år. Gjerningene som ble begått var svært brutale.
Offer og gjerningsmann viste seg å bo rett i nærheten
av hverandre. For en lokalavis er det vanskelig å dekke
en slik sak. Vær varsomplakatens paragraf 4.5 slår
fast at vi skal unngå forhåndsdømming i kriminal- og
rettsreportasje. Paragraf 4.6 sier at pressen skal vise
hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse, og at
vi skal ta hensyn til hvordan omtale kan virke på ofre
og pårørende. Paragraf 4.7 slår fast at pressen skal
være varsom med bruk av navn, bilde og andre klare
identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse
med straffbare handlinger.
Følgelig er det mange hensyn å ta: Hensynet til
offerets ettermæle og offerets pårørende, hensynet til den
unge gjerningsmannen og hans familie, og hensynet til
allmenhetens informasjonsbehov. Bergensavisen fant det
riktig å identifisere gjerningsmannens navn da det forelå

BERGENSAVISEN ONSDAG 5. DESEMBER 2012
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OS-drapet: Christian Haugland dømt til 19 års fengsel

Livene blir aldri de samme

Derfor offentliggjør
BA domfeltes navn
Bergensavisen har funnet
det riktig å identifisere
den domfelte gjerningsmannens navn.
BERGEN
Anders Nyland
Sjefredaktør
I Vær varsomplakatens paragraf 4.7 heter det at mediene
skal være varsomme med bruk
av navn og bilde og andre klare
identifikasjonstegn på personer
som omtales i forbindelse med
klanderverdige eller straffbare
forhold. Paragrafen slår også
fast at det skal vises særlig varsomhet i saker med unge lovovertredere.

Berettiget behov

Etter en varm omfavnelse av moren blir
Christian Haugland ført
ut av rettslokalet og
tilbake til fengselet. Det
er satt sluttstrek for en
av de mest rystende
straffesaker i Norge.
Kommentar
Olav Sundvor
olav.sundvor@ba.no

ll Hvem har noe å tjene på en anke til
lagmannsrett og eventuelt Høyesterett?

ll Ut fra de mest overbevisende bevi-

sene jeg har sett i en straffesak, tror jeg
Haugland har lite å vinne på en anke.
Han risikerer tvert imot strengere straff,
noe vi har vært vitne til i flere ankesaker
for Gulating den senere tid.
ll Statsadvokaten var tilfreds med den
grundige dommen, selv om ikke påstanden om maksimumsstraff ble tatt til følge
av retten. Haugland tok dommen tungt,
men han har valgt å ta betenkningstid
fordi Nordhordland tingrett satte straffen noe ned på grunn av ung alder.
ll Lite taler for at Riksadvokaten går i
bresjen for en anke. Dermed står det fritt
frem for Haugland å få prøvet saken for
en jury. Det har han full rett til, og innen
et par uker må han bestemme seg.
ll Jeg håper han lytter til forsvareren.
Tidligere har politiet fått skryt for grundig og god etterforskning, men jeg vil påstå at advokat Rolf Knudsen har skikket
sitt forsvareroppdrag på en verdig måte
i stil med det Geir Lippestad gjorde i 22.
juli-saken.
ll Det rystende drapet 1. nyttårsdag er
en stor tragedie fra ende til annen. For
Festes familie som fikk livskvaliteten forringet og ødelagt, og for Haugland selv
og hans familie. Det er bare tapere på
begge sider som i alle andre drapssaker.
ll «Nå må vi raskest mulig tilbake til
normalisert tilstand», sa Hilda Festes

Dersom mediene velger å identifisere gjerningspersoners navn,
må dette ifølge Vær varsomplakaten begrunnes i et berettiget
informasjonsbehov. Det kan
eksempelvis være berettiget å
identifisere ved overhengende
fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige
og gjentatte kriminelle
handlinger, når omtaltes identitet eller
samfunnsrolle har
klar
relevans
til de forhold
som omta-

nevø, Egil Aadland etter at dommen var
opplest. Han ønsker ikke en ny og opprivende runde i retten en gang ut på nyåret. Det er lett å forstå, men rettssikkerheten gir rom for å prøve skyldspørsmålet
to ganger.
ll Hvordan kunne dette skje, er spørsmålet som har kvernet i hodet helt siden
jeg møtte opp på en hurtig sammenkalt
pressekonferanse på politihuset i Bergen
21. februar, dagen da Haugland ble arrestert. At en ung mann som har livet foran
seg begår en brutal og avskyelig handling
mot en av de eldste innbyggerne i Os.
ll Bevisene kom etter hvert på plass,
men udåden er fortsatt «helt uforståelig», som dommer Gunnar R. Torvund
selv påpeker i sin 16 sider lange dom.
ll At et drap skal ha et motiv er intet
krav. Retten bemerker likevel at ugjerningen synes seksuelt motivert.
ll Det var neppe et ønske om å skade
eller drepe som fikk tiltalte til å oppsøke
offeret, legger retten til grunn. Han må
fullstendig ha mistet besinnelsen.
ll Både Christian Haugland og hans
nære krets uttrykker at dette er handlinger som er langt fra hans natur. Bevisene i saken sier noe annet.
ll Os vil i lang tid fremover bli forbundet med grusomhetene i Gamleheimshagen 1. januar 2012. Bygden er i ferd med
å bli normalisert.
ll For Hilda Festes nærmeste etterlatte
og Christian Haugland tror jeg dessverre
det ennå er et langt stykke frem. Livene
blir aldri de samme.

les, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for
uberettiget mistanke.

Alvorlig handling

Etter at den tiltalte i Os-drapssaken fikk en fellende dom i
Nordhordland tingrett, har
Bergensavisen funnet det berettiget å offentliggjøre hans navn.
Det er primært tiltaltes unge
alder som taler mot en identifisering. Sekundært teller hensynet til pårørende, og det faktum
at han ikke er gjengangskriminell.
Disse hensynene veier imidlertid ikke opp for den svært
alvorlige kriminelle handlingen som er begått. Handlingen
kvalifiserer ifølge aktoratet til
lovens strengeste straff, 21 års
fengsel.
I tillegg er det snakk om en
meget spesiell sak, der en ung
mann i selvforskyldt rus har
voldtatt og drept en eldre kvinne. Saken har vært gjenstand
for massiv medieomtale og høy
offentlig interesse.
Vær varsomplakatens paragraf 4.7 slår fast at identifisering
må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.

Usladdet tegning

Etter en totalvurdering har Bergensavisen kommet til at sakens
alvorlighetsgrad og helt spesielle karakter tilsier at gjerningsmannen bør identifiseres for
allmennheten.
Av de samme årsakene har
vi finnet det riktig å publisere
en usladdet tegning fra rettsforhandlingene, der gjerningsmannens ansikt er gjengitt.

DØMT: Christian Haugland (19)
ble i går dømt til 19 års fengsel for
voldtekt og drap av Hilda Feste (98).
Han har tatt betenkningstid på om
dommen skal ankes.
illuStRASjON: KRiStiNE GulBRANDSøy

– Han tar det tungt

Hvordan kunne
dette skje, er
spørsmålet som
har kvernet i hodet helt
siden jeg møtte opp på en
hurtig sammenkalt pressekonferanse på politihuset i
Bergen 21. februar.

Christian Haugland (19)
har tatt betenkningstid på
om han vil anke.
BERGEN tiNGREtt
Olav Sundvor
olav.sundvor@ba.no

øNSkER Ro: Hilda Festes nevøer Egil Aadland og Per
Arne Rød håper sluttstrek er satt.

Christian Haugland sier gjennom
sin forsvarer at han tar dommen
tungt, og han tar betenkningstid
på om han vil anke.
– Vi bestemte oss for å ta betenkningstid, blant annet fordi

ikke aktor fikk medhold i påstanden om 21 års fengsel, sier advokat Rolf Knudsen til BA.
Haugland har to uker til å bestemme seg på om dommen skal
ankes.
Han har nektet straffskyld og
gitt uttrykk for at han ikke husker noe fra drapskvelden.
Han utelukker imidlertid at
han kan ha begått en så grusom
forbrytelse.
I den enstemmige dommen
fra Nordhordland tingrett ble det
slått fast at bevisene ikke etterlater noe tvil.

Haugland voldtok og drepte
Hilda Feste 1. januar 2012, og han
var alene, fastslo dommer Gunnar R. Torvund.

– Håper dommen står

Hilda Festes etterlatte håper at
sluttstrek er satt.
– En knusende og grundig
dom, sier Festes nevøer, Egil
Aadland og Per Arne Rød.
Begge fulgte opplesningen i
retten. Nå håper de dommen blir
stående.
– Vi håper det ikke blir en ny
runde. Det har vært veldig slit-

somt for familien, og vi ønsker
oss tilbake til en mest mulig normalisert tilstand, sier Aadland til
BA.
Retten har en viss forståelse
for at straffen for en umoden,
nå drøyt 19 år gammel mann kan
virke noe mer belastende enn for
en eldre person.
Haugland må regne med å tilbringe hele sitt unge voksne liv
i fengsel til han blir en moden
mann.
«Samlet gjør disse momenter
at fengselsstraffen settes noe
ned», heter det i dommen.

Statsadvokat Gert Johan Kjelby
la ned påstand om 21 års fengsel.
– Det er en grundig dom på
skyldspørsmålet som langt på vei
er i tråd med det påtalemyndigheten legger til grunn. Vi får se
nærmere på noen avvik, men jeg
oppfatter ikke de som dramatisk,
sier Kjelby til BA.

Os-dommen har falt. Bergensavisen dekker den 5. desember 2012.

en fellende dom. Det var primært gjerningsmannens
unge alder som talte mot identifisering. Sekundært
talte hensynet til hans pårørende, og det faktum at
gjerningsmannen ikke var gjengangskriminell. Etter en
grundig vurdering kom vi frem til at disse hensynene
ikke veier opp for den meget alvorlige kriminelle
handlingen som var begått. I tillegg var det snakk om en
svært spesiell sak, der en ung mann i selvforskyldt rus
voldtok og drepte en eldre kvinne.
Etter en totalvurdering kom Bergensavisen frem
til at sakens alvorlighetsgrad og særdeles spesielle
karakter tilsa at gjerningsmannen burde identifiseres for
allmennheten."

Redaksjonell
Årsrapport
PRISER
MBL Årets mediepriser - utdelt i mai 2012:
• Godt journalistisk håndverk i dekningen av
terrorangrepet 22. juli 2011:
Bergensavisens forside 26. juli 2011.

2012
Solid Redaksjonell Årsrapport fra BA. 16 sider med
eksempler, statistikk og analyser.

17

Bok & samfunn
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Bok&samfunn

Nettadresse

bokogsamfunn.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

0

Frekvens

"Bok & samfunn er fagbladet for bokbransjen. Bladet er redaksjonelt
uavhengig, og drives etter Redaktørplakaten."

Fagblad

Opplag - papir

2000

Lesere - papir

5000

Brukere - nett

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Dag H Nestegard

1800

Oppdrag utført:
”Ny boklov. Dette er den viktigste saken for
bok-bransjen for tiden, og vi har dekket den tett. At vi
har brukt betydelige redaksjonelle ressurser på dette, ser
vi tydelige spor av også i de mer generelle riksmediene. Vi
blir ofte sitert av riksmediene, men når det gjelder boklov
er vi særlig mye sitert. Vi har søkt å få frem alle sidene
ved debatten om boklov, og mener i all beskjedenhet at vi
i så henseende har gjort en anstendig og viktig jobb.”

Bok&samfunn
www.bokogsamfunn.no

fagbladet for bokbransjen

134. årgang

1
2013
16. januar

Foto: Ilja C. Hendel

Når kommer bokloven?

Kulturministeren begynner
å få dårlig tid side 20
•
•
•

Notabene sendt til skifteretten 8
Gyldendal utklasset alle i julesalget 11
Vårens bøker 35

Førstesideoppslaget i Bok & samfunn 16. januar 2012.
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Oslo

Bygdeposten.
Nettadresse

bygdeposten.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

"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

Vikersund
0

Frekvens

Fådagersavis

Opplag - papir

6500

Lesere - papir

19000

Brukere - nett

3500

Det offisielle VM-programmet er laget av

Ansvarlig redaktør Knut Bråthen

Oppdrag utført:
”I forbindelse med VM i skiflyging i Vikersund laget
Bygdeposten et stort bilag. Arrangementet ble besøkt av
nær 70 000 mennesker som omkranset sletta i verdens
største skiflygingsbakke fire hele dager til ende. På denne
måten ga avisa et solid bidrag som en aktiv deltaker i
lokalsamfunnet. Skiflygingsmiljøet i Vikersund favner
folk fra mange steder, men hovedtyngden av de mange
tusen frivillige er fortsatt lokale og fra Bygdepostens
nedslagsfelt. Selv om vi var sterkt delaktig i å bygge
opp forventningene i bilaget, var avisen bevisst sin
rolle som samfunnsaktør og opptrådte på ingen måte
som mikrofonstativ for arrangøren. Det er en hårfin
balansegang, som jeg er stolt av at avisen mestret på en
god og profesjonell måte.
Det er viktig for en lokalavis å være en bidragsyter i
lokalsamfunnet når det er store lokale begivenheter som
slike arrangementer er. Det er med å bygge relasjoner til
leseren, som vi også nyter godt av vårt arbeid til daglig.”

Kongen
av Vikersund
... enn så lenge
Johan Remen Evensen var kongen av
Vikersund i fjor da han hoppet bakken ned.
I år skal det være mulig å hoppe enda
lenger. I tillegg har det skjedd flere store
endringer i anlegget, som skal ta imot
nærmere 40 000 tilskuere under VM.

VM-PROGRAMMET
Storslått
åpning

Store St. Hans-vyer

Det slås på stortromma når VM
åpnes med brask og
bram i Vikersundgata 23. februar.

Albert Kr. Hæhre har hatt en
stor betydning for utviklingen
av Vikersund Hoppsenter. Han
deler æren med hele bygda og
har vyer om å kunne arrangere
St. Hans-hopp foran 40 000.

SIDE 8

SIDE 32-34

Byr på fantastisk utsikt
“Vingen” blir prikken over i-en i anlegget.
SIDE 30-31

UTVIKLING
"Vi har fått ny design og nytt redaksjonelt
sideproduksjonssystem."
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Dagbladet
Nettadresse

dagbladet.no

Klagesaker til PFU

27

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

3

Frekvens

"Uavhengig og riksdekkende organ for frisinnet og framskrittsvennlig
politikk i nasjonalt, sosialt og økonomisk henseende."

Dagsavis

Opplag - papir

88539

Lesere - papir

336425

Brukere - nett

Redaktørens
tilbakeblikk

SIDER

"5. januar 2012 avslørte Dagbladet at Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet (BLD) under
Audun Lysbakkens ledelse hadde bevilget 154 000
kroner til en undergruppe av SVs ungdomsparti. Saken
skulle bli dominobrikken som for alvor satte habilitet
på dagsorden i norsk politikk. Seks uker etter vår første
sak hadde Lysbakken og flere av hans nærmeste politiske
medarbeidere gått av. En departementsråd gikk av to
dager seinere.
Både Lysbakken og Jonas Gahr Støre måtte forklare
seg overfor både offentligheten og Stortingets kontrollog konstitusjonskomite. Hele regjeringen og fritilskudd
på totalt 85 milliarder kroner fra alle departementer ble
gransket som en direkte følge av saken. Sakskomplekset
utløste gjennom året flere kontrollhøringer i Stortinget.
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SMIL

Foto: Alex Herron/Eccentric Music

Fredag 24. februar 2012

SIDE 18 OG 19

S
EXsymbolet

Foto: Stella Pictures

Alexander
Skarsgard

vil hjem

Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

Foto: Scanpix

det perfekte

Oppdrag utført:

"Dagbladet fikk i 2011 tilgang til flere e-poster som
i detalj beskriver doping. Det ble påstått at forfatterne
var treneren Petar Vukicevic og en av hans kontakter.
Vukicevic bekreftet selv i et åpent intervju at han hadde
skrevet e-postene, men hevdet at alt om aktiv doping var
lagt inn av ekskona i ettertid. Etter å ha sjekket saken i
flere land, samt fått oversatt e-postene og sjekket med
eksperter i utlandet, valgte Dagbladet å publisere i 2012.
Vukicevic fikk ikke fornyet kontrakten i Norges
Friidrettsforbund, og Antidoping Norge innledet en
omfattende granskning.
Dagbladet ble klaget inn til Pressens faglige utvalg,
men ble frikjent."

1213000

ENDELIG HELG 104
FREDAG
Slik får du

Sjefredaktør John Arne Markussen

UTFORDRING:

Langkaia 1, Oslo

Nr. 54. Uke 8. 144. årgang. Løssalg kr 20,00 ¤ 3 utenfor Norden

PENGEROTET
Tones
sjokkvideo

– Ikke lett

Lysbakkens
rådgivere
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SIDE 4, 5, 6 OG 7

Les den avslørende
e-posten SVs kronprins sa ikke fantes

Dagbladets førsteside 24. februar 2012.
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MANDAG 12. NOVEMBER 2012

KINIVSLAGSMÅL: To
menn ble i går skadd i
et knivslagsmål på Dovre
asylmottak på Dombås i
Oppland. Politiet kunne i går
ikke si noe om hvorfor de to
mennene barket sammen.
Ingen andre var involvert i
slagsmålet, og det var vitner
til stede som politiet skal
snakke med.
(NTB)

MANDAG 12. NOVEMBER 2012

«Alle» tror på høye boligpriser
Ni av ti nordmenn tror
på fortsatt rekordhøye
boligpriser.
Bare åtte prosent tror på
fall i boligprisene slik de
fleste europeiske land
opplever.
Adm. direktør Idar
Kreutzer i Finansnærin-

Norsk
trenerprofil:

gens Fellesorganisasjon
(FNO) minner om erfaringene fra 2007 og
2008 da boligkjøperne i
kjølvannet av finanskrisa
og en brå renteoppgang
opplevde at boligverdien
var lavere ett år seinere.
– Vi vet at uventede

SYDENJUL: Rundt
300 000 personer reiser i
år utenlands i forbindelse
med jula. Solhunger etter
møkkasommeren, men også
mange fridager i julehøytida
og sterk krone, driver dem
ut av Norge. Det er Virke
som anslår en ny oppgang i
antall julereiser, basert på
omsetningstall fra medlemsbedrifter.

Politi skjøt sverdmann

Svensk politi åpnet seint
lørdag kveld ild mot en
mann som gikk og viftet
med et sverd i sentrum
av Stockholm.
Mannen, som er i 25årsalderen, ble truffet i
armen og deretter overmannet, skriver avisa
Expressen.

hendelser raskt kan
påvirke boligmarkedet,
sier Kreutzer, og peker
på at stigende økonomisk uro i Europa, fall i
oljeprisene og renteoppgang kan være faktorer
som bidrar til å trekke
boligprisene ned. (NTB)

– Mannen er nå kjørt til
sykehus for behandling.
Han hadde det ikke bra
rent psykisk, og etter hva
jeg fikk høre var han også
påvirket. sier Mikael Ericson ved politiet i Stockholm. Ifølge Ericson truet
mannen flere taxier og
folk var i området. (NTB)

– Jeg foorhørte meg om

RBUDTE
FOR
TOFFER
ST

Trenerprofilen Petar
Vukicevic innrømmer at han har
forhørt seg om
veksthormoner og
testosteron. – Det
er helt naturlig,
mener han.

DOPING
Espen Sandli

esan@dagbladet.no

– Helt naturlig

Dagbladets oppslag om Vukicevic-saken 12. november 2012.

REAGERER: Toppidrettssjef
Jarle Aambø ved Olympiatoppen

Tekst: Torgeir P. Krokfjord

Han refererer til e-poster han
sendte til en profilert, europeisk
friidrettstrener
i
perioden
2001–2003.
Dagbladet har den aktuelle epostkorrespondansen, der Vukicevic og den andre treneren diskuterer veksthormon, dopingtester og testosteronplaster.
E-postene er sendt fra adressa
vukicevi@online.no, som i perioden ble disponert av Petar Vukicevic og hans daværende kone.
«Jeg har et spørsmål angående veksthormon.», heter det i
en e-post sendt fra Vukicevic
til den europeiske topptreneren i 2002.

Foto: Bjørn Langsem
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tpk@dagbladet.no

Idrettsverdenen rystes av dopingavsløringene i sykkelsporten,
der også norske Steffen Kjærgaard
har innrømmet doping. I etterkant har det oppstått en heftig debatt om hva idrettsutøvere og trenere bør gjøre. Seinest torsdag
gikk Svein Arne Hansen, leder i
Norges friidrettsforbund, ut og ba
om at dopingreglene skjerpes.
Petar Vukicevic er en av
Norges mest kjente og profilerte friidrettstrenere. Han bekrefter overfor Dagbladet at
han har forhørt seg om forbudte stoffer.
– Jeg har en kamerat som også
er en kjent trener. Jeg har spurt
ham om enkelte ting. Jeg husker
ikke helt nå, men jeg vet at det var
snakk om enten veksthormon eller testosteron, sier Petar Vukicevic til Dagbladet.

Veksthormon

FORHØRTE SEG: Petar Vukicevic er en av Norges mest kjente og profilerte friidrettstrenere. Han bekrefter overfor Dagbladet at han har forhørt seg om forbudte stoffer.

Nyhet

FUNNET:
En 42 år gammel
mann som lørdag ble
meldt savnet i fjellet i
Kvinesdal i Vest-Agder, ble i
går funnet i god behold. Han
hadde tilbrakt natta på ei
hytte. Han hadde gått seg
vill selv om han er lokalkjent i området.
(NTB)

– Jeg spurte ham, selvfølgelig, det
er helt naturlig at folk spør om
ting, sier Petar Vukicevic til Dagbladet.
– Hva var bakgrunnen din
for å spørre om dette?
– Absolutt alt som pågår i dagens trening, som gjelder trening
og andre ting, opptar hver trener.
Men én ting er at det opptar deg,
en annen ting er at du skal bruke
det, sier Vukicevic.
– Jeg garanterer deg at alle trenere i verden vet veldig mye om
bruk av for eksempel veksthormon, steroider, Gud vet. De vet
det, men de fleste normale trenere bruker det ikke. I Norge er det
selvmord. Bruker du det er du ferdig. Blir du tatt, er du ferdig.
– For det er forbudte stoffer
det er snakk om her?

BER OM SPØRSMÅL: Anders
Solheim, leder for Antidoping
Norge
– Så klart er det forbudte stoffer, det er riktig, svarer Petar Vukicevic.

Konfronterte
Toppidrettssjef Jarle Aambø ved
Olympiatoppen reagerer på det
Petar Vukicevic innrømmer.
– Det her er en helt unaturlig
kommunikasjon, og er ukjent
for oss. Det er ikke vanlig at
trenere rådfører seg på denne
måten, sier Aambø til Dagbladet.
Toppidrettssjefen bekrefter at
han har konfrontert Vukicevic.
– Da Dagbladet presenterte
meg for dette, hadde jeg en samtale med Vukicevic om påstandene som framkom fra Dagbladets
side. Jeg uttrykte min tydelige
holdning til temaet, sier Aambø.

Vil kontaktes
Vukicevic hevder overfor Dagbladet at alle trenere i verden vet veldig mye om bruk av for eksempel
veksthormon og steroider.
– Dersom trenere eller ledere har spørsmål om dopingmidler finner vi det naturlig at
de kontakter Antidoping Norge eller en annen antidopingorganisasjon, sier Anders
Solheim, leder for Antidoping
Norge, til Dagbladet.
Han understreker at han uttaler
seg på generelt grunnlag.
– Bør norske trenere stille
slike spørsmål?
– Har de spørsmål om doping
finner vi det naturlig at de kontakter Antidoping Norge og stiller
de spørsmålene, sier Solheim.

– Ikke gunstig
Dagbladet har kontaktet den europeiske treneren som Vukicevic
korresponderte med.
– Hva jeg og Petar diskuterer
har dere ingenting med. Dette er
ikke gunstig for meg, sier treneren
Petar kommuniserte med til Dagbladet på telefon.
Han nekter å besvare konkrete
spørsmål på e-post.

Redaksjonell årsrapport 2012

Utvikling:
"Dialog med leserne og produktutvikling under
terrorrettssaken:
Under rettssaken mot Anders Behring Breivik
lanserte Dagbladet en “terrorfri sone” på dagbladet.no. Vi
hørte av og til fra lesere og pårørende at det ble for mye
om saken i mediene. Den digitale grunntanken er å gi
brukerne flere alternativer, og med den “terrorfrie sonen”
fikk våre brukere et alternativ til den massive dekningen.
I forbindelse med rettssaken utviklet Dagbladet også
en såkalt multispiller på dbtv. Denne løsningen innebar
at brukerne kunne følge mange sendinger samtidig,
og at de selv kunne velge hvilket livekamera de ville se
stort og hvilket de ville ha smått. Multispilleren høstet
stor anerkjennelse i fagmiljøene både nasjonalt og
internasjonalt, og ble godt mottatt av seerne."
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TERROR-RETTSSAKEN

Tilbakemeldinger på Twitter:
«Jeg trodde ikke at jeg noensinne ville takke #dagbladet men,
takk for db/spesial. Kjempegodt
tiltak.»
Audun Lona
«Creds til Dagbladet som
holder en ABB-fri dag, det

trengs iblant»
Sondre G. Arnesen
«Hittil vinner @dagbladet
overlegent i rettssaksdekningen
med sin rettssaksfrie knapp.»
Anders S. Danielsen.

«Syns det er utrolig kult av
#Dagbladet å gi muligheten til å
filtrere vekk nyhetene om rettsaken dersom man ønsker.
#kred.»
Charlotte Haavik
«Syntes Dagbladets greie

med å kunne velge bort 22.
juli-saker er helt fantastisk. Flere
nettaviser burde kopiere dette.»
Erik Munch-Ellingsen
«UK news needs to do a Dagbladet.»
Ingrid Matts

RUTINERT: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth
Arntzen får gode skussmål.
Foto: Bjørn Langsem

WENCHE
ARNTZEN

GOD RESPONS
STOR INTERESSE: – Vi har fått veldig bra respons, sier sjefredaktør John Arne Markussen om terrorfri sone.

Foto: Torbjørn Berg

på terrorfri sone

– Det er en stor
interesse, og et stort
behov for den
terrorfrie sida,
sier Dagbladets
sjefredaktør John
Arne Markussen.

I forbindelse med den pågående
rettssaken mot Anders Behring
Breivik, lanserte Dagbladet.no
mandag en knapp øverst på nettsida, der leseren selv kan velge ei
alternativ forside.
– Når vi har muligheten til det
ønsker vi å tilby leserne ei førsteside som forteller noe om hva
som skjer utenfor Oslo tingrett
også, sier sjefredaktør John Arne
Markussen.
Den terrorfrie sonen er innført for å gi leserne et alterna-

tiv til den massive dekningen
av rettssaken.
Antall unike brukere av den
terrorfrie sonen ligger så langt på
mellom 60 000 og 80 000 daglig.
Totalt er antallet sidevisninger på
mellom 240 000 og 300 000.
Mellom sju og åtte prosent av
dem som bruker Dagbladet.no er
altså innom denne utgaven.

Ekstratilbud
– Det er med andre ord stor interesse for spesialutgaven, og vi har
fått veldig bra respons, og mange
gode tilbakemeldinger, sier Markussen.
– Vi registrerer at enkelte kommentatorer ser prinsipielle utfordringer med et slikt alternativt
tilbud fordi vi lager ei førsteside
uten den største og viktigste saken av alle. Nå vil vel ingen mene
at Dagbladet totalt sett under-

Såpass mange unike brukere hver dag i
«terrorfri sone» indikerer både at ideen er
god og at behovet er til stede.
Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk
dekker terrorsaken. Det vi gjør
med den alternative sida er nettopp å jobbe på nettets premisser.
Vi gir leserne enda et tilbud, enda
en valgmulighet, sier Markussen.
Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen, mener løsningen har dimensjoner ved
seg som ikke andre nettaviser
kan tilby.

– Prisverdig
– Såpass mange unike brukere
hver dag i «terrorfri sone» indikerer både at ideen er god og at behovet er til stede, sier han.
Nyhetsredaktør Jan Ove År-

sæther i TV 2 er prinsipielt
uenig i Dagbladets løsning.
– Det er vanskelig å se for seg
hva som skulle være viktigere enn
denne saken. Både at den blir
dekket journalistisk og at publikum får det med seg, sier Årsæther.
På Dagbladets ordinære nettside har trafikken de siste dagene
vært høyere enn tidligere i år, med
over én million brukere mandag.
Nett-tv er populært. Med
DBTVs multispiller kan du
følge tv-sendingene direkte
fra rettssalen, livekameraer innenfor og utenfor tinghuset og
egne studiosendinger.

REPORTASJE
Øystein Andersen
oan@dagbladet.no

Torgeir Krokfjord
tpk@dagbladet.no

Thomas Borgos Hjelle
tbo@dagbladet.no

Siril K. Herseth

Merete Landsend
mla@dagbladet.no

Linn Kongsli Lundervold
llu@dagbladet.no

Line Brustad

lbr@dagbladet.no

Leif Stang

Geir Barstein

gba@dagbladet.no

Espen Sandli

Thea Steen

fha@dagbladet.no

Sindre Granly Meldalen

bbo@dagbladet.no

Lars Thorvaldsen

Arve Bartnes

Ralf Lofstad

Halldor Hustadnes

Arnhild Aass Kristiansen

rlo@dagbladet.no

hhu@dagbladet.no

ths@dagbladet.no

Bjørn Bore

lst@dagbladet.no
lat@dagbladet.no

Anders Fjellberg

anders.fjellberg@dagbladet.no

Frode Hansen

skh@dagbladet.no
sindre@db.no

Anders Holth Johansen
ahj@dagbladet.no

esan@dagbladet.no

aba@dagbladet.no

h Rettens administrator
Wenche Elizabeth Arntzen
har oppgjøret med ondskapen i blodet. Hennes
bestefar Sven Arntzen var
aktor i landssvikersaken
mot Quisling. Quisling fikk
for øvrig dødsstraff, en
straffeutmåling Breivik i går
sa til retten at han ville ha
«respektert». Bestefaren
fikk også Knut Hamsun
innlagt på psykiatrisk sykehus under landssvikeroppgjøret. Det endte med at
den nazivennlige forfatteren
ble erklært utilregnelig.
h Wenche Arntzen omtales som rutinert, dyktig
og erfaren.
h Hun er via sitt medlemskap i Stortingets EOSutvalg med å kontrollere
landets hemmelige tjenester, deriblant PST. I etterkant av Breiviks drap- og
terrorhandlinger har det
vært rettet kritikk mot PST.
Under presentasjonen av
hoveddommerne 23. desember i fjor, avviste Arntzen at denne koblingen var
problematisk for hennes
rolle.
h Arntzen tok sin juristeksamen i 1986. Før det tok
hun grunnfag i filosofi.
h Ved siden av tingrettsdommerjobben, som hun
har hatt i fire år, er hun
meklingsmann hos Riksmeklingsmannen, og timelærer i etikk ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere
vært advokat og partner i
Kluge advokatfirma, advokat ved Regjeringsadvokatembetet, konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, dommerfullmektig i Larvik tingrett og
konsulent i Justisdepartementets lovavdeling.
h Hun er gift, bor i Oslo, og
har to voksne barn. 22. juli
2011 var hun på helgetur i
Hallingdal.

aak@dagbladet.no

Dagbladet lanserer terrorfri sone 19. april 2012.
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SUKSESS: Stolte medarbeidere har all grunn
til å feire. Økningen skjedde i et år der avisa
preget nyhetsbildet med debatter og kommentarer som satte dagsorden, tung dekning
av viktige nyhetshendelser og avsløringer.
Foto: Benjamin A. Ward

vært større
har aldri v
en gjennomsnittsdag ble vi lest av
I 2012 ble Dagbladet større enn noensinne. Påå en
a nesten halvannen million nordmenn.

Tekst: Pål Nordseth
pno@dagbladet.no

D

et viser årets Forbruker og mediaundersøkelse, som
gjennomføres
kontinuerlig gjennom året av Gallup for å kartlegge nordmenns medievaner.
Den offentliggjøres i dag.
Undersøkelsen viser at Dagbladet på nett, mobil og avis i
gjennomsnitt ble lest av
1 464 000 nordmenn hver dag.

Det er 94 000 flere enn i 2011.
Økningen skjedde i et år der
avisa preget nyhetsbildet med
flere debattinnlegg og kommentarer som satte dagsorden, tung
dekning av viktige hendelser
som Breivik-saken og forsvinningen av Sigrid Schjetne, og
avsløringer fra Audun Lysbakkens inhabile pengetildelinger til
Odd Nerdrums ukjente skatteinnbetalinger.
DET ER DE ELEKTRONISKE

plattformene som gir Dagbladet
vekst.

Av alle som leste Dagbladet
valgte 1,2 millioner nettutgaven,
336 000 papirutgaven og
429 000 mobil i snitt i fjor. De
elektroniske utgavene av Dagbladet vokser kraftig. Nettutgaven får 90 000 nye lesere i året
og har nå et jevnt lesertall hele
døgnet, med unntak av de mørkeste nattetimene. Mobilutgaven har på sin side vokst med
hele 71 prosent det siste året.
Papirutgavens opplag har en
svak nedgang.
– At man får flere lesere
totalt, men at papirutgaven

mister lesere, er en utvikling vi
har sett lenge. Det gir grunn til
bekymring fordi inntektene i
stor grad kommer gjennom
papirutgaven, sier førsteamanuensis Erling Sivertsen ved
avdeling for mediefag ved
Høgskolen i Volda.
– Man kan ikke leve av mange
lesere når de ikke betaler. Det
blir bare et pent tall å se på,
kommenterer Sivertsen, som
tror flere mediehus i framtida vil
kreve betalt for å gi tilgang til
elektroniske utgaver på forskjellige typer skjermer.

– Det er en tøff beslutning å
ta, og muligens lettere for
Schibsted-konsernet, som har
flere avistitler og kan ta en beslutning i fellesskap, sier Sivertsen.
DAGBLADETS PAPIROPPLAG

holder seg imidlertid forbausende godt i et fallende papiravismarked, og faller i andre halvår
2012 med bare 3 prosent. Det
gjør at Dagbladet tar en stadig
større jafs av det totale markedet for riksdekkende løssalgsaviser. Opplagstallene for norsk

Dagbladets redaksjonelle årsrapport 2012
19. februar 2013

presse, som også offentliggjøres i dag, viser en økning
på 0,1 prosentpoeng målt mot
hovedkonkurrenten VG i forhold til opplagstallene i 2011.
LØRDAGSUTGAVEN av Dagbladet står seg godt. Den ble i
fjor lest i snitt av 556 000, en
nedgang på bare 1 000 lesere
siste halvår.
Lørdagsbilaget Magasinet
hadde i snitt 575 000 lesere
hver uke – flere enn for ett år
siden. Det originale lørdagsmagasinet i norsk presse står

med andre ord fortsatt sterkt.
Søndagsutgaven av Dagbladet, som i fjor fikk en ny
featureseksjon, går fram med
1 000 lesere i samme tidsrom
og treffer nå 211 000.
– I Norge har søndagsavisene tradisjonelt hatt lavere
opplag enn på hverdagene,
noe som kan tyde på at det er
et potensial for salgsøkning
her. I England, for eksempel,
er søndag den største avisdagen, sier Helge Østbye,
professor i medievitenskap
ved Universitetet i Bergen.

Han tror Dagbladet vinner
på sin gjennomarbeidede
featurejournalistikk i helga.
– Dagbladets suksess i
helga minner om styrken i de
meningsbærende avisene,
som har stoff man ikke finner
overalt ellers. Det er vanskelig
å være riksdekkende nyhetsmedium når det er så mange
lett tilgjengelige kilder til
dette stoffet, men et originalt
stykke arbeid er det fortsatt
etterspørsel etter, sier han.

>>> Dagblad-døgnet

1 464 000 millioner lesere hver dag
DB Nett:
1213 000 (+90 000)
DB Mobil:
429 000 (+178 000)
DB Avis:
336 000 (-40 000)
Magasinet:
575 000
Mediehuset DB: 1464 000 (+94 000)

Den store journalistprisen for Magasinet-reportasjen
"Tomrommene".
Mediebedriftenes Landsforenings Unge-Lesere-pris
for magasinet Fredag
"Årets Mediepriser" i regi av MBL:
Årets Innovasjon for Spotify app
Gull for Årets Forbrukerside ("En kur for alt")
Sølv for Årets Magasin (Magasinet)
Bronse for Årets Nyskapning (God Torsdag)
Årets reportasjebilde
Tre sølvmedaljer og to hederlige omtaler fra Society of
News Design Scandinavia for design av flere nyhetssider,
deriblant førstesiden på ekstrautgaven 23. juli 2011.
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Dagsavisen
Nettadresse

dagsavisen.no

Klagesaker til PFU

1

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

" 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."

23303

Lesere - papir

96000

Brukere - nett

62000

31 sider NYE INNTRYKK
Fotballmamma
av
LØRDAG Lyden
for enhver pris
fløyel
SØNDAG
l ETTERTANKE side 22–23

l INTERNAsJONALEN side 38–39

l VIN side 44

LØRDAG 3. mARs 2012

ÅRGANG 127 UKE 9 NR. 54 LØssALG kr 25,-

BREIVIK-TILTALEN:

mange
drapsforsøk
utelatt

Møt barna
soM skal
kastes ut

22. JULI side 14–15

Den krympende
presidenten

De spiller fotball, går i barnehage og leker med andre norske
barn hver dag. mange er født her, de fleste husker ikke noe
annet enn livet i Norge. men regjeringen mener de må ut.

VERDEN 16–17

REPORTAsJEN side 30–35

«Årets Vasaloppet kan
gå rekordfort. Men det
handler om rå armstyrke.»
REIDAR sOLLIE side 63

Messerab

att

***

kr 1000

,-!

lling
er pr. besti
Rabatten gjeld på messen.
lles
og må besti
gjelder.
Spes. bet.

Velkommen til Reiseliv 2012
på Lillestrøm 2.-4. mars.
Besøk oss på stand C04-35 for mange
gode messetilbud.

3. mars 2012

18 sider KuLtur
Stilige Don!

5

Donald fagen skuffer
ikke nå heller

nYe
takter
side 25

på fredag

Ruller videre

5

mick Jagger (69)
og Rolling stones

PRISER
• Nyhetsjournalist Nina Johnsrud ble tildelt Stiftelsen
Fritt Ords Honnør for modig journalistikk.
• Dagsavisens musikkredaksjon Nye Takter, ved
journalist Geir Rakvaag, ble tildelt Bjellesauprisen av
22 FONO.

l
l
l
l

Musikk
helgeguide
Mat
Vin

fredag 12. oktober 2012

DAGENS MENING:

Årgang 126 uke 41 nr. 238 løssalg kr 20,-

oM 30 År:

nye storbyer
i akerhus
Minnesund og
sørumsand like store
som drammen?
saMfunn
side 12–13

nobel-Vinneren:

Denne åpne krigen skulle Rune Øygard
ha vært stor nok til ikke å kjempe.
Enten han er skyldig eller ikke.
LArS WESt JohNSEN side 2–3

KAN LoVLIG hA SEKS VÅPEN hJEMME

Ekstreme
islamister tar
jegerprøven

Mo Yan fikk
litteraturprisen

Med bestått jegerprøve
vil ekstreme islamister
lovlig kunne eie flere
halvautomatiske våpen.
flere som er i Psts
søkelys har vært på
kurs. kursholderen er
bekymret og ønsker nå
bedre kontroll. han har
varslet Pst.

kultur side 22–23

saMfunn side 6–7

Utvikling
"Med slagordet ”alt du trenger på den tiden du har”, har
Dagsavisen har vært gjennom en rivende produktutvikling,
og har snudd underskudd til overskudd."

Berit Riise

Hun ble slått, voldtatt og buet ut som hore. Fotballen
kom alltid først, uansett. PORTRETTET side 24–26

LYDHØRT
side 42–43

LEs OGsÅ:

Oppdrag utført:

”22. juli-rettssaken står fram som årets vanskeligste
sak å dekke, men det var likevel trusselsaken mot
journalist Nina Johnsrud som medførte de vanskeligste
beslutninger og avveininger internt. Hensynet til Ninas
sikkerhet og våre ansattes trygghetsfølelse måtte ivaretas
og veies opp mot allmennhetens informasjonsbehov,
politiets råd om ikke å identifisere vår egen journalist,
Ninas ønske om å stå fram med sin historie og hensynet
til en annen journalist i en annen avis som ikke ville
identifiseres i samme sak.”

Dagsavis

Opplag - papir

Sjefredaktør og adm. dir. Eirik Hoff Lysholm (kst) /
Kaia Storvik (i perm) / Arne Strand

UTFORDRING:

0

Frekvens

Redaktørens
tilbakeblikk
"Dagsavisen satte i en serie artikler søkelyset på
barn som har vokst opp i Norge og som regjeringen
ville kaste ut av landet. Forsiden "Møt barna som
skal kastes ut" lørdag 3. mars 2012 førte til ekstra stor
debatt. Reportasjen fortalte om 450 barn som hadde
fått avslag på asylsøknad, og skildret historiene til 30
av dem. Vi mottok en strøm av henvendelser fra lokale
støttegrupper, som kjempet for «sin familie», sønnens
lekekamerat, datterens skolevenninne. Kontrasten var
stor til oppslutningen om en svært streng asylpolitikk.
De mange enkeltskjebnene satt i system, ble imidlertid en
vanskelig sak for regjeringen."

Oslo

trakk seg fra
oslo-besøk

sVeits – norge:

I dag trenger
Drillo all den
flaks han kan få.

reidar sollie side 40–41

I Tyrkia varer sommeren lengst!
Viking Star Hotel & Spa
Bo førsteklasses i hjertet av Kemer. ALL INCLUSIVE.

3790,1 uke fra Oslo 26/10, 2/11.

12. oktober 2012

tyrkiareiser.no – 815 00 505

foto: Getty ImaGes/Istockphoto
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Drammens Tidende
Nettadresse

dt.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

Vår visjon:
"Vi skal bry oss og bevege alle i Drammensregionen hver dag."

Frekvens

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Drammen
0

Dagsavis
31213
84000
49000

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Geir Arne Bore

Oppdrag utført:
"Den saken som skapte størst debatt er saken
om Kolbergs maktbruk i Lier. Serien avdekket at
Martin Kolberg hadde tatt direkte kontakt med
kommuneadvokaten og rådmannen i Lier for å påvirke
en anmeldelse av hans stedatter for trygdemisbruk
i forbindelse med en av landets mest omfattende
BPA-ordninger for hennes multifunksjonshemmede
datter. En annen sak avdekket at flere ansatte i Lier
kommune hadde opplevd press fra Martin Kolberg for å
forbedre ordninger for barnebarnet, hvor han hadde vist
til sin politiske posisjon. Saken skapte stor debatt om en
politiker som Kolberg kan bruke sin makt privat på en
slik måte overfor en kommune og enkeltansatte, men
også om kommunen kan være åpen om en slik konflikt
med en av sine egne innbyggere.
Serien tok også for seg BPA-ordningen, som er
navnet på ordningen med personlige brukerassistenter
administrert av den funksjonshemmede eller av
familien."

Drammens Tidendes førsteside 7. desember 2012.

UTVIKLING
"I oktober ble produksjonen av Drammens Tidende
flyttet til et sentralt sideproduksjonssenter i Moss.
Samtidig fikk avisen ny design. Introduksjon av totalabonnement og betalt digitalt innhold på dt+ var en
sentral endring fra juni. Drammen NÅ ble introdusert i
november og erstattet DT Drammen."

PRISER
• Edda Medias innovasjonspris for lokal bloggportal.
• 2. plass i Eddas Medias journalistpris for Maktserien.
• Buskerud journalistlags Årets pris, Årets bilde, Årets
avisside, Årets kultur/featuresak, Årets snakkis.

Drammens Tidendes redaksjonelle årsrapport 2012
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Mediehuset dittOslo
Nettadresse

dittoslo.no

Klagesaker til PFU

1

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

0

Frekvens

"Selskapets formål er å utgi lokalaviser i Oslo. Avisene skal være
uavhengige av alle særinteresser og følge Redaktørplakaten."

Oslo

Dagsavis

Opplag - papir

235718

Lesere - papir

164000

Brukere - nett

80000

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Tore Bollingmo

www.mollerbil.no/ryen

Ny barsking som bestevenn!

Drivstofforbruk fra 0,57-0,86 l/mil. CO2-utslipp fra 150-199 g/km.

www.di ttosl o.no

L okal avi sen for

N O R D STR AN D

ØS TE N S JØ - S ØN D R E N OR D S TR A N D
TORSDAG 6. SEPTEMBER 2012

88. ÅRGAN G N R. 60

Enebakkveien154. Tlf: 24 03 23 00

FOTO: ØYSTEIN DAHL JOHANSEN

"Som Oslos største lokale mediehus lever vi i nær
kontakt med byens utfordringer fra dag til dag. Og
nyhetsåret 2012 satte oss på noen store prøver. Og nok
en gang viste både Oslo som by og våre bydeler hvilke
gode krefter som er klar til å slå ring om våre verdier og
hverandre.
To av de kanskje største prøvene i 2012 var rettssaken
etter 22. juli-angrepet og Sigrid-saken. Det er selvsagt
ingen glede forbundet ved å formidle nyheter om denne
type tragiske hendelser. Men som lokalsamfunnets lim
og lupe er det også vår rolle og fortelle disse historiene
fra vår by. Vi lærte at ved siden av ondskapen lever det et
sterkt samhold og mye omsorg for hverandre i vårt Oslo
og i våre bydeler."

vekjør
Se og prø
t Alltrack
nye Passa
.
r Bil Ryen
lle
hos Mø
En del av dittOslo

Oppdrag utført:

Sigrid Giskegjerde Schjetne
1996–2012

Hvil i fred,
hele Norges
nabojente
SIDE 2 (LEDER), 8 OG 9

Slik var lokalavisen Nordstrands Blads førsteside 6. september 2012.

UTFORDRING:
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”Sommeren 2012 eksploderte den så kalte romfolksaken i mediene. Mediehuset dittOslo har flere ganger
hatt saken på både leder- og kommentarplass i sine
publikasjoner. Vår ambisjon har vært å balansere
debatten i størst mulig grad, også gjennom vårt
egenproduserte kommentarstoff. Vår holdning til
problematikken har vært – og er – at ansvarlige
myndigheter må være sitt ansvar bevisst i forhold
til romfolket. Norge – og Oslo – er bundet av en del
internasjonale konvensjoner, samt nasjonal lovgivning.
Samtidig har det vært viktig for oss å la romfolket
selv komme til orde i våre spalter. Saken har vært
journalistisk utfordrende fordi det er mange hensyn
å ta. Løsningen er å bruke et mangfold av kilder og
la de berørte parter komme til orde i saken, selv om
meningene er mange og tidvis svært sterke."

10 ● NYHETER

Torsdag 22.November 2012

dittOslO.nO

Tok over tomme hus på Rødtvedt:

Okkuperte for romfolket

Tips oss: nett@dittoslo.no ■ Annonser: annonse@dittoslo.no ■ Distribusjon: distribusjon@dittoslo.no ■ Se våre eiendomssider: Side 31 til 53

I ett døgn fikk romfolket fra Sognsvann
et sted å bo på Rødtvedt. Det med hjelp
fra okkupantene i
Boligaksjonen.

Om lag førti romfolk ble kastet på gaten mandag morgen.
– Det er kaldt ute, og personene vi hadde med oss inn i
husene må nå finne et sted og
sove ute igjen. Det er ikke holdbart, sier Aurora.

– Hundset rundt

Camilla SvendSen

Bjønnulv Evenrud fra Folk er
Folk vil ikke kommentere metodene Boligaksjonen har tatt i
bruk, men mener de har hjertet
på rett sted.
– Romfolket blir hundset
rundt i økende grad. Det er helt
uverdig, sier Evenrud.
RØDTVET:
Søndag
– Om hver person
kveld okkuperte perbetaler femti kroner
soner fra Boligaksjohver ville de fått tak
nen et av tre tomme
over hodet. Jeg må
rekkehus på Rødtvet.
presisere at de vil beAksjonen har er ønske
tale dette selv. Vi ble
om å hjelpe romfolket
overrasket da vi tok
med tak over hodet.
SINT: Bjønnulv
Evenrud fra Folk en titt på Finn.no og
Statsbygg
fant ut at regnestyker Folk.
ket gikk opp. Femti
Talsperson for Boligaksjonen forteller at det er kroner hver i døgnet kan gi
Statsbygg som eier husene de dem en bolig med 13 kvadrat
per person. En av boligene vi
okkuperte.
– Husene har stått tomme si- fant var en villa på Bestum, sier
Evenrud.
den 2004, sier Aurora.
camilla.svendsen@dittoslo.no

ROMFOLK

VIL HJELPE ROMFOLKET: Boligaksjonen ønsker å hjelpe romfolk med tak over hodet. Her fra en
FOTO: MARIA INGOLFSDATTER RANDAHL
demonstrasjon i forrige uke.
Han sier at tømmingen av
leieren på Sognsvann og utkastelsen av de tomme boligene
bare er toppen av kransekaken.

– Et spill
– Alt presenteres som komplisert og vanskelig. Men det hele
er et politisk spill. Det brukes

enorme summer for å jage disse menneskene rundt omkring, mens byrådet finner opp
fantasihistorier om at dersom
de får anledning til å gå på toalett i Oslo, så vil det bli invasjon. Romfolket kommer ikke
hit for moro skyld, men for å
skaffe penger til familien hjem-

Oppslag i DITTOSLO.no 22. november 2012.

Fiat
Doblo
Størst, flest, best og
øker mest!
Fiat Doblo ble kåret til årets varebil i Europa i 2011,
og har det bredeste modellutvalget og den største
modellen med 4,2 m3. Doblo øker mest av alle og
nå lanseres også Doblo med plan. Alle Doblo utgavene har suverene spesifikasjoner med 1 tonn
nyttelast og utstyr som en personbil

fiat doblo
fra kr. 149.990,- eks mva

NYHET!

nå også med
automatgir

Nyhet!

PLANBIL

t
begrense
periode!

me, sier Evenrud. Han betegner situasjonen og kommunens håndtering av det som
forkastelig.
– Det er råttent og tragisk at
romfolket blir jaget rundt på
denne måten, i stedet for å ta
ansvar for mennesker i nød.
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Torsdag 25.okTober 2012
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4 om lokalaviser
Hvorfor er lokalavisene viktig for deg?

Den betyr mye. Nordstrand Blad er min
lokalavis og den leser
jeg hver gang den kommer ut. Det har jeg gjort
i mange, mange år.
OPPLÆRING: Nettsjef Christian Haksø lærer bort noen triks til
FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP
journalist Lars Weimoth.

Geir Lippestad, advokat

Det er en fin oppdatering en gang i uka på
ting som er såpass nært
at Aftenposten ikke
dekker det en gang.
Jonas Prangerød, pressesjef
Øyafestivalen

NYTT: Øystein Dahl Johansen, designer Christen Hvam og Henrik
FOTO: KARL A. KJELSTRUP
Meidell tar det nye designet i øyesyn.

GLAD REDAKSJON: Christian Haksø (t.v.), Sajid Awan, Anne Marie Huck Quaye, Hege Braaten, Tore Bollingmo, Lars Weimoth, Ellen Rønning, Cathrine Brynildsen, Pål Magnus
Tømmervold, Nina S. Olsen, Karianne Nygård, Øystein Dahl Johansen, Aina Moberg, Tone Granholt Henriksen, Magne Mellem Enoksen og Karl A. Kjelstrup. FOTO: BIRGITTE ØREN

● Bytter
til Mediehuset
dittOslo
«pusseropp»
opp»avisene
avisenemed
medny
nydesign
design ● Fortsetter
● Bytter
navnnavn
til Mediehuset
dittOslo
ogog
«pusser
Fortsettermed
med1212unike
unikelokalaviser.
lokalaviser.

– Detbeste
bestefra
fraOslo
Osloblir
blir enda
enda bedre
– Det
bedre
Velkommen til en
avis med helt ny
design. Og til
Mediehuset dittOslo.
OSLO: «Det som berettiger
foretagendet, er den omstendighet, at Aker aldri kan vente,
at Christiania-pressen kan afse
spalterum i nogen nævneværdig grad til stof som er af væsentlig lokal interesse for
Aker».
Dette var programerklæringen til Akersposten første redaktør,
høyesterettsadvokat
Thorstein Diesen, i 1905. Mer

enn 100 år senere har historien
ført oss frem til et av landets aller største lokale mediehus,
målt i leseroppslutning. Hver
eneste uke leser 168.000 Osloborgere avisene til Mediehuset
dittOslo. Kun Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og
Adresseavisen har lesere blant
de lokale mediehusene i Norge.

Store endringer
Oslo er en by med et stort medietilbud. Nær sagt det som er
av riksaviser, TV2, NRK, nettaviser, radio, ukepresse og fagpresse her til lands har sin base

eller store redaksjoner her. Aften har vært en regionavis for
Stor-Oslo, men legges ned som
avis ved nyttår. Lokalavisene
Oslo har i en årrekke vært det
eneste avis- og mediehuset
som har hatt hele Oslo og bare
Oslo som fokus.
Medievanene og medietilbudet er inne i store endringer.
Facebook, Google og Twitter er
store internasjonale aktører
som også er høyst tilstede i Oslo-folks hverdag. Folk flest leser mindre papir og mer på pc
og mer på mobil.
Det som ikke endrer seg er
folks behov og interesse for

nyttige i din mediehverdag.
Den siste tiden har vi blant annet lansert jobbtjenesten stillingiOslo, og i samarbeid med
leserne av skjeriOslo kårer vi i
høst Byens beste innenfor utvalgte kategorier. «Det beste
fra Oslo på ett sted» er slagordet til dittOslo. Nå håper vi å
bli enda bedre.
Nyheter og viktig journalistikk fra Oslos ulike lokalmiljøer
er fortsatt vår kjernevirksomhet. Skal vi oppnå vår visjon
om å «skape engasjement,
stolthet og omtanke for lokalmiljøet» og «være et senter for
lokalkunnskap» (Mediehuset

seg sterkest i møte med den
økte konkurransen. Våren 2010
lanserte vi nettstedet dittOslo,
høsten 2011 byguiden skjeriOslo. I løpet av et års tid har vi
nesten doblet trafikken og har
rundt 80.000 digitale brukere
hver uke.

Nyheter er kjernen
KURS: Journalistene må lære
seg helt nytt arbeidssett.
god og viktig journalistikk fra
lokalmiljøet. Derfor er det de
lokale mediene som har stått

Vi har ingen planer om å stoppe der. Stadig får vi innspill og
ønsker fra leserne og brukerne
om saker dere ønsker vi skal
skrive om og tjenester dere
savner hos oss. Vi må stadig
endre oss hvis vi fortsatt skal
oppfattes som relevante og

!

Vi håper du
liker den nye
avisen. God
fornøyelse!
AnsvArlig redAktør
tore Bollingmo

dittOslos visjon og verdier) så
må vi både oppfattes som viktige og engasjerende. Og noe
av det vi har opplevd størst engasjement for opp gjennom
årene er når vi kåret Årets navn
rundt om i Oslos bydeler. Denne type aktiviteter hvor dialo-

Jeg leser den ikke så
ofte, men den betyr
mye. Det er bra den
kommer ut.
Mohammed Fellah, VIF

gen med lokalsamfunnet står i
fokus skal vi selvsagt fortsette
med.

Mer moderne
Helt siden Orkla kjøpte Nordstrands Blad i 1998 har vi vært
konserneid. Fra i høst har vi
vært en del av nye Amedia.
Gjennom noen av Norges dyktigste avisdesignere har avisene i tidligere Edda fått en fullstendig «make over». Vi håper
du liker den nye avisen. Og at
du hver dag finner noe nyttig
eller engasjerende fra den flotte byen vår på dittOslo og skjeriOslo. God fornøyelse!

Vi lever alle våre liv
lokalt og det som skjer
i nærmiljøet er ofte det
viktigste for oss.
Lokalavisene er derfor
en viktig del av vårt liv.
Fabian Stang, ordfører

Slik presenterte Mediehuset dittOslo seg da det nye navnet ble lansert 25. oktober 2012.

UTVIKLING
"25. oktober 2012 redesignet vi hele avisen og endret
navn fra Lokalavisene Oslo til Mediehuset dittOslo. Vi
har ingen planer om å stoppe der. Stadig får vi innspill og
ønsker fra leserne og brukerne om saker de ønsker vi skal
skrive om og tjenester de savner hos oss.
Vi må stadig endre oss hvis vi fortsatt skal oppfattes
som relevante og nyttige i din mediehverdag.
Den siste tiden har vi blant annet lansert jobbtjenesten stillingiOslo, og i samarbeid med leserne
av skjeriOslo kårer vi Byens beste innenfor utvalgte
kategorier.
«Det beste fra Oslo på ett sted» er slagordet til
dittOslo. Nå håper vi å bli enda bedre.”

dittOslos redaksjonelle årsrapport 2012
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Nettadresse

fagbladet.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

0

Frekvens

"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)

Oslo

Fagblad

Opplag - papir

335000

Lesere - papir

500000

Brukere - nett

158000
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Redaktørens
tilbakeblikk

www.fagbladet.no

For medlemmer i Fagforbundet

Nr. 5 - 2012

Ansvarlig redaktør Kirsti Knudsen

Oppdrag utført:
”Reportasjen «Norge er kloakkversting» tar for seg
forfallet i norske kommuners avløpsnett. Få kjenner til
hvilke enorme verdier som forfaller under bakken og hva
som må til for å hente inn etterslepet på vedlikehold. (Det
vil med dagens vedlikeholdsinnsats ta 200 år å komme à
jour med eksisterende forfall).
Reportasjen belyser det samlede Norge under bakken,
både den enorme størrelsen på avløpsnettet og behovet
for vedlikehold.
Fagbladet utviklet samtidig et script på nett der
leserne selv kan se hvor mange kilometer med ledninger
som finnes i deres kommune, og i hvilke tiår de ble lagt.”

MÅ BYTTE
RØR FOR
MILLIARDER
Norge er kloakkversting

Forsidefoto: Dag Nordsveen

SIDE 8–13

•I flyktningers fotspor SIDE 14 •Kreativ omsorg SIDE 38

Fagbladets førsteside nr. 5 - 2012

UTFORDRING:
"Fagbladet hadde en rekke artikler på nett og papir
om Parat Omsorg AS, som hadde ansvar for seks
krevende pasienter som kommuner og bydeler betalte
millioner for. Da Parat Omsorg AS begjærte seg konkurs,
ble pasientene kastet ut med bare få timers varsel.
Gjennom omfattende research i offentlige registre, hos
domstolene og påtalemyndigheten, intervjuer med
tidligere ansatte, tilsynsmyndigheter, enhetsledere i
kommuner og bydeler, samt ledere i Parat, avdekket
artiklene hvordan offentlige millioner ble sprøytet inn i
en omsorgsinstitusjon som ble useriøst og meget kritikkverdig drevet. Det var utfordrende både å få kilder til å
uttale seg, og til å få tilsvar fra eier og drifter."
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SPEKULANT I OMSORG

KASTET
UT
pasienter på dagen

– En pølsefabrikk kan stenges med få timers
varsel. Men det er uhørt å behandle pasienter
som pølser. Den private institusjonenskulle ivareta
pasienter på vegne av samfunnet.

Krav om regulering

Parat Omsorg AS begjærte seg selv konkurs og kastet ut
alvorlig syke pasienter med få timers varsel.
– Opprørende. Sjokkerende. Uhørt. Sier bydeler og kommuner som har hatt pasienter på døgninstitusjonen.
– Ikke overraskende, mener tidligere ansatte.

Nestleder Mette Nord i Fagforbundet er opprørt.
– Denne sjokkerende saken
er en konsekvens av at
pasienter settes på anbud
som om de var en vare. Ingen
mennesker skal oppleve å
kastes ut av sine hjem uten
varsel. Spesielt ikke alvorlig
syke mennesker som virkelig
trenger forutsigbarhet.

Tekst: TITTI BRUN

F

em alvorlig syke langtidsbeboere ble
med få timers varsel kastet ut av
sine hjem. En torsdag ettermiddag
klokka fire låste Parat Omsorg AS
dørene etter å ha begjært seg selv konkurs.

Opprørende behandling
Etter det Fagbladet kjenner til, ble en pasient
fra Modum med hjem til en av pleierne. De
fire andre pasientene ble akutt overført til
andre bosteder. Det er bydelene Sagene og
Østensjø i Oslo som er ansvarlig for disse
pasientene.
– Dette er en sjokkerende måte å legge ned
en institusjon på, sier Eva Salomonsen, leder
for tiltakssenteret i bydel Østensjø.
Bydelsdirektør Knut Egger i Sagene bydel
har heller ikke noen gang hørt om en så øyeblikkelig stenging av en omsorgsinstitusjon.
Bydelene og Modum kommune vurderer å
forfølge saken rettslig.
Dårlig lovverk
Selv om både bydeler og Fylkesmannen i
Buskerud nylig hadde vært i kontakt med
Parat Omsorg, kom meldingen om at den
skulle stenges overraskende.
– Måten dette er gjort på, er under enhver
kritikk og går på rettssikkerheten løs. Det er
opprørende behandling av de mest vergeløse. Ingen får alvorlige likviditetsproblemer
i løpet av ett døgn, sier seniorrådgiver Ellisiv
Hegna hos Fylkesmannen i Buskerud. Hun

var ansvarlig for akuttilsynet ved Parat Omsorg i sommer.
Hun påpeker at det er kommunenes ansvar å sikre forutsigbarhet, men hun ser også
at kommunene ble satt i en vanskelig situasjon som følge av den plutselige stengingen.
Hvem som helst kan starte en omsorgsinstitusjon, det fins ikke lover som regulerer
det å opprette et selskap som legger inn
anbud på pasienter.
– Når det oppstår en sak som dette, blir det
tydelig at det er et behov for en rettslig
regulering. Det må politikerne merke seg,
sier Hegna.
Politisk ansvar
Libe Rieber-Mohn i Oslo Ap sier det er fullstendig uakseptabelt at behandlingstrengende mennesker ble kastet på dør.
– Én side av saken er at institusjonen
framstår som svært useriøs, en annen side er
at det sittende byrådet i Oslo nekter bydelene å etablere egne tilbud. Bydelene blir
tvunget ut på det private markedet. Anbudspolitikken fører til at det kjøpes tjenester der
de er billigst, men ikke alltid best.
Rieber-Mohn påpeker at det i denne saken
kan det se ut som verken kontroll eller oppfølging av bydelenes brukere har fungert
godt nok.
Fagbladet har på telefon og e-post bedt om
å få kommentarer fra Parat Omsorg, men har
ikke fått svar.
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mange stygge saker fått lover
som regulerer drift av barnevernet. Nå må det raskt
komme lover som sørger for

Farlig frislipp

DETTE ER SAKEN:
• Parat Omsorg AS i Nedre Eiker i Buskerud
var en privateid døgninstitusjon.
• Pasientene var på anbud, og kommuner
betalte millionbeløp for institusjonsplassene.
• Tidligere har Fagbladet skrevet om
institusjonen der 30 medarbeidere er
sparket eller har sluttet de siste par
årene.
• Eier, styreleder og daglig leder er Øyvind
Hornnæss.
• Han har flere konkurskarantener bak seg,
knyttes til skippersertifikatet som Kjell
Inge Røkke fikk trøbbel med, er innkalt i
forliksrådet på grunn av manglende utbetaling av lønn, og fikk en tingrettsdom
til forretningsdriften i 2011. Hornnæss
har anket dommen.
• Parat Omsorg skylder tidligere ansatte
og oppdragstakere lønn og honorar.
• Les alle sakene på fagbladet.no

Nord har aldri tidligere hørt
om at en døgninstitusjon er
begjært konkurs av eier og
stengt med så kort varsel.
– Det er totalt uforsvarlig.
Dette er en konsekvens av
privatiseringen av offentlige
institusjoner. Omsorg blir
butikk, drevet av profittjakt,
uten hensyn til pasientene.
Nord mener at Stortinget
må gripe inn ved at helse- og
omsorgsoppgavene tas tilbake i egen regi for å få
kontroll og forutsigbarhet.
Uansett må det rettslige
reguleringer til så ikke alle og
enhver kan starte slike
institusjoner.
I fjor åpnet regjeringen for
at private kan få investeringstilskudd for å bygge institusjoner for det offentlige.
– Denne saken viser hvilken
farlig vei politikerne har begitt seg ut på. Vi har etter

Nestleder Mette Nord.

at ikke flere pasienter sviktes
på denne måten, fastslår
hun.

Advarer mot
markedsbod
Statssekretær Kjell Erik Øie i
Helse- og sosialdepartementet peker på at kommunene må overvåke avtaler
med private.
– Saken viser utfordringen
når lokale folkevalgte bestemmer seg for å åpne omsorgstjenestene for aktører
som har profitt som et stort
motiv. Det viser at en bedrift
faktisk kan gå konkurs, noe
som ikke kan skje med en
kommunal institusjon. Det er
noe av grunnen til at regjeringen advarer mot å lage
marked av helsetjenesten,
sier Øie.
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UTVIKLING
”Årets nyskapning er Fagbladet Samfunn og økonomi som kom i to utgaver. Bladet er et samfunnsøkonomisk,
vitenskapelig tidsskrift med en egen fagredaksjon, ledet av professor Bjarne Jensen. Formålet med tidsskriftet er
kunnskapsutvikling og formidling av kunnskap gjennom fagfellevurderte, vitenskapelige artikler. Det skal fremme
debatt og styrke kommunikasjonen mellom forskere og yrkesutøver på ulike felt. Det skal stimulere til forskning og
bidra til at faglig politikk og beslutninger tas på kunnskapsbasert grunnlag. Samtidig skal det sikre at forskning når ut
til et bredt publikum.”
2 –2012

&

samfunn
økonomi

1–2012

&

• fanny Voldnes: folkevalgt
styring eller markedsstyring?
• stein østre: skattebetalernes
penger
• Hallvard Bakke: mytene
om den dynamiske skatte
politikken

samfunn
økonomi

• forretningsorienterte
regnskaper i new Zealands
sentralregjering
• fallgruver i gjennomføring
av planlagte organisasjons
endringer
• norske kommuner – noen
myter og realiteter

Bildetekst
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Fotoreportasjen

PRISER
Journalist Ola Tømmerås fikk LOFFs journalistpris
(LOs forening for Fagblad og Informasjon) for artikkelen
Til Norge på kontrakt, om sosial dumping av polske
arbeidere.
Fotograf Eivind Senneset (frilans) og Fagbladet fikk
hederlig omtale under utdeling av Fagpresseprisene for
foto fra fotoreportasje om ungdom på sommerleiren
Burn Camp.

Simen Almås (17) deltar på Burn
Camp for fjerde gang. De første årene
var han sjenert og usikker på egen
kropp. I fjor danset han på Norske
Talenter, i år er musklene enda større.

42 < Fagbladet 9/2011

BURN CAMP
• Konseptet ble startet av brannfolk i USA.
• Brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus og frivillige fra brannvesenet arrangerer Burn Camp Norge.
• Brannfolk på arrangementstedene bidrar med praktisk gjennomføring.
• Fagforbundet sponser Burn Camp Norge.
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Stiftelsen Erlik

Redaksjonell årsrapport 2012

Nettadresse

erlik.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU
Frekvens

"Stiftelsen Erlik skal være de marginaliserte gruppers talerør og
synliggjøre deres problemer. Stiftelsen har til formål å gi ut magasinet
=Oslo og andre magasiner, for å fremme engasjement og selvhjelp
blant rusmisbrukere, hjemløse og sosialt utstøtte..." (Fra formålspar.)

Opplag - papir

Skippergata 14, 0152 Oslo
0

Magasin
40000

Redaktørens
tilbakeblikk

Kampen om het sand
Det er oljefeber i Canada. Men verdens mest kontroversielle energiutvinning
skaper splid. Indianere står mot storkapital og miljø mot stat.

Ansvarlig redaktør Anlov Peter Mathiesen

TEKST: ANLOV P. MATHIESEN FOTO: DIMITRI KOUTSOMYTIS

Den canadiske stat hadde en
utfordring. Unikt store oljereserver hadde fått et dårlig rykte.
Etter snart tretti års drift var tjæresand blitt upopulært. Utenlandske selskaper kviet seg. Smarte
statlige hoder innså noe enkelt:
energiskatten måtte ut i dagslys,
og omdømmet var nøkkelen til
verdens industrielle hjerter. En
arbeidsgruppe ble nedsatt tidlig
på 90-tallet: ’Miljøsvineri’ ble til
’klimautfordring’, og ’tjære’ ble
til ’olje’. I oljeselskapenes øyne
gikk produktet fra ’spennende’ til
’uunngåelig’. Resten er historie.
Vel, ikke helt. Historien er så
vidt igang, og det er den du skal
få et innblikk i nå.

Oppdrag utført:
"Reportasjetur til oljesandutvinning i Canada. Denne
saken var et ledd i årets ambisjon om å investere tyngre
i saker enn tidligere. Historien har også elementer
av marginaliserte gruppers kamp mot overmakt og
hjemløshet og utstøtte grupper. Som passer godt inn i
vårt publiseringsmandat.”

– Staten ønsket å selge olje
til verden, som Canadas nasjonalskatt. Men det var ikke bare
navnet de endret. Det ble skapt
insentiver for investeringer. Det
er en dyr bransje med store finansielle byrder. Noen av de byrdene ble fjernet eller redusert. Da
kom også investeringene raskt.
De sa: «La oss få 1 million fat ut
av oljesanden innen 2020.» Det
målet nådde vi 16 år før skjema,
i 2004, forteller Jennifer Grant.
Hun er oljesand-direktør ved
tenketanken Pembina Institute,
en miljøorganisasjon og en av de
mest anerkjente canadiske kompetansebankene på energi- og
miljøspørsmål.
– Tilbake på 1990-tallet var det
kun 3-400 000 fat per dag. Idag
20

”Vi utvikler produktet, og 2012 samt overgangen til
2013 representerte vår største redaksjonelle endring i vår
korte historie. Vi sluttførte en 3-årig prosess med å gå
fra lokale utgivelser til en felles publikasjon for alle våre
utsalgssteder og byer. Nå kjøper du det samme produktet
om du handler fra en selger på Hamar, Tønsberg,
Drammen, Oslo eller Fredrikstad.
Samtidig med denne omleggingen tok vi en redesign
på layout, endring av logo samt endring av selve navnet.
Endringene har utløst en planlagt satsing på journalistisk kvalitet som er helt unik i gatemagasin-bransjen,
både her og internasjonalt.”

PRISER
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Barack Obama kaller den for
«Skitten olje», EU vurderer å forby den, EUs klimaminister mener
oljeminister Ola Borten Moe lyver. Miljøbevegelsen er i harnisk.
Oljen fra sand vekker sterke følelser. Eller tjære, som man pleide å
si. Og som miljøaktivister fortsatt
insisterer på å kalle det.
– Vi har valgt å bruke tjæresand fordi det er det opprinnelige ordet. Og konsistensen er
jo veldig nærme asfalt, så det er
noe av poenget, sier Ragnhild
Elisabeth Waagaard, klima- og
energirådgiver i WWF. – Nå har
de begynt å bruke begrepet Forbedret Olje i stedet. Så vi tenker
at det er greit å bare holde seg til
det opprinnelige navnet.
Du har antageligvis hørt om
oljesand. Etter at den norske stat
investerte i produktet, har det
vært noe dekning i norske medier. Men forsvinnende lite i forhold
til hvor omfattende prosjektet er
og hvor viktig det er for de største
energiselskapene. Oljemengden
er verdens nest største, med sine
reserver på inntil 2500 milliarder
fat. Alle nevneverdige oljeselskaper er inne. Statoil er en liten
aktør innen oljesand, men deres
arealer dekker likevel et område
som tilsvarer Jotunheimen. Hele

oljesand-prosjektet tilsvarer omtrent Norge sør for Trondheim.
Kort fortalt er oljesanden sand
eller sandstein som inneholder
hydrokarboner i form av tung
råolje, tjære eller bitumen, som
brukes til asfalt. De grunne tjæresandforekomstene kan brytes i
dagbrudd der man fjerner overflatelaget. For størstedelen av
forekomstene som ligger dypere
under overflaten, vil man kunne
injisere ned varm vanndamp,
slik at olje og flytende bitumen
kan pumpes opp. Dette kalles in
situ og er slik Statoil opererer.
Altså ikke gruvedrift, slik det er
gitt inntrykk av gjennom norske
medier i flere år.
Vel ankommet Canada er vår
oppgave egentlig enkel, vi ønsker
svar: Er det sant at oljesand-produksjonen er så ille som urfolk,
miljøforkjempere og humanitære
organisasjoner hevder? Eller er
det slik selskapene, Statoil og den
norske regjering hevder, at dette
både er forsvarlig og helt nødvendig for verdens energibehov?
Svarene avhenger av hvem som
lønner deg.
Pengekrevende bygg, kraftige menn. Edmonton er amerikas nordligste millionby, og fikk
tilnavnet Oljebyen på 1940-tallet, da energiproduksjonen for
alvor satte fart her. Hockeyen
hører også med, og gjenspeiles

ved hanndyrenes unormalt store
kroppsvolum. Det er mange av
dem, og de er store som trær.
Wayne Gretzky spilte for byens
storklubb Edmonton Oilers. Mindre anerkjente, men mer norske
Patrick Thoresen, spilte i klubben
i 2006-08. Nok hockey.
Edmonton er en av verdens
ledende oljebyer og hovedstad i
provinsen Alberta, som rommer
verdens nest største oljereserve,
kun slått av Saudi-Arabia. Ressurs-estimater er ingen enkel eksakt vitenskap, men ekspertene
enes: Alberta er stedet. Innen få
år er Canada i verdenstoppen på
energi.
Men selv om Edmonton er provinshovedstad og har tatt navnet
Oljeby, er det Calgary som gjelder i 2012. Sørlig kjøring tar oss
til stedet der de multinasjonale
selskapene liker å holde til.
Downtown Calgary, i hjertet
av skylinen. Motebutikker og
fasjonable restauranter. Glansede forretningsbygg og eldre
fireetasjede teglsteinsbygg. Som
et New York i miniatyr. Her har
energikonsernene plassert seg.
Vi passerer dem alle, Shell, BP,
Suncore, Syncrude, Exxon. Og
Statoil.
Speilskarp himmelskraper. 36
etasje, hvitt, rosa, veldesignet og
med en utsikt du forbinder med
multinasjonal storkapital. Norsk
kunst på veggene skulle visstnok
21

Utvikling

• Fagpressens fotopris, Dimitri Koutsomytis
• Fagpressens journalistpris (hederlig omtale), Asle Toje,
«Sex, Dop og Videofilm»
• Gullsnitt arkitekturprisen (Bronse), Dimitri
Koutsomytis, «Diagonale vandringer»
• Årets redaktør (OR), Anlov Peter Mathiesen
• Årets meningsbærer (OR) (nominert), Anlov Peter
Mathiesen

er vi oppe i 1,7 millioner.
Grant og mange med henne
mener nettopp tempoet også er
årsaken til alle problemene.

Stiflesen Er lik med ny magasin-logo.

Fjuken
Nettadresse

fjuken.no

Klagesaker til PFU

1

Utgivelsessted/hovedkontor

Bismo, Skjåk

Fellelser i PFU

" Fjuken er politisk uavhengig og skal vere ei rein nynorsk avis."

0

Frekvens

Fådagersavis

Opplag - papir

3921

Lokalavisa i Ottadalen

SETTEPOTETER

Vi har bra utvalg i settepoteter!

www. ottadalen.norgesfor.no
Avd. Lom 61 21 18 20 Avd. Vågå 61 23 70 72

Nr. 17 -24. årgang

Satsar på
kunsten

Erlend Flaten frå Vågå er
eit stort fotballtalent. Nå
har han fått stipend frå
Diadora og Vågå idrettslag.

Jon Torkveen har sendt
165 underskrifter mot
omtakseringa i Lom
kommune.

aktuelt

Laussal kr.20,-

Talentstipend

sport

Bjørn Krey busette seg i
Lom i oktober i fjor. Målet
er å leva av målarkunsten.

aktuelt

Trygg heime
Side 3

Side 15

Side 8

Vi utfører alt innen:
• Sterkstrøm
• Svakstrøm
• Rørlegging
• Varmepumper
• Jordvarme
• Ved- og flisfyringsanlegg

Ansvarleg redaktør Asta Brimi

Oppdrag utført:
”Å bu heime lengst mogleg er eit ynskje for dei alle
fleste eldre og sjuke. I 2012 tok Vågå kommune i bruk
ny teknologi som skal hjelpe til med dette. Som den
fyrste i Norge og verda elles, fekk 86 år gamle Gunhild
Løchen innstallert eit trådlaust system som skal vere
med og passe på henne. Systemet varslar om komfyren
står på, held orden på avtaler og kan melde om fall og
uhell. Systemet kan programmerast for ymse funksjonar
tilpassa den einskilde brukar.
- Dette gjer at eg kan bu heime, seier Gunhild
Løchen.”

Registrert el-installatør - godkjent rørlegger

2680 Vågå • Telefon: 61 23 24 40
Faks: 61 23 24 41 • www.proel.no




  






 


Gunhild Løchen på Valbjør har teke i bruk ny teknologi som gjer at ho kan bu
heime så lenge som mogleg. Vågå kommune var i fjor haust fyrst ute med å ta i
bruk denne teknologien innan eldreomsorg. Nå har dei fått internasjonal pris for
den innovative løysinga.

Side 4-5

ÅPNINGSFEST!

lørdag 5.mai kl 11.00

Vi reåpner

Expert Lom og Expert Vågå
fredag 4.mai!

Ta 3 betal for 2

Uslåelige åpningstilbud!

fredag 4.mai og lørdag 5.mai
kjøpeutbytte

Se annonse inne i avisen!

2 etage
Klær & Sko

3. mai 2012

UTFORDRING:

Lokalavisa i Ottadalen

FROSTVÆSKE

Antifreeze 4l konsentrert

kr 129,-

www. ottadalen.norgesfor.no
Avd. Lom 61 21 18 20 Avd. Vågå 61 23 70 72

Torsdag 11. oktober 2012

Frå minus til
millionoverskot
aktuelt

Kirkestuen Transport AS i
Lom har hatt fleire tunge
år, men nå har situasjonen
snudd.

Side 3

sport

Nr. 38 -24. årgang

Laussal kr.20,-

A-avis

”Den hittil største utfordringa vi har hatt som
lokalavis fekk vi med Øygardssaka hausten 2012. Her
vart vi i ei særstilling. I små lokalsamfunn kjenner alle
kvarandre, og slik var det og i denne saka. Ordførar
Øygard er frå Vågå, den fornærma jenta er frå Skjåk,
samstundes som ordføraren i Skjåk er bror til Rune
Øygard. Vi i Fjuken kjenner dei aller fleste av dei som
var i vitneboksen, den tiltala og fornærma og deira
familiar. Her laut ein vere varsam, samstundes som vi
skulle utføre samfunnsoppdraget og gje lesarane våre
informasjon til kvar tid. Vi skulle informere, men ikkje
synse og spekulere. Vi skal leve vidare i Ottadalen også i
tida som kjem.”

A-avis

Redaktørens
tilbakeblikk

Torsdag 3. mai 2012

Mange
protestar

Siste kamp

Tøff jente

Marvin Flaten avslutta
karrieren i Lomstrøya etter
507 kampar.

Fem år gamle Mia
Hånsnar prøvde
traversen til Ronny
Nestvold i Aktiv i Lom.

Side 14

kultur

Vågå held pusten

Side 16

Vi utfører
alt innen:
• Elektrisk
installasjon
• Innbrudd- og
brannalarmanlegg
• Radiosamband
• Varmepumper
• Datanettverk
• Videoovervåking
• Landbruksalarm
• Nødlysanlegg
• Adgangskontroll

Registrert el-installatør

2680 Vågå • Telefon: 61 23 24 40
Faks: 61 23 24 41 • www.proel.no





5995,-



 


Rettsaka mot Rune Øygard starta tysdag i Sør-Gudbrandsdal tingrett
på Lillehammer. I Vågåmo er det merkeleg stille om dagen.

Side 4 og 5

PRISER

 




 

Miks fritt blant
60 produkter i alle
våre kjeder!

• Arve Danielsen mottok Oppland Journalistlag sin pris;
Heiderleg omtale; for godt foto i 2012.

Coop Prix Skeimo
tel. 612 14 065 Bismo, 2690 Skjåk

11. oktober 2012
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Fredriksstad Blad

Redaksjonell årsrapport 2012

Nettadresse

f-b.no

Klagesaker til PFU

1

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

0

Frekvens

" Mediehuset Østfold AS skal utgi Fredriksstad Blad som en politisk
uavhengig avis. Avisen skal bygge på og fremme et konservativt
grunnsyn, basert på uavhengighet av politiske partier, grupperinger og
særinteresser." (Fra formålsparagrafen)

Dagsavis

Opplag - papir

53000

Lesere - papir

20052

Brukere - nett

Redaktørens
tilbakeblikk

Fredrikstad

46000

HELG

H E L G E M A G A S I N F O R F R E D R I K S S TA D B L A D, L Ø R D A G 1 8 . O G S Ø N D A G 1 9 . A U G U S T 2 0 1 2

Ansvarlig redaktør Erling Omvik

Oppdrag utført:
”2005: En historisk signatur. FFK og
eiendomsselskapet Værste inngikk avtale om bygging av
nytt stadion. Optimismen var stor.
2012: Dramatisk år for fotballklubben. Økonomisk
kaos, spillere selges, skatteskandale, ledere og klubb
er blitt bøtelagt, nye koster prøver å rydde opp.
Stadionutgiftene er et hett tema.
Supportere mener at hovedårsak til problemene er
at FFK må ut med flere titalls millioner kroner i året i
leie. Avisen går grundig inn i temaet. Etter redaksjonens
dypdykk i klubbøkonomi kan vi bringe helt nye fakta.
Leie, drift og renter koster 8-9 millioner kroner. Bredt
kildearbeid og grundig analyse i våre spalter endret
debattgrunnlaget.”

HER STARTER
STADION-BRÅKET
SIGNATUREN. Holmen 2005: FFK-leder Bjørn Jensen og Værste-sjef Thorbjørn
Holt undertegner avtalen som skal flytte rødbuksene fra det nedslitte anlegget
på Holmen og over i en ny tidsepoke på Værste. I dag – sju år senere – er det
SE SIDE 30–37
fremdeles sterkt delte meninger om hvor god avtalen er for FFK.

-

UTFORDRING:
8

”- Vi mistet vår lille gutt for en tid siden, skrev
Charlotte Dahlby Yrvum i e-post til meg. Hun fortsatte:
- Hvis man kommer fra sykehuset med en levende baby
og ønsker å fortelle det i avisen, tar dere ikke betalt.
Det kommer i spalten «Velkommen til verden». Vi som
opplever sorgen, må punge ut med flere tusen kroner.
Jeg trodde først det dreide seg om en klage på stive
annonsepriser. Men moren ville utfordre meg på svært så
innarbeidede avistradisjoner. Etter en tids dialog ble jeg
overbevist om at hun hadde rett.
I juli forklarte jeg bakgrunnen og skrev at vi starter en
ny redaksjonell spalte, under vignetten «Livet sloknet».
Her kan foreldre og andre nære pårørende publisere med
egne ord om hva som har skjedd. Det er å bryte et tabu."

30

FREDAG 20. JULI 2012

FREDAG 20. JULI 2012

MENINGER
Ansvarlig redaktør Erling Omvik.
Administrerende direktør Petter Chr. Saugstad.
er en fri avis som henvender seg til alle mennesker i Fredrikstaddistriktet. Avisens formål er å fremme et konservativt samfunnssyn. Vi ønsker å bidra til en konstruktiv utvikling av vårt lokalsamfunn, for å bevare det beste i det
bestående. I vårt arbeid opptrer vi på vegne av leserne. Det er derfor i både redaksjonens og
lesernes interesse at vår redaksjonelle virksomhet skjer uavhengig av eiere, politiske partier og
interessegrupper. Samfunnsdebatten er avisens viktigste begrunnelse, og våre debattspalter
står åpne for alle.

Våre kronikker har fast
format og skal inneholde
4000 tegn. Tilsvarende
for replikk er 1200 tegn. Antall tegn er medregnet
ordmellomrom.

Verden i bilder

Fortsett debatten på f-b.no
ved å bruke kommentarfeltet
under artikkelen.
Fortsett debatten i papiravisen
ved å sende mail til brev@f-b.no,
evt. brev til Fredriksstad Blad,
boks 143, 1601 Fredrikstad.
Brev publiseres med fullt navn
og adresse.

Fredriksstad Blad ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er
nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for
Pressens Faglige Utvalg, boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, telefon 22 40 50 40, faks 22 40 50 55.

Den australske golfspilleren Adam Scott er «helt på jordet» i sitt søk
etter ballen under British Open på Royal Lytham & St Annes-banen
nord i England.
FOTO: SCANPIX/REUTERS

Turister besøker Frognerparken som alltid på sommeren. En mann
kikker mellom bena på en av statuene mens to damer syns det er
veldig festlig.
FOTO: ANETTE KARLSEN, SCANPIX

Westfield Shopping Centre danner en innfallsport til London 2012
Olympic Park der anlegget ligger øst i London. Det er klart for storinnrykk som er ventet om en ukes tid.
FOTO: SCANPIX/REUTERS

Fakta viser at vi
under denne
regjeringen har fått
mindre politi i
operativ tjeneste,
mer kriminalitet og
lavere oppklaringsprosent.
JORULF E. LAABAK

FLERE BREV, SIDE 31

LEDER

Lærdom om
arbeidslivet
■ Når ferievikarene rykker inn i arbeidslivet, rykker LOs sommerpatrulje ut. Flere
hundre unge tillitsvalgte tråler arbeidsplasser over hele landet og snakker med tusenvis av ungdommer i sommerjobb, ikke
mindre enn 6303 bedrifter har i år fått slikt
besøk. Og nå foreligger sluttrapporten: Ved
17,9 prosent av arbeidsplassene vanket det
anmerkning for brudd på arbeidsmiljøloven. Dette er færre enn i fjor, men fortsatt
snakker man altså om nesten hver femte
arbeidsplass. Statistikken toppes av manglende eller mangelfull arbeidskontrakt, foran ulike former for brudd på bestemmelsene om arbeidstid, overtid og pauser.
■ For mange ungdommer er en sommerjobb det første møtet med arbeidslivet.
Dermed vil disse ukene gi nyttige erfaringer, om ikke nødvendigvis med jobbinnholdet i seg selv, så med arbeidslivet som sådant. Dette er lærdom som kan bety noen
fortrinn i forhold til dem som kommer rett
fra skolebenken til sitt første jobbintervju.
At et arbeidsforhold er underlagt klare lovregler og er basert på gjensidige forpliktelser, bør være en grunnleggende innsikt å
ta med seg videre i livet. Også i dette perspektivet bør en arbeidsgiver avstå fra å
kutte svinger overfor sine sommervikarer.
■ Nå trenger det selvsagt ikke ligge tvilsomme motiver bak slurving med å sette
opp en skriftlig kontrakt, og ofte vil sikkert
begge parter komme greit i mål uten et slikt
papir. Men oppstår det spørsmål eller strid,
er det liten tvil om hvem som blir den svake
part. Og det avdekkes stadig tilfeller hvor
en sommerjobb viste seg å få mindre omfang enn hva jobbsøkeren var blitt lovet, eller selv hadde oppfattet. Ordninger med tilkallingsvakter kan illustrere nødvendigheten av å sette opp en klar kontrakt.
■ I rapporten sorteres ikke lovbruddene etter hvor alvorlige de er. Men tabellene gir
arbeidsgiversiden en klar pekepinn på opprydningsbehov. LO-patruljene har gjort et
nyttig stykke arbeid, 27 somrer på rad. Gjør
din plikt, krev din rett, heter det seg. Kunne
det være interessant å supplere bildet med
noen inntrykk fra arbeidsgiversiden av
sommerlige møter med morgendagens
medarbeidere? Hvor er samfunnsforskerne
som vil gjøre sommerjobb til et prosjekt for
å teste ut forestillingene om den kravstore
ungdommen?

20. juli 2012

E-poster fikk FB til å starte ny spalte
I dagens Brev fra Bladet ønsker jeg å
ta leserne med på en korrespondanse om et krevende tema. Det
jeg i starten trodde mest var en
klage på annonsepriser, endte
med at avisen nå har endret praksis på et vesentlig punkt.
Tidlig i juli skrev Charlotte Dahlby
Yrvum en mail til redaktørene i
Moss Avis og Fredriksstad Blad.
Jeg leste hennes brev flere ganger
og ble utfordret om opparbeidede
tradisjoner og innøvd praksis i
norske avishus.
– Vi mistet vår lille gutt for et
par måneder siden, fortalte Charlotte. Og hun fortsatte:
– Hvis man kommer ut fra sykehuset med
en levende
baby og ønsker å fortelle det i avisen, da kosErling
ter det ingen ting. Men Omvik
Ansvarlig redaktør
om man reiser hjem
uten levende
barn, da koster det skjorta å annonsere hos dere. Så viste
hun til at to dødsannonser for lille
Albert i Fredriksstad Blad og
Moss Avis hadde en samlet regning på over 4.500 kroner.

I mitt svar uttrykte jeg medfølelse
for det som hadde skjedd. Så lov-

Avisen oppretter en ny spalte med vignetten «Livet sloknet» der foreldre og andre nære pårørende kan informere om dødsfall, for eksempel i forbindelse med graviditet eller fødsel.
«Lille Oline fikk aldri vokse opp.
Hun døde i mammas mage på sykehuset 11. desember.» Teksten
undertegnes av den nærmeste familie og eventuelt bosted.
På samme måte som når det
gjelder «Velkommen til verden»
med informasjon om nyfødte er vi
helt avhengige av at leserne skriver til oss om dette. Vi vil også
åpne denne spalten for andre som
ønsker å ytre seg når noen av de

nærmeste er gått bort. Vi forbeholder
oss retten til å redigere i teksten vi mottar.
Meldinger til den nye spalten sendes
til mailadressen idag@f-b.no og merkes
«Livet sloknet». Senere vil det også
være mulig å legge inn stoff via Mitt Fb
på f-b.no. Som i øvrige redaksjonelle
spalter er dette gratis.
Fredriksstad Blad vil fortsatt bringe
tradisjonelle dødsannonser som før og
ta betalt for disse. I annonsene kan man

og stereotyp atferd hos elefantene er blitt
observert gjentatte ganger. Er «underholdningen» virkelig verdt det?
Ut fra loven om dyrevelferd skal «dyr
holdes i miljø som gir god velferd ut fra
artstypiske og individuelle behov». Når
ble det artstypisk for en elefant å reise
rundt i en vogn for å utføre triks? Nå er
det på tide at Norge gjør det samme som
flere andre land har gjort de siste årene – å
forby bruk av dyr i sirkus. Inntil det skjer
må vi selv ta ansvar og ikke støtte sirkus
med dyr. Lær barna å respektere dyr –
ikke ta dem med på Circus Arnardo.

Denne uken er det logistikk på høyt nivå i
hjemmet på Hassingen. Det må til når jeg
skal passe både datterens ivrige og småstore hund, samt egen katt –som er skeptisk til hunder.
Pling! Klokken 06 tirsdag, den første hele
dagen i denne dobbeltpassende uken, var
det klin umulig å sove lenger. Jeg måtte ha
en strategi for morgenens fôringsrunde:
Katten Sussy skulle lokkes inn i huset slik at
hun fikk mat, mens hunden Hugo var stengt
inne i buret i annen etasje. Og mens de var

I min neste mail fortalte jeg at hennes argumenter hadde ført frem:
I FB starter vi fra nå av en egen
spalte med vignetten «Livet sloknet». Den plasseres i nærheten av
dødsannonsene, men er å betrakte som redaksjonelt stoff og skal
ikke koste penger.
Her kan foreldre og andre nære
pårørende publisere med egne
ord, for eksempel følgende:

REPLIKK
Hanne Johansen
Fuglevik Indre 23
1673 Kråkerøy

velge å kunngjøre flere detaljer, som for
eksempel tid og sted for begravelse,
navn på slektninger, om man ønsker gaver til et spesielt formål, med mer.

Responsen fra Charlotte på avisens beslutning var hyggelig lesning. – Dette er
helt utrolig, en fantastisk gest, mente
hun.
– Jeg ser på dette som en tabubryter i
et av samfunnets viktigste talerør. Avisen er med på å ufarliggjøre at vi bryter

FOTO: MICROSTOCK

sammen på gata. Dere har absolutt
fulgt opp min refleksjon, og det gjør veldig godt. Jeg håper at mange av de som
mister vil benytte seg av denne vignetten, fortsatte Charlotte.
Bare så det er nevnt: Charlotte hadde
ikke noe imot at jeg omtalte vår korrespondanse. – Vi har valgt å være åpne
om tapet vårt, skrev hun.
Jeg takker for en lærerik kontakt, der
Charlottes djervhet førte til at «oppleste» avistradisjoner nå er endret.

Hund til låns – og skeptisk katt

Ja til sirkus – uten dyr!
Circus Arnardo er tilbake i byen, og har
forestillinger på Hvaler i helgen og i Fredrikstad og Råde neste uke. De har også
med seg dyr, blant annet hunder, kameler
og elefant.
Dyr i sirkus har ingen mulighet for å utfolde seg naturlig. De tilbringer store deler av sine liv innesperret i vogner og på
reise, og blir tvunget til å gjøre triks som
er totalt meningsløse og fysisk unaturlige
for dem – ofte opplært med svært tvilsomme og smertefulle metoder. Både ved
Circus Merano og Circus Arnardo har det
blitt videodokumentert vold mot dyrene,

f-b.no
Jørgen Gangfløt
Vel som en is elsker som har passert 3 tiår er det en ting jeg har
merket meg. Kvaliteten på DiplomIs is er sunket betraktelig, spesielt
på 2-liters boksene. Dette har over
tid medført at jeg rett og slett sluttet å kjøpe Diplom-Is og har heller
gått over til Hennig-Olsen, Sørlandsis og andre merker. Til og med
Softis fra Diplom-Is her tapt seg
masse, vel så sant utsalgsstedet
ikke har en av de gml. Diplom-Is
royal maskinene (eller hva de nå
heter) (I Fredrikstad hvor jeg bor
vet jeg om to steder som har den
gml. maskinen. En hos Havna Båt
og grill ved Fjeldberg aldershjem
og en i et av utsalgsstedene i Gamlebyen som jeg ikke husker navnet
på). Jeg har lenge lurt på hva Diplom-Is har gjort med isen de lager,
har de enerett oppskrift? Byttet
råvare? Jeg vet ikke, alt jeg er 100
prosent sikker på og jeg har mange
venner som mener det samme. Diplom-is er ikke lengre verdt pengene ... Det fins mye bedre alternativer til samme pris du må bare vite
hvor du skal handle. Må innrømme
at jeg er litt usikker på når endringen i Diplom-Is sine 2 litere begynte,
men det har verdt sånn i mange år,
den er ikke vond, langt ifra. men etter endringen så er konkurrenten
så mye mye bedre. (...)

BREV FRA BLADET

– Hva er grunnen til forskjellsbehandlingen? undret hun. I neste
setning antydet hun et svar.
– Kanskje er det fordi de som
må reise hjem uten baby og som
skal arrangere begravelse får dekket utgifter via nav? Eller tenker
sørgende at dette må gjennomføres koste hva det koste vil?

Følg debatten på

En iskald avskjed
med Rakkestad

te jeg å undersøke om annonseprisen var riktig fra vår side.
Samtidig redegjorde jeg for
skillet mellom annonser og tekst i
vår avis. At vi anså gratulasjonshilsninger, «velkommen til verden» og «tapt og funnet» som redaksjonelt stoff. Og at avisene har
en lang tradisjon for å ta betalt for
dødsannonser og takkeannonser.
Blant annet med begrunnelsen
om at her kan bestiller selv bestemme hele innholdet.
– Jeg ser urimeligheten i det du
peker på. Samtidig tror jeg nok
praksisen i vår avs blir videreført,
skrev jeg.

Charlotte svarte med å påpeke at
avisens forskjellsbehandling bidrar til å gjøre det vanskelig å
snakke om
barn som aldri fikk vokse opp.
– Bortsett
fra at barnet
er dødt, er vi
like stolte og like glade i vårt barn
som om det hadde vært levende.
Etter min mening er tradisjoner
og historier bevegelige, og noen
ganger bør de revurderes, påpekte Charlotte.

9

,,

sikret på hvert sitt sted, kunne jeg gjøre
unna mitt eget morgenstell.
Puh! Det gikk. Hugo holdt tyst i buret,
mens Sussy fikk i seg frokost. Deretter bar
det ut på en heseblesende tisse- og bæsjetur rundt Dammyrfjellet. Hugo på strak line
foran, ivrig søkende fra den ene siden av
veikanten til den andre.
Lik logistikk ble gjennomført om kvelden,
og neste morgen var rutinen kjent for alle:
Hugo entret buret, mens katten ventet
mjauende utenfor. Vi er litt av et team!

Men i et overivrig øyeblikk har jeg lovet å
passe hunden til vinteren – når katten er
inne.
Da blir det
ikke logistikk,
men leven!
Og en katt
som trolig boAnne-Lene
Frølandshagen
setter seg på
Journalist
toppen av
kjøkkenskapet.

SIGNERT

Jon Sverre Loftum
Kjøpte en Lollipop Twist her om dagen. La merke til at det sto skrevet
på pakningen med liten skrift:
«Produsert for Diplom-Is i Spania».
Jeg lurer veldig på hvordan Diplom-Is kan forsvare dette, med
tanke på alt utslippet det medfører
å frakte iskrem hele veien fra Spania til Norge ...

Vellykket
tiggerregister
Amina Sharipova
Dem er friske, har begge arm og
begge bein. Hva er grunnen til å tigge, når de kan jobbe??? Går alltid
forbi, selv om de prøver å snakke
med meg så ignorer jeg dem.
Atle Ottesen
Bare en presisering: Svein Bendik
Hansen tok initiativet til å vurdere
innføring av miljøbøter i politivedtektene. Ikke registrering av tiggere, det var det noen andre som
gjorde.

Redaksjonell årsrapport 2012

Utvikling:
"- Vi hadde lyst til å lage en forside som sier noe
om at det er viktig å ikke fortape seg helt i rettssakens
og terrorhandlingenes grusomhet. Og ikke noe er
hyggeligere enn å la våre egne lesere aktivt bidra til
resultatet, sier en takknemlig nyhetsredaktør René
Svendsen."
Førstesiden 21. april 2012, den første helgen etter
at 22. juli-rettssaken hadde startet, ble til ved at
Fredriksstad Blad inviterte leserne til å sende inn bilder
av omsorg og kjærlighet.
Det resulterte i en førsteside som ble lagt merke til..."

LØRDAG

21. APRIL 2012 Uke 16. Nr. 92. 124. årgang. Løssalg kr. 20.00.

«Ta poteta for
eksempel. Den er
full av karbohydrater og bidrar
til sideflesk og
dobbelthaker.»
GO HELG SIDE 9

Et eksperiment om
bytting
TV-SERIEN OM INGEBORG
KØBER FÅR STØTTE SIDE 21

GAMMEL DRIBLEKÆLL
FYLLER 70 ÅR SIDE 40-42

tips: 02303

Nå spør Marcus (til venstre)
og Mathieu hvem som vil bytte
klassens ervervede FFK-trøye mot
noe annet.

FBHELG
SIDE 34-39

www.f-b.no

Den første uken med rettssaken er over.
Vi har følt sinne, sorg og avsky over det
meningsløse. Denne forsiden er bare for
å minne oss om at det viktigste i livet er
å ta vare på hverandre. God helg!

Vi ba leserne sende oss bilder av omsorg og kjærlighet. Tusen takk til (fra venstre øverst): Vidar Paulsen, Jon Humar-Paulsen og Janja Humar-Paulsen (fotograf Linda Mari Samuelsen), Kay og Astri Bråthen (fotograf Camilla Bråthen), Anita Johannessen og Leif Giæver (fotograf Mathias Johannessen, 8), Astrid
(4) og Solveig Reknes (2) (fotograf Kristin Reknes), Silje Marie Melbye, Silje Marie Meland, Thea Kristine Meland, Emilie Bjørn og Johanne Bakken (fotograf
Lene Melbye), mormor Alvhild Anette Larsen og Ida Elise Guneriussen, Michelle New med ukjent kjæreste, Eline og Fredrik Amundsen (fotograf Lisbeth
Madsø Amundsen), Sissel Neset (20) og Ulla Lampo (belgisk varmblods ridehest - 15 år).

21. april 2012
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FREDRIKSSTAD BLAD

REDAKSJONELL ÅRSRAPPORT
80.000 leser oss: Vår oppgave er
å informere, engasjere og glede
Kommentar
TEMA: Avisens rolle
BAKGRUNN: Fredriksstad Blads
første redaksjonelle årsrapport

F

redriksstad Blad skal være
Østfolds ledende og mest
nytenkende mediehus og
nyhetsleverandør, på papir,
nett og mobil. Vår oppgave er å
informere, engasjere og glede.
Samfunnsdebatten er vår
viktigste begrunnelse.
Dette er sentrale setninger i
vår publisistiske plattform.
Når Fredriksstad Blad nå for
første gang i avisens 124 år
historie legger frem «Redaksjonell årsrapport» er begrunnelsen å skape bevissthet og
engasjement, eksternt som
internt.
Flere norske aviser har levert
redaksjonelle årsrapporter over
flere år, og ikke bare fortalt om
økonomien i mediedriften. Vår
mening er å presentere noen
fakta om innhold og innholdsproduksjon, mer enn at dette
skal være skrytealbum.
Vi håper på diskusjon og
refleksjon. For eksempel i
forhold til hvor stort omfang
FFK-stoffet har i avisen og
skjevfordelingen mellom kjønn
i våre spalter.

I

God stemning i Fredriksstad Blads redaksjon da 25 medarbeidere
i huset fortalte at vi skulle la barten gro til fordel for den inter-

nasjonale aksjonen mot prostatakreft. Bedriften bidro med 1.000
kroner i støtte per medarbeider.

det daglige kav og mas er det
ikke alltid like lett å se lange
linjer og hvordan vi egentlig
stiller oss i forhold til samfunnsoppdrag og folks forventninger.
Nå har vi satt oss ned med
alle 304 papirutgaver fra
fjoråret, og vi har vurdert nettavisen f-b.no i samme tidsrom. I
denne sammenhengen er
papiravisen i hovedrollen.

E

n fersk leserundersøkelse
fra begynnelsen av januar i
år er også med på å gi inntrykk
av responsen på hva vi leverer.
1837 fra vårt kjerneområde har
svart på spørsmål. Mer om
hovedpunktene i undersøkelsen på de to neste sidene. Den
legges også i sin helhet ut på
nettet.

V

årt nedslagsfelt er klart
definert, Fredrikstad,
Hvaler og Råde. Dessuten har
vi mange lesere i randsonene i
Sarpsborg mot Fredrikstad.
Noen av de mest ivrige lesere
bor dessuten langt andre steder
i Norge og i utlandet, men har
vår by og vårt distrikt som sitt
mentale sentrum. I den digitale
verden er den siste gruppen
lettere å nå enn noensinne.
Og vårt politiske ståsted står
fast, vi ønsker å fremme et
konservativt samfunnssyn.

F

akta om viktige redaksjonelle endringer i 2012:
• FB fikk ny nyhetsredaktør
fra nyttår. René Svendsen kom
tilbake etter en tid i VG Nett.
• Nettavisen f-b.no: Vi har
valgt bevisst å avvente beta-

Erling Omvik

Ansvarlig redaktør
erling.omvik@f-b.no
lingsløsninger. Men vi følger
tett med i andre avisers
erfaringer. Våre ressurser
brukes på å utvikle innhold,
blant annet med å trappe opp
web tv. I fjor høst sa vårt styre
ja til å ansette to journalister i
et ettårig videoprosjekt for
2013.
• Redesign av papiravisen: Vi
byttet ut alle skrifttyper og kom
i ny drakt tirsdag 4. september.
Dette skjedde samtidig med at
fem typografer skiftet arbeidssted fra Fredrikstad til et nytt
sideproduksjonssenter i Moss
• Nå ferdigstilles FB i samarbeid mellom redaksjonen her
på Stortorvet og typografer i
senteret i nabobyen. Designet
på avisen er laget av Bladets
tidligere utviklingsredaktør
Christen Hvam, og det er felles
for flere aviser i konsernet.
• Effektiviseringen i avisproduksjonen har gitt oss mer
ressurser til digital satsing.

V

årt godkjente opplagstall
for 2012 er 20.052. Det er en
nedgang på 3,5 prosent – eller
731 i minus – fra 2011. Avstanden til vårt aller beste år for
papiravisen begynner å bli
markant. I rekordåret 2003
noterte vi hele 25.661. Reduksjonen i vårt papiropplag ligger
midt i feltet av lokalaviser i
samme størrelse som oss.
Bransjen måler også lesertall.
Her har papiravisen ved siste
måling registrert 53.000
daglige lesere, og nettavisen
46.000 daglige brukere. 19.000
leser oss både digitalt og på
papir. Totalt når mediehuset
80.000 daglige lesere.
Blant lokalaviser har vi en
unik nettposisjon når vi
vurderer papiropplag og
nettbruk mot hverandre. Vi har
like stor oppslutning på nett
som Moss Avis, Halden
Arbeiderblad og Sarpsborg
Arbeiderblad til sammen.
Resultatet er oppnådd, ikke
minst etter sterk digital satsing,
særlig fra og med nyåret 2010.

P

å vegne av redaksjonen
håper jeg at det vi presenterer gir mening. Dette er en
invitasjon til å være med å
tenke høyt om våre mediers
rolle og vår leveranse til
lokalsamfunnet.
Jeg håper på engasjement og
tilbakemeldinger!
LES MER OG DISKUTER PÅ
F-B.NO/REGNSKAPET2012

MENN DOMINER I SPALTENE: Det er flest menn som skriver kronikker og leserbrev, og det er flest
menn som blir sitert i avisen når våre journalister skriver sine saker. Og de dominerer bildeflatene i FB.

Fredrikstad Blads redaksjonelle årsrapport 2012
4. mars 2012
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Fædrelandsvennen

Redaksjonell årsrapport 2012

Nettadresse

fvn.no

Klagesaker til PFU

7

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

0

Frekvens

"Avisen Fædrelandsvennen skal være en liberal, partipolitisk
uavhengig avis med et grunnsyn som bygger på de liberale
humanistiske og demokratiske idealer med vern av ytringsfrihet og
den enkeltes frihet." (Fra formålsparagrafen)

Kristiansand

Dagsavis

Opplag - papir

35441

Lesere - papir

92000

Brukere - nett

53000

Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Eivind Ljøstad

Oppdrag utført:
"Folk sier Jeppe drikker, men de sier ikke hvorfor
Jeppe drikker". Dette gamle sitatet fra Ludvig Holberg
har vært en guide for vårt arbeid med å beskrive
situasjonen for tiggerne i byen vår. Vi har skrevet om
tyveri, smugling av narkotiske piller og et svært alvorlig
tilfelle av voldtekt som kan knyttes til tiggermiljøet
i Kristiansand. Vi har skrevet om tigging og folks
meninger om det. Men vi ønsket å vite hvorfor så mange
mennesker i denne etniske minoriteten kommer hit, og
velger et liv på gaten. Gjennom våre møter med familiene
Miclescu og Calderano har vi vært i stand til å dele litt
innsikt i dette med våre lesere."

UTFORDRING:
"Når vi planla vår dekning av 22. juli-rettssaken
ønsket vi å gjøre mer enn tradisjonelle nyheter og
kommentar-aktiviteter. Vi ønsket å gjøre noe annerledes,
noe nytt og helst noe modig. Vårt grep ble å sende en
"alternativ" kommentator.
Øivind Holthe hadde aldri dekket en rettssak før da vi
sendte ham til Oslo. Han stod helt fritt til å skrive om hva
han ville, men den styrende ideen var å minne våre lesere
om hva saken var egentlig om: ofrene og deres pårørende.
Responsen på kommentarene var overveldende - vår
avis hadde aldri opplevd noe lignende. Artiklene ble
delt på sosiale medier mer enn 30.000 ganger, og Holthe
og avisen mottok tusenvis av tilbakemeldinger fra
takknemlige lesere. Den mest leste kommentaren ble lest
av 65.000 unike lesere, så mange lesere som fvn.no som
helhet kan ha på en vanlig dag.
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Bak
Bakforhenget
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blafretkunne
kunnehun
hunse
sealle
allede
destore
storefryseboksene.
fryseboksene. IIen
en

av
av dem
demlå
låjenta
jentahennes,
hennes,Benedichte.
Benedichte.

Mamma. Husk at jeg elsker deg.

OPPSUMMERER: Trond Henry Blattmann mistet sin sønn, Torjus, på Utøya
22. juli i fjor. Fredag oppsummerte han rettsaken etter terrorhandlingene.
FOTO: HALLGEIR OFTEDAL

D

e siste ordene er de vanskeligste.
Alltid. Etter det aller siste ordet er
det ikke mer. Bare et punktum.
Men kan vi noen gang tillate oss å
sette et punktum etter dette?
Beate Vatndal ser på meg. Hun
aner ikke, og svarer heller ikke. Hun
mangler datteren sin, den yngste.
Et punktum?
Kanskje en dag, men den er ikke
lett å få øye på. Akkurat nå venter
bare et kolon:

H

va nå?
Ti uker i Oslo tingrett er over, og
vi leter etter ordene. De som kan
summere opp all djevelskapen. Ordene som rommer alt; sorgen, savnet
og raseriet.
Jeg har forsøkt, men slettet dem, og
forsøkt på nytt. Ordene ble enten for
små, for mange, eller for få.
Men på den siste dagen deler jeg en
kaffe med Beate.
– Du skal få se det siste som Benedichte skrev til meg, sier hun og rekker meg mobiltelefonen. Det er de
aller siste tekstmeldingene.
Til mamma, fra minstejenta.
Og der er de. Ordene vi leter etter.
Ordene som rommer terrorens
usensurerte grufullhet. Fortalt gjennom en livredd, 15 år ung jente i sine
aller siste minutter, da hun klamret
seg til livet mellom steiner, i søkkvåt
lyng.
«Mamma, det går ikke bra!»

Ø

verst i tekstmeldingene står datoen, årstallet og klokkeslettet.
22. juli 2011 – 17:25
Ti minutter tidligere gikk en ung,
norsk mann i land på Utøya, bevæpnet og iført falsk politiuniform.
Målet hans var å drepe så mange
som mulig.
Tre kvarter senere, klokken 18:13,
ringer mobiltelefonen til Beate.
«Uansett hva som skjer, Mamma.
Husk at jeg elsker deg.»
Verken mer eller mindre, men alt.
Husk at jeg elsker deg.
Det var aller siste gang Beate hørte
minstejentas stemme.
De aller siste ordene. Elsker deg.

T

o minutter senere ble hun lokket
fram fra gjemmestedet sitt. Mannen sa han skulle hjelpe, men løftet i
stedet våpenet og skjøt henne i buken. Ett skudd.

Jeg tror ikke jeg har hatt tid ennå, til å kjenne på savnet.
Det kommer kanskje nå, når rettssaken er over. Men går jeg
på en smell, så skal jeg tåle det også. Det blir uansett ikke
verre enn timene og dagene etter 22. juli.

– En verdig ramme
rundt rettssaken

Beate Vatndal

– Det har vært et
helvete i ti uker, men
det har foregått i verdige rammer.

”

Benedichte blødde i hjel på Utøya.
Ved siden av henne, lyste mobiltelefonen. Igjen og igjen.
Flere titalls ubesvarte anrop fra
mamma.
– Jeg tror ikke jeg har hatt tid ennå,
til å kjenne på savnet. Det kommer
kanskje nå, når rettssaken er over.
Men går jeg på en smell, så skal jeg
tåle det også. Det blir uansett ikke
verre enn timene og dagene etter 22.
juli, sier Beate.
For mens Benedichtes siste ord og
tekstmeldinger forteller oss om den
uutholdelige redselen i møte med
terror, er mamma Beates historie –
om fortsettelsen – akkurat like vond.
Hvor mye kan egentlig en mamma
tåle?
– Jeg vet ikke hvor ødelagt jeg er
blitt ennå, sier Beate stille.

– Der og da, i møte med ditt eget døde
barn, faller bunnen ut av livet ditt, sier Beate.

n uke etter den aller siste telefonsamtalen var Benedichte fortsatt
ikke bekreftet død. Ikke identifisert.
En hel uke.
– Jeg nektet å innse faktum. Hun
måtte jo ha kommet seg unna. Hun
svømte som en fisk allerede da hun
var fire år, selvsagt hadde hun svømt
i land et sted. Jeg husker til og med at
jeg var takknemlig for at det regnet,
for da fikk hun i seg vann, der hun
gjemte seg, sier Beate.
En hel uke uten svar.
Det er uendelig lenge for en mamma.
– Den ene natten, den første uken,
da satt jeg utenfor politistasjonen i
Tønsberg. Hele natten. Jeg gråt og
bønnfalt politiet om å ta kontakt med
rettsmedisinsk institutt. Jeg maktet
ikke en natt til i uvisshet, sier Beate.

B

enedicte hadde ring i nesen. Og
bak på den ene skulderen hadde
hun en tatovering som hun hadde
tegnet selv. Tydelige kjennetegn. Finner de ingen som matcher så markante kjennetegn, ja, så er hun kanskje ikke død?
Sent på kvelden torsdag 28. juli tenner Beate enda et nytt lys i Domkirken i Tønsberg. Hun har gjort det
hver kveld. Håpet er der fortsatt – det
totalt irrasjonelle, men uunngåelige
håpet.
Så ringer telefonen.
Benedichte var identifisert. Død, sa
stemmen i andre enden, og tilføyde at
det var ingen vits å komme til Oslo nå

DREPT PÅ UTØYA.
Benedichte Vatndal Nilsen ble bare
15 år gammel. Hun ble skutt på
Utøya, av en mann som mente hun
var et legitimt mål.

STILLHETEN. Beate Vatndal gjorde alt for sin datter Benedichte – nå er hun borte. Rettssaken er
over og hjemme i Tønsberg står jenterommet tomt. Nå venter stillheten, der smerten roper alle
høyest.

– de hadde ingen prest på jobb.
Men Beate dro til Oslo likevel. Hun
ville se jenta si, med eller uten prest.
– Jeg fikk ikke se Benedichte. Ikke den
natten heller, men vi fikk et lite rom å

Øivind Holthe, journalist

23. juni 2012

boligen i Tønsberg er det stille nå. Helt
stille. På jenterommet er det ingen lyder
lenger, og kan hende er det i stillheten
smerten roper høyest.
– Jeg har snakket med henne hver dag. Fortalte henne hva som har skjedd i retten, sier
Beate og smiler.
Hun ofret all sin tid på minstejenta. Benedichte hadde Aspergers syndrom. Hun
trengte mamma, og alle de faste rutinene,
tryggheten – en solid grensesetter.
– De siste åtte årene var det bare oss to i
huset. Alt jeg gjorde, gjorde jeg for henne,
sier Beate.
Benedichte hadde det stridt på barne- og
ungdomsskolen, men gjennom en særdeles
oppofrende mamma falt hverdagsbrikkene
på plass. Benedichte var sjeldent kreativ og
veldig utadvendt. Hun hadde alltid forsøkt
å skjule diagnosen sin, men nå – når hun
skulle gå designlinjen på Færder Videregående skole – ville hun være helt åpen om
sykdommen.
– Det gjør så vondt å tenke på at hun endelig hadde funnet sin arena. Hun brydde
seg ikke så mye om politikk, men hun var
veldig opptatt av rettferdighet. Alt fra seksuell legning til hudfarge: alle fortjente like
rettigheter. På Utøya og i AUF fant hun fellesskapet der alle disse verdiene ble satt så
høyt, sier Beate.

I

È

vente på.
På gangen utenfor, bak det blafrende,
sorte forhenget kunne hun se svære frysebokser.
– De store fryseboksene er fulle av

ungdommer, tenkte jeg, og i en av dem ligger
jenta mi.
Morgenen etterpå var det kø. Det var flere
foreldre som skulle se de døde barna sine, de
små, som de en gang holdt på fanget.

enedichte ble skutt på et sted der rettferdigheten skulle vokse.
Lokket fram. Så skutt.
Et legitimt mål, sa han.
Et legitimt mål? Benedichte?
Det er i grunn ikke flere ord igjen nå. Jeg
har ikke flere.
Så jeg klamrer meg til de aller siste, fra
Benedichte.
Ordene som rommer alt.
«Uansett hva som skjer, Mamma. Husk at
jeg elsker deg.»

B

OSLO
TINGRETTEN
Slik oppsummerer Trond Henry Blattmann ukene i Oslo tingrett under straffesaken mot
Anders Behring Breivik.
Fredag reiste Blattmann tilbake til Kristiansand etter
mange uker i rettssal 250 i Oslo
tingrett. Han medgir at rettssaken har vært en meget sterk
belastning.
– Den største belastningen
var da vi var tilstede i rettslokalet og obduksjonsrapporten
til vår sønn Torjus ble gjennomgått. Det var tøft, og det
absolutt tøffeste og vanskeligste under hele saken. Den berørte oss i familien, naturligvis.
På mange måter var det vanskelig å sitte fem-seks meter
unna gjerningsmannen som
fratok Torjus og 68 andre livet
på Utøya. Han brukte våre
barn som brikker på et sjakkbrett for å tilfredsstille sine
syke politiske tanker. Samlet
sett har det har vært ti ukers
helvete. Samtidig har rettssaken blitt avviklet i verdighet,
understreker Blattmann, som
roser rettens administrator,
Oslo tingrett og alle aktørene i
saken for den måten den vanskelige prosessen er håndtert
på.

Blattmann er fornøyd med
den måten norske medier han
dekket saken mot massedrapsmannen på. Han håper at det
snart kan settes en sluttstrek,
og mener det er mediene selv
som må bidra til dette.
– Du fryktet før rettssaken
hvordan utenlandske medier
ville opptre. Var den frykten
begrunnet?
– Ja, og utenlandske medier
har gått lengre enn norske medier, slik vi antok. Derfor var
det fint at Narvesen fjernet et
blad fra sine hyller med bilder
som gikk langt ut over det vi
kan akseptere at noen trykker,
distribuerer og selger. Men
norske medier har oppført seg
bra.
– Hva med mediepågangen?
– Den har vært enorm. Men
det har vært viktig for oss i
støttegruppen å være tilgjengelig, og bidra til å sette ord på
de reaksjoner som de pårørende og etterlatte har hatt i disse
ukene. Jeg tror det har vært
svært viktig at det norske samfunnet har fått høre hvordan
de etterlatte, pårørende og fornærmede har fått formidlet
sine reaksjoner gjennom støttegruppen.
– Det er en måned til 22. juli.
Hva gjør du og dere da?
– Da skal vi på minnemarkering på Utøya, og senere inn i
regjeringskvartalet i Oslo. Det
er en viktig dag å markere for
alle. Ingen skal bli glemt, sier
Trond Henry Blattmann
HALLGEIR OFTEDAL

Redaksjonell årsrapport 2012

UTVIKLING

PRISER

"4. mai lanserte vi vår nye abonnementsmodell, og
Fædrelandsvennen var den første store avisen i Norge
til å lansere brukerbetaling på digitale plattformer.
Prosjektet ble kalt "X-files" og endret abonnementsmodellen til å inkludere alle plattformer i stedet for
kun papiravisen. Prosjektet involverte alle avdelinger i
mediehuset."

• Beste lokale nyhetsnettsted, MBL
• Innovation of the year, Schibsted ASA
• Årets pressefoto og Sørlandets pressepris - Kjartan
Bjelland - reportasje fra Mathareslummen i Kenya
• Designpriser European Newspaper Award - utvalgte
utgaver av helgemagasinet God Helg
• Beste live-sending på web - Schibsted Norge/
Adresseavisa/Dagbladet - Sommerløpet

MANDAG 14. MAI 2012

Alt.
Overalt.
Alltid.
I dag lanserer vi et nytt og bedre
tilbud for deg som er abonnent
på Fædrelandsvennen. Alt innhold vi
lager gjøres tilgjengelig på nett og mobil. Nå
kan du lese oss hvor du vil, når du vil. Vi
håper du vil like våre nye tilbud.

Velkommen til nye Fædrelandsvennen
Eivind Ljøstad, sjefredaktør
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Rehabilitering
på fortet

Oppdrag utført:
"Vi laget temasider om arbeidsrettet rehabilitering i
Fysioterapeuten nr. 5 2012. Norge bruker milliarder på
ulike tiltak, men vi vet lite hva som faktisk har effekt.
Temasidene omfattet en reportasje fra Hysnes Helsefort
på Trøndelagskysten, opprettet etter stort påtrykk fra
Bjarne Håkon Hansen i 2010. Dessuten et intervju med
forsker Knut Fossestøl i AFT, med tittel Myten om et
inkluderende arbeidsliv."

Tittel

Jobbe kveld, ta
del i daglig stell

Få regioner, økt
gjennomslag

Avhandling:
Akselerometer

Fagdager om
helse og arbeid

TEMA ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Myten om et inkluderende arbeidsliv

Utvikling
• "I desember 2012 ble våre nye nettsider lansert.
Mesteparten av vår kapasitet utenom ren produksjon
har gått til planlegging og jobbing med dette
prosjektet, sammen med 07-gruppen.
• Fysioterapeuten har vært på nett siden slutten av
1990-tallet, men de nye nettsidene var et stort skritt
framover!"

Vi setter inn store ressurser på å få folk med kroniske plager
tilbake til arbeidslivet. Men i hvilken grad virker tiltakene?
Ifølge forskningsleder ved AFI, Knut Fossestøl, handler rehabilitering verken om fag eller effektene av den, men om politikk
og administrasjon.
TEKST og FOTO Tone Elise Galåen, fysioterapeuten@fysio.no

MELLOM 7-8 milliarder kroner. Det er hva
den norske staten brukte på ulike former
for arbeidsrettet rehabilitering i 2011. Samlet sett ligger Norge på verdenstoppen per
innbygger. Likevel finnes det lite forskning
som kan gi et presist svar på om omfanget av
denne satsingen er for stort eller for lite, eller
om tiltaksprofilen er den riktige i forhold til
målene om økt arbeidsmarkedsdeltakelse.
Knut Fossestøl ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har siden begynnelsen av
nittitallet arbeidet med spørsmål knyttet til
attføring og rehabilitering, sist i forbindelse
med funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse,
og evaluering av NAV-reformen.
– Kanskje kunne man like gjerne brukt
pengene til å subsidiere arbeidsgiverne, sier
han.
– Vi vil ha alle i arbeid, men vi vil verken
kvotere eller gi inntrykk av å være for slepphendte med å gi folk uførepensjon. I stedet
setter vi inn en rekke tiltak som rehabilitering og attføring, men effekten er vanskelig
å få øye på.

Politisk markering
Det kan være mange årsaker til at vi mangler
kunnskap om effekten av arbeidsrettet rehabilitering. Ofte er det vanskelig å fremskaffe
slik kunnskap, man prioriterer det ikke, eller
det finnes slik kunnskap, men man tar den
av ulike grunner ikke i bruk.
– Dette forsterker inntrykket av at rehabilitering med arbeid som mål, i stor grad
handler om politiske markeringer, om å
opprettholde velferdsstatens legitimitet, og
om etablerte sektor- og profesjonsinteresser,
mer enn av grundige analyser av hva som
virker og er til beste for brukeren, sier Fos40

34

FYSIOTERAPEUTEN 5/12

sestøl.
– Sendes folk til rehabilitering uten at vi
vet om behandlingen er hensiktsmessig?
– Ja. Innholdet i begrepet arbeidsrettet rehabilitering og hvordan det skal se ut
i praksis, er det ingen enighet om aktørene
imellom. Det finnes forskning, men den er
ikke systematisk og omfattende nok til å
kunne gi et dekkende bilde av feltet. I praksis har vi lite kunnskap om hva som virker.
Er dette riktig, må andre hensyn enn hensiktsmessighet ligge til grunn, sier han.
Ulik praksis
På den ene siden er rehabilitering et tilsynelatende nøytralt fagområde. Det har sin egen
teknologi, sine egne profesjoner, institusjoner, studietilbud og forskningsinstitusjoner.
På den andre siden er rehabilitering et fag-

nes kunnskap om hva som fungerer best
for ulike diagnosegrupper, tas ikke denne
kunnskapen i bruk innenfor NAV-systemet,
sier Fossestøl.
Det finnes likevel eksempler på leverandører som selger arbeidsrettede rehabiliteringstjenester både til spesialisthelsetjenesten og til NAV.
– De burde jo levere ulike tjenester, siden
utgangspunktet til brukerne angivelig er så
forskjellig. Men i realiteten selger de ofte
samme tjeneste til begge oppdragsgivere,
sier han.
– Hvem kontrollere tiltaksleverandørene?
– Hvert enkelt fylke følger opp bedriftene
ute og stiller krav til bemanning og måten
de arbeider på. Arbeidsmarkedsbedriftene
har også utviklet en sertifiseringsordning
med ekstern revisjon à la ISO-sertifisering.
Men dette løser ikke utfordringen. Fremdeles gjenstår spørsmålet om hva som skjer på
NAV-kontorene hvor den konkrete koblingen mellom individ og tiltaksleverandør finner sted, sier Fossestøl.
Mangler kunnskap
I Norge er det NAV som er den viktigste
portvakten inn i tiltakssystemet for arbeidsrettet rehabilitering. Førstelinjetjenesten i
NAV skal ideelt sett ha kunnskap om brukerne og deres problemer, og oversikt over
hvilke virkemidler/tiltak som best kan settes

Politikere og lobbyister, ikke
faginstansene, var pådrivere.
område som er uløselig sammenvevet med
politikernes styringsambisjoner og velferdsstatens finansiering, organisering og ideologi. Dette gjør rehabilitering som fag lite
entydig og robust, mener Fossestøl.
– Spesialisthelsetjenesten jobber ut i fra
at hvis man vet noe om hva en person feiler,
så har man etter hvert kunnskap om hvilken behandling som skal gis – også innen
rehabiliteringsarbeidet. NAV derimot ønsker ikke å fokusere på begrensningene som
ligger i en diagnose. Selv om det skulle fin-

inn for å bistå den enkelte i å få eller beholde
arbeid.
Ifølge Fossestøl er det lite av dette som
skjer i dag.
– Det behovs- og arbeidsevnesystemet
som er innført synes ennå ikke å gi god nok
kunnskap om den enkeltes bistandsbehov. I
tillegg mangler mange av veilederne kunnskap om hva tiltakene de henviser brukerne
til, går ut på. Dermed får tiltaksleverandøren betydelig makt inn i dette, sier han.
Fossestøl mener det burde være mulig å

KRITISK Forskningsleder ved AFI Knut Fossestøl er kristisk til utviklingen når det gjelder arbeidsrettet rehabilitering i Norge.

utvikle et system som på en enklere måte
gir veilederne ved NAV-kontorene oversikt
over tiltakene, hva de inneholder og hvilke
erfaringer man har gjort seg.
– En slik oversikt kunne inneholde erfaringsbasert kunnskap, men også ulike former for forskningsbasert kunnskap, enten
den handler om effekter eller mer caseorienterte studier, sier han.
Relasjonen helse og arbeid
I dag står et sted mellom 6-700.000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet.
Fellesnevneren for de fleste er at de på en eller annen måte har et helseproblem. Likevel
er ikke relasjonen mellom helse og arbeid et
sentralt element i organiseringen av NAV, ei
heller i den arbeidsrettede bistanden som
NAV gir. Medisinskfaglig kompetanse trekkes i liten grad inn.
– Arbeidsrettet rehabilitering er i dag et
kompetanseområde for spesialisthelsetjenesten, men knapt et sentralt område, og det
har lenge vært stemoderlig behandlet, sier
Fossestøl.
Arbeidsrettet rehabilitering som sam-

funnsmedisinsk område og spesialisthelsetjeneste, gjenoppsto da ansvaret for
opptreningsinstitusjonene ble flyttet over
til spesialisthelsetjenesten i 2002. Da de regionale helseforetakene ønsket å legge ned
flere av institusjonene, bevilget Stortinget et
omstillingstilskudd slik at de skulle sikres et
videre liv.
– Politikerne ønsket en arbeidsrettet rehabiliteringstjeneste, slik at de kunne imøtekomme kravet om tiltak for å få kronisk syke
tilbake i arbeid. Det var politikere og lobbyister, og ikke faginstansene i forvaltningen,
som var pådrivere for denne utviklingen,
sier Fossestøl.
Oppfølging på arbeidsplassen
I Brofoss-utvalget (NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak) om organiseringen og innrettingen på de arbeidsrettede tiltakene, legges
det til grunn ny forskning, særlig på personer med tunge psykiske lidelser. Den viser
at sjansen for å lykkes i å opprettholde en
arbeidsrelasjon er større hvis personen plasseres rett ut i arbeidslivet og får oppfølging
på arbeidsplassen, enn hvis personen først

mottar opplæring i en tiltaksbedrift og så
formidles til arbeid.
– Hvis dette resonnementet utvikles til
også å omfatte andre grupper, så vil den omfattende tiltakssektoren vi har i dag minske.
Det er imidlertid viktig å huske at deler av
denne forskningen bygger på premisset om
helsefaglig oppfølging, det vil si at arbeid og
helse sees i sammenheng, sier Fossestøl.
Tverrfaglig samarbeid
Ifølge Fossestøl ligger det store utviklingspotensialet når det gjelder rehabilitering
med arbeid som mål, i å kople medisinsk
inspirert faglighet med arbeidsrettet praksis.
– Alle vet at rehabilitering handler om
tverrfaglighet, samarbeid og organiseringen
av denne innsatsen, og at helsekunnskap og
arbeidskunnskap må kombineres. Likevel
er det en kamp innen og mellom sektorene
om hvordan feltet skal defineres, og om hvor
ressursene og stillingene skal gå. Vi jobber
fremdeles innenfor systemer hvor sektororganisering, finansiering, lovgivning og
faglige forståelser drar i ulike retninger, sier
Fossestøl. Q
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" Selskapets formål er å utgi avisen Glåmdalen, herunder delta i
andre selskaper som driver informasjonsvirksomhet eller lignende
virksomhet. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk,
forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet demokrati og likeverd."
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Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Eivind Andres Lid

Oppdrag utført:
"Den 29. september fylte Kongsvingerbanen 150 år.
Det ble markert med brask og bram, også i våre spalter.
Kongsvingerbanens historiske betydning for Glåmdal
og Nes kan knapt overvurderes. I tillegg til å være en
arbeidsplass for mange, har den skapt arbeidsplasser
innen jordbruk, industri og skogbruk som ellers neppe
ville oppstått. Banen har de senere år fått stor betydning
for at folk i området vårt skal komme seg til og fra jobb.
Vi dekket jubileet ut fra et menneskelig og et historisk
perspektiv, toppet med førstesideoppslag og 13 sider
featurereportasje på selve jubileumsdagen. Samferdsel og
jernbane er viktige temaer i vår region. Derfor ble det helt
naturlig å slå på stortromma ved dette jubileet. Vi lagde
også en video av Kongsvingerbanen minutt for minutt."

G+ LØRDAG
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Lørdag 29. september 2012
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KONGSVINGERBANEN 150 ÅR
TEKST: TORE HUUSE ØWRE

tho@glomdalen.no – 62 95 59 20

Da Kongsvinger ble et knutepunkt
GODS: Kongsvingerbanen ble raskt en viktig åre for transport av gods. Her damplokomotiv type 3 nr. 19 på Skarnes
stasjon en eller annen gang mellom 1865 og 1875.

MOBILISERING: I 1905 ble det mobilisert i frykt for svenskene etter at Norge ville løsrive seg fra Sverige. Her soldater ved Kongsvinger stasjon.

FOTO: NORSK JERNBANEMUSEUM, JERNBANEVERKET

FOTO: NORSK JERNBANEMUSEUM, JERNBANEVERKET

I 1862 ble Kongsvinger virkelig satt på
kartet med landets første statsbane.

K

ongsvingerbanen har en rik og lang historie. Den
ble en form for hovedpulsåre fra hovedstaden til
Kongsvinger-distriktet, og videre nordover – og
også østover til Stockholm. Selv om det midt på
1850-tallet ble vurdert å lage sluser i Glomma og kanalsystemer, var det jernbanen som «vant».
Landets hovedbane kalles strekningen Kristiania (Oslo)
– Eidsvoll. Den ble tatt i bruk allerede i 1854, og sikret dermed hovedstaden kontakt med store deler av innlandet og
ikke minst motsatt. Den ga mulighet til å sende både folk
og gods til hovedstaden.
Banen ble bygd og driftet med privat kapital. Engelsk
kapital sørget for 50 prosent, resten ble et spleiselag mellom staten og private. Toget mellom Kristiania og Eidsvoll
knyttet med ett Hamar, Lillehammer og de andre stedene
rundt Mjøsa nærmere til hovedstaden.
Banen ble umiddelbart en suksess. Allerede det første
året fraktet den 128.000 passasjerer og 83.000 tonn trelast.
Dette ga mersmak og flere nye baner ble planlagt bygd.

FAKTA

Kongsvingerbanen

n Kongsvingerbanen
- bane nummer 2
- går fra Lillestrøm til
Kongsvinger. Åpnet
av kong Carl XV 3.
oktober 1862 (Første
tog rullet Lillestrøm
- Kongsvinger 14. mai
1862).
n Grensebanen fra
Kongsvinger til
riksgrensen/Charlottenberg hører også til
Kongsvingerbanen, og
ble åpnet i 1865.
n Kongsvingerbanen ble
knyttet til det svenske
jernbanenettet i 1871.
n Banen er 116 kilometer lang, har 62 bruer
og 70 planoverganger.
(Per 2010)
n Stasjoner (2012): Lillestrøm, Tuen, Nerdrum,
Fetsund, Svingen,
Sørumsand, Blaker,
Rånåsfoss, Auli, Haga,
Bodung, Årnes, Seterstøa, Disenå, Skarnes,
Sander, Galterud,
Kongsvinger.

Den aller første statsbanen
Det gikk ikke mange månedene før skogeiere og storbønder i Kongsvinger-distriktet meldte ønske om å forlenge
jernbanen til Kongsvinger. Hedmark Amtstidende foreslo

«Det var litt strid om trasévalg den gangen
også, men likevel gikk utbyggingen veldig
raskt. Raskere enn planlagt.»
LEIF ERLING ARNESEN, PENSJONERT STASJONSLEDER

PÅ VEI: Bare fire og et halvt år brukte de på å bygge Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til Kongsvinger. Dette er et av de aller første togene, lokomotiv nr. 4 som er på
FOTO:
på Årnes stasjon i 1862.

tur til Kongsvinger, fotografert foran

LOKSTALLEN: To damplokomotiver utenfor lokomotivstallen i Kongsvinger. Stallen har vært rammet av brann
flere ganger, dette bildet er fra 1910–1914.

NORSK JERNBANEMUSEUM, JERNBANEVERKET

FOTO: NORSK JERNBANEMUSEUM, JERNBANEVERKET

TOGULYKKE: Togulykker
kunne også skje i gamledager. Dette damplokomotiv
ble skadet etter togsammenstøtet ved Åbogen 4.
mars 1873.
FOTO: NORSK JERNBANEMUSEUM,
JERNBANEVERKET

at lokale skulle tegne aksjer, og i februar 1855 møttes interessenter fra Våler i nord til Nes i sør og valgte en komité
som skulle jobbe med ett mål for øyet; å få jernbane til
Kongsvinger.
To år senere var det tegnet aksjer for over 200.000
spesidaler, og utbyggingen var kalkulert til 1.610.000 spesidaler (tilsvarende 6,5 millioner kroner). Det var stemning
i Stortinget for å bygge jernbane, og 3. september 1857
ble proposisjonen om Kongsvingerbanen vedtatt. Staten
skulle finansiere 88 prosent av kostnadene, resten av kommuner, sparebanker, amt og private.
Samme dag vedtok Stortinget å bygge Grundsetbanen
mellom Hamar og Grundset nord for Elverum, samt
Trondhjem – Størenbanen. Kongsvingerbanen skulle bli
den første «ordentlige» statsbanen, ettersom de to andre
banene ble smalsporet med «bare»1097 millimeter mellom skinnene. «Bane nummer 2», som de etter hvert kalte
Kongsvingerbanen, ble bygd med normalspor som en forlengelse av hovedbanene. På en normalbane ligger skinnene 1435 millimeter fra hverandre.
Rask byggetid
Som alltid ved store utbygginger ble det diskusjon om trasévalg. Spesielt gjaldt dette for området gjennom Fet kommune. På grunn av stor flomfare ville Indredepartementet
ikke legge banen innom Fetsund. Det var ikke hovedingeniør Carl Abraham Phil, ordføreren i Fet, skogeiere og
næringsliv enige i. De mente at det var avgjørende viktig å
få banen innom sagbrukene i Fetsund, og resultatet ble at
Stortinget vedtok å regulere vannstanden ved utløpet av
Øyeren gjennom å sprenge en større åpning og brua over
Glomma ble bygd i Fetsund i stedet for ved Blaker. Jernbanebrua i Fetsund ble på 428 meter.
– Det var litt strid om trasévalg den gangen også, men
likevel gikk utbyggingen veldig raskt. Raskere enn planlagt, sier pensjonert stasjonsleder ved Kongsvinger
stasjon, Leif Erling Arnesen entusiastisk.

‡

FESTIVITAS: Også på svensk side ble det feiret at Kongsvingerbanen ble elektrifisert. Her ankommer åpningstoget
for elektrisk drift på Kongsvingerbanen på Charlottenberg
FOTO: NTB, NORSK JERNBANEMUSEUM, JERNBANEVERKET
stasjon.

FALSK SKINNE: I frykt for
svenskene fikk snekkerne
ved verkstedet på Kongsvinger laget en falsk tre-skinne
som de la ut hver natt. Hvis
svenskene ville angripe ville
de spore av.
FOTO: NORSK JERNBANEMUSEUM,
JERNBANEVERKET

29. september 2012

UTFORDRING:
"I fjor ble lederen i Solør rideklubb tiltalt for å ha
brukt svart arbeid i forbindelse med oppføring av et
nytt klubbhus. Vedkommende ble også tiltalt for annen
økonomisk kriminalitet.
Vi har omtalt saken fra vi ble klar over den, men har
hatt mange diskusjoner underveis om identifiseringsgrad
og detaljnivå. Det hører med til historien at den nå
avgåtte idrettslederen har barn, og at dette var en sak som
opprørte mange i lokalsamfunnet.
Vi identifiserte ikke idrettslaget før dom i saken
forelå. Når vi ser tilbake på saken opplever vi at vi greide
å navigere brukbart i våre vurderinger. Vi har ikke
identifisert den avgåtte idrettslederen."
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Isete branntomt vanskeliggjør etterforsking

Vil ha skole

Kvinne dømt for fyllekjøring

n SØR-ODAL Brannårsaken er fortsatt ukjent etter at det gamle samvirkelaget brant ned på Sander for en drøy uke siden. – Vi har hatt to runder med undersøkelser på brannstedet, men det var svært kaldt brannhelgen og derfor er det
mye is på tomten, sier Ole Birger Nordvik, lensmann i Sør-Odal. Både såkalte brannhunder har undersøkt stedet, samt
at det er gjort ordinære undersøkelser av tekniske åstedsgranskere – Vi har jobbet godt med stedet, og avventer nå
rapport fra Kripos og teknikere. Vi har gjort noen taktiske skritt, og har blant annet tatt endel avhør, sier lensmannen.

n VÅLER FAU ved Vålbyen skole reagerer kraftig på at bygging av et flerbrukshus er
tema i kommunen igjen. Marit Astrup (bildet) sier at FAU mener det er viktigere at kommunen nå får en skole som sikrer elever og lærere gode løsninger. Basseng og gymsal
må oppgraderes og trafikksituasjonen ved Vålbyen betegnes som uakseptabel.

n KONGSVINGER: En kvinne bosatt i Kongsvinger er dømt til 21 dagers fengsel for å ha kjørt bil mens hun var alkoholpåvirket. I retten har hun forklart at
hun satt hjemme hos en venninne og drakk vin, og at hun ikke husker hvor
mye hun hadde drukket. Blodprøven viste 1,92 i promille. Kvinnen må også
betale en bot på 8000 kroner samt at hun mister retten til å ta førerkort i to år.

Står samlet bak dett nye styret
Solør rideklubb har i
aller høyeste grad fortsatt livets rett.
n GRUE
ROLF NORDBERG
rn@glomdalen – 95997660

Det viste frammøtet og enigheten
på det ekstraordinære årsmøtet på Skaslien i går kveld, og det
engasjementet det nyvalgte styret legger for dagen. Det gjenstår
fortsatt endel opprydding og store økonomiske utfordringer før
klubben igjen er på skinner og kan
konsentrere seg om det sportslige,
men samtidig arver de resultatet
av det krevende og omfattende
oppryddingsarbeidet som allerede er gjort av det avtroppende
styret i samarbeid med Hedmark
idrettskrets.
Rekordraskt årsmøte
Hele det ekstraordinære årsmøtet på Skaslien ble unnagjort på
under en halv time, inkludert valgene, som var eneste sak på dagsorden utenom formalia knyttet til
et årsmøte. 41 stemmeberettigede
klappet enstemmig for det nye
styret, som ble valgt ved akklamasjon og uten motkandidater.
Dermed ble det nye styret helt
i tråd med valgkomitéens innstilling og består av Toronn Asdahl
Brunsell (leder), Ingvild Arnesen
(nestleder), Robert Bekkesletten
og Stian A. Græsmo (styremedlemmer), og de møtende vararepresentantene Terje Christiansen
og Ingrid Bjerke-Matsson.
Nytt årsmøte i mars
I utgangspunktet er dette et interimstyre som skal fungere fram
til ordinært årsmøte i mars, men
det ligger i kortene at hele styret
er innstilt på å fortsette. Randi Løviknes vil lede valgkomitéen foran
årsmøtet, og får med seg Kristin
Bergsløkken, Katharina Brodkorp
og Geir Gule, med Åshild Bekkemoen som vara. Under valget kom

BRUK HUE-KAMPANJEN: Kulturminister Hadia Tajik åpnet den landsomfattende aksjonen mot digital mobbing på Marienlyst skole sammen
med blant annet Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors og direkFOTO: ANB
tør i Medietilsynet Tom Thoresen.

n OSLO

REGISSØREN: Grethe Fossum har
trukket i mange tråder foran årsmøtet.

Kampanje mot
digital mobbing

OBSERVATØREN: Nestleder i
Hedmark idrettskrets, Kjersti Gundersen, opprinnelig fra Flisa.

Det handler om å gå videre
sammen og ha fokus på
medlemmene og det sportslige.
TORONN ASDAHL BRUNSELL, NYVALGT RIDEKLUBBLEDER

det benkeforslag på Lena Järsberg
som styremedlem, den eneste i
det avtroppende styret som var
villig til å ta gjenvalg. Järsberg
hadde imidlertid rett før møtet
gitt beskjed om at hun kom til å
melde seg ut av klubben umiddelbart etter gårsdagens årsmøte, så
dermed ble forslaget trukket.
Järsberg hadde før møtet bedt
om å få si noen avsluttende ord
etter at det formelle årsmøtet var
hevet, og fikk anledning til det.
Da hun begynte å komme inn på
innholdet i en e-post fra et annet
medlem og visse beskyldninger
som var framsatt der, reiste flere
medlemmer seg og forlot møtesalen. Medlemmene er nemlig nå
innstilt på å se framover. Järsberg
avbrøt dermed sitt innlegg og takket for seg. Derimot vil trolig det
påtroppende styret ha nytte av å
lytte til det avtroppende styrets
kunnskaper etter fire måneders
ryddeaksjon sammen med idretts-

FAKTA

Solør rideklubb
n Stiftet 21. september 1973.
n Hadde 152 betalende medlemmer per 31.12.11.
n Har base samme sted som Ridehuset Gruset på Namnå i Grue.
n I fjor høst ble det avdekket økonomisk rot i klubben.
n Bakgrunnen var at håndverkere
var betalt svart for arbeid på
nytt klubbhus.
n Klubbens leder måtte gå på dagen og ble politianmeldt.
n Hedmark idrettskrets tok i november over administrasjonen
av klubben.
n I går kveld ble det valgt nytt styre på ekstraordinært årsmøte.

kretsen, etter at det i september
ble avdekket økonomisk rot og betaling av svart arbeid til håndverkere som jobbet med oppføring av
det nye klubbhuset.

ENIG OG TRO: 41 stemmeberettigede medlemmer deltok på det ekstraordiHedmark idrettskrets, på første rad brorparten av det nye styret, f.v. Robert

nært årsmøte i Solør rideklubb i går kveld og ga sin fulle støtte til det nye styret. T.v. klubbveileder Vidar Steimler,
BILDER: ROLF NORDBERG
Bekkesletten, nestleder Ingvild Arnesen, Stian A. Græsmo og Ingrid Bjerke-Matsson.

– Fokus på det sportslige

Skakkjørt økonomi

– Jeg ser det som en gavepakke å ha så mange engasjerte
medlemmer. Det må vi benytte oss av.

Solør rideklubb har per i dag
ubetalte fakturaer som langt
overstiger kassabeholdningen.

ROLF NORDBERG
rn@glomdalen

Dette sier den nyvalgte lederen i
Solør rideklubb, Toronn Asdahl
Brunsell. Selv prioriterte hun 3åringens barnebursdag hjemme
på Arneberg i går kveld og kunne
følgelig selv ikke være til stede
på det ekstraordinære årsmøtet.
Der ble hun enstemmig valgt uten

motkandidat, og følgelig gitt en
stor tillitserklæring.
– Men så har jeg også fått med
meg en real gjeng, påpeker den
nyvalgte styrelederen.
Hun ønsker å sette seg ned
sammen med resten av det nyvalgte styret, skaffe seg full oversikt og utarbeide en handlingsplan før hun uttaler seg om veien
videre for klubben, men hun er
enig i og følger opp uttalelsene til
både lederen i Hedmark idrettskrets, Thor Lillehovde, og nyinnmeldt klubbmedlem Grethe Fossum i Glåmdalen i går. Begge ut-

trykte håp om at medlemmene nå
klarer å samle seg om felles mål og
se framover etter gårsdagens årsmøte, bidra til å lege sårene etter
de siste måneders turbulens, og
sørge for at klubben aldri kommer
i en slik situasjon igjen.
– Det handler om å gå videre og
ha fokus på det sportslige. Jeg satser på å avvikle et medlemsmøte
ganske snart for å høre hva medlemmene våre har å si og hva de
vil med klubben videre. Kanskje
kan vi kombinere det ordinære
årsmøtet i mars med et medlemsmøte, sier Toronn.

FULL KONTROLL: Klubbveileder Vidar Steimler (t.v.) i Hedmark idrettskrets og Dag Haugen, leder av Grue idrettsråd, loset det ekstraordinære
årsmøtet i Solør rideklubb vel i havn.

Etter det Glåmdalen kjenner til,
utgjør kravene cirka 190.000 kroner. Samtlige kreditorer er tilskrevet og informert om situasjonen,
og det er i praksis innført betalingsstans.
Blant ubetalte regninger er
fakturaen på kjøkken til det nye
klubbhuset. Dette utgjør 6570.000 kroner. Sentrum Bygg i
Oslo er leverandør, men det spesi-

elle er at kjøkkenet ikke er bestilt
av Solør rideklubb, men av Entreprenør 1. Dette entreprenørselskapet har igjen videresendt regningen til rideklubben.
Bedre blir det ikke av det ikke
foreligger noe styrevedtak på denne bestillingen, som er gjort av styrelederen som måtte gå på dagen
sist høst etter at det ble oppdaget
økonomisk rot og bruk av svart arbeid på klubbhuset. Denne styrelederen er dessuten i nær familie
med en sentral person i Entreprenør 1. Samtidig har denne bestillingen spart rideklubben for flere

tusen kroner fordi entrepresenørselskapet har storkunderabatt hos
Sentrum Bygg – fra 25 til 40 prosent, etter det Glåmdalen kjenner
til. Målsettingen har dermed vært
å spare klubben for kostnader.
Til nå er det brukt opp mot
900.000 kroner på klubbhuset,
men blant annet innvendig arbeid
i 2. etasje og elektriske installasjoner gjenstår. Dermed vil kostnadene trolig kom opp i rundt én
million, et klubbhus som kasserer med henvisning til styreleder
skriftlig forsikret i juni 2011 at ikke
ville koste over 200.000 kroner.

– Bruk hue, og tenk dere om
en ekstra gang før dere trykker på enter–knappen, var
budskapet fra kulturminister
Hadia Tajik (Ap) da hun tirsdag
besøkte Marienlyst skole i
Oslo.

vegrer seg for å ta kontakt med
voksne når de har mobbet eller
blir mobbet.
– Grunnen er blant annet at
mange opplever at de voksne da
blir hysteriske og kontrollerende,
sa Vestøyl.

I salen satt 450 elever fra 7.–10.
klasse for å være med på startskuddet for årets «Bruk hue»kampanje mot digital mobbing.
I en fersk undersøkelse sier over
halvparten av barn og unge mellom 10 og 15 år at de selv eller venner har fått mobbemeldinger på
internett eller mobilen. Mobbingen går verst utover jenter. Mer
enn en av tre norske jenter oppgir at de selv har mottatt sårende
meldinger.
Undersøkelsen viser også at
ett av ti barn ønsker å bytte klasse som følge av digital mobbing.
«Bruk hue»–kampanjen ble startet i 2009 og har til nå besøkt over
350 skoler.
Statsråden minnet om at nettet
har stor makt, og at mange ikke
tenker over hvor mektig nettet er.
– Dere risikerer at det som skrives blir stående for alltid, sa Tajik
og oppfordret ungdommene til å
gjøre som kampanjen sier, bruke
hue, og tenke seg om en ekstra
gang før de skriver noe nedsettende om andre på nettet.
– Det er enklere å være tøffe i
trynet på nettet. Du slipper konfrontasjonen, sa Ole R. Vestøyl i
Bruk hue-kampanjen.
Han har besøkt en rekke skoler
og kunne fortelle at mange unge

Straffbart
– Denne kampanjen er utrolig bra.
Det er viktig at vi får informasjon
om digital mobbing. Det skjer
tross alt over alt. Jeg kjenner selv
folk som har vært utsatt for det, og
det er ikke bra, sier Thea Sagen, 15
år og elev i tiende klasse på Marienlyst skole.
Hun sier at hun selv har opplevd å få meldinger med lite hyggelig innhold.
– Jeg tror det er mye enklere
å mobbe på nett. Det går i ett, du
klarer ikke telle til tre før du har
trykket på knappen, sier Thea.
At det er straffbart å komme
med trusler på nett og stjele andres identitet, kom tydeligvis som
en overraskelse på mange av elevene.
Overraskende var det nok for
mange som ble da over halvparten av elevene i salen rakte opp
hånden da de fikk spørsmål om de
kjente til andres nettpassord.
– At så mange svarte ja på dette,
overrasket meg veldig. Det er viktig at man så tidlig som mulig har
et reflektert forhold til at et passord er noe privat en ikke skal gi
fra seg, på samme måten som man
ikke gir fra seg bankkortet og koden sin, sier kulturminister Hadia
Tajik til NTB. (ANB-NTB)

Bil traff elg

Tyver stjal
ekstralys fra bil

n GRUE/ÅSNES Tirsdag kveld ble
en elg påkjørt av en personbil på
fylkesvei 210 ved Bjørkåsen mellom Grue og Åsnes kommune.
Ifølge politiet ble det ingen personskader på sjåføren, og fallviltgruppa er varslet.

n SØR-ODAL Natt til tirsdag har
tyver stjålet fire stykk ekstralys fra
en parkert bil på Tronbølfeltet på
Skarnes. Lysene er såkalte «1000metere», og skal ha blitt stjålet
etter klokken 04.00. Politiet fikk
melding om tyveriet tirsdag kveld.
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Klagesaker til PFU
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Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

"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 er åpne for alle."

0

Frekvens

Dagsavis

Opplag - papir

7782

Lesere - papir

20000

Brukere - nett

Aremark

Redaktørens
tilbakeblikk

Lørdag: 6°c
V, 7 m/s, 1 mm

Vind, nedbør:

Søndag: 8°c
V, 4 m/s, 0 mm

Halden

Lørdag: 8°c
Vind, nedbør: NV, 7 m/s, 1 mm

Mandag: 8°c
V, 4 m/s, 0 mm

8000

Søndag: 8°c
V, 4 m/s, 0 mm

legene@smestadlegesenter.no

Mandag: 8°c
V, 4 m/s, 0 mm

Bilglass skade?
send sms Bilglass til 2007
eller ring 810 45 277

Besøk
oss: Gjøvik,
Hadelandsveien
3
Besøk
oss: Halden,
Isebakkeveien
30 (Renico-bygget)

LØRDAG 5. MAI 2012

satser stort
i aremark

JA:
51%
NEI: 29%
VET IKKE: 20%

vindmøllemeninger

I familiebedriften Nyplast
på Moane i Aremark
satses det på framtida.
- Hardt arbeid og evne til
omstilling er nøkkelen til
suksess, sier Svein
SIDE 6
Fagereng.

kan ikke
vente lenger

SIDE 8 og 9

SIDE 27

Sverre Stang

100

Både dame- og herrelaget
til Halden er blant favorittene i Tiomila. I dagens
HA presenterer vi HSKherrenes laguttak, der
Olav Lundanes blir ankermann.
SIDE 15

Formannskapet ønsker å
framskynde prosjektet
for ny forbindelse mellom
Vaterland og Iddeveien.

www.glassdrive.no

Jeg var ikke så opptatt av
maten, men av champagne

SIDE 24 og 25

Halden Har
vinnersjanser

UTFORDRING:

5. mai 2012

NR 103 - 83. ÅRGANG - LØSSALG KR. 20,-

Arild Skagen engasjerer
seg i to idrettsklubber

Ansvarlig redaktør Hans-Petter Kjøge

"Vindmølledebatten i Aremark delte bygda i to.
Kommunestyret ba om en rådgivende folkeavstemning
forut for sin egen høringsuttalelse. HA bestemte seg for
å spørre 100 aremarkinger om hva de ville stemme. Et
betydelig oppdrag for en liten lokalavis. HA publiserte
dette 5. mai, og saken vakte både mye oppmerksomhet og
sterke reaksjoner. Den ble også innklaget til PFU, men ble
avvist ved forenklet behandling. PFU hadde problemer
med å se hva HA hadde gjort feil. HA har hele tiden lagt
vekt på å være nøytral i saken. Vi har ikke tatt stilling i
en sak som har vært så betent."

Halden

Les hva disse aremarkingene skaL stemme

SIDE 19 tIl 23
Illustrasjonsfoto. Vindmølle parken
på Smøla. Arkivfoto: Bent Ramberg

BLA OM...

5. mai 2012

Utvikling:
"I forbindelse med strategien om å være mer
offensive og synlige, arrangerte HA sammen med
Sparebankstiftelsen og Halden kommune Halden-gallaen
for første gang. Her ble det delt ut til sammen ni priser
til haldensere som har fortjent det. Avisa innstiftet også
en helt ny pris – ”Årets Ildsjel” der vi inviterte HAs lesere
til å delta både med å foreslå kandidater og å stemme på
de fem finalistene en jury plukket ut blant de innsendte
forslagene. Her ble det stort engasjement. 189 HA-lesere
sendte først inn forslag på 57 ildsjeler i Halden. Prisen er
godt mottatt og er kommet for å bli."

6

Nyheter

Pressens samfunnsrolle er definert i Vær varsomplakaten. Her
et utdrag:
• Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En
fri, uavhengig presse er blant
de viktigste institusjoner i
demokratiske samfunn.
• Pressen ivaretar viktige
oppgaver som informasjon,
debatt og samfunnskritikk.
Pressen har et spesielt ansvar
for at ulike syn kommer til
uttrykk.
• Pressen skal verne om
ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for
press fra noen som vil hindre
åpen debatt.
• 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.
• Det er pressens oppgave å
beskytte enkeltmennesker og
grupper mot overgrep eller
forsømmelser fra offentlige
myndigheter og institusjoner,
private foretak eller andre.

Ingen fellelser i
fire PFU-saker

PRISER:
Redaktør Bjørn Ystrøm fikk Østfold Redaktørforenings Klapp-på-skuldra-pris for 2012 for sitt mer enn
40-årige engasjement og journalistiske arbeid i Halden.
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Pressens
samfunnsrolle

Pressens Faglige Utvalg (PFU)
behandlet fire klager mot HA i
2012. Avisa ble ikke felt i noen
av sakene.
• Frida Buschmann innklaget
HA for å ha stanset debatten
om mobbesaken i Aremark.
PFU konkluderte med at
HA-redaktøren ikke brøt god
presseskikk.
• Vestfjellas Venner fikk ikke
medhold i sin klage om deler
av HAs dekning av vindmølledebatten.
• Jan-Erik Erichsen og Øivind
Hansen fikk ikke medhold i
sine klager på HA-redaktørens redigering av to leserbrev. Hansen trakk sin klage
før sluttbehandlingen. Sekretariatet ville avvise klagen.
hALDeN ArBeIDerBLAD
• Halden Arbeiderblad er en
fri og uavhengig lokalavis
for Halden og Aremark
med et sosialdemokratisk
grunnsyn.
• Første utgave kom ut
28. september 1929.
• Eneste dagsavis i Halden
og Aremark.
• HA har 19.000 daglige
lesere på papir, og 8.000
på nett.
• Det siste bekreftede opplagstallet er 7.939. HA har
6.300 unike brukere på
ha-halden.no, og 1.246
medlemmer på lokalsonen Ditt Halden.
• 26 ansatte hvorav 18 redaksjonelle medarbeidere.
• Eies 100 prosent av det
norske konsernet Amedia.

Ansvarlig redaktør: hans-Petter Kjøge

Aremark
Vind, nedbør:

Fredag: °c
N, 2 m/s, 0 mm

Lørdag: °c
S, 2 m/s, 0 mm

Søndag: °c
SV, 6 m/s, 3 mm

Halden

Fredag: °c
Vind, nedbør: N, 2 m/s, 0 mm

Lørdag: °c
S, 2 m/s, 0 mm

Søndag: °c
SV, 7 m/s, 4 mm

Utleie av hengere
For bestilling / tilbud
ring tlf. 69 21 29 90
Shell 7eleven Brødløs
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 MORO Å VÆRE
NETTGJEST I HA

LEDER

Gratulerer med
Østfold-prisen,
Henning. Den er
fullt fortjent!
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Søndag: °c
V, 4 m/s, 0 mm

Aremark

Mandag: °c
V, 4 m/s, 0 mm

Vind, nedbør:

SATSER STORT
I AREMARK

I familiebedriften Nyplast
på Moane i Aremark
satses det på framtida.
- Hardt arbeid og evne til
omstilling er nøkkelen til
suksess, sier Svein
Fagereng.
SIDE 6

Og vi snakket med energifulle og fornøyde
ungdommer og ledere.

HAs 1. side 24. november 2012

SIDE 1923

Halden

Lørdag: °c
Vind, nedbør: Ø, 3 m/s, 0 mm

Søndag: °c
Ø, 3 m/s, 0 mm
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e-post: redaksjonen@ha-halden.no



Fikk
sparken

SIDE 27



uten begrunnelse
Klokka 22.00 torsdag kveld fikk rådmann
Per Egil Pedersen sparken med
umiddelbar virkning. Men han fikk ingen
begrunnelse for hvorfor han ikke lenger
har tillit. – Jeg vil ikke spekulere i hvilke
motiver som ligger bak vedtaket, men det
finnes ingen saklig grunn for å si meg opp
sier Pedersen.
SIDE 4, 5 OG 6

vindmøllemeninger

Flott
operaball

Lise Granden Berg og Jan Erik
Fillan imponerte som Adele
og Eisenstein i Prins Orlofskys
Operaball.

Ukens Go’helg-produkt

fredag og lørdag
Fast Go’helg-pris

1690

pr. pakke

Formannskapet ønsker å
framskynde prosjektet
for ny forbindelse mellom
Vaterland og Iddeveien.

SIDE 8 OG 9

Entrecôte av storfe
180 g pr. kg 93,89

Gjelder så langt beholdningen rekker.
Kun til private husholdninger.

LES HVA DISSE AREMARKINGENE SKAL STEMME

HAs 1. side 5. mai 2012

Torsdag kveld måtte rådmann Per Egil Pedersen forlate kommunestyresalen, der politikerne fire
timere senere ga ham sparken. Uten begrunnelse.
Foto: Stein Johnsen

HAs 1. side 2. mars 2012

«Ingen kjenner Halden bedre»
Min gode kollega Ove Mellingen i Telemarksavisa, har konkludert med at «samfunnsoppdrag» nok ikke er det mest sexy
ordet ordboka kan oppdrive.
Til det er det for høytidelig. Det
hører liksom mest hjemme i
festtalesammenheng for oss
pressefolk.
Like fullt summerer det godt
opp norske avisers eksistensberettigelse, og det er det viktig
å synliggjøre. Det er også egnet
til en smule refleksjon.

lager journalistikk som engasjerer leserne, har vi tapt.
Dette sitter i ryggmargen til

alle pressefolk. Ingenting gir en
journalist mer sitring i kroppen
enn vissheten av at han eller
hun har fått en veldig god sak
på blokka. «En god sak» kan
være så mangt, men fellesnevneren er uten tvil at alle vet den
kommer til å engasjere og bli
lagt merke til.
Det er også viktig at vi som
lokalavis setter viktige temaer
på dagsorden. Bare de siste
ukene kommer jeg kjapt på
flere saker som HA har løftet
opp og fram:
• Idrettens kår i kommunen, og
viktigheten av å få realisert en
allbrukshall
• Forfallet på de kommunale
bygningene i Halden, og konsekvensene av manglende
vedlikehold
• sentrumsskolene i Halden
trenger mer plass

For andre år på rad leverer HA
her sin redaksjonelle årsrapport. HA har i en årrekke vært
den eneste dagsavisa i Halden
og Aremark, og det er et stort
ansvar. I denne årsrapporten
ønsker jeg å tenke litt høyt om
nettopp samfunnsoppdraget,
og å gi deg som leser en del tall
og statistikk som måler oss både
i kvantitet – og kvalitet.
Dette kommer HA til å gjøre
hvert år framover, på lik linje
med de aller fleste andre norske
aviser. En slik årsrapport er det
blitt fokusert på i hele bransjen.
Det er fordi vi synes det er viktig, og at leserne har krav på å få
ta del i virksomheten vår.
Vi kommer også med jevne
mellomrom til å be om lesernes
tilbakemeldinger på det vi presterer.

Det skal ikke stikkes under en
stol at HA har fått en del klare
tilbakemeldinger fra leserne
sine. Hovedinntrykket har vært
at mange er glade i lokalavisa
si, og har et nært forhold til
den. Men det er mange som
i flere sammenhenger gir
uttrykk for at vi ikke er relevante nok for dem.
Vi har nettopp ikke klart å
engasjere nok. Vi er blitt oppfattet som litt kjedelig.

samfunnsoppdraget går først

og fremst ut på å formidle nyheter innenfor et bredt spekter. Jeg
tenker for eksempel på politikk,
hendelsesnyheter, næringsliv,
sport og kultur. Vi skal være
lesernes vaktbikkje mot makta i
byen, og påpeke skjevheter.
Vi skal også løfte fram heltene, la deg bli kjent med flere
folk i Halden og Aremark, speile
det aktive livet i byen og i bygda,
og fortelle om alle solskinnshistoriene.

Hver formiddag, temmelig nøyaktig klokka 12.50, svinger budbilen inn på Langbrygga med dagens rykende ferske HA. Bilen har kjørt fra trykkeriet
på Lillestrøm. Her setter opplagssjef Odd øiestad (til venstre) og ansvarlig redaktør og daglig leder Hans-Petter Kjøge pris på at enda en utgave av
HA er kommet vel fram.
Foto: stein johnsen

samtidig skal vi være Haldens
viktigste talerstol. Vi har en
klar ambisjon om å være en

møteplass for sterke meninger.
Stedet der den offentlige debatten blir holdt. Her skal folk si

sin hjertens mening. Først og
fremst om lokale temaer. De blir
prioritert høyest.

tips oss: 69 21 56 00

HA-tall i 2012

Mandag: °c
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Mandag: °c
Ø, 5 m/s, 0 mm

BILGLASS SKADE?

Jeg var ikke så opptatt av
maten, men av champagne
Sverre Stang

Foto: Stein Johnsen

Yrende kveldsliv

Søndag: °c
Ø, 5 m/s, 0 mm

SEND SMS BILGLASS TIL 2007
ELLER RING 810 45 277

KAN IKKE
VENTE LENGER

LDEN
Jentene på Danseloftet utfolder seg i luftige svev og spenstige hopp.

Lørdag: °c
Ø, 5 m/s, 0 mm
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Halden

Lørdag: °c
Vind, nedbør: NV, 7 m/s, 1 mm

Arild Skagen engasjerer
seg i to idrettsklubber

Både dame- og herrelaget
til Halden er blant favorittene i Tiomila. I dagens
HA presenterer vi HSKherrenes laguttak, der
Olav Lundanes blir ankermann.
SIDE 15

I går ble det klart at Kvik
har fått på plass sin lenge
etterlengtede styrking av
administrasjonen, da
Anders Viken ble presentert som klubbens nye
daglige leder. SIDE 15

SIDE 12, 13, 14 OG 15

Mandag: °c
V, 4 m/s, 0 mm

LØRDAG 5. MAI 2012

HALDEN HAR
VINNERSJANSER

HA tok pulsen på aktivitetsnivået blant barn og
unge en helt tilfeldig onsdag kveld i Halden. Vi
fant en by der tilbudene er mange og gode.

Søndag: °c
V, 4 m/s, 0 mm

SIDE 27

HER ER KVIKS
NYE SJEF

Svein Hansen og Odd
Jørgensen er de to gjenlevende fra Halden-fireren
som vant sølv i EM i 1953.
Heltene husker alt.

Lørdag: °c
V, 7 m/s, 1 mm

TIPS Sentralbord 69 21 56 00
OSS: www.ha-halden.no

NR 275 - 83. ÅRGANG - LØSSALG KR. 20,-

Industriprodukter A/S har
lagt ned virksomheten
på Sørlifeltet og anlegget
står til salgs. – Vi driver
bedre enn noen gang, sier
adm. dir Jan Wiig.

Leonard Cohen, Old Ideas World Tour, Fredriksten festning 29. august 2012.
Foto: Stein Johnsen

Vind, nedbør:

Prøv en flaske
Hellstrøms Bon vin Rouge
Tina Dahl

DRIVER BEDRE
ENN NOENSINNE

GOD MINNER
FOR HELTENE

Aremark

99 20 53 00

SIDE 8

LØRDAG 24. NOVEMBER 2012

Beklager at janteloven
preger idretts- og kulturlivet
Nils Lexerød

v/Stangeskovene
Tistedal
Tlf. 69 19 10 44

Atle Hansen var HAs nettgjest i går, og opplevde det
som noe positivt. Han fikk
hele 40 spørsmål å bryne
seg på.

SIDE 2

Din servicestasjon

Leonard Cohen kan nå legge Fredriksten
festning til lista over viktige erobringer,
rett etter Manhattan og Berlin.
Tom Skjeklesæther

Distriktets STØRSTE
KJØKKENUTSTILLING

Vi vil med andre ord engasjere. Vi vil skrive historier som
treffer hjerterota, og saker som

gir grunn for refleksjon, lærdom og ettertanke. Alt gjør vi
med Halden-øyne. Hvis vi ikke

HAs redaksjonelle årsrapport 28. januar 2012

Dette forsøker vi å gjøre noe
med. 2012 var for oss året da
HA ble målt i flere sammenhenger. (Se for øvrig saken ved
siden av denne.) Vi fikk en del
svar som gjorde at vi la om på
strategien.
Vi mener selv vi er blitt mer
offensive, synlige og tydelige.
Vi har fått ny logo og nytt slagord; «HA – Nær og viktig». Det
er ambisiøst, og det holder oss
på tå hev. Vi skriver også flere
saker som bevisst er ment for

barnefamilier, og som angår
barn og unge. Det gjelder både
nyheter og reportasjer.
Vi leter også nå bevisst etter
flere suksesshistorier. De aller
beste er dem som er egnet til
å framheve lokalpatriotismen,
og gi folk som fortjener det et
klapp på skuldra. Jeg håper du
har lagt merke til Tommelen
opp-vignetten HA setter på
sakene vi synes fortjener det.
Lokalavisa skal bidra til å gi folk
identitet til stedet der de bor.
I kveld er det Halden-gallaen.
Den gleder jeg meg til som
en liten unge. Ikke bare fordi
det skal bli et flott show med
masse god lokal underholdning. Nei, også fordi en rekke
haldensere som har oppnådd
suksess eller har gjort en
ekstraordinær innsats skal
hedres. De skal rett og slett bli
satt pris på, og HA viser dem
mer enn gjerne fram!
Mediebransjen lever nå i en

tid der forandring er blitt et
hverdagsord. Leserne flytter
på seg, og de gjør det raskt. HA
har i grunnen ikke så mange
færre lesere enn før totalt sett,
for vi får flere på nett og færre
på papir. Opplagsnedgangen er
også under snittet.
Men trenden er klar. Det
strategiske målet også; hvis vi
skal ha økonomiske ryggrad til
å lage kvalitetsjournalistikk, må
vi utvikle oss mye på nett. Vi
må rett og slett lage en nettavis
som er så god at haldenserne
og aremarkingene er villige til å
betale for den.

Men uansett må vi leve opp til

vårt eget mantra: «Ingen kjenner byen bedre».

Ansvarlig
redaktør

HA tok initiativ til Halden-gallaen som går av stabelen i kveld. Her
glade arrangører. Kjell Hagen (sparebankstiftelsen), Hans-Petter
Kjøge (HA), ordfører thor edquist og kultursalens espen Holtan.
Arkivfoto: stein johnsen

HA kom i postkassa di
302 ganger i 2012. Hvis
du la sammen alle sidene for fjoråret, kom
du til 10.268. Det er
mye informasjon om
Halden og Aremark.
Av HAns-Petter Kjøge
hans.petter.kjoge@ha-halden.no
Mobil: 92 84 09 11

Gjennomsnittlig sidetall for
HA er 34. Det er som oftest
annonsemengden som avgjør
tykkelsen på avisa fra dag til
dag. Sidetallet varierer fra 28
til 56. Men antall redaksjonelle
sider er stort sett konstant.
Cirka 75 prosent av innholdet er redaksjonelt. Resten
er annonser. HA har høyere
redaksjonell andel enn de
fleste andre lokalaviser.
Med stort og smått; alt
fra store reportasjer til små
notiser, publiserte HA 11.310
nyhetssaker i fjor. Det gir et
snitt på 37 saker pr. utgivelse.
Tilsvarende tall for sportssaker er 7.024 (23) og kultursaker 2.720 (9).
873 Fritt ordinnlegg
HA publiserte 873 Fritt ordinnlegg. Det er i underkant
av tre pr. dag. Det er sakene
og debattene som avgjør
temperaturen på Fritt ordsidene. HA-redaktøren har
sterkt fokus på prioriteringen.
Generelle innlegg skrevet av
folk som ikke har noen lokal
tilknytning blir ikke publisert.
Vi har som mål at alt vi gjør,
gjøres med Halden-øyne. Det
speiler prioriteringene våre.
I 2011 ble det publisert 158
flere leserbrev i HA enn i fjor.
Det har sammenheng med at
det var valgkamp dette året.
ha-halden.no
Trafikken på nettsiden vår, hahalden.no, er på vei opp. Vi har
nå cirka 500 flere unike brukere enn på samme tidspunkt
i fjor. Vi har også cirka 1.000
flere daglige lesere på nettet.

Strategien er å bruke mer
ressurser på nettavisa enn tidligere. Kompetansen er blitt
bedre, og skal utvikles videre.
HA-redaksjonen har siden i
fjor høst hatt som mål å publisere cirka ti nye saker hver dag.
Dette er mer enn en dobling.
Dette målet har vi stort sett
klart å holde. Vi har også sett
effekten. Trafikken på nettet
har økt etter denne satsingen.
Undersøkelser
HA ble for første gang målt
systematisk i fjor. En ting var
de frivillige tilbakemeldingene
vi fikk i den redaksjonelle årsrapporten. De viste at mange
ikke hadde tiltro til at lokalavisa deres i Halden ikke lar
seg påvirke av maktfaktorer i
lokalsamfunnet. Det var også
urovekkende mange (73 prosent) som mente HA var en
kjedelig avis.
En annen ting var en omfattende lesermarkedsundersøkelse. Den bygde i bunn og
grunn oppunder inntrykket,
selv om tallene ikke var så
høye.
Offensiv strategi
Disse resultatene har ført til
at HA har lagt en mer offensiv strategi. Vi ønsker å synes
mer, vi ønsker å spre mer
begeistring, bidra til økt identitet og lokalpatriotisme – og
ikke minst framstå som mer
relevant for flere lesere, både
på nett og papir. Vi lever av
omdømmet vårt, og det vil vi
forbedre.
Vi ønsker at denne strategien skal få satt seg, og at
leserne får et mer bevisst forhold til den før vi igjen ber om
tilbakemeldinger.
Nye målinger
Det betyr at vi først neste år
vil invitere til nye tilbakemeldinger fra leserne i den redaksjonelle årsrapporten. Da skal
vi også gjennomføre en ny
lesermarkedsundersøkelse. Vi
er allerede nå spente på om
lesernes inntrykk av HA da vil
ha forandret seg.

Hus & Bolig
Nettadresse

hus-bolig.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor

" Hus & Bolig er medlemsblad for Huseiernes Landsforbund." (...)
Det 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."

Fellelser i PFU
Frekvens

Oslo / Fred. Olsensgate 5
0

Fagblad

Opplag - papir

210374

Lesere - papir

301000

Brukere - nett

167499

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Nina Granlund Sæther

Oppdrag utført:
"Studenter i alle de store byene i Norge sliter med
å få tak i bolig. I Stavanger er situasjonen særlig ille.
Likevel gir kommunen huseiere forbud mot å leie ut i
underetasjene fordi utleieenhetene ikke holder mål.
Hus & Bolig la i artikkelen "Strenge krav ved utleie"
stor vekt på synliggjøre regelverket slik det er i dag. Som
følge av oppslag i Hus & Bolig og andre medier gjorde
politikerne i Stavanger helomvending og stanset jakten
på utleieleiligheter uten godkjenning, men lokalpolitikere
kan ikke gjøre vedtak som bryter med norsk lov. Saken
er derfor løftet opp på riksplan. I dag opereres det med
dispensasjoner.
Huseiernes Landsforbund har i etterkant tatt initiativ
til å endre regelverket."

fokus på eldrebølgen
fokus på utleie
MØRKT: For at rommet skal kunne godkjennes for varig opphold,
må vindusarealet være minimum 10 prosent av gulvarealet.
Vinduene skal heller ikke være høyere enn 90 cm over gulvet,
og det stilles krav om utsyn. Inger Helene Egelands hybelplaner
kan være vanskelig å få igjennom.

I

nger Helene Egeland har nettopp kjøpt seg en
stor enebolig på Stokka i Stavanger. Den 135
kvadratmeter store kjelleretasjen vurderer hun
å leie ut for å avhjelpe boligmangelen og øke
inntektene. Kanskje kan hun få 10 000 kroner
skattefritt ekstra hver måned. Rommene er store,
og takhøyden god.
– Foreløpig mangler både bad og kjøkken,
men hva annet må jeg gjøre for å møte kravene til
utleie, undrer hun.

Tilgang bad og kjøkken

Strenge krav ved utleie
Studenter i Stavanger sliter for å få tak i bolig. Likevel gir kommunen
huseiere forbud mot å leie ut i underetasjen. Flere vil måtte be
leieboerne om å flytte. Utleieenhetene holder rett og slett ikke mål.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER FOTO: BARBRO FAUSKE STEINDE

Hun har hørt at det er lettere å leie ut hybel enn
leilighet, og det stemmer. Men skal hun leie ut hybel, må hun dele kjøkken eller bad med leierne.
– En hybel forutsetter at man skal dele en eller flere romfunksjoner, for eksempel bad eller
wc, med hovedleiligheten. Finnes det to bad og
to kjøkken i boligen, vil man ikke kunne godkjenne utleieenheten som hybel, sier Jonny Stenberg i Stavanger kommune. Han er prosjektleder
for kommunens satsing på tryggere boliger.
Selv om man bare leier ut et kombinert oppholds- og soverom, må det være godkjent for varig opphold. Det betyr at rommet må være minst
15 kubikkmeter stort og ha tilstrekkelig dagslys og
utsyn. Er vindusarealet mer enn 10 prosent av
gulvarealet i rommet, vil dette ofte gi nok dagslys,
men skygger andre bygninger eller terrenget
vesentlig for dagslyset, må vinduet være større.
For at utsynet skal være tilfredsstillende, skal
underkant av vindu ikke være høyere enn 90 cm
over gulvet.
Vinduene i kjelleren hos Inger Helene Egeland
er få og små. De sitter høyt oppe på veggen og
måler kun 34 cm ganger 102 cm. Skal rommene
i kjelleretasjen tilfredsstille kravene til rømningsvei, dagslys og utsyn, må hun både lage større
hull i veggene og grave ut store deler av tomta.
Alternativt kan hun heve bygget.
– Det er svært vanskelig å få godkjennelse for
varig opphold i underetasjer på hus som ligger på
flate tomter, sier bygningsingeniør Guzman Crus
Rodriguez, som er kollega av Stenberg. Man kan
ha lysgrav foran enkelte vinduer, men ikke alle.
Regelverket er nedfelt i plan- og bygningsloven og gjelder over hele landet. Dette er ikke
noe Stavanger kommune har funnet på.
– Allerede i 1924 ble det bestemt at man ikke
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UTFORDRING:
"I Hus & Bolig nr. 2 2012 skrev vi om boplikt, og
hvordan den omgås.
Boplikt er et betent emne. Noen er tilhengere av
ordningen, andre ikke. Vi hadde en case på Lyngør som
fikk betalt for å oppfylle boplikten gjennom leie. Å "leie
en sørlending" er ikke forbudt, men mange har problemer
med å akseptere dette.
Forholdene på stedet var så små at til tross for at
intervjuobjektet var anonymisert, ble vedkommende
gjenkjent. Dette fikk store følger for vedkommende i
ettertid. Det beklager vi.
Alle som velger å stå frem i bopliktsaker risikerer
uthengning i lokalmiljøet, svertekampanjer, utstøting
etc. At situasjonen var så ille, ante vi ikke. Vi fikk mye
informasjon, men nesten ingen turde å være med i
artikkelen."

Boplikten

fokus på boplikt

– lett å omgå
Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette
å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri.

TeksT: Dag Erik kongsLiE
ggggFOTO: soLFriD sanDE

I

Tvedestrand sentrum er det yrende liv langs
bryggekanten i fellesferien, men mange av bygningene står tomme. Vinduer uten gardiner griner mot forbipasserende. Utenfor flasser malingen, mosen kryper høyt på veggen og sprekker i
muren viser tegn på at ingen ønsker å vedkjenne
seg stedet. Skal man virkelig tvinge noen til å bo
her? Mer enn 60 kommuner har boplikt, blant
annet sørlandskommunen Tvedestrand. Ordningen som ble innført i 1974 praktiseres ulikt fra
sted til sted, og politikerne krangler om hvordan
boplikten faktisk fungerer.

Leier en sørlending
SOMMERIDYLL: I fellesferien koser folk seg på
brygga i Tvedestrand,
men ellers i året kan det
være stille og dødt.
Boplikt ble innført i 1974.
Foto: Willy Haraldsen /
Scanpix.

På Borøya noen kilometer utenfor sentrum møter vi Åse Marie Larsen og datteren Antonia på
trappen foran det som i dag er deres sommerhus.
Med tid og stunder skal de flytte hit. Etter flere
runder med kommunen, har Larsen nå fått beskjed om at boplikten må overholdes. Derfor har
hun ordnet med en leieboer.
– Selv om ordningen ikke er ideell er det i
hvert fall noe som fungerer. Jeg bor i Oslo ti må-

neder i året, og er på Borøy i de to sommermånedene. Etter hvert skal jeg flytte hit, men slik situasjonen er i dag vil jeg bli værende i Oslo, enn så
lenge.
Skal Larsen melde flytting til Tvedestrand, må
også hennes 12 år gamle datter skifte skole.
– Det er uaktuelt å ta min datter ut av skolen
og det gode miljøet hun tilhører i dag. Derfor har
jeg gjentatte ganger søkt om utsettelse av boplikten. Det har aldri vært i mine tanker å få fritak.
Med tid og stunder ønsker jeg å flytte permanent
til huset. Jeg har flyttet mye i mitt liv, men det
er her jeg har min tilhørlighet. Farmor og farfar
drev landhandel på øya og farfar bor her i sitt
eget hus fra mai til september hvert år, sier hun.
Hun var klar over boplikten og premissene
som fulgte med da hun kjøpte huset. Allikevel
synes hun boplikten rammer urettferdig og vilkårlig.
– Hadde jeg valgt å kjøpe en tomt og bygge en
ny bolig, hadde jeg omgått boplikten. Derimot
kjøpte jeg i 2006 et fallerferdig hus som jeg satte
i stand. Siden huset ikke er nytt er jeg altså nødt
til å oppfylle boplikten. Dette mener jeg er urettferdig, sier Larsen.

Vil tette smutthull
Ordfører Jan Dukene (H) i Tvedestrand kommune er langt på vei enig med Larsen og kjenner
til smutthullet.
– Vi vet om flere tilfeller i vår kommune hvor
det er forskjellig regler for to nabohus fordi det
ene er et gammelt hus og det andre er nytt. Dette
er et smutthull som vi akter å tette, sier ordføreren. Dette vil han gjøre for at reglene skal være
rettferdige, ikke for at det skal bli vanskeligere å
omgå boplikten.
– Jeg er jo prinsipielt mot boplikt og synes
den har utspilt sin rolle. Men så lenge vi har den
er vi i hvert fall nødt til å gjøre den så rettferdig

AKSERPTERER VEDTAKET: Åse Marie Larsen og datteren Antonia bor i Oslo ti måneder i året. Sommerferien nyter de i det gamle
huset på Borøya som er pusset opp og satt i stand etter alle kunstens regler. For å oppfylle boplikten må de leie en sørlending.

➤
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Klar Tale
Nettadresse

klartale.no

Klagesaker til PFU
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Oppdrag utført:
"Artikkelen ”Triks eller tilbud” forteller leserne hva
de bør sjekke dersom de handler på salg, og hvordan
butikkene ofte lurer kundene."

SALG: Om sommeren ser du mange slike plakater. Men kanskje er ikke tilbudene så utrolige og sjokkerende som butikkene påstår.

Triks eller tilbud?
Sommersalg! Sjokkpriser! Elleville
priser! Plakatene om salg og fristende
tilbud er mange om sommeren. Men
er tilbudene egentlig så gode?
Stine Frimann

■■Mange butikker har
sommersalg. Da kan du skaffe
deg ting du trenger til en
billigere pris. Men det er lurt
å sjekke tilbudet godt før du
kjøper. En del butikker bruker
lure triks. De får deg til å tro
at du sparer mye mer enn du
egentlig gjør.
Det stilles krav når butikker
annonserer med salg. De skal
alltid fortelle deg hva varen
har kostet før. Finner du ingen
førpris? Da er det stor sjanse
for at varen faktisk ikke er
billigere enn før. Det hender
også at butikkene setter opp
prisen før salget. Så setter de
prisen ned igjen, og sier varen
er på salg. Det er ikke lov.
– Det aller beste rådet er å

ikke være så opptatt av hvor
stort avslaget er. Kanskje
finner du en sykkel som er
satt ned fra 10.000 kroner til
8.000 kroner. Det høres jo
flott ut. Men så finner du ut
at butikken over gata selger
samme sykkel til 6.000 kroner.
Da virker tilbudet plutselig
mindre fristende. Istedenfor
å være opptatt av tilbud i én
butikk, bør du sjekke prisen
flere steder, sier Jo Torkel
Gjedrem til Klar Tale. Han
er fagdirektør i Forbrukerombudet.
Kanskje ser du et
kjempetilbud på en ny TV. Du
har sjekket at det faktisk er
en god pris. Så møter du opp
i butikken den dagen salget

starter for å kjøpe den. Men
da er TVen allerede utsolgt.
Isteden anbefaler selgeren deg
en annen, dyrere TV.
– Det er ikke lov å lokke
kundene til butikken med salg
uten å ha varene. Noen ganger
har de bare noen få av varen
som er på salg. Men da skal de
fortelle om det i annonsene,
sier Gjedrem.
Han forteller at det er færre
av slike lokketilbud nå enn
før. Årsaken er trolig at det er
dårlig reklame. Folk liker ikke
å bli lurt til butikkene for å
kjøpe varer som ikke er der.
– Noen ganger kan det selvsagt
skje en feil. Men det er smart
å fortelle i butikken at du er
misfornøyd. Spør om de kan
løse det, kanskje ved å bestille
varen. Opplever du slike
luretilbud flere ganger, vil vi
gjerne ha en klage. Da kan vi
se på det, sier Gjedrem.
Forbruker-ombudet får

KORT OG KLART:
SALG
■ Mange butikker har sommersalg for tiden.
■ Noen butikker lurer kundene
til å tro at tilbudene er bedre
enn de er.
■ For ikke å bli lurt, bør du
sjekke prisen på varen i flere
butikker.

få klager fra kunder om
luretilbud. Årsaken er trolig
at det er vanskelig å avsløre
triksing med priser. Men de
sjekker innimellom ulike
bransjer selv. Da begynner
butikkene å klage på
hverandre.
– Vi tar opp ulovlig reklame
hos enkelte butikker. Da vil de
ofte ikke at konkurrentene skal
slippe unna. Dermed klager de
på hverandre, forteller han.
stine@klartale.no
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UTFORDRING:
"Gjennom rettssaken mot Anders Behring Breivik
fulgte vi moren til en av de drepte ungdommene
på Utøya. Vi snakket med henne før, under og etter
rettssaken. Artikkelserien krevde flere vurderinger
underveis, fra det første steget med å ta kontakt med
moren, til å opprettholde kontakten gjennom tøffe
runder i retten."

KLAR TALE

nummer 19 – 2012

3
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– Andrine holdt motet oppe
RART: Unni Espeland Marcussen mistet datteren Andrine 22. juli. Fredag fulgte hun rettsaken i Oslo tingrett. – Det var fryktelig rart å se Andrines
navn på skjermen i rettssalen. Det ble så endelig, forteller Marcussen.

I detalj fortalte rettsmedisinere hvordan Andrine
Bakkene Espeland ble drept på
Utøya. Det ble en dramatisk dag
for moren i retten.

hun skulle bli. De gjemmer
minnet med kjærlighet i
hjertene sine.

Cathrine Kahrs

PRISER
Årets Mediepriser, sølv i kategorien ”Årets
Forbrukerside".

■■Familiene til de døde sitter
side om side med bistandsadvokater i sorte kapper.
Innimellom gir advokatene
fortvilte mammaer, pappaer,
søstre og brødre en klem
eller et klapp på ryggen. Det
er fredag 11. mai i sal 250 i
Oslo tingrett. I en hel uke har
retten fått se og høre hvordan
ungdommene på Utøya ble
drept.
De har fulgt Anders Behring
Breiviks dødelige ferd over
øya, drap for drap. Hver gang
turen kommer til et nytt drap,
rykker noen til i salen. Nå står
deres sønns eller datters navn
på skjermen.
– Personen døde ved
pumpehuset. Skuddet kom
forfra og gikk bakover. Han
døde umiddelbart, sier rettsmedisiner Sissel Rogde. Hun

19 - 2012
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går igjennom det samme med
hvert offer. Om og om igjen.
Navnet på datteren til Unni
Espeland Marcussen dukker
opp på skjermen.
– Andrine Bakkene Espeland,
født 30. juli 1994. Hun døde
på sydspissen. Andrine hadde
på seg en grå hettegenser, en
dongeribukse og sokker. Hun
hadde ikke sko på seg. Hun
døde av skuddskader i hodet
og brystet, sier Rogde.
På skjermen vises et bilde av
Andrine som smiler. Det er
tatt på Utøya to dager før hun
ble drept. Bistands-advokat
Linda Solberg Børsand leser
opp et minneord skrevet av
moren.
– Andrine blomstret opp siste
halvår. 30. juli skulle hun ha
fylt 17 år. Familien rakk å få et
glimt av den voksne kvinnen

Mamma Marcussen tørker en
tåre.
– Det var fryktelig rart å se
navnet hennes på skjermen.
Det ble så endelig. Nesten
enda mer endelig enn på
gravsteinen, sier hun.
Marcussen så for seg kaoset
og skrikene mens rettsmedisineren fortalte om
drapet. Andrine ble funnet
sammen med fem andre døde.
– Det er godt å vite at hun ikke
var alene. Hun satt sammen
med vennene sine før hun
ble drept. De tok vare på
hverandre og trodde de skulle
bli reddet, sier hun.
Det er fortsatt stille i salen,
bortsett fra noen snufs. Retten
skal få høre om Breiviks
siste offer. Plutselig reiser en
person seg og kaster en sko
mot Breivik. Han roper ut
skjellsord mot mannen som
er tiltalt for 77 drap. Noen
klapper og roper «bravo».
Mange gråter og skjelver.

KORT OG KLART:
ANDRINES RAPPORT

■ Fredag gikk retten igjennom
drapet på Andrine Bakkene
Espeland.
■ Hun ble drept av Anders
Behring Breivik på syd-spissen
av Utøya.
■ Moren håper å få flere svar på
hva som skjedde.

– Jeg skvatt veldig. Pulsen min
ble høy, og jeg ble redd. Jeg
kjente også på den fortvilelsen
han ropte ut. Han ropte vel
noe av det som vi innerst inne
føler. Da kom tårene, forteller
Marcussen.
Moren håper fremdeles på
flere svar om Andrines siste
øyeblikk.
– Jeg er veldig spent på hva
vennene til Andrine kan
fortelle. De skal vitne 24. mai.
Hennes beste venninne har
fortalt at Andrine var den
som holdt motet oppe. Det
var typisk Andrine, forteller
mammaen. cathrine@klartale.no
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Oppdrag utført:
"Reklamens pris, artikkelserie som dokumenterer
lovbrudd og hvordan det offentlige rom til dels
er gitt bort til internasjonale reklamegiganter for
småpenger. Dette er et marked som nærmer seg 1
milliard kroner, og som er i sterk utvikling. Hva det
offentlige får igjen for avtalene om reklameplass, er av
stor samfunnsmessig betydning. Konkurransetilsynet
og stortingsrepresentanter tok saken som følge av vår
journalistikk. I alt 62 saker i nettavisa fra september 2011
til november 2012. Metoderapport om saken ble sendt
inn til Skup."
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Utendørsreklame

Millioner til
selskapene
– toaletter til
kommunene
Med hemmelighold og anbud uten konkurranse har
reklamegiganter sikret seg store inntekter. Kommunene ANER IKKE hva avtalene er verdt, men sier seg
fornøyd med de leskurene og toalettene de får.
BErgEn/tromsØ/drammEn/sKiEn/tØnsBErg

De internasjonale reklameselskapene JCDecaux
og Clear Channel har et duopol på reklame på
kommunal grunn i Norge. Av de 24 reklameavta
lene som de to selskapene har med norske kom
muner, er elleve inngått uten at kommunen har
fått mer enn ett gyldig tilbud.
Avtalene er i hovedsak på minst 15 år og forny
es uten konkurranse, viser Kommunal Rapports
gjennomgang av avtaledokumentene.
Konkurransedirektør Christine B. Meyer vars
ler nå at hun vil undersøke markedet for uten
dørsreklame.
– Opplysningene som fremkommer av Kom
munal Rapports undersøkelser, gjør det nødven
dig for oss å undersøke dette nærmere, sier Mey
er (se egen sak side 7).
Det vil i så tilfelle være første gang siden
1990tallet at Konkurransetilsynet undersøker
dette markedet i Norge. Siden den gang har det
skjedd svært mye i det offentlige byrommet.

Fikk bare ett tilbud

Tromsø, torsdag 15. juni, år 2000. Rundt møte
bordet sitter representanter fra JCDecaux, Clear
Channel og to andre selskaper som driver med
utendørsreklame. Assisterende kommunaldi
rektør Arnulf Elvevold er fornøyd med å få sam
let hele bransjen til møte. Tema: Bymøbler. Kom
munen trenger leskur og toaletter.
– Det var nesten en ny verden for oss, å møte
denne bransjen, sier Elvevold i dag.
– De kunne hjelpe oss med ting som hadde
vært en pest og en plage for kommunen. I åre
vis hadde vi stått uten toalettilbud. Vi hadde ikke
penger, kapasitet eller kultur for å drive vedlike
hold.
Til tross for at fire leverandører uttrykte inter
esse, fikk kommunen bare ett tilbud, fra Clear
Channel.
– Vi får aldri svar på om det var kartelltenden
ser eller noe annet som spilte inn, sier Elvevold,
som i dag er beredskapsrådgiver i kommunen.
Saksbehandlere i andre kommuner, som ikke
vil stå fram med navn, har også undret seg over
at de har endt opp med bare ett tilbud.
– En gang i forrige årtusen ga vi vekk byrom
met vårt for de neste 15 årene. Noe slikt hadde

vi aldri gjort i dag, sier en kommunal innkjøper.
– Ikke sitér meg på det, men jeg tror de dri
ver med markedsdeling, sier en kommuneansatt
med ansvar for kommunens reklameavtale.
– Plutselig trakk JCDecaux seg fra konkurran
sen. Vi fikk aldri noen fullgod forklaring, fortel
ler en annen.
Én av reklameplassene i Tromsø er like utenfor
det nye rådhuset. Paul Henrik Kielland (t.v.) og Arnulf Elvevold ledet forhandlingene med reklamebransjen for 12 år siden. Da fikk de bare ett tilbud.
De håper på større interesse når avtalen skal ut
på nytt anbud om et par år.

Avviser samarbeid

Clear Channel og JCDecaux er omtrent like sto
re i Norge. Samlet hadde de en omsetning på 542
millioner kroner og et driftsresultat på 48 milli
oner kroner i 2010.
Begge selskapene avviser at de har samarbei
det om å dele det norske markedet mellom seg.
– Hvis vi ikke har levert tilbud, er det fordi det
lokale annonsemarkedet har vært for dårlig, el
ler vi har sett at det ville bli for dyrt å drifte by
møblene, sier administrerende direktør Øyvind
Markussen i JCDecaux Norge.
Hans kollega i Clear Channel Norway, Toivo
MøllerPettersen, har denne forklaringen på at
kommunene ofte får bare ett tilbud:
– Av og til slenger JCDecaux inn et tilbud for å
presse prisen litt, før de senere trekker seg ut.
Sånt hender det vi også gjør.
I Storbritannia undersøkte deres konkurran
setilsyn, Office of Fair Trading (OFT), markedet
for utendørsreklame i 2011. De konkluderte med
at konkurranse mangler, avtalene er unødvendig
lange, og kommunene får lite igjen for reklame
plassen de stiller til rådighet. Nå granskes flere
avtaler mellom Clear Channel og JCDecaux og
britiske kommuner.
Mediekontakt Frank Shepherd i OFT forteller
at tilsynet er bekymret for at kommunene sitter
igjen med dårlige avtaler. Clear Channel og JCDe
caux har delt praktisk talt hele kommunemarke
det mellom seg også i Storbritannia.
Av OFTs rapport fra februar i fjor går det fram
at mange kommunekontrakter i 1990årene ble
inngått uten anbud, og at de synes å gi lokale
myndigheter dårlig uttelling. Leienivået virker
lavt i forhold til annonseomsetningen og konkur
ransen om nye kontrakter begrenset, heter det.

Foto: lars ÅKE andErsEn, FriFoto.no

Toivo Møller-Pedersen, direktør i Clear
Channel.
Foto: ChristophEr
olssØn

Dikterer betingelsene

Til tross for at Norge er et attraktivt marked for

reklameformidlerne, tyder Kommunal Rapports
undersøkelser på at JCDecaux og Clear Channel
dikterer betingelsene i kontraktene om reklame
i det offentlige rom.
Vår kartlegging viser at nesten halvparten av
kontraktene med kommuner er inngått uten
konkurranse. Dette gjelder Tromsø, Kristian
sand, Bodø, Ålesund, Sarpsborg, Skedsmo, Bæ
rum, Drammen, Oslo, Oppegård og Halden, hvor
det er blitt gitt bare ett gyldig tilbud eller kommu
nen bare har spurt én leverandør.
I Skien og Tønsberg ble kontrakten gitt til det
selskapet som først kontaktet kommunen; JCDe
caux.
Da Drammen inngikk avtalen om dagens by
sykkelordning, var det etter åpen anbudskon
kurranse. Både Clear Channel og JCDecaux vir
ket interessert, forteller innkjøpssjef Frode Her
lung.
– Men rett før fristen utløp fikk vi beskjed om
at JCDecaux likevel ikke ville gi tilbud. Bare Clear
Channel leverte.
– Ga selskapet noen begrunnelse for hvorfor de
likevel ikke var interessert?
– Nei.
At tilbudet ble trukket, forklarer administre
rende direktør Øyvind Markussen i JCDecaux
slik:
– Etter å ha regnet på det, fant vi det ikke sann
synlig at verken vi eller Clear Channel kom til å

tjene penger på en fullverdig, reklamefinansiert
bysykkelordning i Drammen. Vi leverte derfor et
alternativt tilbud der vi foreslo en enkel ordning
med sykler som kunne leies på turistkontoret.
Men da Clear Channel likevel leverte et tilbud i
tråd med tilbudsinvitasjonen, innså vi at vårt til
bud ville være uaktuelt.
Selv Oslo kommune ble i 2002 stående igjen
med kun ett gyldig tilbud om bysykkelordning.
JCDecaux trakk seg fra konkurransen. Selska
pets begrunnelse var at kommunens garantier
om hvor mye reklame som kunne settes opp og
hvor fort, ikke holdt mål.

Uoppsigelige avtaler forbudt

Avtalene om bymøbler er tjenestekonsesjons
kontrakter. Det betyr at Lov om offentlige anskaf
felser ikke gjelder. Kommunene er likevel for
pliktet til å følge prinsippet om at det skal være
konkurranse.
De aller fleste kommunene har avtaler med lø
petid på minst 15 år. Det er standarden i Norge. I
Danmark er så lange avtaler forbudt. Konkurran
setilsynet i Danmark innførte alt i 2001 et krav
om at det skal være mulig å si opp en kontrakt
etter sju år, selv om den samlede avtalelengden
er 15 år.
– 15 år høres lenge ut. Investeringsmessig er
det å sette opp et leskur en helt annen sak enn å
bygge en tunnel, sier NHOadvokat Kurt Weltzi

en, som følger offentlige anskaffelser nøye.
Norge og Danmark skal i utgangspunktet føl
ge de samme anskaffelsesreglene, men det er
likevel forskjeller. Et forslag til nytt EUdirektiv
legger opp til å regulere tjenestekonsesjonskon
trakter mer enn i dag. Leverandørene skal sikres
rimelig fortjeneste, men det skal være sammen
heng mellom kontraktens lengde og risikoen le
verandøren påtar seg, ifølge Weltzien.

lere fullastet med bymøbler. Vi inviterte journa
lister, byråkrater og folk fra kollektivselskapene
og viste dem søppelbøtter, lysarmaturer, kartsy
stemer, benker, leskur, toaletter med mer.
Utbyggingssjef Tor Arnesen i Skien bekrefter
at begge selskapene var veldig ivrige.
– Vi følte at de var påtrengende til å begynne
med, sier han.

Tønsberg en nøkkelkommune

Reiste rundt med trailer

Utendørsreklame ble en kommunal sak på
1990tallet. Selskapene tilbød bymøbler som
toaletter og leskur. Senere ble tilbudet utvidet
med bysykler. I bytte for tjenesten fikk selskape
ne anledning til å selge reklameplass på kommu
nal grunn.
En stund reiste JCDecaux rundt med trailer for
å vise fram produktene de kunne tilby.
– Ja, det var et voldsomt trøkk fra begge sel
skapene, forteller overingeniør Bjørn Edvardsen
i Skien.
– JCDecaux hadde en utstilling med gatemøb
ler de fartet rundt med på den tida. De besøkte
oss, og vi var på besøk både i Sandefjord og Tøns
berg, sammen med politikerne, for å se hvordan
de hadde gjort det der.
JCDecauxdirektør Øyvind Markussen husker
godt hvordan han jobbet mot KommuneNorge:
– Vi reiste på utstillingsturné med trefire trai

Øyvind Markussen,
direktør i JCDecaux.
Foto: ChristophEr
olssØn

På denne tiden var reklameavtaler noe nytt i
KommuneNorge. Kristiansand var først ute,
men avtalen JCDecaux fikk med Tønsberg i 1998,
viste seg å bli spesiell. Dette var den første lange
kommunekontrakten den franske giganten fikk i
det norske markedet.
I forkant av tildelingen var saksbehandler Per
Engeseth på reise til Paris for å besøke fabrikken
til JCDecaux. Selskapets norske sjefer var med
for å vise fram hva selskapet hadde å tilby.
– Det som sto i kommunen fra før var ikke noe
særlig stas. Så fikk vi tilbud om leskur tegnet av
Norman Foster, én av verdens mest berømte ar
kitekter. Leskurene som står i Tønsberg, står
også på ChampsÉlysées.
Også Clear Channel leverte tilbud, men JCDe

>>>

UTFORDRING:
"Øygard-saken kunne potensielt gitt oss vanskelige
vurderinger. Det er ikke hver dag Kommunal Rapport
dekker en rettssak, langt mindre en overgrepssak.
Vi valgte å kalle det Øygard-saken fra saken ble kjent,
ikke Vågå-saken, som noen andre gjorde. For Kommunal
Rapport var dekningen begrunnet i at det var en ordfører
som var involvert, en ordfører med framskutt posisjon og
godt omdømme."

UTVIKLING
"Kommunal-rapport.no ble fra 2012 abonnementsavis og koster det samme som ukeavisa KR på papir
(pluss moms). Vi hadde i 2012 suksess med å selge
IP-abonnement til kommunene, og Kommunebarometeret, som kapitaliserer på journalistikken, er etterspurt."

PRISER
• Fagpressens Årets bladfyk: Britt Sofie Hestvik
• Årets kvinnelige medieleder: Britt Sofie Hestvik
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Mening
leder

Vesentlig
forskjell

O

m knappe to måneder
skal an ke sa ken mot
tid li ge re Vågå-ord fører Rune Øygard være i
gang. Mediene vil også
denne gangen ha merkbar interesse
for saken.
Vi ser allerede drypp om hva som
kan komme til å spille en rolle når retten settes. VG har blant annet skrevet
om nye undersøkelser av mobiltelefoner nylig.
Kom mu nal Rapport føl ger også
med på hvordan saken ut vikler seg.
Men for oss er det en vesentlig forskjell fra ordfører Rune Øygard sto tiltalt i tingretten til nå.
Pågripelse, tiltale og rettssak mot en
mangeårig ordfører har klart offentlighetens interesse.
Da Rune Øygard før jul ble dømt i
tingretten for seksuelle overgrep mot
den unge jenta, var Kommunal Rapport absolutt til stede. Vi hadde bred
dekning så å si fra minutt til minutt
og time etter time på KommunalRapport.no, med nyheter og kommentarstoff.
Verdien av å dekke Øygard-saken
var betydelig. Under hele saken stilte
vi kritiske spørsmål ved tilliten til Øygard som ordfører. Så trakk han seg.
Til slutt. Etter den fellende dommen.
Tillitsbruddet var så sterkt at han som
folkevalgt, i respekt for velgerne, gjorde rett i å trekke seg. Den belastende
saken var selvfølgelig grunnlag godt
nok til å få fritak da han endelig søkte om det – fra alle kommunale verv
og alle verv som fulgte med ordførervervet.
Det er god presseskikk å omtale en
rettskraftig avgjørelse i saker som har
vært omtalt tidligere, som det heter
i Vær varsom-plakaten. Skyldspørsmålet er først avgjort ved rettskraftig
dom. Dette vil vi selvsagt forholde oss
til.
Kom mu nal Rapport tar sikte på å
være til stede i starten av ankesaken,
og dommen blir jo interessant, men vi
kommer ikke til å følge saken på langt
nær så tett som vi syntes det var berettiget for oss å gjøre fram til Øygard
gikk av. Vi skal ikke skrive mye om saken i forkant av lagmannsrettens behandling heller – med mindre det skulle åpenbare seg tydelige kommunale
vinkler. Uten verv har ikke Rune Øygard og omstendighetene rundt ham
lenger spesiell interesse for oss.

Dersom du ikke har fått med deg at sexskryt og
sexpress i profesjonelle sammenhenger er ute, kan
også du gå på en «ERIKSENSMELL».

Ikke lenger greit
ukas
kommentar
Tone
Holmquist

Tone Holmquist
Kommunal rapport
tone@
kommunal-rapport.no

Saken om fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap) i
Nordland og hans seksuelle bemerkninger til
kvinnelige politikerkolleger bør være et varsku
til flere. Sexspøker og slibrige kommentarer som
var vanlig på 80-tallet, og som mannfolk forventet at kvinner skulle tåle, er ikke greit lenger.
Grensene er flyttet betraktelig de siste tiårene.
Den som ikke har fått med seg det, kan gå på en
ydmykende smell.
Særlig hvis man er leder kan sexspøker eller
-hentydninger bli oppfattet som press eller en
måte å utnytte sin posisjon på. Det har vært vanlig i mange miljøer, men tidene forandrer seg.
Eriksen-saken startet i desember med at Venstres May Valle fra talerstolen i Nordland fylkesting uttalte at det ikke var greit at Nordlands
øverste politiker i festlig lag skryter av at han har
hatt intim kontakt med samtlige kvinner på fylkestinget. Saken som skulle behandles var «Politikk for likestilling», og Valle synes det passet å
bruke Eriksen som et dårlig eksempel. Han ante
ingenting om at det ville komme en slik beskyldning i dette møtet.
Eriksen-saken kom like etter at Ingebrigtsen-saken i Troms hadde sprukket. Ingebrigtsen-saken
var verre, men også den handlet om politikk og
seksuelle overtramp. Og det i en høst som var
preget av den sterkt fokuserte Vågå-saken. De tre
sakene handler alle om sex og politikk. De er på
ingen måte like alvorlige, men det er ikke uvanlig
at flere saker med samme tema treffer offentligheten når et problemområde settes i fokus.
Måten beskyldningene mot Eriksen kom fram
på, og dimensjonene saken har fått, kan man ha
ulike meninger om. Det ble kanskje en i overkant
hard takling av en mann som kan ha trodd at han
var sjarmerende, men som ikke ble oppfattet slik
av alle. Slik kan det ofte bli når saker kommer ut
i offentligheten – litt voldsomt.
Mange kan sikkert huske å ha fått eller gitt lik-

nende bemerkninger som det Eriksen skal ha
sagt. Mange kvinner velger å le det bort eller arrestere sleivkjeften der og da. Ifølge Eriksen selv
har ingen noen gang sagt ifra til ham om at han
har tråkket over streken. Det kan være fordi han
er leder og en person med stor innflytelse. Han
er tidligere statsråd og populær i partiet. Han
er helten etter Kato Air-ulykken i 2004 der han
overmannet en asylsøker som prøvde å styrte flyet. Det kan være vanskelig å fortelle en slik mann
at man ikke gidder å høre på sexbemerkningene
hans. Det er ikke morsomt. Det er ubehagelig.
Ekstra vrient kan det kanskje være i NordNorge, hvor folk ofte er stolte av den grovkornete
humoren. Det er en del av kulturen og noe man
gjerne profilerer landsdelen på. Så da må man
vel tåle både litt sexskryt og litt sexpress?

Grensene er flyttet betraktelig de
siste tiårene. Den som ikke har fått
med seg det, kan gå på en
ydmykende smell
Det har kommet en varslingsrapport med historier om Eriksens oppførsel. Den tar opp tre ulike hendelser, og det antydes at det er en ukultur i det politiske miljøet. Eriksen beklager om
noen skulle føle seg krenket av hans oppførsel,
men mener seg også misforstått. Kontrollkomiteen og fylkestinget har behandlet rapporten. Etiske retningslinjer skal gjennomgås. Bevisstgjøring
og forebygging av krenkende atferd skal forebygges. Rapporten tas til etterretning.
Eriksen fortsetter som fylkesrådsleder. Men
jeg tipper han har forstått at mange synes sexbemerkninger fra politiske ledere til kolleger og undersåtter ikke er stas. Selv lang mot nord.

Aktuell · Hilde Vatnar Selnes

Fire
spørsmål

Kommunestyret følte seg presset til et raskt vedtak om Rock City og
unnlot å stille VIKTIGE SPØRSMÅL, erkjenner kontrollutvalgslederen.

1

I etterpåklokskapens lys,
hva gikk galt da kommunestyret sa ja til å støtte hele
byens rockeprosjekt?

Hilde Vatnar Selnes

BAKGRUNN
namsos kommunestyre skal
i dag behandle en revisjonsrapport om rock City, som
er et museum og nasjonalt
ressurssenter for pop og rock.
Kommunens saksbehandling
var mangelfull, og politikerne
burde stilt flere kritiske spørsmål, mener kommunerevisjonen.

– Det var nok mange i kommunestyret som synes at det gikk
raskt. Samtidig er kommunestyret et folkevalgt organ som
ikke har fagkompetanse. Fagkompetansen sitter hos kommuneadministrasjonen. Uten
at det er noen unnskyldning,
følte vi oss nok presset til å få
prosjektet og prosessen i gang.
Samtidig vet vi nå at flere sentrale dokumenter om saken
ikke engang ble journalført, og
som dermed heller ikke rådmannen hadde kunnskap om
da vi fattet vårt vedtak.

2

Hva tenkte du da du oppdaget at kultursjefen,

som har deltatt i saksbehandlingen, også har sittet i
styret for Rock City?

– Det er skulle selvfølgelig ikke
ha skjedd. Som styremedlem
kan du ikke samtidig saksbehandle saker og anbefale bevilgninger på vegne av kommuneadministrasjonen. At dette
ikke ble oppdaget tidligere, må
både administrasjonen og politikerne ta ansvaret for.

3

Tror du at saken bidrar
til at kommunens rutiner
forbedres?

– Å ja, det tror jeg nok. Prosjektet er blitt en dyr lærdom for
kommunen. Kontrollut valgets
anbefaling er at rutiner knyttet
til blant annet journalføring,
habilitet, saksbehandling og internkontroll må forbedres nå.

4

Norges kommunerevisorforbund mener at
mange kontrollutvalg sultefôres. Får ditt utvalg nok
penger?

– Vi har i alle fall aldri gått ut
over våre budsjettrammer. Jeg
er også kontrollutvalgsleder for
Midtre Namdal samkommune,
og her stilte samkommunestyret spørsmål ved nødvendigheten av forvaltningsrevisjon. Da
jeg påpekte at samkommunen
er en egen juridisk enhet og på
samme måte som en kommune
også trenger revisjon, var det
greit.
Vegard f. VenlI, 470 69 391
vegard@kommunal-rapport.no

Lederartikkel da Rune Øygard trakk seg som ordfører.
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LANDBRUK · 4–5

Sjefredaktør Mari Velsand

"Nationen har en liten redaksjon, men har likevel i
2012 klart å sette dagsorden for EU- og EØS-debatten
relativt hyppig. På meningsplass er Nationen en av få
aviser som har et klart nei-standpunkt. På reportasjeplass
ønsker vi å opplyse leserne, bidra med kunnskapsrik
og nøytral analyse, og vise konsekvenser av ulike
prosesser og vedtak i EU-systemet. Et eksempel er den
store tollstriden med EU, der Nationen gjennom kritisk
og uavhengig journalistikk i flere saker både fikk fram
bakgrunnen for tollvernet, konsekvenser for produsenter
og forbrukere og EUs sterke reaksjoner."

UTFORDRING:
"Saken om tidligere ordfører i Volda som mottok
anonyme trusler med bakgrunn i sitt engasjement
for jordvern, var utfordrende fordi den blant annet
omfattet følgende elementer: Nasjonal politikk som
griper inn i lokal politikk, inhabilitet, uoversiktlige
næringsinteresser, komplisert juss og spørsmål om
identifisering versus anonymitet."

Foto: eu-kommisjoNeN

Oppdrag utført:
José Manuel Silva Rodriguez, EU-kommisjonens generaldirektør for landbruk og rural utvikling, advarer Norge mot å skjerpe tollvernet.

eU advarer Norge mot
å øke tollvernet på mat
Allerede før staten hadde presentert sitt tilbud
til bøndene i jordbruksoppgjøret, truet EU med
reaksjoner mot Norge hvis importvernet ble

40

Hvis tømmerprisene øker
og klimakvoter blir dyrere
blir det flere jobber i skogbruket, ifølge en rapport.

EU · 14–15

krasjlanding for
forsvarsforlik

Regjeringen lyktes ikke
i å samle Stortinget om
langtidsplanen for
forsvaret.
✱✱ NæRiNgsliv · 11

✱✱ lANDBRuk · 7

flere bønder dør
i arbeidsulykker

✱✱ Politikk · 9

Hittil i år har like mange
mistet livet i landbruksulykker som i hele fjor. En
ny kampanje skal hjelpe.

Bjeff i bilen

energiplaner får
kritikk fra NVe

Veterinærer må ta hånd om
mange overopphetede hunder
som er blitt etterlatt i biler.

Vil ha tettere
eurosamarbeid

NVE-direktør Per Sanderud sier for mange av
søknadene om vindkraftutbygging er for dårlige.

President Jose Manuel Barroso
i Europakommisjonen vil løse
gjeldsproblemene med tettere
integrasjon.

5. juni 2012
Nyheter · Distrikt
✱ Jordvern

Den tidligere ordføreren i Volda og hennes
gårdbruker-bror fikk anonyme trusselbrev
for sitt jordvern-engasjement. En lokal forretningsmann medgir å ha sendt brevene.

Oppgitt over
jordverntrakassering

Volda. Ragnhild Aarflot Kalland
satt som ordfører for Senterpartiet i Volda kommune i Møre og
Romsdal da hun begynte å motta
ubehagelige brev fra en anonym
avsender høsten 2010.
Ett år senere oppdaget hun at
broren Ragnar Aarflot, gårdbruker og tidligere leder av det lokale
bondelaget, også hadde fått tilsvarende brev.
– I brevene gikk det klart fram
at jeg var ønsket vekk fra politikken. Det var ingen drapstrusler,
men det var tydelig at jeg skulle
ut, sier Kalland.
Søskenparet oppdaget at de var
i samme situasjon sensommeren
2011. Kalland hadde markert seg
som motstander av utbygging på
landbruksområder i sentrale deler av Volda da hun mottok det
første brevet.
– Som ordfører var jeg vant til
å få anonyme brev om sentrumsutbygging og parkeringsplasser,
men disse brevene var mer graverende og ubehagelige, sier Kalland.
Aarflot gikk av som leder av det
som den gang het Volda bondelag
for snart ti år siden.
– Det er forferderlig å vite at det
er noen der ute som ikke vil deg
vel, sier han.

– Stor belastning

– Saken ble en stor belastning for
meg og min familie. Her er det
noen som har så sterke interesser
i sentrumsutbygging at de nedlater seg til å skrive anonyme brev
for å svekke meg som politiker og
gjøre meg utrygg, sier Kalland.
Hun ble ikke gjenvalgt da hun
stilte som ordførerkandidat for
tredje gang i 2011. I dag sitter hun
i kommunestyret og som Senterpartiets vararepresentant på
Stortinget for Møre og Romsdal.
Nationen har over flere dager forsøkt å få en kommentar

fra mannen som har tilstått å ha
sendt de anonyme brevene, men
han har ikke ønsket å uttale seg.
Mannen er en lokal forretingsmann og har tidligere sittet i kommunestyret for Høyre i Volda.

Debatt om jordvern

Aarflot ser brevene i sammenheng med en større debatt om
jordvern eller utbygging i Volda
sentrum. Den daværende ordføreren hadde gått inn for å verne
området til jordbruk. Siden det
aktuelle området ligger inntil
brorens eiendom, ble Kalland erklært inhabil og kunne ikke delta
da kommunedelplanen, som legger overordnede føringer for arealbruk, for Volda var oppe i kommunestyret.
Flertallet i kommunestyret
vedtok i juni 2009 å omdisponere
landbruksarealene til boliger og
barnehage.
Fylket ville ikke godta kommunedelplanen, og saken gikk videre
til Miljøverndepartementet. Departementet under daværende
statsråd Erik Solheim ned foten
for omdisponeringen på grunn av
nasjonale mål for jordvern i mars
2011.
Aarflot og Kalland valgte å gå til
politiet med brevene da jordvernsaken ble sentral i kommunevalgkampen i fjor. De overleverte to
brev send til Kalland og ett sendt
til Aarflot. De sier at det var to forskjellige håndskrifter på brevene.
– Høyre kjørte fram saken, og
hentet opp Erna Solberg for å

Ubehagelig
«I brevene gikk det
klart fram at jeg var
ønsket vekk fra
politikken.»
RAgNhIld AARflOT KAllANd
TIdlIgERE ORdføRER I VOldA KOmmuNE

25. juni 2012

"Bl.a. økt bruk av Facebook/Twitter for leserdialog.
Mange nettmøter, der leserne blant annet har fått
stille spørsmål til sentrale maktpersoner. Leserne har
vært med på å kåre årets bygdeblogger, unge bonde og
bygdeprofil."
nationen.no/2012/10/06/landbruk/statsbudsjettet/
senterpartiet/toll/nettmote/7703812/

NATIONEN RUNDT · 12

Mer hogst kan gi
2800 nye jobber

Kato Nykvist er kommentator
i Nationen.

8

UTVIKLING

✱✱ NæRiNgsliv · 6

KOMMENTAR · 3
leksefri
«Forskning viser
at lekser har
liten effekt, og
ikke alltid
positiv. Er
det foreldrene det
er noe galt
med, eller
er det
leksene?»

skjerpet for landbruksvarer. Landbruks- og
matdepartementet vil ikke uttale seg om hvorvidt
de har latt seg presse.

●✱Ålesund
●✱Volda

●✱Bergen

Fakta
Jordvern
✱✱i 2011 ble det omdisponert 6 648
dekar dyrka mark til andre formål
enn landbruk.
✱✱Jordvernmålet i landbruksmeldinga sier at årlig omdisponering av
dyrka mark skal holdes under 6000
dekar.
✱✱Fylkene rogaland, Buskerud,
Sør-Trøndelag og Oppland sto for
halvparten av all omdisponert dyrka
mark i Norge i fjor.

anonyme brev: ragnhild aarflot kalland, tidligere Volda-ordfører, og
gårdbruker ragnar aarflot har politianmeldt ubehagelige brev .

Kilde: Kostra

promotere sentrumsutbygging
i landbruksområdene vi ønsket
å verne. Jeg ble sterkt kritisert
uten å at jeg fikk uttale meg. Jeg
reagerte kraftig på at en så erfaren
politiker ikke hører på begge parter i en slik konflikt, sier Kalland.

Tar avstand
Svein Flåtten, næringspolitisk
talsmann i Høyre, sier partiet tar
avstand fra anonym brevskriving.
– Den anonyme brevskriveren
er Høyremedlem, men har ikke
hatt verv på 16 år. Solberg besøkte
utbyggingsområdet med lokale
partikandidater fordi saken er
en god illustrasjon av den avmakt
lokalpolitikere føler når de gjør
vedtak til beste for lokalsamfunnet, men overprøves av staten,
sier Flåtten.
Eir TorVik
eir.torvik@nationen.no

SVEin Egil HaTlEVik
svein.hatlevik@nationen.no

Stridsområde: Mannen som har sendt anonyme brev har betalt penger for deler av

et gårdsbruk på rotset i Volda, men eiendomsretten overføres ikke før arealet omreguleres til sentrumsutbygging.

BEggE fOTO: PRIVAT

Økonomiske interesser i sentrumsutbygging
Mannen som har tilstått å ha sendt
anonyme brev har store økonomiske
interesser i utbygging av sentrumsnære
arealer i Volda.

I 2005 inngikk mannen en avtale
om kjøp av 3000 kvadratmeter
jord fra et gårdsbruk i Volda. Liknende avtaler ble inngått med selskapene LT Eiendom, som delvis
eies av mannens sønn og datter,
og Bergen Bolig.
Med en kvadratmeterpris på
rundt 400 kroner ligger kjøpesummene langt over landbrukstakst, og et godt stykke under
markedstakst for omdisponerte
arealer.

Kjøpesummene er allerede utbetalt. Ettersom arealene foreløpig er regulert til landbruksjord,
skal de ikke overføres før arealene omeguleres.
Dermed har mannen som tilstår å ha sendt de anonyme brevene store økonomiske interesser
i å få områdene omregulert.

Opphetet debatt

Fra 2005 til 2011 pågikk en opphetet debatt om disponering av
NATIONEN · mANdAg 25. juNI 2012

areal i Voldas kommunedelplan.
– Flere av kjøperne uttalte
seg stadig om behovet for boligbygging og servicetilbud i sentrumsnære områder, uten å oppgi
egne økonomiske interesser i
saken, sier Ragnhild Aarflot Kalland.
Hun var ordfører i Volda fra
2003 til 2011, men ble erklært
inhabil i saken i desember 2008
fordi broren Ragnar Aarflot
eier en gård tett inntil et område
som kommunestyrets flertall
gikk inn for å omregulere til privatboliger, barnehage og omsorgsboliger.
– Det er svært alvorlig at en kan
spekulere i jord på en slik måte.
Kjøperne øvet press på lokale
NATIONEN · mANdAg 25. juNI 2012

politikere uten å gjøre avtalene
kjent, sier Kalland.
– Jeg stiller spørsmål om hvorvidt en slik praksis er i tråd med
loven og hvis den er lovlig, lurer
jeg om det er i samsvar med intensjonen i loven. Kan man opptre
slik uten at konsesjonsloven blir
gjeldende? Hva slags konsekvenser vil det få for neste generasjon,
dersom de vil drive gården videre
når jorda allerede er solgt?

ba om sletting

En av kjøperne, som ikke ønsker
å stille til intervju, sier at alle som
var aktive i debatten om kommunedelplanen visste hvem som
eide arealet, og at avtalene var
tinglyste og offentlige fra 2005.

Landbrukssjef i Volda Steinar
Drabløs ba om at tinglysninga
skulle slettes da han fikk kjennskap til kjøpsavtalene i 2010.
– Kjøperne har ikke søkt konsesjon. Konsesjonsloven skal
motvirke slik spekulasjon i jord.

JOrDSpekUlaSJOn
«Når folk kjøper og betaler for landbruksjord
med annet formål for
øye er det sterke
krefter som jobber for
å få det omregulert.»
STEINAR dRABløS
lANdBRuKSSjEf I VOldA

Når folk kjøper og betaler for
landbruksjord med annet formål
for øye er det sterke krefter som
jobber for å få det omregulert, sier
han.

betalte over takst
Bergen Bolig, en boligutbygger
som normalt opererer i Bergen,
betalte 600 000 kroner for et areal på 1500 kvadratkilometer.
– Vi betalte langt over landbrukstakst fordi vi forventer at
området blir omdisponert på et
eller annet tidspunkt, sier Bjørn
Barstad i Bergen Bolig, som er nevø av en av de nåværende eierne.
Han vet ikke hva som skjer på
eiendommen i dag, men tror den
brukes til kulturformål. Ifølge

gjeldende kommuneplan og vedtak i Miljøverndepartementet
skal det drives landbruk på eiendommene.

– Må balansere

Næringspolitisk talsmann i Høyre Svein Flåtten sier at hensynet
til produktiv jord og et bærekraftig landbruk alltid må balansere
mot storsamfunnets behov.
– Det må være legitimt at også
Høyre-medlemmer har eiendomsinteresser som de forsøker å
utvikle. Kjøperne kan som andre
ha forhåpninger om at hensynet
til lokaldemokratiet og kommuners beslutningsrett i forbindelse
med arealsaker vil bli styrket, sier
Flåtten.
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Det jobber en svært
meritert idrettsutøver
på Telenor. EL & ITer og
leder for Open Mindprogrammet i Telenor,
Tommy Rovelstad, har
en lang og imponerende toppidrettshistorie
innen kjelkehockey.
Tekst: Christine Skårberg Dahl

Tommy Rovelstad er ikke typen som gir opp.
Selv om han kaller seg selv en pessimistisk optimist, ser han muligheter i det meste. I Telenor har han jobbet siden 1999, først som deltaker i Open Mind-programmet, deretter som
fast ansatt siden 2001. I dag sitter han i rullestol. Han er 30 prosent bevegelig og 70 prosent
rullestolbruker. Det har han vært siden 1995.
– Det var 13. desember. Jeg var i gang med å
ta opp igjen noen fag. Jeg hadde et ønske om å
begynne å jobbe med eldre barn, men måtte
bedre noen av karakterene mine, opplyser
Tommy. Denne desemberdagen sykler han til
skolen. Han skal ha engelsktentamen. Inne på
skolen bytter han sko. I det han bøyer seg kjenner han et støt i ryggen. Han har slitt med prolaps lenge, og det verste scenariet er at skivene
kan gli ut og ødelegge nervene i ryggen.
– Jeg reiste meg opp og tenkte hva var det
som skjedde nå, forklarer han. Etter å ha kjent
etter, bestemmer han seg for å bytte den andre
skoen også. Han bøyer seg, men får den samme støtlignende smerten jagende gjennom
ryggen.
– Da skjønte jeg at noe var alvorlig galt. Beina
mine ble numne og førligheten borte, sier han.
Ambulanse kommer, men teamet mener det
bare er for Tommy å komme ned til dem selv.
Prolaps gjør en da ikke lam, er deres beskjed.
– Men akkurat der og da var jeg det. Jeg klarte ikke å gå selv. Det skjønte de heldigvis også,
og fikk meg ned i ambulansen på båre, forteller
Tommy. Det bar på legevakta, og det ble raskt
klart at Tommys ryggnerver var blitt skadet.
Det måtte en akutt ryggoperasjon til.
23. desember gikk turen til Sunnaas for rehabilitering.
– Det ble julegaven det året. Gaven å komme
seg noenlunde til hektene igjen, sukker Tommy.

Hockey-

kjempen
på kjelken
Foto: Christine s. Dahl

"Portrettet av hockeyspiller Tommy Rovelstad er
laget av journalist Christine Skårberg. Dette er en god
historie om et av EL & IT Forbundets medlemmer som
har en lang historie bak seg som spiller på det norske
kjelkehockeylandslaget. Her forteller han sin historie, og
saken er godt illustrert."
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UTFORDRING:

Fjellstrand VerFt
I verftsindustrien på Vestlandet er det innleie for alle
pengene for tiden. EL & IT Forbundets folk reiser
rundt og gir polske elektrikere informasjon om
norske overenskomster og arbeidsvilkår.

Hjelper polske
elektrikere

Tekst: Knut Viggen

Åge Blummenfelt fra Elektromontørenes Fagforening i Bergen tar ofte turen fra Bergen til
Fjellstrand og andre verft på vestlandskysten
for å snakke med tillitsvalgte.
– På hele Vestlandet er det mangel på elektrikere og slik vil det være i mange år fremover, mener Blummenfelt og svinger fagforeningens bil inn på parkeringsplassen utenfor
Fjellstrand Verft. Der er det hardkjør for tiden
med flere store ombyggingsprosjekter for en
stadig voksende supply-næring. Da trengs det
også elektrikere i stort omfang.

Yrende liv
Sammen med Kjell Sverre Aasheim fra Stord,
John Helge Kallevig fra Rogaland Elektro-

montørforening, den lokale klubblederen i
Maritime Elektro AS, Terje Høysæther og tolk
Ellisiv Rognlien, er målet for dagens besøk å
treffe polske elektrikere som jobber på kontrakt i Norge. Om bord på Vestland Cetus er
det yrende aktivitet. Ikke minst av utenlandske elektromontører som skal fylle stålskroget
med moderne teknologi. Med Ellisiv som «isbryter» får vi raskt kontakt med arbeiderne.
Noen trekker seg litt unna, andre er mer imøtekommende. Etter litt om og men får EL &
ITerne løfte om at flere av dem vil komme til et
møte i Strandebarm senere på kvelden. Et
møte som forhåpentligvis kan gi flere medlemmer til forbundet, oig kanskje også tariffavtale hvis alt klaffer.

Felles sak
Noen timer og et felles måltid senere har polske arbeidere og norske tillitsvalgte utvekslet
Foto: Knut Viggen

INNLEIE: Det foregår utstrakt bruk av innleie
i verftsindustrien langs hele vestlands-kysten.
Fjellstrand Verft i Oma er ikke noe unntak.

Foto: Knut Viggen

"Denne reportasjen skal belyse en av de viktigste
problemstillingene for EL & IT Forbundet for tiden:
spørsmålet om innleie/vikarer. Norske verft har de to
siste årene benyttet seg mye av innleie av arbeidskraft,
blant annet fra Polen. Spørsmål om organisering
og etablering av tariffavtaler står sentralt for flere
LO-forbund, deriblant EL & IT Forbundet. I dette tilfellet
hadde vi i Nettverk fulgt fagforeningen i Bergen over flere
måneder i deres arbeid med å få lønn etter tariffavtale for
elektrikere og polske elektrikere organisert. Denne saken
er laget på et tidspunkt da det gikk mot løsning. Likevel
var vi forsiktige med å navngi de ansatte, og hadde
bare ett bilde av dem på trykk. De risikerte på dette
tidspunktet både oppsigelse og eventuelt hjemsendelse
hvis det ble kjent at de hadde organisert seg."

12 |

| 07 - 2012

TOLK: Forbundssekretær Ellisiv Rognlien (t.h.) snakker polsk og det er nyttig i møtet med elektromontørene i PRJ Elektro.
07- 2012 |

| 13

07 - 2012
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Mediehuset Nettavisen AS
Nettadresse

nettavisen.no

Klagesaker til PFU

3

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

"Nettavisen er en politisk uavhengig avis. Vi skal være først med
nyheter og åpne for friske meninger."

Frekvens

Brukere - nett

Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Gunnar Stavrum

Oppdrag utført:
"Nettavisens Det store intervjuet har blitt et navn på
internett fordi vi har utfordret nettets image som kort og
klikkbasert.
Nedenfor er noen eksempler:"
Yngve Hågensen: - Valla har psykopatiske trekk
na24.no/article3416685.ece
Ryan O’Leary: - Jeg ble født et rasshøl
na24.no/article3407364.ece
Martin Kolberg: - John Fredriksen, bare stikk
na24.no/article3505565.ece

16. juni 2012

UTFORDRING:
"I dekningen av Vågå-saken satset vi på å koble våre
nyhetsjournalister med en subjektiv blogger som fulgte
rettssaken. Det var et trekk som avfødte kritikk fra
tradisjonelle krimjournalister, men som vi synes fungerte
bra og ga leserne en mulighet til å danne seg en mening
om hva som skjedde.
Dommen ble for øvrig i tråd med bloggerens analyser
underveis."

12. oktober 2012
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Oslo
0

Dagsavis
630000
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UTVIKLING
"Vår viktigste satsing er å gjøre Nettavisen til det
de store papiravisene var på 80-tallet, og som ledd i det
prosjektet arbeider vi aktivt med å rekruttere bloggere
og gjesteredaktører. Samtlige ungdomspartiledere var
gjesteredaktør for en dag."

1. november 2012
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NRK
Nettadresse

Utgivelsessted/hovedkontor
Dekning

Klagesaker til PFU

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

Fellelser i PFU

nrk.no
Oslo

88 prosent av befolkningen bruker NRK daglig
47

8 brudd, 2 kritikk

Flere tall: nrk.no/aarsrapport/2012

Redaktørens
tilbakeblikk
Programdirektør Per Arne Kalbakk

Oppdrag utført:
"22.juli-rettssaken: Et enormt krevende oppdrag å
formidle det som skjedde i retten gjennom 10 lange uker,
både etisk og produksjonsmessig gjennom livedekning
for tv, radio, nett og mobil fra tidlig morgen til sen
ettermiddag. I forkant av rettssaken var det mange som
fryktet at vi og andre medier ville fråtse i grusomme
detaljer eller gi den terrortiltalte en talerstol for sin
propaganda. Men jeg mener vi klarte å fylle et berettiget
og enormt stort informasjonsbehov uten å tråkke over
pressens etiske grenser."

Her er inngangen til «hovedrigget» på nett: nrk.no/227

UTFORDRING:
"Dokumentarserien «Barnets beste»: Vi fulgte
barnevernet i Nesna kommune gjennom et helt år,
med hovedvekt på behandling av to saker vedrørende
barnefordeling/omplassering. Arbeidet med serien
bød på et vell av store etiske utfordringer i både
research, produksjon og publisering. Hensyn til omtale
av barn, sensitive personopplysninger og hensyn til
saksbehandlerne var bare noen av forholdene som skapte
dilemmaer. Samtidig er barnevernet et område som er
omgitt av myter og sterke meninger, og vi mener det var
viktig å lage en serie som turte å gå i dybden av disse
vanskelige problemstillingene."
Første episode her: tv.nrk.no/serie/barnets-beste
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Utvikling:

PRISER

"Jeg må også her trekke fram arbeidet med 22.julirettssaken. Gjennom parallell publisering for nett,
mobil, tv og radio med nettets livesenter som «nav»
for dekningen utviklet vi nye produksjonsmetoder
og ny arbeidsflyt som danner et viktig grunnlag for
hvordan vi nå jobber med publisering på tvers av
medieplattformene. Gjennom kontinuerlige nettmøter
holdt vi også løpende dialog med leserne under hele
rettssaken – dels med eksperter som svarte på spørsmål,
men i stor grad også gjennom svar på faktaspørsmål gitt
av våre egne journalister."

• Emmy Kids Award til «Energikampen» for beste
manusfri underholdningsprogram for barn.
• Prix Italia: Prisen for beste europeiske
radiodokumentar til «Fornuft og følelser»
• Gullruten: NRK vant 14 av 21 priser under
tv-bransjens årlige prisutdeling. Se fullstendig liste
her: nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8134048
• Prix Radio: NRK vant 6 av 17 priser under
radiobransjens årlige prisutdeling. Se fullstendig liste
her: radiodager.no/nyheter/prix-radio-vinnere-2012
• Internasjonal Reporter : Dokumentaren «Oppgjørets
time» vant årets pris (delt med Bergens Tidende for
prosjektet «Spillet om klimakronene»). Dokumentaren
er laget av den uavhengige produsenten Erling Borgen
for NRK Brennpunkt.

NRKs årsrapport 2012: nrk.no/aarsrapport/2012/
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Nordlys
Nettadresse

nordlys.no

Klagesaker til PFU

4

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

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

Frekvens

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Tromsø
1

Dagsavis
23379
76000
57000

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Anders Opdahl

Oppdrag utført:
"Gjennom 19 dager gransket Nordlys og
nordlys.no flyselskapet Norwegians innleiepolitikk. Nå
vurderer både Luftfartstilsynet og skattemyndighetene
om flyselskapet har operert i strid med norske
regelverk. Flere medier har jobbet med det samme.
Det er imidlertid ingen tvil om at vår journalistikk,
sammen med flere andre faktorer, har gitt flere konkrete
utfall som har bedret arbeidsforholdene til pilotene i
Norwegian."
http://www.nordlys.no/nyheter/article6037019.ece

UTFORDRING:
"I kjølvannet av fjorårets valg har det vært en betent
situasjon i Tromsø knyttet til samisk språk og kultur.
Høyre gikk til valg på å stanse innlemmelsen av Tromsø i
samisk forvaltningsområde. Det førte til skarp debatt og
nasjonal oppmerksomhet. Nordlys var ikke i tilstrekkelig
grad premissleverandør for den offentlige debatten. Den
ble preget av utspill. Nå har vi tatt flere grep."

13. april 2012

UTVIKLING
"Nordlys har styrket sin digitalposisjon med over 100
prosent de siste to årene. Vi leverer i dag Nord-Norges
beste digitale nyhetstilbud, og har i dag en posisjon som
samsvarer med den vi tradisjonelt har hatt på papir. Altså
at vi er klart størst. Utviklingen av posisisjonen skyldes
utelukkende fokus på godt og relevant innhold, på den
digitale leserens premisser."

PRISER
Tone Jensen og Linda Vaeng Sæbbe mottok Amedias
pris for beste journalistikk i 2012.
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Nordlys i samfunnet
Nord-Norges største avis i 2012

«Der tiltrængtes et blad som vil være en ærlig talsmann for smaafolks sak»
Alfred Eriksen, grunnlegger av Nordlys i 1902

mandag 4. mars 13

Solid 13 siders redaksjonell årsrapport fra Nordlys

P4 Radio Hele Norge
Nettadresse

p4.no

Klagesaker til PFU

1

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

"P4 skal sende riksdekkende reklamefinansiert radio på en måte
som i størst mulig grad bidrar til at norske radiolyttere får et enkelt
tilgjengelig, bredt og kvalitativt høyverdig radiotilbud som ivaretar
hensynet til alle grupper i det norske samfunnet." (Fra konsesjonen)

Seer-/lyttertall

Lillehammer
0

1200000

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør og adm. dir. Kalle Lisberg

Oppdrag utført:
"22/7-rettssaken er naturlig å nevne. Direkteoppdateringer gjennom hele rettsdagen og fordypning i
debattprogrammet Sytten Tretti. Samtidig lot vi flatene
være relativt frie for rettssaksinnhold, og mener derfor
at vi ble et alternativ til mediene som dekket saken non
stop. Vi valgte også å prioritere egensaker i perioden
opp mot rettssaken. Dermed kunne vi by på mer enn
bare direkterapporter. P4 fikk også prisen for beste
nyhetsbulletin under fjorårets Prix Radio, for en sending
under rettssaken."
Omfattende P4-dekning av 22/7-rettsaken.

UTFORDRING:
"22/7-rettssaken her også. Saken var åpenbart
utfordrende både før, under og etter. Redaksjonen måtte
ta valg om i hvilket omfang vi skulle dekke saken og i
hvilke flater. Generelle, etiske vurderinger i forhold til
omtale og gjengivelse fra retten, og reporternes møte med
de involverte partene, var blant utfordringene."

PRISER
• Årets humor, Atle Antonsen og Johan Golden,
Misjonen P4
• Årets Nyhetsbulletin, Merete Vikre, P4 Nyhetene
• Årets Radioøyeblikk, Katrine Berg Tollefsen, P4
Nyhetene
• Årets Radiotalent, Jo Vemund Svendsen, P4

UTVIKLING
• Vi har lansert en ny app (Viamo) som fungerer
som visuell radio. I tillegg har vi lansert en app for
trafikkinfo (P4 Trafikkflyt).
• Vi har opprettet twitterkonto for trafikkoppdateringer
og nyheter.
• Vi har utviklet formen på debattprogrammet 1730.
• Vi har jobbet med kompetansen rundt etikk og
rettsjournalistikk i forkant av 22/7-rettssaken.
• P4 sendte fra hele landet i 2012, for å møte lytterne der
de er. Vi hadde sendinger fra Vikersund, Kristiansand,
Gjøvik, Stavanger, Bergen, Bodø, Trondheim,
Drammen, Hafjell, Kragerø, Farsund, Mandal,
Arendal, Lillesand, Stavern, Fredrikstad, Tønsberg,
Hunderfossen, Trondheim, Langesund, Sandefjord,
Tusenfryd, Preikestolen, Hardanger og Lofoten.
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Psykisk helse
Nettadresse

bladet.psykiskhelse.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor

"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."

Fellelser i PFU
Frekvens

Opplag - papir

Oslo
0

Fagblad
7612

Redaktørens
tilbakeblikk
Redaktør Cathrine Th Paulsen

Oppdrag utført:
"Sikkerhetspsykiatri: Sikkerhetsavdelingen på Dikemark. Vi ville vi vise hvordan man har det som pasient
der, og hvordan personalet tenker. I 2012 handlet mye av den offentlige debatten om 22. juli-rettssaken og
hvorvidt gjerningsmannen ville bli dømt til behandling eller fengsel. Psykisk helse ønsket å vise at ikke alle på
sikkerhetsavdelinger er dømt til å være der, at forskjellene mellom pasienter er mindre enn man tror.
Psykisk helse fikk ikke snakket med pasienter inne på avdelingen, fordi de er så syke at de ikke har
samtykkekompetanse. Vi ville også fortelle, og resultatet: at de aller sykeste ikke har noen talspersoner."

1 / 2012
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Romerikes Blad
Nettadresse

rb.no

Klagesaker til PFU

5

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

" Selskapets formål er å utgi avisen Romerikes Blad, 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."

Lillestrøm
0

Frekvens

Dagsavis

Opplag - papir

30176

Lesere - papir

93000

Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Thor Woje

Oppdrag utført:
"Svak kriseberedskap og fryktkultur i politiet:
I kjølvannet av 22.juli-rapporten valgte Romerikes
Blad i en omfattende artikkelserie å gå nærmere inn
på situasjonen i Romerike politidistrikt, med spesiell
oppmerksomhet knyttet til status for kriseberedskapen.
For å få fram konkret informasjon fra et taushetspreget
miljø gjennomførte vi en egen spørreundersøkelse blant
Politiforbundets medlemmer, som avdekket en svak
beredskap og svært mangelfull trening på store kriser.
Undersøkelsen skjedde i samarbeid med forbundet, men
all spørsmålsutforming og svarbehandling var i vår regi.
Undersøkelsen og videre kildearbeid fikk også fram
at politidistriktet var preget av en intern fryktkultur
og trakassering. Vi fikk avdekket og bekreftet at flere
av politidistriktets øverste ledere var sykmeldte med
begrunnelse i politimesterens lederstil. Ved årsskiftet
valgte politimesteren å fratre sin stilling, og politisjefene
vendte tilbake til sine funksjoner."
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6254834.ece

PRISER
• AJs SNUS-pris: Karoline Carlsen, serie om
tvangsekteskap og Lisbeth Andresen for beste
journalistiske bilde.
• A-Pressen: Hederlig omtale til Marianne Tønsberg.
• Award of Excellence til RB for tegneseriereportasje.
• Førstepris og Grand Prix fra World Press Cartoon til
tegner Egil Nyhus.

26. september 2012

ROMERIKES BLAD
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Mediebruk i endring
For andre gang leverer Romerikes Blad en selvangivelse til deg som leser.
Vi gjør det i form av et redaksjonelt samfunnsregnskap som gir deg
detaljert innblikk i hva vi har gjort i løpet av 2012. Samtidig inviterer vi
deg igjen til å si din ærlige mening om RB som avis.
ROMERIKES BLAD står midt i den digitale revolusjonen som medfører at store grupper lesere endrer
sin adferd. Mediebruken flytter seg mer og mer fra
papir til digitale plattformer, og det skjer raskt. Raskest vekst for tiden har mediebruken på mobiltelefonen – der er stadig flere innom for å sjekke nyheter flere ganger om dagen, uavhengig av hvor de befinner seg. Et par raske trykk, så har du de siste
oppdaterte nyhetene tilgjengelig. Hele døgnet.
Romerikes Blad er til for å dekke lesernes behov.
Når deres mediebruk endres, må også vi endre vår
måte å produsere og levere innhold på. For det er
innholdsleverandør vi er, ikke papirprodusent.
Godt innhold skal leveres til den brukerplattform
leserne foretrekker, i spennet fra den tradisjonelle
papiravisen til digitale skjermer på leserbrett og
smarttelefoner. Antakelig går det ikke veldig lang
tid før du også kan få korte nyheter på armbåndsuret ditt.
NÅR VI SKAL EVALUERE vår egen virksomhet, er
det dette spennet vi må gjøre det ut fra. Derfor er det
det samlede antall lesere på alle plattformene som
viser hvor mange vi når med vårt innhold. En leser
som forlater papiravisen vår og velger å følge nyhetene på sin mobiltelefon, skal vi også nå fram til. Leseren skal fortsatt foretrekke Romerikes Blad som
sin formidler av lokale nyheter og informasjon.
Derfor er vi tilfreds med at antall lesere av RBs
innhold samlet sett er i vekst. Vi når nå fram til
128.000 lesere daglig. Aldri før har så mange oppsøkt og tatt til seg den informasjonen vi i løpet av
døgnet henter inn, bearbeider og formidler løpende
videre. Og da har vi ikke med oss tallene for den
raskt voksende mobilbruken. Oppslutningen tar vi
som en tillitserklæring som inspirerer og som vi
takker for.
Vår største utfordring framover blir å skape en
forsvarlig økonomi også på digitale plattformer
som kan finansiere journalistikken vi der skal bidra med til deg. Vi må skape attraktive annonseplasser, og vi må også etter hvert ta betalt for innhold. De erfaringer andre aviser nå høster, vil påvirke hvilken løsning vi vil velge.
PERSONLIG SLÅR JEG fortsatt gjerne armene
rundt papiravisen som jeg er storforbruker av. Den
har fortsatt sine særegne kvaliteter målt mot andre, og leserskaren som foretrekker papiravisen er
betydelig og trofast. Men snittalderen på den øker.
Leserandelen under 40 år er i reduksjon, overgangen der til digitalt nyhetskonsum er økende. Derfor
gikk RBs solgte papiropplag ned også i fjor, som for
stort sett alle aviser som henvender seg til et bredt
lesermarked med mange og ulike interesser. En så
sterk strukturell endring i mediebruken som vi nå
ser, er som tyngdekraften.

Men papiravisen er fortsatt en viktig formidlingsplattform og den skal utvikles videre, parallelt med det løpende arbeidet
vi gjør for å bli stadig bedre
på digital formidling. Og
samfunnsoppdraget vårt er
det samme, uansett hvor
innholdet presenteres. Vi
skal formidle nyheter og informere bredt om samfunnsforhold. Vi skal være
lokalsamfunnets viktigste
debattarena og derigjennom fremme demokratiutviklingen. Vi skal
følge samfunnsutviklingen med kritisk
blikk og avdekke kritikkverdige forhold,
samtidig som vi
skal vise fram det
positivt samfunnsbyggende.
Vi skal underholde og engasjere, og vi skal
utfordre og provosere når det framstår riktig.

I HVOR STOR GRAD vi
lykkes er det du som leser som avgjør gjennom din
bruk av det innholdet vi tilbyr.
Tidenes høyeste lesertall gir
én tilbakemelding. Flere
tilbakemeldinger kan du gi
ved å bruke skjemaet på neste
side. Og fortsatt god lesning av RB – på den
plattformen du helst
foretrekker!

Thor Woje
sjefredaktør
thwo@rb.no

FAKTA
■ Romerikes Blad er Romerikes største dagsavis og mediebedrift og Amedias neste største
avis målt i papiropplag. Den er partipolitisk uavhengig.

Avisen vektlegger lokaljournalistikken og skal av
leserne oppleves nær, nærgående og nyttig.
Journalistikken skal være saklig, uavhengig og
debattskapende, og den skal bidra til å skape
bedre lokalsamfunn.

■ Romerikes Blad AS er 100 prosent eid av
Amedia. Selskapet mottar ikke offentlig pressestøtte.

■ Slagord: Det viktigste i verden skjer der du
bor.

■ Selskapets formål er å utgi avisen Romerikes Blad, 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.
■ Romerikes Blad skal være det ledende
nyhets- og informasjonsmedium på Romerike.

■ Dekningsområde: 14 kommuner på Romerike, dekkes med noe ulik prioritet ut fra størrelse, konkurranse- og markedsforhold.
■ Konkurranse: Fem helt lokale papiraviskonkurrenter, samt Glåmdalen og Aftenposten i
deler av markedet. På nett er konkurransen
langt mer omfattende. I Skedsmo, Lørenskog og
Ullensaker er det gratisaviskonkurranse som er
møtt med egne produkter.

■ PRODUKTER:
Hovedavisa. Utgis seks dager i uka på to rygger,
sones i to utgaver; øvre og nedre.
Lørdag HELG. Helgebilag på egen rygg i lørdagsavisen.
rb.no. Nettavis som følger nyhetsbildet hele
døgnet. Skal være ledende på digital lokal
nyhetsformidling på Romerike.
RB mobil. Nettutgave tilpasset mobiltelefon
med løpende nyhetsoppdateringer.
RB digital. Papiravisen kan leses i sin helhet
digitalt som eAvis på pc, nettbrett eller mobil.
RB på nettbrett. Tilbyr RB som eAvis, supplert
med nettutgave og nett-tv.
RB Bolig. Ukentlig boligmagasin som innstikk i
RB og utvidet husstandsdistribusjon
SkedsmoBladet. Ukentlig lokalavis som distribueres gratis til alle husstander i Skedsmo.

RBs redaksjonelle regnskap 26 februar 2013
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Sandefjords Blad
Nettadresse

sb.no

Klagesaker til PFU

2

Utgivelsessted/hovedkontor

Sandefjord

Fellelser i PFU

" Sandefjords Blad er en fri og uavhengig tradisjonsbærer for
sandefjordinger."

1

Frekvens

Dagsavis

Opplag - papir

12678

Lesere - papir

32000

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Jan Roaldset

Oppdrag utført:
"I en serie på ti artikler høsten 2012 satte vi søkelyset
på mobbing i sandefjordskolen. Bakgrunnen var to
gutter med så store problemer at foreldrene fant å måtte
flytte dem til en annen skole. "Skolen ble et mareritt", var
førstesidetittelen 17. oktober. Familien til den éne gutten
hadde politianmeldt det de mente var en forsømmelse
fra skolen hans, de hadde koblet inn advokat, klaget
til fylkesmannen, som opprettet tilsynssak, kontaktet
Barneombudet og varslet kommuneadvokaten. Han
fryktet søksmål og at kommunen hadde brutt loven. Ved
hjelp av 45-50 muntlige og 48 skriftlige kilder gikk vi
tungt inn i mobbeproblematikken. Serien ble blant annet
tema i Kommunalt foreldreutvalg.
Fylkesmannen i Vestfold fastslo i mars i år at
Sandefjord kommune og den aktuelle skolen har brutt
loven på flere punkter."

17. oktober 2012

Fredag 8. mars 2013

● etablert 1859 ● nr. 57 ● løssalg 20 kroner

● tips: 90109010 ● flere nyheter på sb.no

●● Nyheter

●● Nyheter

●● Nyheter

Kvinner i 100

Barnehus til byen

Kick-off mot kreft

side 4–5

side 3

side 2

Fiona McDonnell og Ugne Striokarte har
reflektert over kvinnedagens betydning.

Regjeringens økte barnehussatsning gir
Sandefjord et eget barnehus.

Årets russekull tar et Krafttak Mot Kreft
søndag. Torsdag var det kick-off på SVGS.

«Pers» skole brøt loven

arkivfoto: kurt andré Høyessen

«Per» følte seg mobbet, og foreldrene mener skolen ikke tok det på alvor. Nå har Fylkesmannen i Vestfold slått det
fast i en tilsynsrapport: Sandefjord kommune og skolen der «Per» var elev, brøt loven på flere punkter. SIDE 6–7

Lærer å Lede
sidene 14-15

8. mars 2013

UTFORDRING:
"Identifikasjon i straffesaker er særdeles vanskelig i
et lokalmiljø. En taktekker hadde i lengre tid lurt eldre
mennesker, både lokalt og andre steder i Norge og i
Sverige. Retningslinjene til avisen sier at det skal gode
grunner til for ikke å identifisere. Vi valgte navn og
bilde, på nett og print, og saken ble anmeldt til PFU. Som
ga oss fullt medhold. Det var en viktig avgjørelse, som
betyr at vi i fremtiden kommer til å gå lengre enn før i å
identifisere personer som begår kriminalitet."
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Presseetikk omtales spesielt i SBs egen redaksjonelle årsrapport

Redaksjonell årsrapport 2012

Utvikling:
"Dialog med leserne: Sandefjords Blad har gjennom
hele 2012 planlagt å lukke nettet 100% for lokale
nyheter. Dette har vært en stor kommunikasjonsmessig
utfordring. Vi har derfor sammen med Apeland
Informasjon utarbeidet en detaljert plan, som er blitt
fulgt lojalt.
Det kulminerte med Åpen dag i mediehuset 1.
november, med tre deler:
Medieprat med gjester, kaffe og kaker i resepsjonen på
dagtid, Mediedebatt med nasjonale eksperter og aktører
på ettermiddagen, og Workshop med 25 lesere som lagde
avis og nett på kveldstid.
Stor dekning i print-, nett- og TV-medier!"

SBs redaksjonelle årsrapport 2012
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Stavanger Aftenblad AS
Nettadresse

aftenbladet.no

Klagesaker til PFU

6

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.

Fellelser i PFU
Frekvens

Opplag - papir

Stavanger
0

Dagsavis
61636

Lesere - papir

230000

Brukere - nett

127000

Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Lars Helle

Oppdrag utført:
"Klokken hadde akkurat passert midnatt, og Jack
Winfield stod på Glomar Grand Isles dekk mens et
boreteam skulle utføre en temmelig rutinemessig
trykktest. Plutselig skjøt en vannstråle ut fra en av
ventilene. Winfield og de to mennene han stod sammen
med ble feid og blåst under en verktøybenk mer enn
fem meter unna. For John Arthur Jack Winfield skulle
uhellet bety slutten. Han døde ikke lenge etter av massive
hodeskader.
Ett år. Seks reportere. Én researcher. 69 ofre. Jack
Winfield var ett av dem. Han døde 19. august 1969 og er
ett av de 69 ukjente oljeofrene Stavanger Aftenblad kunne
fortelle om i en unik dokumentasjon. Våre reportere
saumfor gamle arkiver, dødsannonser, nekrologer og
reiste verden rundt for å avdekke at det var navnløse ofre
i Norges viktigste industri. Minst 266 mennesker har
ofret livet i det norske oljeeventyret. 123 mistet livet i
Alexander L. Kielland-ulykken, mange omkom i meget
omtalte helikopterulykker, men 69 av dem ble drept i
individuelle ulykker på skip og installasjoner som gikk
rett inn i glemmeboka. Stavanger Aftenblad gav dem et
navn. Vi gjorde en forskjell."

Stavanger Aftenblad ga de glemte ofrene navn og ansikt.

Stavanger aftenblad · mandag 31. deSember 2012

Forstå·17
2012: Transformasjon 2013: Betalt digitalt innhold

Aftenbladet – 120-årig
kropp i digital drakt
lesningen blant våre lesere er mer
enn fordoblet i 2012.

KOmmentar
Lars
HeLLe
lars.helle@aftenbladet.no

http://www.aftenbladet.no/energi/deglemteofrene/

A

ftenbladet har
vært på Internett
siden 1996, men
fortsatt er papirutgaven mest lest.
Endringen i leservaner har likevel
vært større og tydeligere i år enn
noensinne. På noen av uværsdagene før jul hadde vi like mange
lesere på mobiltelefon som vi har
abonnenter på papiravisen. Mobil-

I 2013 vil økningen fortsette og
i 2014 vil vi trolig ha flere lesere
på mobil og lesebrett enn på
datamaskiner. Og vi vil ha flere
som leser Aftenbladet digitalt enn
på papir. Totalt sett gjør dette
Aftenbladets stilling sterkere enn
noensinne, men det vil også gjøre
noe annet med oss.
Å lage papiravis er det vi kan
best, først og fremst fordi vi har
holdt på med det lengst. Aftenbladet fyller 120 år i september
2013. Vi skal fortsette med å lage
en god og solid avis, og vi skal
utvikle den til å bli enda bedre. Da
må vi også begynne med å ta oss
betalt for det digitale innholdet.
det er blItt en umulig oppgave
å oppdra nye generasjoner til å
begynne å kjøpe papiraviser. De
har valgt andre formater. En gjennomsnittskjøper av Stavanger
Aftenblad på papir er godt over
50 år.
På samme måte som folk har

sluttet å sende brev med posten,
slutter de å lese papiraviser. Det
går heldigvis sakte, men temmelig
sikkert mot lavere nivåer. Vi har
sluttet å beklage oss over dette
og gleder oss heller over at vi har
en sterk digital posisjon.
I løpet av 2012 har leserne merket mye til dette. Levende bilder
er blitt en naturlig del av nyhetsformidlingen vår. De håndholdte,
mobile enhetene gjør også konkurranseflaten annerledes. I mye
større grad enn før konkurrerer vi
med fjernsynskanaler. Transformasjonen er i ferd med å viske ut
skillene mellom mediekanalene.
Folk legger seg til Facebook
og står opp til vekkerklokken,
begge deler formidlet gjennom
mobiltelefonen. Med telefonen på
nattbordet, er dette også første
anledning en aftenbladleser har til
å orientere seg om eventuelt snøkaos, Jærbanen og om busser og
ferjer går eller står. Vi må legge
opp vår journalistikk etter dette.
Det er lenge siden vi hare hadde
én deadline om dagen.

bemerkelsesverdIg nok er
søndager og andre dager vi ikke
har papiravis, blitt noen av de
dagene vi har høyest lesertall på
mobiltelefon. Da må vi sørge for
at det blir levert variert kvalitetsjournalistikk på for oss helt nye
tidspunkter.
Det er kvalitetsjournalistikken
som blir satt på prøve i den transformasjonen vi nå går gjennom.
Papiravisen er vår klart viktigste
inntektskilde. Folk betaler for å
lese avisen, men stadig flere velger en digital utgave. I 2013 vil
vi altså begynne å ta betaling for
noe av den journalistikken vi publiserer digitalt.
endrIngene i lesermønsteret
gjør at vi ikke kan basere oss på
papirinntekter alene for å opprettholde kvaliteten. Det er heller ikke
mening i at de som kjøper papiravisen skal betale for dem som
bare leser oss digitalt.
Vi anlegger en vei fram mot
betaling for det digitale innholdet,
slik flere aviser har gjort i 2012.
Fædrelandsvennen i Kristiansand

er det mest kjente norske eksemplet.
det er bare én strategi som
holder for å klare seg under et
slikt betalingsregime: Det er å
fortsette med god, troverdig og
uavhengig nyhetsjournalistikk.
Dette vil være vårt beste salgsargument og 2012 har vist oss at
det ikke er kvalitetsforskjell på de
forskjellige publiseringskanalene.
aftenbladets avdekkIng av
de 69 ukjente oljeofrene i høst,
har hatt helt nødvendige og unike
digitale elementer i journalistikken. Når Aftenbladet og rogalandsungdommen sammen har
stått opp mot mobbing, så har
det vært med en bevisst bruk av
Facebook og andre digitale virkemidler.
Vi må snakke brukernes eget
språk.
slIke saker vIl altså ikke forsvinne fra spaltene våre. Det vil bli
mer av dem. Også i 2013 skal vi
gjøre en forskjell.

PRISER
• Årets bilde, Tommy Ellingsen, for bilde av Jens
Stoltenberg på Sundvollen etter terroraksjonene.
• Tre priser i European Newspaper Award (De tre
prisene er for magasinførsteside, magasinreportasje og
spesialkategorien 22. juli)
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Bla om: aftenbladets
samfunnsregnskap 2012
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Sykepleien
Nettadresse

sykepleien.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

"Sykepleien skal utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk
forankret i Norsk Sykepleierforbunds formålsparagraf, Redaktør
plakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Tidsskriftet har som oppgave
å sette sykepleiernes interesser på dagsorden." (Fra formålsparagrafen)

Frekvens

Opplag - papir
Lesere - papir

Oslo
0

Fagblad
98000

213000

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Barth Tholens

Oppdrag utført:
"Mens Norge og Nord-Europa er nesten uberørt av
økonomisk nedgang etter finanskrisen, skjer tragedier
i Sør-Europa. Samtidig trenger Norge arbeidskraft,
ikke minst i helsesektoren. Sykepleien fulgte en spansk
sykepleier, fra hun gjorde seg klar til å dra til Norge
til hun endelig fikk lønnet jobb her, nesten et halvt
år senere. Patricias historie, "Adios Spania" har vært
Sykepleiens største enkeltsatsing i 2012. Den berettes over
20 sider, i en fortellende stil og anskueliggjør finanskrisen
i sør på en unik måte."

8 - 2012

UTFORDRING:
"De siste tre årene har ikke Helsedirektoratet klart å
levere et reviderbart regnskap. Riksrevisjonen påpeker
alvorlige feil ved regnskapsføringen, og Sykepleien
har vært på saken helt siden Riksrevisjonens første
anmerkning. HOD og direktoratet har vært helt
kategoriske på at det hele kun dreier seg om "tekniske"
feil. Helseministeren skylder på datasystemene. Det har
vært særdeles vanskelig for Sykepleien å få innhentet
kvalifiserte kommentarer i denne saken, som også mange
andre medier har synes har vært for vanskelig."

UTVIKLING:
"Sykepleien feiret 100-årsjubileum i 2012. For å
markere dette, la vi til rette for en 100% leserstyrt utgave,
under mottoet "Til leserne, fra leserne". Vi tilbød leserne
å fylle bladet med innhold. Over 30 sykepleiere grep
sjansen. Redaksjonen bisto dem i prosessen. Det ble en
stor suksess, mener vi."

Sykepleiens jubileumsnummer 14-2012
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Sunnmørsposten
Nettadresse

smp.no

Klagesaker til PFU

2

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

" Mediehuset har som formål å utgi avisa Sunnmørsposten, publisere
redaksjonelt innhold og reklame i ulike digitale kanaler, samt drive
tilhørende virksomheter. Sunnmørsposten er partipolitisk uavhengig
og sosialliberal." (Fra formålsparagrafen)

Frekvens

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Ålesund
0

Dagsavis
29199
84000
50000

Redaktørens
tilbakeblikk
Ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg

Oppdrag utført:
"Den maritime klyngen på Nordvestlandet er globalt
ledende innenfor sitt felt, og står for en stor del av
den nasjonale verdiskapningen. Dette er ei næring
som skaper mange arbeidsplasser, og som vi har
mange saker om. Men det er også viktig å få fram det
som – bokstavlig talt – ligger under overflata. Det er
påvist store mengder miljøgifter på sjøbunnen utenfor
skipsverfta på Sunnmøre, og i fjor høst hadde vi flere
fredag 19. april 13
reportasjer om dette. Vår nettredaksjon laget en
interaktiv grafikk hvor folk kunne klikke seg inn på de
enkelte havene og få detaljert oversikt over de forskjellige
miljøgiftene. Det er uklart hvem som har det juridiske
ansvaret for forurensingen, og hvem som skal rydde opp.
Dette er ei sak Sunnmørsposten følger tett videre. Alle
lokalsamfunn har behov for ei avis som passer på, og som
får ut viktig informasjon."

smp.no: Interaktivt kart

SUNNMØRSPOSTEN
Lørdag 15. september 2012

HELG 19

HELG

UTVIKLING:
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JAKTEN PÅ WALTERS KANONER. Den tyske
soldaten sverget på at det står kanoner inne i
Aksla, klare til å skyves gjennom tynne lag av
fjell. Så langt har ingen funnet dem. Det hadde
vært lett å avfeie Walter Voss sin historie – hadde
det ikke vært for at alt annet han sa er sant.

15. september 2012

MYSTERIEKAMMERET

▼
▼

FOTO: BJØRN VATNE

Dypt inne i byfjellet Aksla i Ålesund finnes et
nettverk av tuneller som de færreste har sett. Ved hjelp
av video på smp.no og informativ grafikk og reportasje
i papiravisa tok vi med oss leserne inn i fjellet, og lot
dem få oppleve anlegget som ble bygget av sovjetiske
krigsfanger og tyske ingeniører under krigen. Et
eksempel på godt samspill mellom nett og papir.

Redaksjonell årsrapport 2012

130-årsjubileet
2012 var det året Sunnmørsposten kunne feire
130-årsjubileum. I ei turbulent medietid hvor det meste
er i forandring, er det noen verdier som må ligge fast. Vi
benyttet 130-årsdagen til Sunnmørsposten til å minne
oss selv og leserne om hvorfor avisa er til. Du er historia!

PRISER
• Under kåringa av Polarisprisene 2012 fekk Bjørn
Vatne hederleg omtale for reportasjen «Tøffelhelten».
• Bjørn Vatne og Liv Jorunn Håker fekk hederleg
omtale i klassa «Formidlingsprisen» for «Akslas
hemmeligheter».
SUNNMØRSPOSTEN
Tirsdag 19. februar 2013

SUNNMØRSPOSTEN
Tirsdag 19. februar 2013

NYHETER

NYHETER 3

Grunnlagt 1882
Sunnmørsbilde
til Skaugum

Anita tok
revyprisen
KULTUR 3

Streiken
trappes opp

KULTUR 1

Pris kr 25,-

25. mai

2012

Nr. 120

Gleder seg til
gigantbakkene

– Ikke gode nok
til toppen

NYHETER 2

130. årgang

Rocket seg
gjennom jula

IDRETTSPRISEN 6

SPORT 8

Pris kr 25,-

27. desember 2012

Nr. 302 130. årgang

Tok kopiseier
i retten

KULTUR 1

– Inne i en
ond sirkel

NYHETER 2

Pris kr 25,-

SPORT 6

Fekk autografhetta

2012

Nr. 149 130. årgang

drapstrua
rykter

anonyme

Bussnostalgia

Berre ein av ti skogeigar på Vestlandet
hadde forsikra skogen
før Dagmar. Interessa
har ikkje auka vesentleg. Berre fire prosent
takka ja til tilbod om
gratis forsikring.

I Skodje har arva til
bussfamilien Eide
hamna på museum.

personangrep

SOMMARSIDENE 12

NYHETER 16–19

NYHETSREDAKTØR

DIGITALREDAKTØR

KULTURREDAKTØR

JAN ERIK
RØSVIK

SINDRE
HALKJELSVIK

TORMOD
UTNE

KRISTIN
KNUDSEN

913 33 922
hrb@smp.no

992 71 143
jer@smp.no

906 11 026
sh@smp.no

411 03 425
tu@smp.no

902 01 225
kik@smp.no

FOTO: ALEXANDER WORREN.

FOTO: NILS HARALD ÅNSTAD

KULTUR 4

NYHETER 8
SJIKANE. Reidun Klock Tjervåg er mellom dei som har fått si dose anonym sjikane.

 Men kunne ha endt opp i Rotterdam
Den maritime klyngen på
Nordvestlandet er unik i verdenssammenheng og den direkte grunnen til at NMK ble
plassert i Ålesund og ikke
andre steder i Europa.

Diskusjon. – Vi hadde en god dis-

FOTO: ALEXANDER WORREN

SUNNMØRSPOSTEN
Lørdag 15. september 2012

HELG 19

Utfordring for Ålesund. Monsholm er overbevist om at Norsk
Maritimt Kompetansesenter

Hit kommer
leverandører, oljeselskaper, rederi –
absolutt alt!

også vil være et viktig bidrag for
å få «Sunnmøre inn i framtida».
– Men Ålesund kommune har
en utfordring i å gjøre byen attraktiv utover det å kunne gå ut
og drikke pils klokka 21.00 om
kvelden.
Her trengs grønne lunger.
Kommunikasjon tror jeg er et
nøkkelord. Det er veldig vanskelig å ta buss istedenfor å kjøre.
Spesielt gjelder det strekningen
sentrum – Moa, sier Monsholm.
INGER OTTERLEI
io@smp.no

STAALE WATTØ (FOTO)
sw@smp.no

ARNE MONSHOLM

Møreforsking har plass til flere
Møreforsking er en av i alt 17 virksomheter som har etablert seg på
Norsk Maritimt Kompetansesenter.
ÅLESUND. – Per dags dato har vi 22 an-

satte her på huset og 24 kontorer. Vi kan
i teorien utvide til 30 stykker, i tilfelle
blir det snakk om nyansettelser, sier
Roar Tobro som er direktør i Møreforsking AS.

Lever av oppdrag. Møreforsking har
opplevd et generasjonsskifte siste året,

noe som har ført til ung snittalder på
de ansatte.
– Vi lever av oppdrag. 90 prosent
av det vi omsetter er i konkurranse
med andre forskningsmiljø, sier
Tobro.
Mange virksomheter. De som også
er på plass i Norsk Maritimt Kompetansesenter, eller som har inngått
avtaler om å bli en del av senteret er
altså:
Rolls-Royce Technology & Trai-

ning Centre, Rolls-Royce Marine AS,
Maritimt Forum Nordvest, Innolipid
AS, Offshore Simulator Centre AS,
NCE Maritime/Ålesund Kunnskapspark AS, SINTEF Fiskeri og
Havbruk AS, MITIE Norge AS, SINTEF Raufoss Manufacturing AS,
Marintek, Lapas AS, Brattvåg Elektro AS, Segel AS, Møre og Romsdal
fylkeskommune/Fylkeshuset AS,
Zacco Norway AS, Aker Solutions
MMO AS og V. Ships.

kusjon internt i Rolls-Royce da vi
skulle etablere det europeiske
senteret for teknologi og trening.
I første omgang var det snakk om
et rent treningssenter, så ble det
også et teknologisenter, opplyser
Eliassen.
– Mange mente senteret
burde ligge i Rotterdam fordi
dette er en av verdens største
havner. Eller Derby der RollsRoyce har et stort og tilsvarende
senter for flyindustrien. Det
ville har ført til at all kompetanse og ekspertise var samlet
på ett sted, dog ikke det maritime.

5.000 i året. Tungen på vektskå-

len var den maritime klyngen på
Nordvestlandet.
– Vi ville ha gått glipp av veldig
verdifull kontakt om vi ikke la

senteret hit. Her driver de opplæring og her utvikler de produkter.
Til NMK kommer ca. 5.000
personer i året. De som kommer
er en blanding av mannskap og
våre serviceingeniører. Vi har
13–1.400 serviceingeniører
rundt om i verden som hele
tiden må oppdateres. I tillegg til
alle andre.
Unik i verdenssammenheng.

Her kan de snakke direkte til
produktutviklerne.
Når Farstad-rederiet sender
folk hit gir det en førstehånds
informasjon og tilbakemelding
som er helt unik. Det hadde en
ikke fått hvis det ikke hadde ligget til utviklingsmiljøet som finnes her.
Her finnes all ekspertise på
ett sted. Det finnes ingen andre
klynger med skipsredere, skipsverft og utstyrsbiten på samme
sted, påpeker Eliassen.
Asiatene avventende. Han for-

Norske redere er først
i verden til å bruke
avansert utstyr

Signalbygg. Nå har klyngen fått

sitt signalbygg gjennom NMK.
Og Eliassen sier at bygget NMK
er blitt som forventet, men det
positive renommeet har gått fortere enn forventet.
Forrige uke hadde han besøk
av oljeselskapet Petrobras. I
neste uke kommer et annet
kjempestort selskap på besøk.
Men Eliassen vil ikke si hvem.
– Nesten ukentlig får NMK
besøk av representanter for veldig store og viktige selskap.
Eliassen er ikke i tvil om at
det blir et byggetrinn to, men at
det kanskje må bygges ut i både
to, tre og fire trinn.

INGER OTTERLEI
io@smp.no

STAALE WATTØ (FOTO)

sw@smp.no

ODDBJØRN ELIASSEN

SUNNMØRSPOSTEN
Lørdag 15. september 2012

22 HELG

teller at i Asia er ingen skipsverft
villige til å bruke nytt utstyr. De
vil først prøve det etter at det har
vært utprøvd i to-tre år. Mens
norske redere tar nytt utstyr om
bord med en gang i tillit til de
som utvikler utstyret.
– Det fører til at norske redere er først i verden til å bruke
avansert utstyr. Det gjør at de
hele tiden ligger først, sier Eliassen.

SUNNMØRSPOSTEN
Lørdag 15. september 2012
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TEGNING AV INFANTERIE STÜTZPUNKT AALESUND – ANLEGGET I BYPARKEN

KULTUR 1

30. november 2012

Nr. 281

130. årgang

HELG

Pris kr 25,-

KART OVER ANLEGGENE INNE I AKSLA
N
V

egårdsgt
Kirk AKSLA, UKJENT
ANLEGG. Basert på

200 m

Ø
S

BYPARKEN. Infanterie ulls gateGYMSAL
BBul
NØRVØY SKOLE.
er Bulls
Stützpunkt Aalesund.
iver
Anlegg av ukjent
Bygget av den tyske
Sorenskr
størrelse. Det
hæren. Omfattende anfinnes ingen kart
legg med tre innganger
eller offisielle
og to nødutganger.
opptegnelser,
Overtatt av sivile men øyenvitnesforsvaret etter krigen,
i gat
oollds
kildringer kan
deres bruk frem. Dtilevrundt
A
ta på at det
2008. Overtatt av Åle- Skaregatyde
ligger en inngang
sund kommune for
skjult
10.000 kroner. Fremtidig
n bak gymsalen. Ukjent
bruk uviss. Se tegning
størrelse.
av og bilder fra anlegget
på siden til høyre. arvikgata

O.

Pris kr 25,-

Bææærget!

en

FREDAG

FREDAG

Herøyspelet får til
noko ingen andre i
regionen får til.

Vartdal skule
får leve
Dei aksjonerte og fekk
umiddelbar gevinst:
Vartdal skule er berga.

Ein

auggata
Lihhau
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Steinerskolen

AKSLA.

Planlagt parkeringsanlegg

"Sulanissen og Svansnissen"
på Fridheim, Langevåg.

a ta
ikg
erv

KULTUR 4

Sunnmøre varmtvannsbasseng på Åse venter på
politikernes ja i Ålesund
og omegn.

Katrin Blomvik i
Geiranger har kjøpt seg
el-bil. Og snart kan det
kome eit 50-tals
elektriske skuterar til
bygda.

NYHETER 6

VANNSPRINGDALEN.
Tuningdalen
ns
a nel og fjellhall som rommer
Vannspr
V
Van
Vanns
vannforsyning til deler av
BergvegenErstatter
Ålesund sentrum.
«dammane» på Aksla, som
lå utsatt til for både fugledritt og algevekst. Bygget
på midten av 90-tallet.

INNREDET. Flere av rommene ble innredet som kontorlokaler
på 70-tallet av Sivilforsvaret.

FJELLTUNVEIEN:

Tunnel,
Roald minnskutt i
undsens Veg
fjellet.AUkjent
størrelse, delvis
gjenfylt.

NØDSENDING. Disse rommene var satt
opp av Sivilforsvaret for NRK, som nødsenderom. De har aldri vært i bruk.

Kneik
ike
ken

MØBLERT. I dag er det kun muggsoppen som har glede av
møblene inne i fjellhallene.

Fjelltunvegen

Turnhallen

UTGANG 1, BYPARKEN

«Regelbau», med konstruksjoner nummerert fra 100 til 400
og spesifikasjoner som måtte
følges fra punkt til prikke. De
står fremdeles langs hele kysten. På toppen av Aksla, ikke
langt unna Fjellstua, står en av
de største i Ålesund. Fjellanleggene varierte mer i størrelse og
utforming. De kunne være alt
fra rene tilfluktsrom på noen få
kvadratmeter, til telefonsentraler, mannskapsrom og hele festningsanlegg på flere mål.

En forandret bydel
Ungdom i Skarbøvik er kvitt problem-stempelet, sier
både politi og skole, som priser innsatsen til en lokal miljøterapeut. Men nå står stillingen i fare for å forsvinne. NYHETER 8

FOTO: BJØRN VATNE

SPORT 6
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JAKTEN PÅ WALTERS KANONER. Den tyske
soldaten sverget på at det står kanoner inne i
Aksla, klare til å skyves gjennom tynne lag av
fjell. Så langt har ingen funnet dem. Det hadde
vært lett å avfeie Walter Voss sin historie – hadde
det ikke vært for at alt annet han sa er sant.
MYSTERIEKAMMERET

tilfelle krig. I dag er det bare
muggsoppen som har glede av
det.
Museum. Da krigen tok slutt
ble mange av de tyske fjellanleggene overtatt av Siviforsvaret, som gjorde sine
tilpasninger. Noen av bunkersene ble forstørret for å kunne
romme kjøretøy, andre ble innredet og tilpasset mer moderne
bruk. Men tidene endret seg, og
i dag har de færreste anleggene
noen sikkerhetspolitisk verdi.
Sivilforsvaret ble bedt om å
selge unna. I Ålesund tok kommunen over Aksla-anlegget i
2008, for 10.000 kroner - uten
helt å vite hva det kunne brukes
til. Tanken var at det måtte sikres for ettertiden. Og det er status fremdeles. Noen har nevnt
museum, men kostnadene ved å
ruste opp det elektriske anlegget og ventilasjonen vil være
langt utenfor rekkevidde.

Innredet. Anlegget i Aksla er

stort. Ned en trapp åpenbarer
det seg en hall, på størrelse med
en vanlig vegtunnel. I enden av
den en luke, og så en ny hall, nå
med dagslys i enden. Der er anleggets tredje utgang, skjult like
ved Nørvøy skole. Og så, det
som er den største overraskelsen etter vandring blant våte,
ru fjellvegger: Etter en lang
trapp stiger du inn i flere store,
innredede rom. Det kunne ha
vært hvilket som helst kontorbygg fra søttitallet. Her bygget
Sivilforsvaret sin kommandopost. Skrivemaskinene står
igjen, sveivetelefonene. Rundt
en sving ligger rommet der
NRK skulle ha sine sendinger i




Cuphelten Ørjan
Håskjold Nyland sa
nei til både Everton
og Wigan, før valget
falt på Molde.




FOTO: VETLE FARSTAD

Rom på 3x15

DAGSLYS PÅ TOPPEN. Lufteventilen i det øverste kammeret
er synlig i det ulendte terrenget utenfor trappene opp til Fjellstua.

Kråmyra
Aksla stadio

KLIPRA. Tysk feltsykehus,
utvidet av Sivilforsvaret.
Opprustet i 1971. Inneholder blant annet en stor sal
med hvelving av teglstein.
Jazzklubben ville gjerne ta
over, Fylkesfotoarkivet
skulle kanskje ha samlinger
her, og brannvesenet har
brukt det til øvingsrom. I
dag ikke i bruk.

KILDER: JAN OLAV FLADMARK,
ÅLESUND KOMMUNE, KYSTFORT.COM.
FOTO: BJØRN VATNE

Takket nei
til England
NYHETER 8

I støtet i
Geiranger

AKSLA

sentral. Gjenmurt, men intakt.

Hauptflugwache Aalesund.

VANNFORSYNING. Det finnes også tunneler av nyere dato i Aksla. Som
her, i anlegget som forsyner deler av sentrum med drikkevann.

Men hva var så den opprinnelige funksjonen til dette nettverket av korridorer, rett over
byparken?
Den tyske radiolinken som
ble bygget langs norskekysten

var den første i sitt slag i verden. Ved hjelp av en rekke strategisk plasserte stasjoner kunne
beskjeder videresendes til Tyskland på kort tid. Når allierte
styrker forsøkte å avskjære
tyske forsyninger på vei mot
fronten i nord, hadde tyskerne
radioteknologien på sin side.
Fly fra Gossen kunne komme i
luften kjapt, og i dette nettverket av stasjoner var Ålesund en
svært viktig brikke. Det var
oppgaven til mennene dypt
inne i fjellet.
Hva som skal skje her i fremtiden, er det bare fantasien og
økonomien som begrenser.

LANGSTRAKT. Den lengste hallen er delt i to
av en vegg. Inngangen til neste hall er bare en
liten luke i veggen.
STENGT. I dag er det kun Ålesund kommune som
har nøkkel og tilgang til de lange gangene og rommene inne i fjellhallene i Aksla.

UTGANG 2, BYPARKEN

BJØRN VATNE

bjorn.vatne@smp.no

LIV-JORUNN HÅKER OTTESEN
(ILLUSTRASJONER)

I
asjonen baserer
seg på plantegninger av
anlegget. Plassering og
mål er omtrentlige.

SE VIDEO
FRA
TUNNELLENE
Scann qr-koden med din smarttelefon (last
ned gratis app fra App Store eller Google
Play) og se video fra tunnelene i byparken.

UTGANG 3, STEINERSKOLEN

UTGANG. Mange har nok lagt merke til de gitterstengte portene i Byparken. Ståldørene bak gitteren er de tykkeste tyskerne brukte i

Norge.

N
V

Ø

Målestokk ca. 1:500

S

MYSTERIEKAMMERET

Tid for redaksjo
onelt regnskap
ansv. red. i Sunnmørsposten

rad legger Sunnmørsposten fram
sitt redaksjonelle regnskap.
Dette regnskapet skal gi innblikk
i hvordan redaksjonen arbeider,
hva vi legger vekt på og hvordan
vi utfører samfunnsoppdraget
vårt. Vi ønsker å være åpne, og
utvikle avisa i samspill med våre
lesere.
Sunnmørsposten skal bidra til
positiv utvikling av landsdelen,
gjennom grundig, undersøkende
journalistikk. Vi skal avdekke
kritikkverdige forhold, verne
personer og grupper mot forsømmelse og overgrep og legge
forholdene til rette for de åpne,
konstruktive debattene.

Verdiskaping. Vi skal speile det
som foregår i denne regionen,
ved å få fram både det som er positivt og det som bør rettes på. Et
konkret eksempel:
Nordvestlandet er en sterk eksportregion. Den maritime
klyngen på Nordvestlandet er
globalt ledende på offshoreservice, og står for en stor del av den
nasjonale verdiskapingen. Dette
er ei næring som skaper mange
arbeidsplasser, og som har stor
betydning både for enkeltpersoner og kommuner. Næringslivsstoff har derfor en sentral plass i

Men det er også viktig
å få fram det som
ligger under overflata

Sunnmørsposten, og folk skal få
kjennskap til de positive muligheter som finnes her.
Miljøgifter. Men det er også viktig å få fram det som ligger under
overflata. Vi har over flere år
skrevet om de store mengdene av
miljøgifter som er påvist på sjøbunnen utenfor skipsverftene på
Sunnmøre. Leserne trenger å
vite hvordan de skal forholde seg
til dette. For eksempel at kvinner
i fruktbar alder ikke bør spise
torsk fra ytre del av Ellingsøyfjorden, eller innmat fra krabbe.
Hvem som har det juridiske ansvaret for at sjøen er forurenset
er uklart, men uansett må det
ryddes opp. Alle lokalsamfunn
har behov for ei avis som passer
på.

Vår nettredaksjon laget i høst en

interaktiv grafikk hvor folk
kunne klikke seg inn på de forskjellige havnene på Nordvestlandet, og få detaljert oversikt
over miljøgiftene. Dette er et eksempel på hvordan nye digitale
verktøy kan gjøre journalistikken enda bedre. Datastøtta journalistikk er et prosjekt som blir
prioritert høyt i redaksjonen i
2013. Vi samarbeider med andre
medie- og teknologibedrifter for
å utvikle nye digitale løsninger.
Konsekvenser. Mange kommuner sliter med å få budsjettene
sine til å henge sammen, og politikerne må ta vanskelige beslutninger. Avisa skal informere
innbyggerne om hvilke saker
som skal avgjøres, hvilke alternativer som finnes, og hva som
blir konsekvensene av politikernes vedtak. I år har vi blant

annet vært tett på budsjettprosessen i Ålesund, og fulgt politikernes utfordringer med å spare
penger i Stranda og mange andre
kommuner.
Grenseland. Vi hadde omfat-

tende dekning av åpningen av
Kvivsvegen, den nye snarveien
mellom Sunnmøre og Nordfjord.
Reportasjeserier, prøvekjøring
av strekningen med webkamera
og direktesending på smptv
selve åpningsdagen. I ettertid
har vi lagt vekt på å få fram konsekvensene av sambandet, for
eksempel i forhold til nye arbeidsmuligheter, sjukehusstruktur og boligmarked på tvers av
fylkesgrensene.
Sunnmørsposten er det største
mediehuset mellom Bergen og
Trondheim, og har til sammen

over 100.000 daglige lesere på
nett og papir.
Oppdraget vårt kan godt oppsummeres på denne måten:
Vi dekker sakene som interesserer deg. De store sakene. De
små sakene. De morsomme og
rare, de alvorlige og triste. Sunnmørsposten speiler det som skjer
i vår region. For oss er din historie viktig.

▼

HANNA RELLING BERG

KOMMENTAR
ÅRSRAPPORT. For fjerde år på

NETTPRAT PÅ
SMP.NO I MORGEN

Har du spørsmål til ansvarlig
redaktør i Sunnmørsposten,
kan du delta i nettprat på
smp.no i morgen fra kl. 12.00.
Du kan også sende e-post
direkte til hrb@smp.no

Takk for alle tilbakemeld
dinger, både ris og ros
LESERNE. Hvert år gjennomføres undersøkelser for å finne ut
hva leserne mener. Undersøkelsen «Mediespeilet» måler
styrken i relasjonen mellom
leser og produkt, og aviser med
en sterk relasjon til sine lesere
har en relasjonsscore på 70 eller
mer. Fra 2011 til 2012 økte relasjonsscoren til Sunnmørsposten
fra 66 til 71 for papiravisa, og fra
57 til 67 for nettavisa. Det er

svært gledelig, og inspirerer oss
til å stå på for å lage ei best
mulig avis for leserne våre.
Det er nettopp gjennomført
en ny lesermarkedsundersøkelse, og et nytt mediespeil skal
utarbeides for 2013. I et åpent
felt i årets undersøkelse kunne
folk få gi uttrykk for sine meninger om Sunnmørsposten.
Noen mener vi har for lite stoff
fra Ålesund, og andre mener vi

har altfor mye. Noen kaller
avisa for venstrevridd, mens
andre opplever at den er mørkeblå. Det er mange kryssende
interesser, men fellesnevneren
er ønsket om godt, lokalt stoff.
Et lite utvalg av reaksjonene:

«Nettutgaven må bli betydelig
bedre – og fortsatt gratis. Vi har
likevel papirutgaven»
«Begrens AaFK-stoffet. Det

Sunnmørpostens redaksjonelle regnskap 19. februar 2012

tærer på og kan medføre at avisen sies opp»
«De lokale feelgood-sakene er
nøkkelen til å få flere til å lese
papiravisene. Befolkningen ønsker å vite mer om hva som
skjer utenfor stuedøren.»
«Få til samspillet mellom
papir, nett og mobil, og Sunnmørsposten er sikret velstand
og fremgang også i årene som
kommer.»

ELEVER fra Fagerlia videregående skole sørga for flott underholdning
FOTO: STAALE WATTØ
da avisa feira 130 år den 30. november.

130 år siden første
utgave kom ut

Språket
vårt

Den 30. november var det nøyaktig 130 år siden Sunnmørsposten (Søndmørsposten) kom ut
for første gang. Dagen ble feiret
sammen med over 130 lesere
som hadde sendt inn bursdagshilsen på forhånd. Vi brukte
bursdagen til minne oss selv og
andre om hvorfor avisa ble
skapt. Den ble til som et resultat
av at folk ikke fikk meningene
sine på trykk i de andre avisene i
Ålesund i 1882. En prioritert
oppgave i 2013 er å videreutvikle
ytringssidene både på papir og
nett, «talerstolen» som alle våre
lesere kan benytte.

Sunnmørsposten er en av få aviser som redigeres både på bokmål og nynorsk. Hovedregelen er
at vi skriver nynorsk fra nynorskkommuner og bokmål fra bokmålskommuner. I år skrives
denne årsrapporten på bokmål,
mens den i fjor kom på nynorsk.
Leserundersøkelser viser at de
aller fleste er fornøyd med
denne ordningen, selv om noen
vil ha mer nynorsk og andre mer
bokmål. Leserne er mindre fornøyd med rettskrivinga vår. Selv
om vi har skjerpet bruken av
rettskrivningsprogram, må vi
fortsatt jobbe for å bli bedre.

Hvem som uttaler
seg i avisa

Den lokale debatten

gen

VERPINGSVIKA. Tysk fjellhall brukt
som drivstofflager. Har siden blitt
brukt blant annet som treningsrom
for Ålesund Pistolklubb.

AKSLA, RAVNESKARET:

Kartet er ingen utfyllende oversikt
over bunkerser og tunneler i området, men viser de største anleggene som går inn i selve fjellet.
Kartillustrasjonene baserer seg på
plantegninger av anleggene.
Plassering og mål er omtrentlige.

Teaterstykket «Sulanissen og Svansnissen» hadde premiere
i Langevåg i går kveld.

Turkameratene grep resolutt inn da «Milo»
kjempet for livet i bølgene utenfor Alnes.

Trenger et
varmt ja

mve
Flatholmve

Stor tunnel innskutt i
fjellet. I bruk som dekningsrom for de tyske
soldatene som var stasjonert i området. Inngang fra begge sider.
Mursteinshvelving.

e n se g at a
ØVRE UTSTILVervg
LINGSPLASS.

Sto meter. To innrled
bganger,
brukt
akk
somentelefon-

Nisseshow
i Sula

ORDNET OPP. Erik Bjørnøy (til høyre) og Torvald Ask klarte å berge det hjelpeløse lammet opp fra bølgene.

forklaringer fra en tysk
soldat kan det befinne
seg enda et stort anlegg inne i Aksla, med
tunneler helt til toppen. Skal ha vært utstyrt med en til tre
større kanoner, heis og
flere lufteventiler som
kom opp i nærheten av
Kniven. Ingen offisielle
opptegnelser.

Fjellstua

Buh

SAMFUNNSREDAKTØR

HANNA
RELLING BERG

Spel i
særklasse

Det er også han som har stått
for den fysiske utformingen av
Farstad-rederiet sin simulator i
Perth i Australia.

Rep

ANSV.
REDAKTØR

600 g 49,83/kg

Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.

49
8990
3490
2990

FORLOKKENDE POSISJON. Kronprins Haakon fikk prøve spakene på offshoresimulatoren. I bakgrunnen Jeff Knight (t.v.) som er sjefen for Farstad-rederiet sin sim
mulator i Perth i Australia. Til høyre daglig leder for Offshore Simulator Centre, Arne
Monsholm.

kan treffes på ett sted. Hit kommer leverandører, oljeselskaper,
rederi – absolutt alt! sier han.
– Rent teknisk er samarbeidet
med Rolls-Royce viktig. De eier
oss med 25 prosent og er en viktig kunde. Vi har en god del
prosjekter som vi leverer for
Rolls-Royce. Men de legger ikke
føringer for hvem vi samarbeider med, sier Monsholm.
Han sier at NMK og simulatorene ble som planlagt, bortsett fra at de ytre sett ble litt
mer spektakulære enn han i utgangspunktet hadde sett for seg
– takket være industridesigneren Joel Mills.

Rådstuga

Terrortrusselen blir stadig mer kompleks, fragmentert og
uoversiktlig. Det krever nye grep i terrorbekjempelsen.
Regjeringens initiativ til å koordinere kreftene i Politiets
sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet og
E-tjenesten bedre er derfor et viktig og logisk skritt.
I går ble den første åpne samordna risiko- og trusselvurderingen lagt fram. Seinere i år blir det etablert et nytt
kontraterrorsenter. Det skal forsterke samarbeidet mellom
PST og E-tjenesten, men med en bemanning på fem, er det
et stykke fram til at dette blir en enhet med stor tyngde.

500 g 69,80/kg

Valgte Ålesund
ÅLESUND. Det forteller Oddbjørn Eliassen, adm.dir. i RollsRoyce Marine As.

FAKTA
 Norsk Maritimt Kompetansesenter
danner et stort maritimt knutepunkt.
 Etableringen skjer i forståelse og
samarbeid med Høgskolen i Ålesund, Fagskolen i Ålesund og det
sterke maritime miljøet på Sunnmøre.
 Norsk Maritimt Kompetansesenter
(NMK) ble stiftet i 2008 og er i dag
100 prosent eid av NMK Eiendom
AS som igjen er eid av NMK Holding AS (92 prosent) og HENT AS
(8 prosent).
 Bak NMK Holding står Westregruppen og LAG Invest AS med hver sin
halvpart. Fra april 2013 vil dette
selskapet eie 100 prosent av NMK
Eiendom AS der Leif-Arne Langøy
er styreleder.

rgt
Grim me

Samler slagkraft mot terror

pr kg

Grillmør

Grillpølser

BLOMSTERBARN.

Daglig leder Kai
Westre og hans to
barn Hermine (3) og
Alessandro Langøy
Westre (5) ga blomster til kronprinsen.

SENTRALE AKTØRER I NMK. Adm.dir. i Rolls-Royce Marine AS, Oddbjørn Eliassen (t.v.), eier og styreleder
Leif-Arne Langøy og konserndirektør for marinedivisjonen til Rolls-Royce plc, Tony Wood (.t.h).

Møteplass. – Det kommer folk til
NMK fra fjern og nær hele tiden.
Det er viktig at så mange aktører

t

M

SPAR Ribbs
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Samla folk
i Herøy
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Les om dei
anonyme
åtaka lokale
politikarar
vert utsett for.

ta

nasjonale målet
en om det er grunn
til å feire, er det
ingen grunn til å gjere
dette til ein flaggdag.
Framleis ligg politiet langt bak det langsiktige nasjonale målet.
For Sunnmøre politidistrikt bidreg dei ti nye årsverka berre til å bringe distriktet opp på nivået Sogn
og Fjordane var på i fjor – altså framleis i botnsjiktet.
Då er det ikkje teke omsyn til venta folketalsauke.
Totalt får politidistrikta utanom Oslo tildelt 273
nye årsverk i denne omgang. Dette er ikkje stort meir
enn dei 220 årsverka som forsvann i fjor då politiet si
arbeidsveke vart kutta med ein time.
Arbeidet med å styrke bemanninga i norsk politi er
på rett veg, men tempoet må girast kraftig opp om
ein meiner alvor med det nasjonale målet om to
årsverk per 1.000 innbyggarar.

2012

LEDER 2

a
Storg

stillingane er sterkt.
Primært skal dei nye stillingane fyllast med nyutdanna politi, og skal gå inn i førebyggjande arbeid og
kampen mot kriminalitet. I tillegg har politiet fått ei
særleg utfordring etter 22. juli-terroren.
I Gjørv-kommisjonens rapport vart særleg politiet
utsett for kritikk. Mange svakheiter vart avdekt, og
kommisjonen kom med fleire framlegg til tiltak.
Dette vil ha særleg fokus i politiet i år, og stillingsauken skal saman med
andre tiltak bidra til å
auke beredskapen og
Framleis ligg
minke sårbarheita hos
politidekninga langt
politiet i slike krevjande
operasjonar.
bak det langsiktige

Ser mot
Rio-OL
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ferske, pr kg

99

NYHETER 2

KULTUR 2

Både H og Frp
ønsker seg helst
en regjering der
også Venstre og
KrF er med

Finn din nærmeste butikk på www.spar.no

fersk, u/skinn, pr kg

fersk, lettsaltet, pr kg

Arill Riise og Ingvild
Bryn blei sett pris på
av nynorskfolket i
Aasen-tunet i går.

Prøv vår grillspesialitet. Bare å legge rett på grillen.
Smakfull middag med applaus!
Sommerkoteletter
90

Torskeﬁlet
Torsk

Paul Absalonsen er
blant over 1000
mennesker som ble
fratatt sertifikatet på
grunn av helsesvikt.

Paul Absalonsen på Åse har mista sertifikatet etter medisinbruk.

LEDER 2

15. juni

LEDER 2

For fem år siden fikk Arne Thorsnes (61) diagnosen
Parkinson sykdom. Tiden før hjerneoperasjonen i fjor
var forferdelig, men inngrepet var vellykket.

NYHETER 7

>>

Trening for hele mannskap. I
dag har simulatorsenteret fire
ulike simulatorer: for håndtering
av kraner, for supplybåtoperasjoner, for ankerhåndteringsfartøy
og for maskinrom. Det siste nye
er at de kan tilby trening for hele
mannskapet samtidig.
Etter at kronprins Haakon i
går formiddag formelt hadde
åpnet Norsk Maritimt Kompetansesenter, fikk han prøve seg på
simulatorene. Og Monsholm på
sin side var stolt over at simulatorsenteret har fått såpass fremtredende plass på (NMK).
Offshore Simulator Centre har
17 ansatte ved NMK og fire i et
lite firma i Holland.
– Vi har plass til litt flere ansatte i Ålesund, tilføyer Monsholm.

Språkros
og blomar

Nytt liv etter
hjerneoperasjon

s g attee
Kongeenn

jølvsagt er det all grunn til å gle seg over ein slik
Sauke
i bemanninga. Det gjer også politimeisteren
på Sunnmøre, og understrekar at behovet for desse

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 26/5.

Vil ha
lappen
tilbake

Vil dyrke
våghalsene

NYHETER 4

Det er litt trist å se
at politikerne har
den laveste
takhøyden i
trosspørsmål

SIDE 10 – 15

FULLSATT. Alt var
klappet og klart, og
byggeplassen var
forvandlet til en
stivpyntet festsal
under åpningen av
NMK.

ÅLESUND. – Her skal det komme
enda flere simulatorer, forteller
Monsholm til Sunnmørsposten.
– Planen er at vi – avhengig av
marked og økonomi – innen et
år eller to utvider der vi har en
simulator til å kjøre to båter
samtidig, pluss en simulator for
undervannsfarkoster. Det er
plass til to nye simulatorer i den
delen av NMK som vi holder til
i, sier Arne Monsholm og nikker
opp mot neste etasje.
– Så har vi ikke plass til mer!
konkluderer Monsholm som er
daglig leder i Offshore Simulator Centre.

mistanke

ig
v

S

E
dskatt
er eit heller
fantasilaust svar på
ei viktig utfordring
i reiselivsnæringa

I Haram slit bebuarane
på omsorgssenteret. I
fem dagar har vore
utan heis.

Prinsesseekspert Maria Therese Liavåg

NYHETER 11

unnmøre politidistrikt har fått tildelt 10 nye årsverk. Ein slik bemanningsauke er den største på
svært lenge, og den er svært etterlengta. Framleis er
det likevel langt opp til kva ein bør ha.
Sunnmøre har lenge vore heilt i botnsjiktet på
landsplan i politidekning. I den førre oversikta var
det ingen av dei andre distrikta som kunne skilte
med lågare dekning.
Politimeister Steven Hasseldal hadde då 151 politiårsverk under seg, og oppnådde med det ein dekning
på 1,07 årsverk per 1.000 innbyggjarar. Landsgjennomsnittet var på same tid på 1,49.
Også nabodistrikta i nord og sør ligg godt under
dette snittet, og har kjempa for å få meir politi. Tildelinga som politidirektoratet gjorde fredag, tilfører dei
tre distrikta til saman 22 nye årsverk.

Eldre utan
heis i jula

« te er min
lykkelegaste dag»
LES ALT OM KRONPRINSPARETS BESØK PÅ SUNNMØRE

INTERESSERT. Sudmann Berntsen
fra Rolls Royce viser Kronprins Haakon hvordan han kan kontrollere
propellene i treningssenteret der
mannskap fra hele verden skal lære
å operere skip.

– Har kronprinsen lyst til å
prøve? spør Arne Monsholm,
og kronprins Håkon setter
seg ved spakene på den største simulatoren ved Norsk
Maritimt Kompetansesenter
(NMK).

utskjelt

HATBREV
hærverk FALSKE

truslar

NYHETER 16

– Demoniseringen
av islam, som
enkelte kristne
miljøer står for, er
farlig, sier islamekspert Jan Opsal.
Advarselen kommer
som et ledd i debatten
i kjølvatnet av Bjarne
Dahls hatske uttalelser.

SANG. Idol-vinner
Jenny Langlo fra
Stordal fremførte
Leonard Cohens
«Halleluja» for kronprinsen og en lang
rekke prominente
gjester.

Planer om to nye simulatorrer på NMK

Pris kr 25,-

sjikane

FOTO: PRIVAT

Sigurd Teige vil signere
Fosnavåg sentrum
med signalbygget
«Sølvskipet». Og han
vil byggje meir i aust
og vest.

KONFERANSIER.

Hilde Louise Asbjørnsen bandt programmet sammen
og bidro med sang –
etter jazzstandarder
alt for tidlig på morgenen, spøkte hun.

KULTUR 1

ÅPNINGEN AV NORSK MARITIMT KOMPETANSESENTER
29. juni

Sa nei til
forsikring

NYHETER 10

Bygger nytt
signal-bygg

6 NYHETER

SUNNMØRSPOSTEN
Fredag 9. november 2012

iksveg

130. årgang

SUNNMØRSPOSTEN
Fredag 9. november 2012

Ver
p

Nr. 128

Advarer mot
blind islamfrykt

Mona Honningsvåg
(til venstre) og AnnChristin Røyseth synest hellinga i
terrenget gjer Borgudgavla til ein ypperleg stad for
konsert. FestiGavla

Gr

2012

Læraren og kyrkjelydsarbeidaren vart tatt
med nær 5000 bilete
av nakne og lettkledde
unggutar på pc-en.
Politiadvokat KjellSigve Haugland (t.h.)
er aktor i barnepornosaka, medan politioverbetjent John
Pilskog sikra bevisa frå
laptopen til læraren.

FREDAG

TIRSDAG

Gledeleg
politiauke

5. juni

– Bileta var
til aktstudiar

FREDAG

Slik blir
Hafast-brua?
NYHETER 14

LEDER

TORSDAG

Ansvarlig redaktør: Hanna Relling Berg
Administrerende direktør: Lidvar Flydal

Denne siste uttalelsen oppsummerer den viktigste oppgaven i 2013: Vi skal lage
vesentlig, relevant og nyttig
journalistikk – uavhengig av
plattform.

mer framtredende plass, både
på papir og nett hver dag. I
løpet av kort tid skal ny mobilversjon være på plass, og det
blir magasin på smptv i fotballsesongen.

Her er noen av de
planene vi har for 2013:

Vi skal både legge vekt på de
raske nyhetene som krever hyppige oppdateringer, og de mer
langsomme, fortellende reportasjene som kan gi ny innsikt.

Nye økonomi/næringslivssider,
og oppfrisking av fredagsavisa.
Lesernes meninger skal få en

Siden det er omtrent like mange
kvinner som menn i denne regionen, burde det gjenspeiles ved
at vi hadde omtrent like mange
kvinnelige som mannlige kilder i
avisa. Men slik er det ikke.
I 2010 var andelen kvinnelige kilder 31,5 prosent, og i 2012 var
fordelingen 36 prosent kvinner
og 64 prosent menn. Det er flest
menn i styrende stillinger, og det
er ofte disse som uttaler seg. Vi
kan bli enda flinkere til å finne alternative kilder når saker skal
belyses. Samtidig er det behov
for flere kvinner som tar del i
samfunnsdebatten.

I 2012 publiserte vi 3200 leserbrev og 305 kronikker i papiravisa og rundt 38.000 innlegg
på nett. Etter at vi la om debattsystemet på smp.no, slik at alle
må registrere seg for å kommentere, har antall innlegg gått ned.
En del av nettdebatten er flytta
over til Facebook-sida til smp.no
som nå har over 14.500 venner. I
fjor fikk vi kritikk for at det gikk
for lang tid før enkelte leserbrev
kom på trykk, og det tar vi på
alvor. Meningsstoffet skal få en
enda tydeligere plass i avisa i
2013. Alle er velkomne til å delta
i den lokale debatten.

Ingen brudd på god presseskikk i 2012
Alle som jobber i redaksjonen har forpliktet seg til å følge «Vær Varsom»-plakaten som er vårt presseetiske fundament. Sunnmørsposten ble klaget inn til PFU (Pressens Faglige Utvalg) i to saker i 2012,
men ble frikjent i begge tilfellene. Den ene var en klage på oppslag
om voldsproblemer ved Volda ungdomsskole, og den andre handlet
om et leserbrev. Ingen av dem var i strid med god presseskikk. I 2011
ble vi dømt i en sak fra Ørsta som handlet om manglende tilsvar. Vi
lever av tillit, og derfor er etikk et svært sentralt tema i avisa.

FAKTA OM SUNNMØRSPOSTEN
HOVEDREDAKSJON: Ålesund
LOKALKONTOR: Ulstein, Volda, Stryn, Stranda, Oslo
DEKNINGSOMRÅDE: Hele Sunnmøre, samt deler av
Nordfjord og Romsdal. Til sammen 25 kommuner.
Redaksjonelle årsverk
Daglige lesere av papiravisa
Daglige lesere av smp.no
Papir+smp.no=
Antall sider produsert
Andel redaksjonelt stoff:
Lederartikler/kommentarer
Leserinnlegg papir
Kommentar/kronikk
Innlegg på nett

2012
52,6
84.000
50.000
106.000
16.032
76%
540
3.200
305
ca 38.000

2011
53
87.000
58.000 *
116.000 *
15.748
77%
530
3.400
230
ca. 47.000

* Den plattformen som har hatt sterkest vekst i 2012 er mobil, og Sunnmørsposten har i
gjennomsnitt 30.000 unike brukere på mobil i uka. Disse er ikke med i oversikten over de totale
lesertallene, fordi de offisielle mobiltallene fra MBL ikke er klare før i september.
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TV 2
Nettadresse

tv2.no

Klagesaker til PFU

18

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

"TV 2 er en allmennkringkaster med nyheter, aktualitet, sport og
underholdning."

Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Alf Hildrum

Oppdrag utført:
"I 2012 avslørte TV2 at Oslo Universitetssykehus
hadde utført hjerneforskning på pasienter, uten at
disse var innforstått med risikoen dette innebar. Flere
pasienter ble påført svært alvorlige skader. I ettertid
innrømmer sykehuset at skadene er oppstått som resultat
av forskningen, og har stoppet prosjektet. TV 2 har
jobbet med denne reportasjeserien i snart ett år."

UTFORDRING:
"Rettssaken mot Anders Behring Breivik er den mest
krevende i sitt slag. 10 uker med direktesendt tv med
til dels uhyre vanskelige etisk avveininger som måtte
tas på sparket. Redaktørene måtte til enhver tid gjøre
vurderinger med svært kort betenkingstid. Retten gjorde
heller ikke vilkårene lettere med sin diskriminering av
etermedier. Likevel kom TV 2 seg gjennom alle fasene av
terrorsaken 22. juli uten en eneste PFU-fellelse."
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Brukere - nett

Bergen
1

450000

Redaksjonell årsrapport 2012

Utvikling:
"TV 2 lanserte i 2012 programmet "Til bords med
fienden." Et litt annerledes utenriksprogram der Fredrik
Græsvik sammen med kokken Tom Victor Gausdal har
samlet bitre fiender i langvarige og kjente internasjonale
konflikter til samtale over et godt måltid.
Programmet har blitt svært godt mottatt, både av
seerne og kritikerne. Programmet fikk prisen for beste
faktaserie av Den internasjonal kringkastingsprisen
AIB Awards, i konkurranse med 60 minutes og store
BBC-produksjoner."

PRISER

Årsrapport 2012

• Kringkastingsprisen AIG Awards: Fredrik Græsvik for
"Til bords med fienden".
• Kringkastingsprisen AIG Awards: Fredrik Græsvik for
"Krigens pris - den harde veien."
• MBL: Finn Ove Hågensen for Bano-saken
• Gullnymfen i Monte Carlo: For dokumentaren "En
liten øy i verden".
• Gullruten: For dokumentaren "En liten øy i verden".
• Medierosen: Haakon Eliassen for "Slaver i Norge"
• Årets fotograf 2012: Steinar Figved
• Journalistprisen i Sør-Rogaland: For dokumentaren
"Det er deg vi er glad i".
• Helgeland og Salten journalistlag: Roy Arne Salater for
Filip-sakene.
• MBL: For dokumentaren "En liten øy i verden."

1

TV2-nyhetenes årsrapport 2012 - 40 sider med oppsumering og refleksjon.
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Tønsbergs Blad
Nettadresse

tb.no

Klagesaker til PFU

1

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

" Tønsbergs Blad skal være en fri og uavhengig dagsavis, bygget på det
verdikonservative idégrunnlag."

1

Frekvens

Dagsavis

Opplag - papir

25694

Lesere - papir

67000

Brukere - nett

Redaktørens
tilbakeblikk

Tønsberg

44000

TIL LEIE:

• Kontorer
• Lager
• Produksjon

ØKER
MEST
Nå

NR. 231 ■ 143. ÅRGANG ■ TORSDAG 4. OKTOBER 2012 ■ UKE 40

TIL SALGS:

LØSSALG KR. 20

74.000
lesere daglig
(+ 4.000)

• Eneboliger
• Leiligheter
• Næringstomter

Slik bygger de sitt milliardimperium på Brunstad:

Tlf. 941 42 000
formateiendom.no

Truer med Satan

Ansvarlig redaktør Håkon Borud

Oppdrag utført:

og lokker med velsignelse

"I Tønsbergs Blad mener vi god journalistikk
handler om å utfordre makt. Politisk makt, økonomisk
makt, religiøs makt og kulturell makt. Smiths Venner
har på imponerende vis utviklet seg til en økonomisk
tungvekter i Vestfold. Og en politisk maktfaktor i Stokke
kommune. Stadig flere medlemmer uttrykker imidlertid
misnøye med pengejaget, selv om ingen våger å si det
offentlig. Kanskje ikke så rart, all den tid toppledelsen
truer alle som er lei med Satan. I en serie artikler basert
blant annet på videofilmede taler vi fikk tilgang til, satte
Tønsbergs Blad fokus Smiths Venner-ledelsens metodikk
og makt. Ikke spesielt populært hos Smiths Venners
topper, men etter vårt syn et viktig journalistisk arbeid."

Se
video av
ledernes
taler

Foto: Brunstad Christian Church

■ ■ «Når Satan har fått tak i lommeboka di, tar

han snart resten. Så alt må være ofret til Gud, da
kommer velsignelsen inn i livet.»

■ ■ Slik formaner verdensleder Kåre Johan Smith

i Brunstad Christian Church medlemmene til å
bidra med pengegaver og dugnadsarbeid.

side 6, 7, 8 og 9

PLAGG
FOR
PLAGG
Dette har ishockeyspillerne i Tønsberg Vikings
på seg
under kamp.
Her ser vi
Patrick Eriksson i full
mundur.

SPORT
side 18-19

II dag
nner du
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du
7 STILLINGSANNONSER
14
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side41
23!og 42!
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UTFORDRING:
"Også i 2012 ble vi kraftig utfordret av massakren på
Utøya 22.-juli 2011. Både før rettssaken, under rettssaken
og etter dommen, arbeidet vi med ekstremt høy etisk
bevissthet i hele organisasjonen. Hvor tett på skulle vi
være på de pårørende? Hva skulle de pårørende i sjokk,
sinne og sorg få lov til å si/ikke si på trykk? Tre jenter fra
vårt distrikt døde på Utøya. Tre jenter fra tre familier.
Tre familier med minst tre forskjellige måter å forholde
seg til Tønsbergs Blad på. Som de fleste andre medier
arbeidet vi i spenningsfeltet mellom almennhetens
berettigede informasjonsbehov, og pårørendes rett til
private følelser, tanker og liv. Vi styrte gjennom ulendt
terreng ved hjelp av Vær Varsom-plakaten, normal
folkeskikk og redaksjonens samlede etiske kunnskap.
Tidvis svært krevende, tidvis svært givende. Andre må
bedømme om vi var oppgaven verdig."
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BEST PÅ

LISTVERK

LØSSALG KR. 20
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Mødrene om
22. juli-dommen

LØSSALG KR. 20

NR. 107 ■ 143. ÅRGANG ■ TORSDAG 10. MAI 2012 ■ UKE 19

«Få av Tønsbergdistriktets turistattraksjoner har
opplevd en slik
tilstrømning»

Ikke skremt
av ulykkene
SPORT side 22 og 23

LEDER side 10

«Mamma.
Uansett hva
som skjer –
jeg elsker deg»

Benedichte Vatndal Nilsen
døde 22. juli.
Foto: Privat

Maria Maagerø
Johannesen
(1994–2011)

Birgitte
Smetbak
(1996–2011)

Ruth Benedichte
Vatndal Nilsen
(1995–2011)

Jeg gikk til
graven da
dommen ble
lest opp

Jeg får
ikke fred
før han er
helt borte

Nå må vi
leve for
de gode
minnene
side 4, 5, 6, 7 og 10 (leder)

La ut på
jomfrutur
– Begge sider klare på årene.
Ro! 24 årer skar gjennom
vannflaten da «Saga Oseberg» la ut på jomfruferden
mot Oslo. – Jeg har vært med
fra første planke. Sjøsettingen var den beste dagen i mitt
liv, sier en av roerne, Diderik
A.A. Cappelen.

KULTUR side 14 i del 2
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■ ■ Tre ganger snakket Beate
Vatndal med datteren Benedichte
på telefon mens skytedramaet på
Utøya utspant seg. Den siste gangen kort tid før gjerningsmannen ble
pågrepet. I dag skal Oslo tingrett gå
gjennom obduksjonsrapporten
etter 15-åringen fra Tønsberg.

GODE
MINNER: Beate og datteren
Lizelle Vatndal
ønsker å legge
vekt på de
gode minnene
etter Benedichte, midt oppi
grufullhetene
under rettssaken.
Foto:
Peder Gjersøe

side 6 og 7

Har ikke
gitt opp
Borgheimutbygging
Politikerne stålsetter seg
for sterke reaksjoner når
planen for ny Borgheimutbygging sendes på høring. Det aktuelle området
strekker seg helt til Kjærnåsveien i Vestskogen.

side 8

BMW X1
M Sportspakke

www.bmw.no
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nner du
dag fifinner
du
22
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Ren kjøreglede

BMW X1 – NÅ MED M SPORTSPAKKE
TIL KAMPANJEPRIS.
M Sportspakke nå kun kr 9.900,– Veil. pris kr 32.600,–
BMW X1 sDRIVE bakhjulsdrift fra kr 378.200,–
BMW X1 xDRIVE ﬁrehjulsdrift fra kr 422.300,–

Bilia Vestfold

*Pris er inkl. frakt, lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg.
Forbruk ved bl. kjøring: 0,45 – 0,84 l/mil. CO2-utslipp: 119 – 195 g/km.

T: 08 555 T: 530 24 070
Semslinna 15
3170 Sem
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Redaksjonell årsrapport 2012

Utvikling:
"Som første mediehus i Edda Media, nå Amedia,
startet Tønsbergs Blad med digital betaling i juni
2012. Da startet vi tb+ - med mål om å produsere egen
journalistikk på en helt ny plattform. Journalistikk vi
skulle ta betalt for, uavhengig om man var abonnent
eller ikke.
Det har vært spennende, krevende og utviklende.
Blant annet er det første gang Tønsbergs Blad utvikler
et nytt produkt i tett kontakt og dialog med leserne. Det
har gitt oss bedre journalistikk og tettere kontaktflate
med lokalmiljøet.
Foreløpig redder tb+ ingen medieøkonomi, men vår
digitale økonomi har gått fra 0 til en betydelig sum. Vi
fortsetter også å øke på vår gratiskanal tb.no. Det er
alltid utfordrene å være pilot, men i TB mener vi å være
på riktig spor i jakten på en fremtidig medieøkonomi.
Samtidig er vi svært ydmyke på at modeller vil endre
seg, og innhold likeså. Det gjør det bare enda mer
interessant å jobbe videre med tb+"

PRISER
• Vestfold journalistlag: Fotoprisen: Anne Charlotte
Schjøll – Årets nyhetsbilde og årets portrett. Årets
portrett ble også kåret til Årets bilde i Vestfold.
• Vestfold journalistlag: Journalistprisen: Årets
presentasjon – for roseforsidene 22. juli.
• Årets snakkis – Ralf Haga «Tullball for bussen».
2
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REDAKSJONELT REGNSKAP

TØNSBERGS BLAD I 2012

VISJON: GLEDER OG ENGASJERER

Vaktbikkje og
lokalpatriot
Tønsbergs Blad leses av flere og engasjerer mer. Utfordringene står
likevel i kø.
God journalistikk handler om å utfordre makt. Politisk makt, økonomisk makt, religiøs makt og kulturell makt. På vegne av våre lesere, og til
beste for vårt lokalmiljø, skal Tønsbergs Blad våge å utfordre maktmennesker og sterke beslutningsmiljøer ved ta opp kontroversielle forhold.
Vi skal gi stemme til de svakeste blant oss: Beskytte enkeltmennesker
mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter eller private foretak. Det kan vi kun gjøre ved å lyse opp lokalsamfunnets mørke
kroker.
Ubehagelig til tider? Ja. Men også nødvendig for å skape engasjement, motivere til debatt og drive frem endring.
Dette er denne vaktbikkjerollen, vårt definerte samfunnsoppdrag,
som skiller mediehuset Tønsbergs Blad fra de fleste andre bedrifter i regionen. Joda, også vi ønsker å levere spennende produkter som gir fornøyde kunder og overskudd i kassa. Men i tillegg har vi, som en del av
den norske, frie uavhengige pressen, tatt på oss den krevende oppgaven
med å være en bærebjelke i vårt demokrati. I Tønsbergs Blad er slike ord
mer enn festtaler. Kvalitetskravene som stilles til en slik rolle brukes i
våre daglige evalueringer, i vår produktutvikling, i våre prioriteringer og
i vår tilrettelegging for lokal debatt.
Troverdighet er vår viktigste valuta. Vår redaksjonelle metodikk bør
derfor være etterprøvbar, kildene åpne så langt det er mulig og feil som
blir gjort skal raskest mulig beklages. Vi lar oss ikke presse av kommersielle krefter eller juridisk motmakt, men skal være åpne for kritikk. Våre
meningsmotstandere får derfor omfattende spalteplass. Vi har ingen
trykkeplikt, men det ligger likevel i Tønsbergs Blads kjerne å beskytte
ytringsfriheten. Vi redigerer derfor ikke vekk andres synspunkter, men
er åpne på at vi unnlater å trykke kommentarer, debattartikler og kronikker som bryter norsk lov eller pressens etiske retningslinjer slik de er
nedfelt i Vær Varsom-plakaten.
Å være vaktbikkje på vegne av regionens innbyggere er tidvis både
komplisert og utfordrende. At vi samtidig har som mål å være tydelig lokalpatriotisk, gjør ikke jobben enklere. Men i en tid da Tønsberg, ja hele
Vestfold, er under sterkt økonomisk, politisk og demografisk press, mener vi det er viktig at Tønsbergs Blad også bidrar til å finne gode løsninger på komplekse utfordringer. Vi har derfor som mål å dyrke optimisme
og skape identitet.
Og midt oppe i alt alvoret, forsøker vi samtidig sikre hjerterom og
spalteplass til glede, begeistring og pur moro.
Ambisiøse mål? Helt klart. Får vi til alt dette? Det kan kun du avgjøre.
Som leser er du både vår oppdragsgiver og dommer. For aller første gang
presenterer vi derfor et redaksjonelt regnskap,
slik at du selv kan avgjøre hvordan vi har ivaretatt vår oppgave. På de neste sidene presenterer vi mediehuset Tønsbergs Blad i
tall og tanker.
PS: Gi meg gjerne tilbakemeldinger.
Ros eller ris kan sendes til
hakon.borud@tb.no

Håkon Borud
ansvarlig redaktør
i Tønsbergs Blad

12. februar 2012

DEKKER VESTFOLD: Deler av redaksjonen samlet utenfor inngangen til Mediehuset på Brygga i
Tønsberg.
Foto: Per Gilding

I dag presenterer vi for første gang et
redaksjonelt regnskap for leserne våre – kall
det gjerne en selvangivelse fra mediehuset.
Formål og ståsted
■ Tønsbergs Blad ble grunnlagt i 1870 av
Hans Jürgen Magnus Hansen og er i dag
Vestfolds største avis.
■ Tønsbergs Blad er en fri og uavhengig
dagsavis, bygget på det verdikonservative
idégrunnlag.
■ Tønsbergs Blad eies 100 prosent av
Amedia, som igjen er eid av LO (44,6%),
Telenor (44,2%), A-pressen AS (8,3%) og
Fritt Ord (3%).
■ Forretningsidé: Mediehuset Tønsbergs Blad skal overvåke, innhente, bearbeide og presentere nyheter, informasjon,
opplevelser og reklame gjennom foretrukne kanaler i Vestfold. Tønsbergs Blad
er en kunnskapsbedrift. God lokalkunnskap, høy faglig kompetanse og sterk omstillingsevne i et langsiktig perspektiv
skal være våre konkurransefortrinn i
kampen om å styrke selskapets posisjon
som formidler av informasjon og opplevelser.
■ Visjon: Gleder og engasjerer
■ Geografisk kjerneområde: Tønsberg,
Nøtterøy, Tjøme, Stokke, Re og Andebu.
Avisen dekker også kommunene Holmestrand, Hof og Horten.
■ Tb.no er Vestfolds største nettavis.
■ Nettavisen redigeres etter samme verdier og formål som papiravisen.
■ Nettavisen tar utgangspunkt i samme
geografiske område som papiravisen, men
har et bredere geografisk nedslagsfelt.
■ Mediehuset Tønsbergs Blad mottar ikke
pressestøtte.

Redaksjonelle ressurser
og innsats
■ Redaksjonen utgjør49 årsverk og

jobber utfra mediehuset på Brygga
i Tønsberg.

■ Gjennom utvekslingsavtale har

Tønsbergs Blad tilgang til innhold
produsert i alle aviser tilknyttet
tidligere Edda Media.
■ Tønsbergs Blad har avtale om
stoffleveranse med Norsk Telegrambyrå (NTB).
■ Et betydelig antall vikarer og frilansere er viktige bidragsytere til
det redaksjonelle innholdet.
■ Redaksjonen hadde i 2012 et
samlet budsjett på 45 millioner
kroner.
■ Det ble gitt ut 304 ordinære utgaver av papiravisen.
■ Det ble produsert 10.354 sider
med redaksjonelt innhold i avisen.
■ Alle i vår redaksjon jobber også
med de digitale produktene.

Kilder
■ I gjennomsnitt 62 kilder per avis.

Av disse er 41 menn og 21 kvinner.

■ Kilder under 40 år er underre-

presentert i de fleste innholdskategorier, bortsett fra sport og kultur.
■ Kvinnene er mest tydelige
innenfor kultur, helse og oppvekst.
■ Ikke-vestlige innvandrere er omtrent fraværende fra våre spalter.

Produkter og
produktutvikling
■ Avisa: Gis ut i to deler – seks

dager i uka. Første seksjon åpnes
alltid med spalten «God Morgen» – som så dagens lys i fjor
sommer. Deretter følger nyhetssider, jobb- og næringsliv, leder,
debatt og meninger, sport og vær.
Del to er kultur/underholdning/anmeldelser, personalia og
tv/radio-sider – med et utvidet
lørdagstilbud. Som et prøveprosjekt forsøkte vi å gi ut avisen i en
del for å sikre mer ressurser til redaksjonelt innhold, men dette
ble dårlig mottatt av våre lesere.
Derfor er vi tilbake i to deler. Redaksjonelt satset vi i 2012 spesielt
på jobb/næringsliv, skole/oppvekst og kultur.
■ Bolig: Hver onsdag gir vi ut et
eget boligmagasin, med reportasjer om boligmarkedet og annet
boligrelatert stoff. Bolig er også
en egen seksjon/portal på tb.no
■ Kjør: Seks ganger i året gir vi ut
magasinet Kjør – med hovedvekt
på bil- og motorjournalistikk. Vi
har også videreutviklet Kjør til å
bli en egen seksjon/portal på
tb.no, med oppdaterte nyhetssaker hver dag.
■ Kulturmagasin: Hver juni gir
vi ut et magasin som omtaler
Vestfolds rike kulturliv sommeren gjennom.
■ Tb.no: Følger nyhetsbildet løpende fra kl 06.00-24.00 på hverdager og helger. Utover dette ved
behov. Døgnkontinuerlig beredskap.

Lesere papir: 74.000 daglig (+

Ingen andre aviser, uavhengig
av størrelse, hadde større økning i antall papirlesere enn
Tønsbergs Blad i 2012. Det er
selvfølgelig svært hyggelig, og
viser med tydelighet at avisen
har en viktig rolle i vårt distrikt.
Opplagstrenden bekymrer likevel. Selv om Tønsbergs Blad har
en bedre opplagstrend enn de
fleste sammenlignbare aviser, så
er det et faktum at stadig færre
vil betale for vårt papirprodukt.
Det er en strukturell endring
som rammer hele den vestlige
verden, og som TB har tatt konsekvensen av. Som aller første
avis i konsernet Amedia, og som
den tredje avisen i Norge, begynte vi i 2012 å ta betalt for våre
produkter også digitalt. Neppe
populært, men nødvendig om vi
skal være en økonomisk uavhengig og sterk stemme i lokalsamfunnet også i fremtiden. PS:
Hvordan er det mulig å ha nedgang i opplag og oppgang i antall
papirlesere, spør du kanskje?
Det har vi også spurt meningsmålerne i TNS Gallup om. Svaret vi får er: Mer deling på jobben, og mer deling blant naboer.

Lesere på tb.no: 43.000 daglig

Lest på nett

■ Touch.tb.no: Vår mobilutgave.

Følger nyhetsbildet løpende fra
kl 06-24.00 på hverdager og helger. Utover dette ved behov.
Døgnkontinuerlig beredskap.
■ E-avis: Hele papiravisen i digital form. Med bladfunksjon. Kan
leses både på PC, brett og mobil.
■ Tb+: Som tredje avis i Norge,
og første i Amedia, begynte
Tønsbergs Blad å ta seg betalt for
deler av den digitale journalistikken. Her finner du egne nyheter,
masse lokal video, solid bakgrunnstoff. Noe tungt og alvorlig, noe lett og morsomt.
■ Ipad: TB er tilgjengelig på
brett.
■ Tb jobb: Egen applikasjon tilgjengelig på Iphone og Google+.
Her finner du ledige stillinger i
hele fylket, og jobb- og næringslivsrelaterte nyheter.
■ Slottsfjell: Egen applikasjon
tilgjengelig både på Iphone og
Google+
■ Morsdag: I 2012 ga vi ut et eget
morsdagsbilag med hilsener, bilder og reportasjer.

Opplag og lesertall
4.000)

(+3.000)

Lesere mobil: ca 10.000 daglig

(+ 8.000) – ikke offisielt tall. Det
får vi først i 2013.
Total opplag: 26.302 (-3,9%)
E-avis-opplag: 203 (per februar
2013)
Tb+-lesere: 12.000 siden juni

tb.no er Vestfolds største nettavis med 43.000 daglige lesere i
snitt (TNS Gallup).
Her er de 10 mest leste sakene
i 2012:
1. Sigurd skaffet seg to Mercedes for å selge huset sitt
(44.828 lesere).

2. Traff pornoteam i sving på
søndagstur (40.605 lesere)
3. Dumpet griseinnvoller i naturreservat (40.413 lesere)
4. Omkom i bilulykke på Hortensveien (39.279 lesere)
5. Kjøper du denne bilen får
du Suzanne med på kjøpet
(38.617 lesere)
6. Truet med kniv og voldtatt
på lekeplass (37.653 lesere)
7. Tors gale is-stunt går verden
rundt (37.574 lesere)
8. Slik lurer de bensinkundene
(36.378 lesere)
9. Drømmehuset som knakk
(35.738 lesere)
10. Mistenkt par gjenkjent av
Oslo-politiet (34.970 lesere)

Debatt
Tønsbergs Blad har som mål å
være Vestfolds viktigste arena
for debatt og offentlig meningsbrytning. Vi prioriterer derfor
den lokale/regionale debatten,
og legger vekt på at flest mulige
stemmer skal bli hørt. Den store
tilstrømningen av meningsytringer om små og store lokale
forhold viser at mange av våre
lesere er engasjerte i lokale samfunnsforhold, og at de aktivt
bruker våre spalter som debattarena. Innsendt meningsstoff blir
også lagt ut på våre nettsider.
Tønsbergs Blad legger stor vekt
på å bruke innsendte kronikker
og brev som bakgrunn for nyhetsreportasje. Dermed opplever bidragsyterne å være med
på å sette dagsorden samtidig

som det har gitt avisen mange
gode nyhetsoppslag.
Avisen bringer hver dag én
kronikk og to innlegg på våre
menings-sider. Vi har også en
daglig leder – med stadig sterkere fokus på lokale forhold. I
tillegg rydder vi plass til brev fra
leserne etter behov.

Etikk
■ Mediehuset Tønsbergs Blad
arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk og Tekstreklameplakatens
prinsipper om å skille redaksjonelt og kommersielt innhold. Vi
jobber også etter redaktørplakaten, som sikrer redaktøren full
redaksjonell frihet – men som
også understreker at redaktøren
er personlig ansvarlig for alt
som publiseres.
■ Mediehuset ble klaget inn til
Pressens Faglige Utvalg (PFU),
som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål, en
gang i 2012. Da ble vi felt for vår
reiseportal, der utvalget mente
skillet mellom kommersielle tilbud og redaksjonelt innhold var
for utydelig. Det jobbes nå med
å rette opp dette.
■ Tønsbergs Blads ansvarlige
redaktør, Håkon Borud, er fast
medlem av PFU. Han var selvfølgelig inhabil i klagesakene
mot Tønsbergs Blad, og var ikke
med i disse behandlingene.
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Trønder-Avisa
Nettadresse

t-a.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU

"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."

0

Frekvens

Dagsavis

Opplag - papir

21362

Lesere - papir

64000

Brukere - nett

Redaktørens
tilbakeblikk

Steinkjer

21036

uke 43
oktober

2012

Sjefredaktør og adm. dir. Arve Løberg

Oppdrag utført:
"En av våre største og mest vellykkede satsninger i
2012 var Pluss-utgaven, der vi viet hele lørdagsbilaget
til Follafoss-samfunnet i tiden rundt nedleggelsen av
hjørnesteinsbedriften Södra Cell .
Vi fulgte de ansatte på fabrikken den siste tiden på
jobb. 1. november ble lysene slukket. Fabrikken som
satte sitt preg på bygda i over 100 år, var historie. 51
mennesker mistet jobbene sine.
Vi møtte dem alle og fikk høre deres tanker om
framtida. Vi møtte også pensjonister, ungdommer og
andre innbyggere i lokalsamfunnet, og vi fikk hjelp fra
forskere og andre samfunnsvitere til å se på mulighetene
for videre liv i bygda."

UTFORDRING:
"En historie om heroinmisbrukere fra NordTrøndelag, som bor på gata i Oslo, var en av årets
vanskeligste saker - fordi historien avslørte for hele
lokalsamfunnet den sørgelige skjebnen til bl.a. et par som
har barn i hjemfylket, men som for flere år siden valgte å
dra til hovedstaden på grunn av sitt rusmisbruk.
Saken var utfordrende for oss fordi Nord-Trøndelag
er et gjennomsiktig samfunn preget av småbyer, tettsteder og bygder - og vi visste at intervjuobjektene, som
gjennom lang tid har vært tunge rusmisbrukere, var lett
gjenkjennelige. Vi valgte - i den grad dette lot seg gjøre
- å tone ned alle opplysninger som gjorde dem lette å
plassere i hjemfylket."
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Dette er
er deres hjem – men i dag kastes de ut
Dette
ut
Stian Manka og
Johan Arnt Nesgård (foto)
manka@t-a.no / Tlf. 93 41 33 51

OSLO: I et skur av paller og papp
har Lill (35) og Erling (46) funnet
beskyttelse mot kulda. Men i dag
kastes de ut også herfra.
I tre måneder har papp- og
pallehuset under en gangbru
ved Bussterminalen og Oslo S
vært hjemmet til flere heroinmisbrukerne fra Nord-Trøndelag, deriblant Lill fra Levanger
og Erling fra Stjørdal.
Noen plater isopor og en sovepose beskytter mot kulda fra
bakken.
I en krok fyres det opp stearinlys for å lage litt varme.
– Det er klart det begynner
å dra seg til nå. I natt var det
skikkelig kaldt, sier Lill.
De to narkomane nordtrønderne har levd på gata før også,
men sjelden så kummerlig som
nå. Det lukter stramt inne i
det vesle redet – som ligger et
steinkast fra Oslo Plaza. Men
lenger unna Velstands-Norge
er det samtidig vanskelig å
komme.

I papp- og pallehuset er det nemlig ingenting som tyder på at
Norge er verdens rikeste land.
Heller ikke at Norge er det beste
landet i verden å bo i. Men likevel gir det provisoriske huset en
viss beskyttelse mot vinteren,
som nå begynner å feste grepet for alvor også i Oslo. Fem
narkomane har søkt tilflukt i
skuret under brua. Levangermannen Arne Thomas (37) bor
også her, men er for tiden på sykehus etter å ha pådratt seg en
infeksjon i en fot som han måtte
amputere.
– Vi bor på en byggeplass.
Pappen og pallene er tatt herfra.
Bygningsarbeiderne har vært
veldig snille med oss, og kommet hit med mat, sier Lill.
Men nå er det slutt.
Det er NSB og Gjensidiges
nye hovedkontor som bygges
på stedet, og de vil ikke ha et
narkoreir på tomta. Mandag
formiddag fikk Lill og Erling
beskjed om at de må pakke
sammen sakene sine, og at skuret vil bli revet.
– Vi har forståelse for det.
Vi får finne noe annet. I kveld
skal vi på Nordstrand og se på
et nedlagt kontorlokale, som vi
kanskje kan okkupere. Vi har
et par andre alternativer også,
sier Lill og Erling.
Selv om de bor under elendige
forhold i hovedstaden, mener
de likevel at de har det bedre nå
enn da de var hjemme i NordTrøndelag. Årsaken er rett og
slett tilgangen på stoff. Det er
mye lettere å få skaffet seg det
de har behov for i Oslo.
– Det finnes jo knapt heroin i
Nord-Trøndelag, og dermed blir
det å gå på erstatninger som

→
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Utdanning
Nettadresse

utdanningsnytt.no

Klagesaker til PFU

0

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU
Frekvens

" Bladet og nettstedet Utdanning, utgitt av Utdanningsforbundet, er
en publikasjon for hele utdanningssektoren i Norge - fra barnehager til
universiteter og høgskoler." (Fra formålsparagrafen)

Redaktørens
tilbakeblikk

Opplag - papir
Lesere - papir
Brukere - nett

Oslo
0

Fagblad
146622
218000
35000

Mitt tips | 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt | 26 – Usynlege førskulelærarar
Portrettet | 28 Balansekunst Gylne øyeblikk | 33 Da minstebukken fikk vokse

Ansvarlig redaktør Knut Hovland

Oppdrag utført:

15

21. september 2012
utdanningsnytt.no

Hovedsaken

De nye spesialskolene

Elevene ingen
snakker om

"Gjennom hele vinteren og våren arbeidet
journalistene Jørgen Jelstad og Sonja Holterman med
en reportasjeserie om de nye spesialskolene i Norge. For
20 år siden vedtok Stortinget å legge ned disse skolene
(de statlige), men de lever videre. Og med et mye større
omfang enn tidligere. Det går ikke fram av de offisielle
statistikkene. Serien vakte stor oppsikt, både politisk og
faglig."

UTFORDRING:
"Det samme eksemplet som ovenfor - det var en
sak som krevde utrolig mye research/gravearbeid og
hvor vi også opplevde at kildene ikke alltid var like
meddelssomme. I særlig grad gjaldt det den politiske
ledelsen i Kunnskapsdepartementet, som nok helst så at
vi ikke tok opp temaet om de nye spesialskolene i det hele
tatt. Vi måtte derfor kontakte hver eneste aktuelle skole
selv, og det bød også på utfordringer - både før og etter
publiseringen.

Førstesiden til Utdanning 21. september 2012, med oppslag om de nye
Ut_01.indd 1

13.09.12 13.30

spesialskolene.

UTVIKLING:
"Vi har i 2012 hatt et spesielt fokus på den nye
nettbrettutgaven som så dagens lys høsten 2011. Den
er blitt videreutviklet i løpet av 2012, men fortsatt ser
vi at våre lesere i stor grad foretrekker papirutgaven.
I 2013 vil vi likevel fortsette arbeidet med å utvikle
nettbrettutgaven, samtidig som en egen mobilversjon blir
lansert."
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Verdens Gang
Nettadresse

vg.no

Klagesaker til PFU

20

Utgivelsessted/hovedkontor
Fellelser i PFU
Frekvens

" 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 stiftelseserklæringen)

Oslo
1

Dagsavis

Opplag - papir

188354

Lesere - papir

2275109

Brukere - nett

2623744

Redaktørens
tilbakeblikk
Sjefredaktør Torry Pedersen

Oppdrag utført:
"Med avsløringen av ettårige Evans død og
flere andre barnedødsfall braket AHUS-kaoset og
sykehusskandalene løs. Iherdig gravearbeid med
journalist May Linn Gjerding i spissen sørget for at
VG var nyhetsledende både på AHUS-saken og den
skandaløse prestisjekrigen mellom de hjertekirurgiske
avdelingene på Rikshospitalet og Ullevål.
Saken med 65 år gamle John Currie som ble vekket
opp fra narkose på Ullevål fordi ledelsen heller ville
utføre operasjonen på Rikshospitalet, rystet Norge.
Currie døde etter operasjonen, og avsløringene endte
med at sjefen for landets største helseforetak trakk seg
fra sin stilling. VGs avsløringer har også fått konkrete
følger i form av bedre organisering, rutiner og kapasitetsutvidelse."

UTFORDRING:
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"Roger Ingebrigtsen-saken er en av de største etiske
utfordringene jeg har hatt i mine 30 år i journalistikken.
Etter den første saken dukket det opp en anonym kvinne
som fortalte at hun i 2009 ble utsatt for uønsket seksuell
tilnærming fra Ingebrigtsen. Hun tok da kontakt med
lederen i Troms Ap dagen etter, men ba samtidig om at
hendelsen ikke skulle rapporteres videre til Youngstorget
eller til politiet.
Jeg valgte å ikke publisere denne saken på
dag én. Mitt utgangspunkt er at det må gå an ta
opp problemstillingen rundt politikere som utnytter sin
posisjon, uten å drive karakterdrap på Roger Ingebrigtsen
anonymt.
Nyhetsutviklingen gjorde imidlertid at vi valgte å
publisere saken noen dager senere."

6

6
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INGEBRIGTSEN-SAKEN

Gråt og følte meg sjokkert

Av THOR HARALD HENRIKSEN, TIM PETERS, LARS MOLTEBERG GLOMNES, EIRIK LINAKER BERGLUND og TERJE
MORTENSEN (foto)

TROMSØ (VG) Den tidligere Ap-politikeren
(30) sier hun følte hun måtte låse seg
inne på badet på hotellrommet sitt for å
slippe unna Roger Ingebrigtsen i 2009.
– Jeg ble forbannet og full av
adrenalin. Jeg rakk først
ikke å bli redd. På badet etterpå gråt jeg og følte meg
sjokkert. Panisk prøvde jeg
å roe meg ned og bearbeide
det som hadde skjedd, forteller kvinnen.

Vurderer
anmeldelse

Til VG forteller hun nå for
første gang om bakgrunnen
for at Ap i Troms i går anbefalte henne å anmelde episoden fra 2009.
Kvinnen var tidligere sentral Ap-politiker og mangeårig AUF-medlem i Troms.
Hun ønsker ikke å stå
frem med navn og bilde.
– Jeg har nå en jobb utenfor politikken. Av karrieregrunner ønsker jeg ikke å bli
identifisert, sier hun.
– Hva tenker du om at
Troms Ap går ut og sier at de
har anbefalt deg å anmelde?
– Jeg registrerer det og
setter pris på at de tar min
historie på alvor. Jeg deler
deres vurdering om at det
har skjedd noe straffbart,
men jeg skal selv nå vurdere hva jeg velger å gjøre
med tanke på anmeldelse,
sier hun.

- Fikk tak i
nøkkelen

Sammen med Roger Ingebrigtsen var hun og en rekke
andre Ap-politikere på en sosial samling under et partiarrangement i 2009 da hendelsen skal ha skjedd.
Kvinnen, Ingebrigtsen og
flere partifeller var til stede
på hennes hotellrom.
Da resten av gjestene forlot nachspielet, skal Ingebrigtsen, ifølge kvinnen, ha
gitt uttrykk for at han ønsket
å bli igjen fordi hadde noe å
snakke med henne om.
Han skal, ifølge henne, ha
bedt om råd, siden han på
det tidspunktet hadde fått et
tilbud om å bli statssekretær og trengte innspill om
hva han burde gjøre.
Etter hvert skal samtalen
ha gått over til eksplisitt
verbal flørting.
Kvinnen hevder at Ingebrigtsen gjorde fysiske tilnærmelser.
Hun skal ha dyttet ham
unna, og ut døren på hotellrommet, men på vei ut skal
han ha fått tak i hotellnøkkelen hennes og tatt den med
seg ut.

Lå på gulvet

I frykt for at han skulle komme tilbake, forteller hun at
hun låste seg inne på badet,
og ble liggende på gulvet

der resten av natten.
Morgenen etter tok hun kontakt med fylkesleder Bjørn Inge Mo i Troms Ap, og fortalte
at hun hadde hatt en svært
ubehagelig opplevelse med Ingebrigtsen.
– Jeg fortalte at jeg hadde
hatt en svært ubehagelig opplevelse med Ingebrigtsen og at
den var av seksuell karakter.
Jeg sa også at jeg til slutt hadde greid å få ham av meg og ut
av rommet. Jeg utelot bevisst
en del detaljer som jeg anså
ville føre til at han ville insistere på å anmelde. Det var et
valg jeg tok, sier kvinnen.
I etterkant av hendelsen tok
hun også kontakt med valgkampsekretær og daværende
styremedlem i Troms Ap, Eskild Johansen.
Både Mo og Johansen bekrefter at de ble kontaktet av
kvinnen, som de opplevde som
tydelig preget.
– Hun tok kontakt med meg
om det som hadde skjedd tidlig
om morgenen, og fortalte at
hun hadde hatt en svært ubehagelig opplevelse natten i forveien. Jeg ble oppriktig bekymret, spurte om det hadde
skjedd noe straffbart som jeg
burde gå til politiet med. Men
jeg slo meg til ro etter at hun
ga meg beskjed om at hun ville
legge saken død, og at det ikke
hadde skjedd noe kriminelt, sier Mo til VG.

Låste seg inne på
badet hele natten etter
«fysiske tilnærmelser»
fra Ingebrigtsen

SYKMELDT: Roger Ingebrigtsen.

fått en tekstmelding
med en beklagelse av
Ingebrigtsen. Johansen bekrefter at han har sett
denne tekstmeldingen.
– Jeg prøvde å støtte henne så
godt jeg kunne den gangen, og
jeg forsikret henne om at jeg
ville støtte henne om hun ville
gå videre med det. Men hun ba
meg eksplisitt om ikke å gå videre med saken, sier Johansen
til VG.
Kvinnen sier hun bestemte
seg for å ikke ta saken videre,
fordi hun mener det ville gjort
stor skade på hennes videre
karriere i Arbeiderpartiet.
Hun informerte derfor Mo om
at hun hadde fått en beklagelse,
og ikke ville ta saken videre til
politi eller i partiet.
– Angrer du på at du ikke tok det
videre i 2009?
– Egentlig ikke. Feilskjær kan
alle gjøre, og jeg fikk tilbakemelding om at dette var oppe og
avgjort, sier Mo.
– Hun sier at å melde kunne
ødelagt mye for henne i partiet.
Hva tenker du om det?
– Da kommer vi igjen inn på
forhold rundt vår samtale som
jeg ikke kan kommentere. Har
hun den oppfatningen, så beklager jeg det veldig sterkt. Jeg
kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen, sier Mo.

Foto: TOR FARSTAD/ITROMSØ

- Vanskelig

Endret syn

Etter et møte med kvinnen
tirsdag kveld, der kvinnen fortalte mer om hennes opplevelse av kvelden i 2009, endret Mo
syn.
– Hun kom med en del nye
opplysninger i saken, som
gjorde at jeg måtte be henne
om å gå til politiet med saken,
sier fylkeslederen.
– Kan du gi detaljer om hva i
samtalen som fikk deg til å oppfordre henne til å anmelde?
– Nei. Jeg kan ikke komme
med detaljer om samtalen
med henne.

Fikk SMS

Roger Ingebrigtsen er sykmeldt og i utlandet. Hans advokat John Christian Elden har
ingen forståelse for at noe
kvinnen forteller om kan være
straffbart.
– Det er fullstendig uforståelig at Troms Ap kan foreslå at
30-åringens påstander kan gi
grunnlag for politianmeldelse
slik vi kjenner dem. De inneholder intet straffbart uavhengig av hva Roger Ingebrigtsen
mener om faktum, skriver Elden i en tekstmelding til VG.
Han har ikke ønsket å se hva
kvinnen har fortalt VG.
Kort tid etter
samtalen med Mo i
2009 skal kvinnen ha

6. desember 2012

SNAKKER: – Jeg ble
forbannet og full av
adrenalin. Jeg rakk
først ikke å bli redd, sier
kvinnen til VG.

Siden 2009 har kvinnen forholdt
seg til Ingebrigtsen som partifelle.
– Siden jeg valgte å ikke anmelde, har jeg selvfølgelig måttet forholde meg til ham i mange sammenhenger. Jeg har
vært fast bestemt på at hendelsen ikke skulle få stoppe karrieren min, og at ingen skulle kunne se på meg at jeg hadde opplevd dette. Jeg har derfor forholdt meg til ham akkurat som
før hendelsen, selv om jeg innimellom har følt det vanskelig,
sier hun.
Kvinnen brøt til slutt fullstendig med partiet, på grunn av det
hun karakteriserer som en brutal og kynisk maktkultur.
– Jeg ble rett og slett syk og
utbrent av alt presset.
Hun mener det absolutt siste
du bør gjøre hvis du har karriereplaner i Arbeiderpartiet, er å
varsle om uønsket seksuell oppmerksomhet fra partikolleger.
– Står du frem som et offer,
fratas du automatisk de nødvendige kvalifikasjonene som
trengs for å være en suksessfull
politiker. Du er svak, og det vil
bli satt spørsmålstegn ved om
du har fabrikkert ting.
– Angrer du i dag på at du ikke
gikk videre med saken selv?
– Jeg står for avgjørelsen om
at jeg ville forsvare min politiske karriere. Denne saken angikk bare meg, og jeg følte meg
sterk nok. Men jeg skulle ønsket
det fantes en annen kultur i partiet, at det var lettere å si ifra.
– Hva er ditt forhold til den andre kvinnen som har fortalt om sitt
forhold til Ingebrigtsen?
– Vi har aldri vært nære venner.
E-post: tor.harald.henriksen@vg.no
tim.peters@vg.no
lars.molteberg.glomnes@vg.no
eirik.linaker.berglund@vg.no
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Utvikling:
VG DIREKTE: Få med alt som skjer – ett sted og en
skjerm. VGs nye direktekanal har blitt hyppig brukt
gjennom hele året, og du får med deg livereferat, TV
direkte, twitter og leserkommentarer – alt på ett sted.
Lansert under 22/7-rettssaken. Gjennom nært samarbeid
med journalister har VGs utviklingsavdeling skapt et all
round-verktøy som nå brukes på alle store begivenheter.
VG HELG: VGs nye glansede helgemagasin tok både
lesere og annonsører med storm. Et fabelaktig teamarbeid og bøttevis av entusiasme ligger bak operasjonen
som løftet VG Helg fra et helt greit produkt til en lekker
leseopplevelse helt i fronten av norske avismagasiner.

1. utgaven av VG Helg

PRISER

VGs redaksjonelle regnskap 2012 i interaktiv versjon: vg.no/regnskap

VG har bl.a. vunnet (resten i digitalutgaven):
• Årets mediepriser:
• VG Nett Årets nasjonale nyhetsnettsted
• Årets reportasje for web/Lokal-TV: VGTV
• Bronse og to hederlige omtaler for avissider
• Schibsted Journalism Awards - VG vant to av tre
priser:
• Best innovation: Tom Byermoen og Dan Kåre
Engebretsen
• Best scoop: VGs 22. juli-gruppe
• Årets Meningsbærer (Oslo Redaktørforening): Politisk
redaktør Hanne Skartveit
• Gullpennen (Riksmålsforbundet): Espen Rasmussen
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Oslo

Fellelser i PFU

"Vårt Land skal være uavhengig dagsavis 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."

24471
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87952

Brukere - nett

28893

Guds talsmann på Aker Brygge
Sri Chinmoy

Sjefredaktør og adm. dir. Helge Simonnes

Guru med hinduistisk bakgrunn.
Født i India i 1931. Bodde i
New York fra 1964 til sin død
i 2007.
Forkynte meditasjon og bønn
som veien til indre og ytre
fred, og forsøkte å harmonisere alle religioner. Tilhengerne
mener han var vår tids store
avatar (bilde av Gud). De
fremmer sølibat og et enkelt
liv, samt meditasjon.
Skrev 1.500 bøker, 120.000
dikt og malte 200.000 malerier. Holdt konserter, arrangerte løp og løftet elefanter og
kjendiser på store plattformer.
Utnevnte byer og steder til
«Sri Chinmoy fredsbyer (etc.)
over hele verden.»
Beskyldt for å være en sektleder av amerikanske antikultorganisasjoner. Skal ha krevd
tilbedelse og lydighet av sine
tilhengere ifølge ny amerikansk bok.
Ifølge tilhengerne har han om
lag 8000 tilhengere over hele
verden. Organisasjonen skal
være desentralisert.
Sri Chinmoy-senteret i Norge
har to samlinger i uken og teller 10–12 personer. De driver
meditasjonsopplæring og kaféene Fragnance of the Heart
i Oslo.

– Det er aldri vanskelig å meditere foran Sri Chinmoy-statuen,
sier Jayalata Dadkovicova. Hun besøker staturen av sitt religiøse
overhode nesten hver dag.
Foto: Erlend Berge

Den nyreligiøse guruen Sri
Chinmoy har 10–12
tilhengere i Norge. De har
fått store deler av det
offisielle Norge med på sine
påfunn.

Oppdrag utført:

Alf Gjøsund
alf.gjosund@vl.no

22 310 409

– Vi må ta et bilde til!
Selv om pakistanske Nomi Ali
hutrer, er hans norske venn og
guide Wasim Taji bestemt. Noen severdigheter er obligatoriske når man er i Oslo for første gang. Den evige fredsflammen og bronsestatuen i enden
av Aker Brygge er en av dem.
Han peker og Ali stiller seg opp
ved siden av den gurulignende
mannsfiguren.
– Vet dere hvem statuen forestiller?
– Selvfølgelig. Det er en viktig
indisk frigjøringshelt. Han var
med i motstanden mot britene
da India og Pakistan ble selvstendige.
– Det er nok ikke helt riktig. Dette er Sri Chinmoy, sier
Jayalata Dadkovicova, som har
stått og sett på de to mennene
en stund.
De to stusser, men den tsjekkiske kvinnen vet hva hun snakker om. Hun er i Norge for å
formidle gurens ideologi og jobber i Fragrance of the Heart i
side
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han rett og slett ikke huske det.
Men Ole-Johnny Johnsen gir
seg ikke. På løpende bånd blir
flere norske steder døpt i fredens navn: Den norsk-russiske
grensen blir fredsgrense, Oslo blir
fredshovedstad, Tromsø, Molde
og Ålesund blir fredsbyer, Galdhøpiggen blir et fredsfjell – og
Sirkus Arnardo blir et fredssirkus, alt med Sri Chinmoys navn
foran. Dessuten arrangerer Sri

Christiania Glassmagasin. De
selger vegetarmat, bøker av
Sri Chinmoy og den spesielle
Madal Bal-sirupen, den viktigste
ingrediensen i en kur som skal
rense kroppen for giftstoffer. En
flaske med fem desiliter koster
175 kroner og holder til to og
en halv dags forbruk.

«Jeg har vært her
mange ganger med
folk på besøk, og
mener bestemt at
dette er Gandhi. Er
det ikke Gandhi?»
Wasim Taji,
besøkende
– Har dere hørt om Sri
Chinmoy?
Wasim Taji rister på hodet.
– Aldri. Jeg har vært her mange ganger med folk på besøk,
og mener bestemt at dette er
Gandhi. Er det ikke Gandhi?
sier han.
Dadkovicova tar misforstå-

– Er ikke dette Gandhi? En vantro Wasim Taji fortsetter fotograferingen av sin pakistanske gjest,
Nomi Ali. Han kjøper ikke opplysningene om at bronseguruen ikke forestiller den indiske helten.
Foto: Erlend Berge

elsen med et smil. Hun er her
nesten hver dag, som oftest for
å meditere, men noen ganger
for å sette opp en blomsterbukett eller delta på en av senterets diskré seremonier her. Derfor vet hun også at folk ofte er
forvirret når de ser den skallede
bronsemannen i bønnepositur.
Likevel tror hun ikke det er tilfeldig at de er her.
– Det er helt spesielle vibrasjoner her. Jeg tror det er derfor folk kommer hit, selv om de
ikke vet hvem Sri Chinmoy er,
sier hun.
– Det er litt av et sted å ha statue

av sitt åndelige overhode?
– Ja, hele havnen her er en
«Sri Chinmoy Fredshavn».

I sitt eget navn. Guruen Sri
Chinmoy dukker første gang
opp i norske avvisspalter på
80-tallet, helst på kjendissidene.
Han blir nevnt som guruen for
en rekke artister, skuespillere og
idrettsfolk som leter etter mening med livet i østlig mystikk.
Senere blir det mer virak
rundt mannen. I 1987 blir
nemlig 29-åringen Ole-Johnny Johnsen disippel etter å ha
deltatt i et «Sri Chinmoy freds-

løp» i Sverige. Han blir guruens mann i Norge. Den iherdige nordlendingen blir Sri Chinmoys talsperson når guruen få år
senere utpeker Svinesundbroen
til sin egen «Sri Chinmoy fredsbro». Plaketter blir satt opp med
sitater av Chinmoy og guruen
lager til og med en sang for anledningen.
I 1993 arbeider Johnsen i rederifirmaet Fred Olsen. Han
blir stadig mer ivrig i sitt arbeid
for guruen og har fått ideen om
at Oslo havn bør utnevnes til
et instrument for «fred og oppblomstring» – også nå i guruens
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navn. Johnsen overtaler havnesjef Per Mauritz Hanssen, som
tror dette kan få gunstige ringvirkninger for havnen. Hanssen
får støtte fra ordfører Ann-Marit
Sæbønes og avdukingen av plaketten som forteller at Oslo har
fått verdens første «Sri Chinmoy fredshavn» kan finne sted.
At den pompøse teksten er
skrevet på særdeles dårlig norsk,
er en detalj som ingen gjør noe
nummer av. Sri Chinmoy er jo
internasjonalt kjent – og jobber
han ikke i FN også? Det skriver
i hvert fall flere aviser.
I Bergen skjer noe lignende.
Den samme Johnsen som overtalte havnesjefen i Oslo tar kontakt med ordfører Bengt Martin

Olsen (Ap). Budskapet er at Sri
Chinmoy ønsker å vise Bergen
den ære å utnevne byen til fredsby – også nå i sitt eget navn. Olsen sier ja siden Oslo nettopp
har sagt ja, men har mye å gjøre på dette tidspunktet. Derfor
overlater han til sin varaordfører, Ingmar Ljones (KrF), å
gjennomføre seremonien med
avduking av plaketten.

Granskning. Bergenserne er
imidlertid litt mer skeptiske enn
østlendingene. Hvem er denne
guruen som så raust har døpt
om både frihetsstatuen i New
York, Niagarafossen og en rekke andre byer og steder, i sitt
eget navn?

Bergens Tidende kan opplyse
at den indiskfødte amerikaneren
Sri Chimnoy er leder for et nyreligiøst trossamfunn som står
på listen til organisasjoner som
overvåker sektlignende bevegelser i USA. Avhoppere fra hans
«kirkesamfunn» har stått fram
i USA og fortalt om både tilbedelse av Chinmoy selv og om
en utstrakt PR-virksomhet for
å rekruttere medlemmer. Avisen spør på kommentarplass om
Bergen rett og slett lar seg bruke, og mener saken er særdeles
pinlig for byen.
Kommunen er blitt litt skeptisk selv, ikke minst fordi privatpersonen Johnsen ifølge avisen har tatt seg den frihet å in-

vitere statsminister Gro Harlem Brundtland til avdukingsseremonien på Fløyfjellet. Hun
kan ikke komme, men ordføreren blir litt forskrekket når han
finner sin egen underskrift på
plaketten under en tekst som
blant annet forteller at «ved
hjelp av sine innbyggeres hjertelag og grensesprengende vyer
har Bergen oppnådd anerkjennelse over hele verden som et
dynamisk senter for internasjonalisme».
Kommuneledelsen bestemmer seg for å granske saken,
men Bergens Tidende blir etter hvert taus. Og når Ingmar
Ljones 19 år senere skal fortelle
hva granskningen førte til, kan

«Det er helt
spesielle vibrasjoner her. Jeg tror det
er derfor folk kommer hit, selv om de
ikke vet hvem Sri
Chinmoy er»
Jayalata Dadkovicova,
Sri Chinmoi-tilhenger
Chinmoy-senteret fredsuke i Oslo. Halve regjeringen støtter arrangementet.
Men det gjeveste av alt er
den evige fredsflammen, som
blir installert ved honnørbryggen i Oslo havn i 1997. Installasjonen blir senere flyttet ut på
Aker Brygge der den i 2002 blir
supplert med statuen av guruen
selv. Det er hit Sri Chinmoysenterets disipler fremdeles kommer og mediterer.
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Presentasjon: Jarle Sanden

hovedsaken

nordsjødykkerne

Christian N. Bjørke
christian@vl.no

Kjell Kvamme
kjell.kvamme@vl.no

Livlinja
Nordsjødykkerne har slitt
med mareritt, stress, uførhet og
depresjoner i flere tiår.
Rundt dem står de aller nærmeste og
forsøker å holde hverdagen i gang.
Dette er deres historie.
– Ja, da tusler jeg ut, jeg.
Åsbjørn Jørgensen ser litt ubesluttsom
ut. Han har hentet kaffe og står nå i buegangen på vei ut av stua. Den svarte
singleten gjør ikke et forsøk på å skjule de
store overarmene. Han setter hendene i
siden.
Signe Lill Førre Jørgensen snur seg og
vifter mannen ut med hånda.
– Bare gå du, i dag skal det handle om
meg!
koLLeGIaL sTØTTe. Det er kanskje på tide.
De siste femten årene har alt dreid seg
om mannen hennes. Åsbjørn var en av
nordsjødykkerne som la grunnlaget for
det norske oljeeventyret. Fra 1978 til 1986
jobbet han på Statfjord, Ekofisk og de
andre oljefeltene. Det var sveising av rør,
reparasjon av oljeledninger, fotografering
av undervannsinstallasjoner.
Sammen med flere av kameratene havnet han ofte i farlige situasjoner. Dødsfall

var hyppig blant dykkerne på 70-tallet. For
lang tid under vann og for kort tid i trykkkammer førte til skader. Dette er grundig
dokumentert, og gjennom flere år har
nordsjødykkerne prøvd å få staten til å erkjenne ansvar for lidelsene de ble påført.
Dette har blitt avvist i norsk rett. Nå tar
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen opp dykkernes sak. Tirsdag neste
uke holdes en høring i Strasbourg.
Mens de venter, forsøker dykkerne
å støtte hverandre. Åsbjørn kan sitte i
telefonen i flere timer og lytte. Fortelle
venner som forsøker å drukne minnene
i alkohol at de må holde motet oppe, at
livet er verdt å leve. Trangen til å snakke
med noen er stor. Noen som har vært der.
Noen som forstår.
Men når røret er lagt på, faller Åsbjørn
sammen. Han har vært sterk overfor kameraten sin. Så er han tom.
Etterpå er det Signe Lill som må
plukke ham opp.

– Jeg pleier å
si at jeg har
tre små unger
og en stor, sier
Signe Lill Førre
Jørgensen, kona til tidligere
pionérdykker
Åsbjørn Jørgensen.

Foto: Jan Inge Haga

2000-02: Sosial- og
helsedepartementet betaler inntil 200.000 kroner
til 113 dykkere med varig

side
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helsesvikt og redusert
inntektsevne.
2002: Pionérdykkere kan
søke om privat ordning

fra Statoil, inntil 750.000
kroner.
2003: Kommisjon gir staten ansvar for dykkernes

skader. En døgnkontinuerlig dykkerkontakt opprettes.
2004: Stortinget vedtar

VÅRT LAND – lørdag 15. september 2012

kompensasjonsordning
som ga den enkelte pionérdykker utbetaling 2,5
millioner kroner. Totalt er

det utbetalt 550 millioner
kroner til nærmere 240
dykkere og etterlatte.

2007: Oslo tingrett tilkjenner tre dykkere
erstatning på 30 millioner
kroner. Gir staten et juri-

disk ansvar for dykkernes
skader. Staten anker.
2008: Dykkerne taper i
lagmannsretten.

2009: Dykkerne taper i
Høyesterett. Etterlatte til
britiske nordsjødykkere
får tilkjent samme erstat-

ning som norske enker og
barn.
2010: Nordsjødykkerne
melder saken til den

europeiske menneskerettighetsdomstolen.
2012: 18. september har
Strasbourg-domstolen

innkalt partene til høring
og skal videre vurdere om
dykkerne får fremmet sin
sak for retten.
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UTVIKLING
"Vi har i 2012 jobbet mye med strategiprossesen «Et
bredere Vårt Land». Dette har blant annet medført økt
oppmerksomhet på å være gode på fellessaker, fjerne
«internt» språk og andre leserbremser. Vi har også tatt
konkrete grep i avisen og ommøblert noe, blant annet
for å gjøre meningsstoffet på side 2-3 tydeligere og mer
aktuelt."
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UTFORDRING:
"I september lagde vi en sak om hvordan det er å være
pårørende til nordsjødykkerne. Vi måtte forholde oss til
kilder som til dels var sterkt preget av det de hadde vært
gjennom og av en vedvarende vanskelig familiesituasjon.
Det var nødvendig å gå inn i mye av privatlivet til dem
det gjaldt, men vi valgte å kjøre saken fordi dette var en
hittil lite kjent del av et mye omtalt sakskompleks."

Dagsavis

Opplag - papir

Redaktørens
tilbakeblikk
"I november publiserte vi en sak om en statue som
i mange år har stått sentralt plassert på Aker brygge
sammen med en brennende flamme. Den viste seg å være
av den omstridte sektlederen Sri Chinmoy, som ved å
utnevne byer, fjell, brygger osv til «fredsby» i sitt navn,
hadde sjarmert intetanende politikere til å la ham sette
opp plaketter og statuer over hele Norge. Statuen ble
bestemt fjernet like etter."
http://www.vl.no/troogkirke/aker-brygge-krevergurustatue-fjernet/

0

Frekvens

PRISER
Hederlig omtale i 22. juli-kategorien under Årets
mediepriser (MBL): «Dagen vi aldri glemmer». Sju sider
featuresak, på trykk 30. juli 2011.
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"Vigga er ei avis som er nær lesarane sine. Vi skal femne smått og stort
som skjer, og ha auge med korleis forvaltning og samfunn verkar inn
på kvardagen til innbyggarane i kommunene våre. Vi skal syne det
som bitt oss saman, og vi skal syne motsetningane som fins. Vi er ikkje
store, men vi skal tenkje stort."
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Lokalavisa for Nord-Gudbrandsdalen

Konstituert redaktør Guro Vollen

Oppdrag utført:

Utfordring
"I 2012 har vi særleg ei sak som kom opp på
nasjonalt hald fyrst, omkring teieplikt og påståtte
uheldige uttaler i eit lukka formannskapsmøte. Vi
freista å dekkje den på ein meir etteretteleg måte
lokalt. Tok tak i det kommunale møtereglementet.
Vi har hatt eit tettare auge enn før mot kommunene
sine postjournalar og offentlegheitspraksis. Har fått
medhald hjå Fylkesmannen omkring journalføring av
klager på regional legevakt. Ellers har vi freista å følge
kampen om å halde vidaregåande utdanningstilbod
i kommunene våre; den er framleis i gang- endeleg
vedtak i februar 2013. Nokre av sakene blir plukka opp
av NRK distriktskontor og sitert i nyhetsbulletinane."
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"Vigga fylte 25 år i 2012, og har feira med ei
jubileumsavis i påskeutgåva, samt ei fotokonkurranse.
Vigga har hatt det same målet som før for auga, nemleg
å vera ei god lokalavis, ikkje alltid fyrst ute med ting,
men vi skal dekkje sakene tett på, og på ein god måte.Vi
har lagt vekt på å ha portrettliknande saker med nokon i
kvar utgåve, med mottoet: alle har ei historie.
Vidare har vi lukkast betre enn tidlegare med
fordelinga av stoff, ved å fordele type saker som kan
førehandsproduserast etter ein fast turnus. Nettsida vår
har fått ei oppgradering i løpet av året, og vi freistar å gå
inn på fordeling av saker som skal til nett i løpet av veka
imellom papirutgåvene. Vanskeleg vurderingssak kor
mykje som skal ut, kva som skal ut, og korleis (brukar
ofte teaser til magasinsaker)."
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16 siders jubileumsavis.
Bla om og se tilbake på
Viggas lange historie.

Viggas jubileumsnummer 25. mars 2012
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AKTUELT

Strid om teieplikt i lukka
møte
- Eg kjenner meg ikkje att
i saka slik ho er framstilt
i Dagbladet tysdag, seier
ordførar Bengt Fasteraune (Sp) i Dovre kommune.
GURO VOLLEN
guro@vigga.no
Fasteraune er svært opprørt over
opplysningar som kom fram i
Dagbladet tysdag, og etterkvart
også andre medier, om uttaler
varaordføraren i Dovre skal ha
kome med. Settinga var i lukka
sakshandsaming i formannskapsmøte for ei tid sidan. Ordføraren
meiner teieplikta er broten.
Han meiner alt som kjem fram frå
møtet heilt klart kjem inn under

teiepliktige opplysningar.

- Direkte på teiepliktig
informasjon

- Vi vurderer å melde teiepliktbrotet til Lensmannen, og eg vil prate
med han om dette. Eg meiner det
er så alvorleg fordi det så heilt
klart berører to individ direkte,
i mi verd er dette heilt unnateke
offentlegheit, seier han.
Han er opprørt over det som
har kome ut, og har kalla alle
formannskapsmedlemmene inn på
kontoret for å spørre om dei har
kome med opplysningar frå møtet
til utanforståande.
- Kven som har kome med opplysningane får bli opp til politiet å
finna ut, seier ordføraren.
Han er mest oppteke av at møtet

samrøystes vedtok å løyve midlar
til tiltak, etter tilråding frå habiliteringstenesten og Dovre sine
fagfolk.
- Det viktige for meg er at vi
fekk på plass framtidsretta, gode
løysingar, som skal gjeva ein god
kvardag for dei det gjeld. Det er
ikkje greitt at slike ting kjem ut,
det er dette teieplikta er til for.
Det råkar berre tredjeperson,
seier han.

- Mitt på det turre

Øyvind Frich (Ap) sat som vara i
det aktuelle formannskapsmøtet,
og meiner han har sitt på det
turre, når han kom ut med desse
opplysnuingane.
Han meiner ikkje han har brote
teieplikta i høve til dei to sakene,

- Dette går direkte på teiepliktig informasjon, seier Bengt Fasteraune

men har uttala seg om haldningar
som kom fram i møtet.
- Eg har berre uttala meg om dei
avskyelege haldningane til Backe,
som eg meiner høyrer til på 30-40
talet, seier han.
Øyvind Frich vil gjerne at saka skal
bli meldt til politiet, og meiner alle
då må seie sanninga.
Han meiner også at ordføraren
burde reagert på uttalene i møtet.
- Ordføraren kunne jo slått ned
på uttalen i møtet, og det kunne
sikkert vi også, bortsett frå å riste
på hovudet, men eg meiner Backe
har sagt noko han ikkje burde,
seier Frich.

Usemje om retningsliner

Både ordførar Bengt Fasteraune
og Øyvind Frich forheld seg til
retningsliner utarbeidd av Kommunal- og regionaldepartementet
(KRD), i eit rundskriv frå 2000, om

teieplikt for folkevalde. Alle folkevalde i Dovre har skrive under på
slik teieplikt. Diskusjonen dreier
seg om kvar grensene går.
Ordlyden i er slik i rundskriv frå
KRD (s.13, 5. avsnitt):
”At et møte går for lukkede dører medfører ikke i seg selv at
folkevalgte får taushetsplikt om
det som fremkommer på møtet.
De folkevalgtes taushetsplikt vil
følge av forvaltningsloven eller
annen relevant lovbestemmelse.
I tilfeller hvor dørene lukkes
fordi taushetsbelagte opplysninger
vil fremkomme i møtet, er det
bare disse den folkevalgte har
taushetsplikt om. I den grad det
fremkommer opplysninger som
ikke er underlagt taushetsplikt på
et slikt møte, har den folkevalgte
ikke taushetsplikt om disse.”

-Eg meiner eg har mitt på det turre, og har ikkje røpa teiepliktige opplysningar, seier Øyvind Frich.

- Kjenner meg ikkje att
Per Arnold Backe (H) meiner
Øyvind Frich (Ap) slår under
beltestaden ved å bruke ei slik
sak som politisk vendetta.
GURO VOLLEN
guro@vigga.no
Varaordføraren i Dovre kjenner seg ikkje
att i framstillinga som kom ut tysdag.
Utover det ønskjer han ikkje å seie noko
om kva som var sagt, fordi han meiner
heile møtet dreia seg om teiepliktige ting.
- Eg kjenner meg ikkje att. Og slike
haldningar høyrer ikkje heime i 2012,
dette med kastrering og institusjon, seier
Backe tysdag denne veka.
- Institusjon sto det ingenting om i
Dagbladet sitt oppslag?

- Nei, kanskje ikkje. Eg har hatt journalistar som har ringt meg frå alle stader,
det kan vera ein av dei som har sagt det,
seier Backe.
- Har Øyvind Frich funne på desse
utsegnene?
- Eg kjenner meg i allefall ikkje att. På
meg verkar det som det er eit politisk utspel, ein politisk vendetta, som råkar ein
tredjepart, og det er under beltestaden,
seier Backe.
Han framheld at resultatet frå formannskapsmøtet var ei løyving i tråd med
tilrådingane frå fagfolka, og at det var
samrøystes.
Øyvind Frich seier til Vigga at han ikkje
kan forstå kva for grunn han skulle ha
for ein politisk vendetta. Han meiner det
har kome fram så mykje at det er heva
over ei kvar tvil at Backe har kome med

slike uttaler.
- Eg meiner det no er slik at dei brukar
teieplikta som eit siste halmstrå for å
dekke dei uttalene som er så groteske.
Teieplikt på saken, ja, men ikkje på
haldningane, som var sagt i fullt alvor.
Det fell på si eiga urimelegheit.Eg har
ingen grunn til å råke politisk, ser ikkje
at det korkje har vore eller kjem saker
som skulle føre til at ein hadde grunn til
å føre ein politisk vendetta mot Backe,
seier Frich.

- Politisk vendetta, seier Per Arnold Backe. (Foto:
Maria Kampesæter)

Vigga 15. november 2012
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Medietanker
Hva skjer med journalistikken og samfunnsoppdraget
når "Stopp pressen" blir til "Slipp fronten", når
teknologien bærer journalistikken stadig raskere,
når format og plattformer endrer seg, og når sosiale
medier blir viktige møteplasser? Her har vi samlet noen
refleksjoner fra årets redaksjonelle rapporter.
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"Slipp fronten"
God journalistikk kan publiseres i øyeblikket,
i samspill med leserne.
Ole Bjørner Loe Welde, ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke

«Stopp pressen» er et kjent uttrykk i mediekretser.
Karikert gjennom spillefilmer og røverhistorier
i mange år. Uttrykket er opphavet til Oslos mest
populære pressepub, og britenes mest leste medieside
på nett. I dag vil nok mange si at det er et snev av
nostalgi forbundet med dette uttrykket. Det var
gjerne vaktsjefen som ropte de forløsende ordene.
Kommandolinjen gikk videre til faktor før den nådde
skiftleder på trykkeriet. Pressa ble stoppet. En ny
førsteside ble lagt inn. Skjedde det en stor nyhet, kunne
en avis komme ut på samme dag med to forskjellige
førstesider. I enkelte aviser praktiseres dette fortsatt.
Men den løpende nyhetsstrømmen er i det store ikke
lenger forbundet til trykketider. Nyheter formidles i øyeblikket.
Med stadig jevnere mellomrom hører jeg et nytt, etter hvert kjært, uttrykk i redaksjonslokalet:
«Slipp fronten.» Det ropes gjerne av førstesideredigerer til nettutgaven. Han eller hun har fått en ny
sak som skal legges på topp. Gjennom et døgn forandrer nyhetsbildet seg flere ganger. Etter hvert har
det blitt en del av dagligtalen i redaksjonen. En journalist som har en nyhet, ønsker fortsatt at den skal
formidles først til avisas lesere. Konkurransesituasjonen er endret.
Samtidig jobber man kanskje med en utvidet versjon til papir. Utfordringen der blir å treffe med
kommunikasjonen. I dette arbeidet tror jeg det er viktig at man vektlegger kanalenes fordeler. I
digitale kanaler kan man publisere i øyeblikket. I papiravisa kan man presentere saka som en helhet
med god kommunikasjon mellom tekst, bilder, bakgrunnsinformasjon og grafikk. Leserne ønsker
ikke lenger å motta et avisprodukt, de vil være med på å skape det. De vil hjelpe til i prosessen, sende
inn bilder, ideer, tips og kommentarer. Papiravisene har en lang tradisjon for dette, endringen er at ny
teknologi har gjort det så mye enklere.
Vi har i dag verktøy som åpner for dialog. Facebook, Twitter, Instagram og Pinterest har én ting til
felles – det er sosiale mediekanaler hvor det er lett å kommunisere gjennom å dele informasjon. For
mediehusene er dette en rik kilde, ved riktig bruk. Når noe er nytt, handler det ofte om å våge å prøve.
Gjennom året har jeg sett mange gode eksempler på store sakskompleks der leserne bidrar med sine
historier. Drammens Tidendes serie om mobbing, og Adresseavisens serie om kreft er to eksempler.
Det er ikke leserne alene som lager historiene. Men samspillet mellom journalister og lesere skaper en
større helhet. Denne helheten formidles ikke bare i digitale kanaler. For mange vil den fortsatt fungere
best gjennom et velredigert dobbeltoppslag i en papiravis.
Spør du en avisleser hvorfor han leser avisa, vil han ofte svare følgende: – For å vite hva som skjer.
Norske lokalaviser har tradisjon for å formidle nyheter, stort og smått. Mange beskriver lokalavisa som
en møteplass, et samlende element i en region der man oppdaterer seg på hendelser, arrangementer,
kjøp og salg. Den digitale endringa har gitt mange nye muligheter for å ivareta denne funksjonen.
Samtidig har den gitt bransjen flere nye konkurrenter.
Da jeg oppsummerte våre leseraktiviteter i den redaksjonelle årsrapporten, fortalte jeg om
konkurranser vårt mediehus har arrangert i Wordfeud og Fifa 12. Er dette egentlig så spesielt? Går

68

Redaksjonell årsrapport 2012

man 30 år tilbake i tid, hadde vi tippekonkurranser og kryssord. Og om sommeren reiste
journalistene ut på turné der de arrangerte konkurranser i for eksempel hesteskokasting.
Konkurransene har mange likhetstrekk, men arenaen er en annen. Men det er fortsatt
lokalavisa som arrangerer.
For mediehusene, redaktører og journalister vil en av de viktigste oppgavene være
å prioritere. En avis skal avdekke kritikkverdige forhold. Mediene skal undersøke og
analysere. Dette arbeidet har vi utført over mange år, sammen med leserne. Den digitale
informasjonsstrømmen går mye kjappere. En naturlig konsekvens av dette er at man
må prioritere. Jeg tror det er bedre å gjøre utvalgte saker bra enn å prøve å gjøre alt.
Prioriteringene vil fortsatt bli gjort i mediehusene. Samtidig tror jeg det er viktig at man
utnytter de mulighetene man har for å få nyttige innspill fra leserne.
Denne artikkelen er også publisert i Polaris Medias redaksjonelle årsrapport for 2012.

Viktig å vite hvorfor vi er til
I ei turbulent medietid hvor det meste er i forandring, er det
noen verdier som må ligge fast. Vi benyttet 130 årsdagen til
Sunnmørsposten til å minne oss selv og leserne om hvorfor
avisa er til. Her er vår historie:
Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten.

En ung mann går rundt i gatene i Ålesund og er
frustrert. Året er 1882 og 28 år gamle Olaf Sandvig
er opptatt av unionsstriden med Sverige. Som
Venstremann mener han at Høyre-regjeringa bør
stilles for riksrett fordi den nekter å godta et vedtak i
Stortinget, og dette vil han gjerne gi uttrykk for. Men
ingen av de konservative avisene i Ålesund vil ta inn
ytringer fra Venstre-folk. Frustrasjonen over å ikke
få komme til orde fører til at Sandvig bestemmer
seg for å starte ny avis, og det er ganske dristig i en
liten by som har to aviser fra før. Han gir seg ikke,
og den 30. november 1882 kommer første utgave av
Søndmørsposten.
Avisa får ingen varm velkomst. En gjeng elever på konservative Latinskolen henger opp et eksemplar
av førsteutgava til spott og spe på skoleveggen, og ”deretter kastet de grus på bladet så det ble helt
tilsølet. De gjennomboret det med en stokk og rev og trampet det i filler, og lot så ved et veldig gledeshyl
meddele at nu var en fiende drept i fødselen”. I boka som ble laget til Sunnmørspostens 100 års
jubileum fortelles det også om hvordan avisbudet som ble sendt på byen for å dele ut avisa kom gråtende
tilbake. Han hadde blitt skjelt ut og fått juling.
Avisa overlevde på tross av en vanskelig start. Den hadde bare 20 abonnenter de første åra, og
svært få annonser. Men det ble fart i sakene da Ivar Flem tok over som redaktør i 1894, og seinere
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kjøpte avisa. Flem utviklet den til å bli et slagkraftig organ for landsdelen, og den suverent største
avisa mellom Bergen og Trondheim. Den 30. november 2012 kunne vi derfor markere at det var 130
år siden avisa kom ut for første gang. Vi inviterte over 130 lesere til stor bursdagsfest, med kaker,
underholdning og historiske tilbakeblikk. Elever fra en videregående skole sørget for musikk, dans og
drama i hele avishuset.
Sett med dagens øyne framstår førsteutgava fra 1882 som ganske underlig. Hele førstesida er dekt
av et leserbrev fra en prest fra Kolvereid i Nord-Trøndelag. Litt av ei prioritering for ei ny lokalavis.
Og hvorfor var avisa så provoserende at avisbudet fikk juling? Jo, det hadde sammenheng med
den opphissa striden mellom Høyre og Venstre om unionen med Sverige. Å gi ut Venstre-avis i
konservative Ålesund var ikke populært. Høyre-avisene i byen hadde tatt inn hyrdebrev fra biskopen
i Nidaros som refsa presten i Kolvereid som støtta Venstre, men de nekta å ta inn leserbrev som
forsvarte ham. Dermed var det et naturlig valg for Venstre-avisa Søndmørsposten å la denne Venstrepresten selv få komme til orde i den aller første utgaven.
Det var ingen som stod oppført som redaktør i det første nummeret. Men lederen ble skrevet
anonymt av sakfører H.A. Schølberg. Han forklarte at Ålesund hadde behov for ny avis fordi ingen av
de andre avisene i byen tok inn synspunkt som de selv var imot:
”Av slige pressetilstander fremavles ensidighet, vrangsyn, selvgodhet og kvoterivesen, og det er dette
misforhold som Søndmørsposten vil bidrage til at rette i nogen grad på. Den vil således åbne sine spalter
for oppsatser av forfattere der deler et andet synspunkt i politisk retning end bladet, når avfattelsen er
skjedd i en human ånd og uden av private personer og private forhold deri er berørt på en sådan sårende
eller nedsettende måde. Der skal i så henseende herske fullkommen upartiskhet, ligesom anonymiteten
brødelig fra bladets side skal bevares. … Det er sagen og ikke personen det gjelder”.
Denne formuleringen fra 1882 er like aktuell i dag. Lesere har behov for å forstå begrunnelsen for
ulike politiske standpunkt, for at de selv skal kunne gjøre seg opp en mening. Avisa ble skapt for å sikre
at ulike meninger får plass i offentligheten, og det forplikter oss i vårt daglige arbeid. En prioritert
oppgave i 2013 er å videreutvikle meningssidene i avisa, slik at det blir enda mer attraktivt for leserne å
sende inn sine leserbrev.
Sunnmørsposten var partiavis for Venstre fram til 1977, da avisa frigjorde seg fra partibåndet og ble
”partipolitisk uavhengig, sosialliberal avis”. Avisa har et bankende hjerte for Sunnmøre, og når avisas
meninger på lederplass skal utformes legger vi vekt på det som tjener hele regionens interesser i et lengre
perspektiv. Frihet for det enkelte menneske er ei viktig liberal sak, men friheten skal alltid kombineres
med et sosialt ansvar, og hensyn til svake og forsvarsløse grupper. Alle har ansvar for seg selv, og
samtidig har vi alle ansvar for hverandre.
Hvorfor er vi til? Historia vår oppsummerer på en god måte essensen i presseetikken:
Vi skal sikre ytringsfrihet, få fram ulike synspunkt, sjekke fakta, informere om det som skjer,
avdekke kritikkverdige forhold og verne mennesker mot overgrep og forsømmelser. Selv om format,
teknologi og publiseringsplattformer stadig forandrer seg, så er oppdraget det samme.
Denne artikkelen er også publisert i Polaris Medias redaksjonelle årsrapport for 2012.
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Journalistikken blir bedre
Da Napoleon ble arrestert i 1815 tok det nesten to måneder
før man fikk vite det i USA. I dag blir store nyhetshendelser
rapportert, analysert og debattert i sanntid. Teknologien bærer
journalistikken stadig raskere - og bedre.
Torry Pedersen, sjefredaktør i VG

I året som er gått har lesere og annonsører
med akselererende tempo beveget seg fra papir til
digitale medier. Foreløpig gir det mediebransjen et
inntektsproblem. Men samtidig blir journalistikken
bedre, og når flere enn noen gang. Som kollega
Espen Egil Hansen så treffende sier: " Det blir stadig
vanskeligere å bevare pessimismen".
Jeg har jobbet i mediebransjen i 32 år. I denne
perioden har det i Norge vært tre ekstraordinærere
rettsoppgjør. Dekningen av de tre rettssakene
illustrerer hvor bestandig kjernen i journalistikken er,
men også hvordan teknologien gjør den journalistiske
formidlingen hurtigere. Og hvordan god journalistikk
får flere uttrykksformer og beveger seg fra monolog til dialog.
Da byråsjef i Utenriksdepartementet, Arne Treholt, i 1985 møtte for retten tiltalt for spionasje til
fordel for Sovjetunionen og Irak, dekket VG rettsforhandlingene med utførlige referat ledsaget av
klokkeslett. Den analoge versjonen av «ord for ord» slik det skjer på internett i dag var en stor suksess.
Det journalistiske grepet ga en følelse av tilstedeværelse ingen andre medier leverte. Rettskommentaren
var da som nå helt sentral i dekningen.
Natt til pinseaften, 22. mai 1999, ble Kristian Magnus og Marie Orderud, samt deres datter Anne
Orderud Paust skutt og drept. Fire personer ble dømt for medvirkning til trippeldrapet: Per Orderud
(sønn av Kristian og Marie og Annes bror), Veronica Orderud (Pers kone), Kristin Kirkemo (Veronicas
søster) og Lars Grønnerød (Kristins tidligere kjæreste).
Det ble aldri oppklart hvem som faktisk utførte drapene, og ingen er derfor dømt for selve
drapshandlingen.
Saken var omfattet med en helt unik publikumsinteresse, og da saken kom for retten våren 2001
refererte VG Nett direkte fra rettsforhandlingene. Direkterigget vårt besto av fire-fem stenografer/
sekretærer innleid fra Manpower samt et modererende redaktørledd. «Faktum er at vi var langt forut
for vår tid i 2001. Vi brukte et egenutviklet verktøy allerede den gangen. Siden da er det utviklet en
personifisert tone i direktejournalistikken, i tillegg til utstrakt bruk av sosiale medier kombinert med
leserdialog», sier Christian Brændshøi- redaksjonssjefen som har levd hele sitt journalistiske liv digitalt.
Under rettssaken mot terroristen Anders Behring Breivik ble rettsdekningen tatt til et nytt nivå.
Bilder, TV, ord for ord-referat, dialog med leserne og reaksjonene på saken i sosiale medier kunne
følges i et vindu -VG Direkte. Der rettskommentarene i 2001 var forbeholdt avisen dagen etter, ble de
nå levert i løpet av rettsdagen, og det hele ble kommentert og analysert gjennom 150 timer med direkte
TV-sending.
Kjernen i journalistikken fra disse store rettsforhandlingene er den samme, men tempoet i
formidlingen, allsidigheten i uttrykksformene, og muligheten til å snakke med, og ikke bare til, leserne,
er i dag bedre enn noensinne. Selv om opplagene faller fortsetter verden å gå fremover.
En engelsk versjon av denne artikkelen er også publisert i Schibsted's Annual Editorial Report 2012
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Brennende hjerter for
mennesker og lokalsamfunn
Hvem andre bryr seg om situasjonen for fiskeindustrien pa
Nordkyn om ikke Finnmarken gjør det? Er det noen som tar
grep mot mobbing ved skoler i Sandefjord om ikke Sandefjord
Blad synliggjor marerittet enkelte barn lever under?
Ragnhild Kristine Olsen og Jens Olai Jenssen, prosjektledere for Amedias redaksjonelle årsrapport 2012.

Hvordan kan asylsøker Turan Parwizi og Jon
Jenstad på Sunndalsøra få belyst urimeligheten i en
sykehusregning på nærmere kr. 54 000 etter livreddende
hjelp, om ikke Aura Avis tar saken? Hadde beboerne ved
Borre sykehjem i Horten fått bedre fårikal og sunnere
mat om ikke Gjengangeren hadde fortalt historien om
den elendige retten 87 år gamle Olaf Mathiesen fikk
servert?
Lokale medier lever i tett fellesskap med sine lesere
og fungerer både som lokalsamfunnets vaktbikkjer
når mennesker blir tråkket på eller krenket, og som
forsvarere for lokale og regionale interesser når
pengemakt eller storsamfunnet urettmessig tar seg til
rette. Samfunnsoppdraget handler om å forvalte denne
krevende journalistiske dobbeltrollen på en god måte, og
om at våre medier skal være lokal torgplass for nyheter, kultur, debatt, kjøp og salg, selve limet mellom
mennesker uavhengig av alder, kjønn, økonomi og sosial posisjon. Våre medier tar lokalsamfunnet på
pulsen, i glede og sorg, gjennom oppturer og nedturer, og setter dagsordenen for samtaler i de fleste
norske hjem.
”Brennende hjerter” for mennesker og lokalsamfunn har vi mange av i våre redaksjoner. Men det
er krevende for en liten redaksjon å løfte viktige lokale og regionale saker inn i det rikspolitiske rom.
Finnmarkens redaktør, Kari Karstensen, forteller i sin redaksjonelle samfunnsrapport om hvordan
avisen i en årrekke har satt søkelys på situasjonen for fiskeindustrien på Nordkyn, uten at noe har
skjedd. ”Vi har skrevet om hvordan Røkkeeide Aker Seafoods har brutt plikten til å levere fisk, som
var et krav da selskapet fikk trålerkvoter. Vi har skrevet om filetarbeider Kari Anne Magnessen, som
kjenner på fortvilelsen over ikke å kunne gå på jobb. Vi har skrevet om lokalpolitikere som raser mot
fiskeriministre som ikke griper inn.”
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Først da NRK Brennpunkt tok tak i saken, ble den tatt på alvor. Helt siden fiskeriministeren lovet
innstramming i leveringsplikten i juni, har Finnmarken etterlyst endringene. ”Varslet om endringer
kom i november – tilfeldigvis samme dag som Brennpunkt-programmet skulle gå på lufta og etter at
det var avslørt at Aker bløffet om leveranser og prøvde å legge ned enda flere virksomheter i Finnmark”,
heter det i hennes redegjørelse.
Norske lokalmedier bidrar ofte sterkt til å sette viktige regionale saksfelt på den rikspolitiske
arena uten å bli kreditert for det, slik Finnmarken her opplevde. At lokale redaktører ergrer seg over
at det skjer, er forståelig. Men det betyr ikke at det redaksjonelle gravearbeid som skjer lokalt er
mindre viktig. Det er fortsatt i den store floraen av norske lokalmedier de aller fleste kritikkverdige
forhold i vårt samfunn blir tatt opp. Til tider griper riksmediene ”våre” saker for en dag eller to, og
bringer de inn i nasjonal politisk debatt. På det lokale og regionale plan har våre medier fortsatt størst
gjennomslagskraft. Men i dagens mangfoldige medielandskap blir det stadig mer krevende for lokale
medier å slå inn i det nasjonale offentlige rom, med saker som er viktige for Distrikts-Norge.
Rapportene om samfunnsoppdraget som våre mange mediehus nå har lagt fram, viser at Amedias
redaksjonelle miljøer jobber målbevisst med nyheter og reportasjer om kritikkverdige forhold i egen
kommune eller region. Vi finner historier om syke eldre som ikke får sykehjemsplass, mangelfull
satsing på vei og jernbane, mangel på tiltak for ungdom, hårreisende behandling av asylsøkere eller
svikt og forsømmelser innen skoleetaten. Svært ofte skaper sakene grunnlag for nye vedtak som gir barn
eller voksne en bedre hverdag. Et godt eksempel finner vi i Sandefjord Blad. I fjor høst valgte avisen å
rette søkelyset mot mobbing i skolen. En rekke reportasjer fortalte om to gutter i Sandefjord, ”Per” og
”Even”, som daglig levde i en hverdag preget av frykt og trakassering, og om skolens mangelfulle tiltak.
Guttene måtte etter hvert bytte skole. Reportasjene vakte stor oppstandelse lokalt. Fylkesmannen gikk
inn i saksfeltet, og kom nylig med en knusende rapport mot skolen og Sandefjord kommune. Som må fa
konsekvenser både for guttene og etatens jobbing mot mobbing.
Eksemplene er mange, og flere av dem finnes i Amedias redaksjonelle årsrapport.
En stor flora av nye kanaler og sosiale møteplasser til tross: Lokale medier er fortsatt de desidert
viktigste kanaler for nyheter, debatt, kultur og sport. Kulturdekningen står helt sentralt i vår dekning.
Ingen andre enn lokalavisen eller nettstedet reflekterer bredden i det lokale kulturliv. Lokal sport har
tradisjonelt vært et kjerneområde i vår dekning. Her blir oppturene og nedturene innen fotball og
annen idrett brettet ut, gjerne spissformulert med store overskrifter. Slik sportsinteresserte lesere vil ha
stoffet presentert.
Dagens lesere og brukere har fortsatt sterk tillit til lokale medier, selv om de også er kritiske.
Framtidas lesere og brukere blir mindre lojale, og trolig mer kritiske. De vil stille enda strengere krav
til journalistikken, om at den skal engasjere, ha nytteverdi og kvalitet. Men også medienes åpenhet,
vår evne til å inkludere alle i lokalsamfunnet, blir utfordret. Lokale medier fungerer som grasrotas
offentlige rom. Det har aldri vært så lett å komme til orde som i dag. Men er det lettere å bli hørt? I et
kaos av ytringer, meninger og innspill ligger det en stor redaksjonell utfordring som handler om å skille
det relevante og viktige fra tøv og uvesentligheter. Og ikke minst å gi lesere og brukere helhetsinnblikk,
kunnskap om hva som skjer, gjennom stoff som engasjerer og bidrar til å vitalisere lokalsamfunnet.
Dette er en redigert versjon av en lengre artikkel de to har skrevet i Amedias redaksjonelle årsrapport 2012.
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INNSYNSRAPPORT 2012
Innsyn i rettspleien står naturlig nok sentralt når innsynsåret
2012 skal oppsummeres – og ikke bare på grunn av 22. julirettssaken.
Utarbeidet av Arne Jensen, assisterende generalsekretær, Norsk Redaktørforening

Selv om rettspleien var det området hvor det kanskje var mest debatt rundt spørsmål om åpenhet,
innsyn og adgangen til formidling og gjengivelse i 2012, skjedde det ting også på andre områder. I dette
kapittelet gjennomgår vi noen av de viktigste sakene.

22. juli-rettssaken
Hovedforhandlingen i saken mot Anders Behring Breivik ble en historisk rettssak. Ikke bare på
grunn av dens helt spesielle og gruoppvekkende innhold, men også fordi det aldri tidligere har vært så
omfattende direkte kringkasting fra en rettssak i Norge. Utgangspunktet i norsk rett (domstollovens
§131a) er at fotografering og opptak for radio eller fjernsyn er forbudt under hovedforhandlingene i
norske strafferettssaker. I tillegg er det forbudt å fotografere siktede eller domfelte uten samtykke fra
vedkommende, også før retten settes og etter at retten er hevet, så lenge vedkommende oppholder seg i
rettsbygningen eller er på vei til eller fra denne.
I forkant av hovedforhandlingen hadde Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Presseforbund (NP),
på vegne av alle medier, sendt en omfattende søknad om unntak fra disse bestemmelsene. Fotografering
og filming av den tiltalte før og etter rettsmøtet var formelt sett i denne saken ikke noe problem, i og
med at Behring Breivik ga klart uttrykk for at han ikke motsatte seg dette. Retten gikk imidlertid også
ganske langt i å tillate direkte overføring mens forhandlingene pågikk. Det innebar blant annet direkte
kringkasting av åpningen av rettssaken, opplesning av tiltalebeslutningen. Aktoratets og forsvarets
innledende prosedyrer (med visse unntak), forklaringene til en del av de profesjonelle vitnene,
avslutningsprosedyrene og opplesningen av dommen kunne også kringkastes. Tre viktige unntak ble
gjort.
•
•
•

Det ble ikke gitt tillatelse til overføring av Behring Breiviks forklaring.
Enkelte av de sakkyndige og profesjonelle vitnenes forklaringer ble ikke kringkastet.
Det ble ikke gitt tillatelse til overføring av forklaringene til overlevende og etterlatte.

Det siste hadde medieorganisasjonene selv tatt høyde for i sin søknad, og hadde kun bedt om adgang
til kringkasting i de tilfeller hvor vedkommende overlevende eller etterlatte selv ga uttrykkelig tillatelse
til dette. Selv ikke dette ønsket ble imidlertid etterkommet av retten, blant annet med henvisning
til at det ville være vanskelig for de nevnte aktørene på forhånd å vurdere virkningene av at deres
forklaringer ble kringkastet.
Når det gjaldt Behring Breiviks forklaring, valgte NR og NP å anke tingrettens beslutning til
lagmannsretten og senere til Høyesterett. Som kjent fikk ikke mediene medhold på dette punktet, men
spørsmålet vakte omfattende debatt i ulike sammenhenger.
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Interessen for 22.julirettssaken var enorm. Her fra rettssal 250 i Oslo tinghus.

(Foto: NTBScanpix)

I tillegg til spørsmålet om kringkasting av tiltaltes forklaring, førte også flere andre problemstillinger
knyttet til formidling fra rettssalen til ulike rettslige prosesser og avklaringer. Det gjaldt blant annet
spørsmålet om kringkasting av de profesjonelle vitnene, samt spørsmålet om kringkasting av Behring
Breiviks kommentarer til ulike vitneforklaringer. I og med at forklaringene fra de overlevende
og etterlatte ikke ble kringkastet, ble det argumentert med at heller ikke Breiviks forklaring og
kommentarer til de overlevende og etterlattes forklaringer kunne kringkastes. Retten bygget her på
hensynet til kontradiksjonsprinsippet, også hva gjaldt den offentlige formidlingen fra rettssalen, men
også på hensynet til de overlevende og etterlatte, og til at deler av Behring Breiviks kommentarer kunne
fremstå som særlig støtende.
Resultatet var at også forklaringene fra en rekke vitner, blant annet helsepersonell på Dikemark, og
et utvalg av de sakkyndige, ble nektet kringkastet.
Hele rettsforhandlingene ble for øvrig gjenstand for opptak for oppbevaring i Riksarkivet, klausulert
for 60 år, etter avtale mellom Oslo tingrett og NRK. Det var også NRK som sto for gjennomføringen av
kringkastingen, via en pool-ordning hvor alle medier kunne hekte seg på.
Viktig er det å minne om at begrensningene på adgangen til kringkasting ellers ikke la noen
begrensninger på muligheten for å rapportere hva som ble sagt og forklart og hva som ellers skjedde
underveis i saken. Ett unntak ble gjort, og det gjaldt opplysninger om Behring Breiviks mor. Der fattet
retten følgende beslutning:
”Retten har nedlagt referatforbud om dokumenter, spørsmål og svar som gjelder Anders Behring
Breiviks mor sin omsorgsevne og helsesituasjon.
Referatforbudet gjelder også dokumenter fra barnevernssaken og fra Statens senter for barne- og
ungdomspsykiatri.”
Dekningen av saken var for øvrig massiv, og innebar at flere mediehus tok nye skritt i retning av helt
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nye og kombinerte formidlingsformer – kombinasjoner av direkte overføring fra rettssalen, studio med
ekspertkommentatorer, bruk av web-tv, cover-it-live-dekning med ord-for-ord-referater, blogger og
kommentarfelter.
De fleste rettslige kjennelsene om kringkasting fra 22.-julirettssaken finner du ved å gå inn på www.
nored.no og deretter til ”Domsarkiv” i menyen til venstre. Klikk på ”Dommer 2012”.

Øygard-saken
Straffesaken mot den tidligere ordføreren i Vågå kommune i Oppland, Rune Øygard, ble også en
spesiell sak hva gjelder åpenhet, da primært ikke med hensyn til kringkasting, men med hensyn til
referatadgang. Øygard sto tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente. Øygard ble funnet
skyldig i Sør-Gudrbandsdal tingrett (ankesaken pågår i Eidsivating lagmannsrett i skrivende stund).
Det skjellsettende i denne saken var at fornærmede, altså den unge jenta, ønsket offentlighet rundt
saken, og derfor ville tillate referatadgang.
Tiltalte fremmet begjæring om referatforbud for forklaringene til ham selv, hans kone og
fornærmede. Begjæringen ble ikke tatt til følge.
Senere under rettsaken avsa retten en beslutning som la begrensninger på medienes adgang til å
filme og intervjue aktører og andre i rettslokalet, også utenom selve forhandlingene. Etter protester fra
flere medier, lempet retten noe på restriksjonene, og det ble inngått en form for ”kompromiss” med de
tilstedeværende mediene.

Innsyn i rettspleien for øvrig
I likhet med 2011, fikk mediene også i 2012 gjennomslag i en rekke klagesaker hva gjelder adgang til
å referere fra rettsmøter og dommer.
Norsk Redaktørforening anket en beslutning fra Sandefjord tingrett om lukkede dører og
referatforbud i en seksuallovbrudd-sak inn for Agder lagmannsrett. Tingretten hadde nedlagt forbud
mot gjengivelse av dommen, med unntak av selve slutningen. Lagmannsretten ga tillatelse til gjengivelse
av dommen – i anonymisert form.
Journalist Andreas Nomeland i Trønder-Avisa fikk etter klage (delvis) opphevet forbudet mot
gjengivelse av en rekke fengslingskjennelser i en straffesak mot en rekke medlemmer av Hells Angels,
etter at Inn-Trøndelag tingrett delvis omgjorde sin egen beslutning.
Romsdals Budstikke fikk opphevet en kjennelse om lukkede dører i forbindelse med en
sedelighetssak. Romsdal tingrett opprettholdt likevel referatforbudet.
Fædrelandsvennen fikk i Agder lagmannsrett medhold i at en kjennelse fra Kristiansand tingrett
om å oppheve adgangen til gjengivelse av en fengslingskjennelse måtte oppheves. Selve saken gjaldt en
tiltale for drap.
Fædrelandsvennen fikk også – i Kristiansand tingrett – medhold i sine anførsler om at et
fengslingsmøte i en annen drapssak ikke skulle føres for lukkede dører, slik aktoratet hadde fremmet
begjæring om.
I en tredje klagesak vant imidlertid ikke Fædrelandsvennen frem. De påklaget forbudet mot
gjengivelse av to fengslingskjennelser i en tredje drapssak. Saken gikk helt til Høysteretts ankeutvalg,
som avviste ankene.
Haugesunds Avis fikk i Høyesterett medhold i at Gulating lagmannsretts forbud mot gjengivelse av
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en voldtektsdom måtte oppheves. Høyesrett slo fast at dommen kan gjengis i anonymisert form.
Og endelig – i det litt mindre dramatiske hjørnet – fikk Dagens Næringsliv Oslo tingretts
kjennelse for innsyn i stevning, tilsvar og prosesskriv i et sivilt søksmål fra Canal Digital mot
Kulturdepartementet.
Flere av disse rettslige kjennelsene finner du på nored.no – ”Domsarkiv” –
”Dommer 2012”. De øvrige kjennelsene er tilgjengelige i NRs sekretariat.

Faksimile fra Dagens Næringsliv 23. oktober i fjor. I Oslo tingrett fikk DN innsyn i en rekke rettsdokumenter i forbindelse med behandlingen av saken.

Åpne dører i kontrollutvalg og kommunale foretak
Blant de mest gledelige begivenheter på innsynsområdet i 2012 var at Stortinget i desember vedtok
å endre reglene i kommuneloven, slik at møtene i kontrollutvalgene og de kommunale foretakene som
hovedregel nå skal gå for åpne dører. Derimot fikk ikke medieorganisasjonene gjennomslag for at det
samme prinsippet burde innføres også for de Interkommunale selskapene. Les mer om saken her:
nored.no/Redaktoernyheter/Kontrollutvalg-og-kommunale-foretak-aapnes

Oslo og Bergen må offentliggjøre byrådsdokumenter
De parlamentarisk styrte kommunene Oslo og Bergen har lenge holdt seg med en praksis hvor de
såkalte byrådskonferansene ikke regnes som møter i kommunelovens forstand, og hvor dokumentene
til disse møtene heller ikke blir offentlig tilgjengelig før etter at møtene er avviklet. Etter klage fra
Kommunal Rapport, slo Sivilombudsmannen fast at dette er lovstridig. Ombudsmannen konkluderte:
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«Praksis for byrådet i [Bergen/Oslo] kommune er at saksfremlegg med vedlegg og sakslister
unntas offentlighet frem til byrådskonferansen har vedtatt innstilling i saker hvor byrådet er delegert
avgjørelsesmyndighet, og frem til byrådsmøtet har vedtatt innstilling i saker hvor byrådet innstiller for
bystyret. Jeg har kommet til at denne praksisen er i strid med reglene i offentlighetsloven.»
Her kan du lese mer om saken:
offentlighet.no/Nyhetsarkiv/2012/Lovstridig-saksbehandling-i-Bergen-og-Oslo

Oslo byråd (fra venstre): Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V), Byråd for finans, Kristin Vinje (H), Byråd for
eldre, Aud Kvalbein (KrF), Byrådsleder, Stian Berger Røsland (H), Byråd for helse og sosiale tjenester, Anniken Hauglie (H), Byråd for kunnskap og utdanning, Torger
Ødegaard (H) og Byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (V).

(Foto: Terje Heiestad/Millimeterpress)

Fikk åpnet kraftselskap
Selv etter at Gudbrandsdølen Dagningen to ganger hadde fått medhold hos Fylkesmannen
i Hedmark om at Eidsiva Energi var omfattet av offentleglova, og dermed måtte føre offentlig
postjournal, nektet selskapet å etterkomme kravet. Da tok GD skrittet fullt ut og tok ut søksmål,
med krav om dagbøter. Før saken kom til rettslig behandling ga selskapet etter. Les mer om
saken her:
nored.no/Redaktoernyheter/GD-vant-mot-Eidsiva-Energi

Fulltekstdokumenter på nettet?
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) presenterte i november en rapport hvor de
går inn for fulltekstpublisering av offentlige dokumenter som hovedregel – slik en del
kommuner allerede praktiserer det. I januar ble det også avholdt et møte mellom Difi og
medieorganisasjonene om saken. Rapporten er nå til vurdering i Forbruker,- administrasjonsog fornyingsdepartementet (FAD), men det er trolig tvilsomt om Difi (og mediene) får
gjennomslag for sitt syn. Les mer om saken her:
www.nored.no/Redaktoernyheter/Moete-om-fulltektspublisering
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Skuffende om gjenopptakelseskommisjonen
I desember 2010 nedsatte Justisdepartementet en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvordan
Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker fungerer. Forholdet til allmennheten var et av punktene
i gruppens mandat, og NR var blant dem som på et tidlig tidspunkt spilte inn noen synspunkter til
arbeidet. Gruppen avga sin rapport i juni 2012. Skuffelsen var stor da det etter medieorganisasjonenes
mening ikke var foretatt noen grep i retning av å bedre innsynet i kommisjonens arbeid.

Gjenopptakelseskommisjonen følger med, men er ikke så interesserte i å la allmennheten få innsyn i hva som foregår innad i kommisjonen.
(Foto: torgersensaken.no)

NR skrev i sin høringsuttalelse i desember 2012 blant annet:
"Etter vårt syn har ikke arbeidsgruppen evnet å bringe konsistens og klarhet inn i vurderingene av
åpenhet rundt kommisjonens arbeid. Rapportens drøftinger bærer preg av det vi oppfatter som til dels
motstridende argumentasjon, overraskende tolkninger hva gjelder sammenhengen i lovverket, og det vi vil
kalle nærmest gammelmodige vurderinger av hensyn som taler for og mot åpenhet og innsyn".
Les mer om saken her:
www.nored.no/Redaktoernyheter/Vil-aapne-Gjenopptakelseskommisjonen

Åpne møter i Norsk kulturråd
Blant de små, men hyggelig overraskelser som 2012 bød på, var opplysningen om at Norsk Kulturråd
har åpnet sine møter. I forbindelse med en høringsuttalelse til ny lov om Norsk Kulturråd, fremmet
Norsk Redaktørforening forslag om at det burde slås fast i loven at rådets møter som hovedregel skal gå
for åpne dører, og at unntak bare kan gjøres etter de samme bestemmelser som for folkevalgte organer
i kommunene (kommunelovens § 31). Det var derfor med en viss forbauselse NR, fra rådets sekretariat,
ble orientert om at rådet praktiserer åpne møter som hovedregel, men at møtene lukkes i visse saker. NR
har uansett, i en tilleggsuttalelse, presisert at vi likevel mener det er fornuftig å lovfeste prinsippet, slik
at dette ikke blir opp til rådets skiftende ”regimer”.
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Norsk Kulturråd praktiserer åpne møter som hovedregel, men etter egen, fri vilje. NR vil lovfeste reglene, for ikke å la det bli tilfeldigheter som avgjør.
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JURIDISK ÅRSRAPPORT 2012
Av de rettsprosessene som angår medienes publisistiske
virksomhet handlet mye om rettsvesenet i 2012. Krenkelsessakene
er, om ikke fraværende, så i det minste svært få.
Utarbeidet av Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening

De sakene som gjelder innsyn i rettspleien, blant annet 22.juli-rettssaken og Øygard-saken er behandlet
i kapittel 4 Innsynsrapport for 2012. I dette kapittelet ser vi på krenkelsessaker, opphavsrettsaker,
kildevernsaker – og en sak om tilsvar etter straffelovens § 430.

Nye krenkelsessaker i 2012
De ble kun igangsatt to nye krenkelsessaker i 2012, hvorav den ene materialiserte seg i et krav om
midlertidig forføyning.
Den ene saken gjaldt et søksmål mot Dagsavisen (strengt tatt ble stevningen sendt i desember 2011, men
vi har registrert den først i 2012). Personalutleiefirmaet Asor gikk til sak med bakgrunn i en rekke artikler
publisert i Dagsavisen i 2008 og 2009. Firmaet hevdet at det ble fremsatt flere rettsstridig ærekrenkende
beskyldninger i artiklene, og krevde erstatning. Før saken kom til full behandling i Oslo tingrett leverte
imidlertid partene felles prosesskriv, hvor det fremgår at partene begjærer saken hevet og at saksøker (Asor)
frafaller så vel søksmålet som kravet om saksomkostninger.
Den andre saken gjaldt et krav om midlertidig forføyning mot TV Norge. Pårørende til to av de tre som
omkom under seilbåten ”Berserks” ekspedisjon mot Sydpolen i februar 2011 krevde at deler av TV Norges
serie ”Berserk mot Sydpolen” måtte stanses. Kravet var forankret i åndsverklovens §45c (retten til eget bilde).
Saksøkerne viste til ”den sjelelige lidelse som naturlig vil følge av krenkende utnyttelse av avdødes navn
og bilder”. Verken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett fant imidlertid at den belastningen som de
pårørende eventuelt ville oppleve som følge av tv-serien ga grunnlag for å konstatere at det ville foreligge en
”irreversibel skade”, slik kravet til midlertidige forføyninger er formulert. Kravet ble derfor avvist.
Kjennelsen finnes på nored.no – Domsarkiv – Dommer 2012.

TV-serien ”Berserk mot Sydpolen” ble

forsøkt stanset i siste sekund, men verken
tingretten eller lagmannsretten ville gå

med på kravet om midlertidig forføyning.
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Bot til DN-journalist
En journalist i Dagens Næringsliv ble i tingretten pålagt å forklare seg om sin kontakt med tiltalte
i en sak om innsidehandel. Tiltalte bekreftet at det var han som var avsender av et brev per telefaks
til journalisten, og at de også hadde hatt en telefonsamtale i etterkant. Journalisten nektet likevel å
bekrefte tiltaltes opplysninger. Journalisten anket kjennelsen. Saken ble pådømt i tingretten uten at
spørsmålet om vitneplikt var avklart. Spørsmålet om vitneplikt ble avklart i Høyesterett i september
2011, som under dissens 3-2 forkastet anken fra journalisten. Etter Høyesteretts kjennelse besluttet
lagmannsretten å pålegge vitneplikt. Da journalisten fortsatt nektet ble hun ilagt en rettergangsbot på
30.000 kroner. Det skjedde i forbindelse med behandlingen av anken fra tiltalte. Rettergangsboten er for
øvrig brakt inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.
Høyesteretts kjennelse (IJ-nr 2011-02) finnes her:
nored.no/Dokumentarkiv/Domsarkiv/Dommer-2011

Per Danielsen mot Kapital – igjen
Kanskje ikke så uventet ble det også i 2012 avsagt en rettslig kjennelse i en strid mellom advokat Per
Danielsen og bladet Kapital og redaktør Trygve Hegnar. Saken hadde sitt utspring helt tilbake i 2010,
da Hegnar og Kapital, på bakgrunn av en artikkel i Verdens Gang, skrev en kommentar om advokat
Danielsen. Danielsen sendte et tilsvar til Kapital, et tilsvar som Hegnar nektet å ta inn. Danielsen mente
Kapital var forpliktet til dette, etter straffelovens §430 om rett til imøtegåelse av faktiske beskyldninger.
Lagmannsretten kom imidlertid til at tilsvaret også omtalte forhold som ikke var tatt opp i den
kommentaren han ville imøtegå, og at Kapital derfor ikke var pliktig til å ta inn tilsvaret. Høyesteretts
ankeutvalg avviste anken dit.
Lagmannsrettens kjennelse (IJ-nr 2010-03) finner her:
nored.no/Dokumentarkiv/Domsarkiv/Dommer-2012

Startskuddet for striden: VGs artikkel 21. desember 2009.
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Fotograf vant – men tapte
En fotograf tok bilder for bladet Costume (Bonnier) i forbindelse med en større sak om modellen og
skuespilleren Jenny Skavlan. På forespørsel ga Costume også Verdens Gang tilgang til bildene, som ble
brukt til et to-sidig oppslag i avisen. Det skjedde uten at fotografen ble kontaktet. Fotografen gikk til
søksmål mot Costume, med krav om 150.000 kroner i kompensasjon. Oslo tingrett mente imidlertid
at hans reelle tap var rundt 10.000 kroner, noe han også var tilbudt som forlik. På dette grunnlaget ble
saksøker dømt i 2011 til å betale Bonniers saksomkostninger på drøyt 100.000 kroner. Saken ble anket
til lagmannsretten, som i 2012 kom til samme resultat som tingretten. I tillegg påløp ytterligere 140.000
kroner i saksomkostninger for Bonnier som fotografen må dekke.

Erstatning for bruk av bilder av savnet
En av de mer spesielle sakene i 2012 var stevningene som ektemannen og svigermoren til den
savnede Dung Tran Larsen fra Bergen tok ut mot en rekke norske medier, deriblant Dagbladet, VG,
TV2, NRK og Bergensavisen. Dung Tran Larsen har vært savnet siden juli 2007. I forbindelse med
at hun ble meldt savnet fikk mediene tilgang til ulike bilder av henne, også bilder fra ektemannen
og svigermoren. Da både ektemannen og svigermoren en periode var siktet for å tatt livet av Dung
Tran Larsen, fortsatte mediene å bruke de samme bildene. De nevnte pårørende gikk til søksmål
med påstand om urettmessig bruk av bildene, og med henvisning til åndsverkloven. Det ble krevet
erstatning på flere tusen kroner for hver gang bildene var brukt utover det som saksøkerne mente det
uttrykkelig var gitt samtykke til. VG inngikk utenomrettslig forlik med de pårørende. For Dagbladet
ble saken rettslig forlikt. Her ble pengekravet frafalt, mot at Dagbladet gikk med på visse begrensninger
i bruken av bildene. Saken mot Bergensavisen ble ført for Bergen tingrett, hvor det var fremmet krav
om erstatning og oppreisning på til sammen 1,7 millioner kroner. Tingretten frifant Bergensavisen,
som i tillegg ble tilkjent saksomkostninger på 200.000 kroner. Avgjørelsen legger avgjørende vekt på
betydningen av at mediene kan publisere bilder i en sak som kan bidra til opplysning av forsvinningen.
Dommen (IJ-nr 2012-28) finnes her:
nored.no/Dokumentarkiv/Domsarkiv/Dommer-2012

Erstatning for «stjålet» bilde
Til slutt nevner vi at Gatemagasinet Asfalt og en av magasinets fotografer ble tilkjent totalt 15.000
kroner i erstatning fra Lokalavisen AS, for ulovlig bruk av et bilde som sto i Gatemagasinet. Dommen
ble avsagt som uteblivelsesdom.
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MEDIEETISK ÅRSRAPPORT 2012
Rekordmange klager, rekordmange behandlede saker, men
antall uttalelser omtrent på samme nivå som de siste årene.
Stadig flere PFU-klager ender med «forenklet» saksbehandling.
Utarbeidet av Nils E. Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

•

•

•

•

•

Dette er de medieetiske hovedtrekkene fra 2012:
Antall etiske klagesaker innsendt til Pressens Faglige Utvalg (PFU) nådde en ny topp i 2012 (357).
Antall behandlede klager nådde en enda høyere topp, med hele 374 saker. Det er 35 flere saker enn i
2011.
Avgitte uttalelser fra PFU er imidlertid mer konstant. Antallet stoppet på 148 uttalelser, og dette
nivået har vært ganske jevnt siden 2004. Klagerne fikk medhold i 67 av sakene (48 prosent) og dette
prosenttallet har vært høyere kun to ganger tidligere i tiden etter 2000.
Antall brudd for manglende samtidig imøtegåelse (4.14) kom ikke øverst på brudd-statistikken
i 2012. Det er likevel en fattig trøst når rankingen toppes av brudd på punkt 3.2 om krav til
kildekritikk og kildekontroll, og antall brudd var så høyt som henholdsvis 25 og 23.
Av positive ting fra etikk-året 2012 er det verdt å trekke frem at antall klager og fellelser på
barneparagrafen 4.8 er gått sterkt ned og at det fortsatt er svært få fellelser på omtale av selvmord,
identifisering, omtale av privatliv, forhåndsdom og om skjulte metoder.
Antall klager som ikke får ordinær klagebehandling fordi medienes frifinnes gjennom forenklet
behandling, har økt sterkt de siste to år.
Antall klager til et høyere nivå:

År

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Innkomne klager

202

216

207

183

267

253

255

314

268

292

284

354

357

Behandlet

222

216

188

179

261

261

247

294

277

285

291

339

374

Antall uttalelser

132

134

123

113

155

146

134

165

130

129

145

151

148

BRUDD

52

48

41

55

64

48

49

75

57

51

50

57

62

KRITIKK

7

7

10

7

7

16

6

6

3

10

13

10

9

IKKE BRUDD

72

79

72

51

84

82

79

84

70

68

82

84

77

Forenkltet ”fri”

23

31

21

29

41

53

56

66

71

77

67

109

117

Minnelig/trukket

34

30

31

24

36

32

35

40

49

48

48

39

55

Avvist/henlagt

33

21

12

13

29

30

22

23

27

31

31

40

54

Tabell 1: Klager mottatt i PFU 2012, behandlede og delt på resultat. Fullstendig statistikk med noter på www.presse.no
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”Den lange linjen” med økning i antall klagesaker, som vi har omtalt i tidligere rapporter, holdt seg
også i 2012, selv om pendelen antakelig nå har gått opp fra mellom 200 og 300, til mellom 300 og 400.
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 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, og det skyldes i det alt vesentlige at mediene er ”friet” med grunnlag i forenklet behandling. Klager
og frifinnelsene blir uansett lagt fram for PFU, 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.

Kildearbeidet for dårlig
Oversikten over hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten som oftest er blitt felt i PFU i fjoråret, har de
samme tre gjengangerne på topp som vi har hatt i svært mange år: Samtidig imøtegåelse, kildekontroll
og kildekritikk og saklighet og omtanke.

Vær Varsom-plakatens punkt:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nett

Kildekontroll, kildekritikkk (VVP 3.2)

14

10

17

14

15

6

16

25

= 22

Samtidig imøtegåelse (4.14)

11

15

20

18

23

15

26

23

= 28

Saklighet og omtanke (4.1)

19

9

19

12

6

13

10

10

= 13

Titler som går for langt (4.4)

3

7

13

9

6

9

4

7

=4

Tekstreklameplakaten

1

1

1

0

4

2

0

5

=3

Privatliv (4.3)

8

3

5

1

5

6

2

4

=7

Virkning på ofre mv (4.3)

3

5

4

0

4

3

4

4

=9

Identifisering (4.3)

6

7

4

3

9

4

4

4

=5

Nettdebatt mv (4.17)

0

0

4

2

1

0

4

0

> = 11

06-12

Tabell 2: Tallene er i hovedsak hentet fra PFUs hovedstatistikk på Norsk Presseforbunds hjemmesider. Tabellen er supplert med en kolonne helt til
høyre for brudd i nett-publikasjoner etter de samme punkter i årene etter 2006, samt den nederste markerte raden for fellelser etter retningslinjen
for nettdebatter i VV-plakaten punkt 4.7. Det totale antall brudd etter at punktet kom inn i plakaten er 13.

Det som ellers er mest å merke seg ved bruddstatistikken for 2012 er hele fem brudd på
Tekstreklameplakaten. Delvis har det sammenheng med at både Norsk Presseforbund og Norsk
Redaktørforening har satt et sterkere søkelys på tekstreklamespørsmål siste året. NR har hatt et eget
utvalg i arbeid med å se på økt tekstreklamepress som følge av digital utvikling. I den forbindelse
er en delvis revisjon av retningslinjene i plakaten under arbeid, og i skrivende stund på høring i
grunnorganisasjonene.
NPs generalsekretær har samtidig aktivisert et referanseutvalg for tekstreklame, som et ledd i
økt oppmerksomhet på området. I fjor brukte generalsekretæren sin initiativrett til å klage inn to
forhold til PFU, og begge gjaldt nett-publiseringer. Det fremgår av kolonnen helt til høyre at så langt er
nettpubliseringer bare felt tre ganger for tekstreklame siden 2005. Ved siden av de to tilfellene i 2012,
gjaldt det en initiativklage mot Nettavisen i 2009.
Antall klager mot tekstreklame er ikke høyt. De klagene PFU har fått etter år 2000 fordeler seg
med omkring 15 klager kommet fra mediemiljøet selv og like mange fra private, fra interessegrupper
eller konkurrenter til mediet eller til den som eventuelt har fått fordel av reklamen. I tillegg har NPs
generalsekretær brukt sin initiativrett til å klage på tekstreklamesaker fire ganger. Det er gitt signaler fra
NP-styret om at dette bør skje oftere i tekstreklamesaker.
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Ringerikes Blad ble felt etter punkt 2.6 i Vær Varsom-plakaten (PFU-sak 2012/194)

Det offentlige fikk oftest medhold
Også for 2012 har vi gjort en analyse av hvem som klager og hvem som får medhold i sine klager.
Sammenligner vi med de to foregående årene som vi har gjort samme analyse, er den største og mest
markerte endring at myndigheter har fått oftere medhold og nå er den klagegruppe som oftest får
medhold i PFU. De viktigste endringer er:
• Myndigheter (som inkluderer offentlige institusjoner og virksomheter) har fått medhold i 62 prosent
av tilfellene. Prosenten for medhold for gruppen har økt sterkt, fra 33 prosent i 2010 og 44 prosent i
2011.
• Antall klager fra privatpersoner har økt, mens antall klager fra institusjoner har gått ned.
Nedgangen her gjelder særlig klager fra bedrifter, mens antall myndighetsklager har økt noe.
• Den gruppen som vi kaller ”vanlige folk” fikk oftest medhold i fjor, mens det i 2011 var aktørene
som fikk oftest medhold i gruppen privatpersoner.

Klagetyper

Personer

Institusjoner etc

I alt 1

”Vanlige folk”

Aktører

Bedrift

Organisasjon

Myndighet

Antall klager

42

44

22

13

24

145

Medhold

21

16

10

5

15

67

Ikke medhold

21

28

12

8

9

78

I prosent

50/50

36/64

45/55

38/62

62/28

1) Antall klager er noe lavere enn i hovedstatistikken fra PFU. Tellingen er utført av NR-sekretariatet og bygger på alle uttalelser lagt ut i PFU-basen på Internett.

Tabell 3: Inndelingen av klagere i typegrupper er gjort ved å fordele klagerne i første omgang inn i personklagere og institusjoner. Personklagere er fordelt på det vi kaller
”vanlige folk” og aktører. De ”vanlige” 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.
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Årets analyse kan altså tyde på at redaksjonene oftest gjør etiske feil i saker som gjelder offentlige
virksomheter eller myndigheter.
Det er ellers en trend de to siste årene at antall klager fra personer øker, mens grupper institusjoner
(bedrifter, organisasjoner og myndighet/offentlige virksomheter) har en fallende tendens. Klagene fra
personer siste tre år er gått fra 75, via 82 til 86, mens institusjonsklagene fra falt fra 70, via 65 til 59.
Tendensen fra 2011 med at antall klager fra personer er økende, har altså fortsatt i 2012. En eller flere
personer sto for vel 59 prosent av PFU-klagene i 2012.
Som i fjor viser også tallene at selv om antall klager fra institusjoner går ned, så får de oftere
medhold. Utviklingen her er gått fra 35 prosent medhold i 2010, til 44 i 2011 og 51 prosent medhold
i 2012. Tilsvarende utvikling for persongruppen går motsatt vei, fra 50 prosent medhold i 2010, via
44 prosent medhold i 2011 og til 43 prosent medhold i fjor. Ser vi nærmere på persongruppen, så får
”vanlige folk” i stor grad medhold i sine klager. Prosentandel medhold var oppe i 55 i 2010, sank til 44
i 2011 og er økt igjen til 50 i 2012. Gruppen aktører falt fra 50 prosent medhold i 2011 til 36 prosent i
2012.

Imøtegåelsens forbannelse
For tredje gang i historien har antall fellelser etter punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse passert
20-tallet. I fjor ble det 23, som bare er marginalt mindre enn rekordtallet på 26 fellelser året før. Det
gjør det ikke noe bedre at dette punktet i 2012 er overgått av punktet om kildesjekk og kildekritikk.
Til overmål er også halvparten av de redaksjonene som er felt på grunn av manglende samtidig
imøtegåelse, også felt etter punkt 3.2 om kildearbeid.
NRs styre har tatt flere initiativ for å få redaksjonene til å arbeide mer bevisst med dette problemet.
På landsmøtet 2013 legges det fram en særlig handlingsplan med tanke på å forbedre kildearbeidet på
dette punktet.

PFU-klager på punkt 4.14

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Antall avgitte uttalelser 1

125

162

126

122

141

147

145

Antall klager etter 4.14

30

32

38

43

75

53

45

Antall brudd

12

17

18

23

13

24

22

Antall kritikk

2

0

0

0

12

2

1

Sum fellelser

14

17

18

23

15

26

23

1) Tabell 4 bygger på PFUs hovedstatistikk.

Det fremgår av tabellen at antall klager og fellelser etter 4.14 er noenlunde på samme nivå i 2012 som
året før, mens det i 2010 var et markert høyere antall klager – og langt færre som fikk medhold.
Ved en nærmere gjennomgåelse av klagesakene etter 4.14 for året 2011, konstaterte vi at dette er
”proffenes klagepunkt”. Det er svært få ”vanlige folk” som klager på dette punktet. Derimot er det
flere aktører, og først og fremst institusjonsklagere, som er klagere. I 2012 er det særlig myndigheter
og offentlige virksomheter som har sendt klager på manglende tilbud om samtidig imøtegåelse – og
de fleste av dem fikk medhold. Klagene fra institusjoner fikk medhold i 60 prosent av tilfellene, mens
klagene fra personer under ett fikk medhold i 40 prosent. Det vi har kalt vanlige folk vant fram i to av
seks saker.
Klagetyper

Personer

Institusjoner etc

I alt 1

”Vanlige folk”

Aktører

Bedrift

Organisasjon

Myndighet

Antall klager

6

14

5

7

13

45

Medhold

2

6

3

3

9

23

Ikke medhold

4

8

2

4

4

22

I prosent

33/67

43/57

55/45

43/57

69/31

50/50
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Fortsatt er det slik at mange av redaksjonene som er felt ikke innser at de publiserer sterke faktabeskyldninger, og derfor heller ikke har forsøkt å innhente samtidig imøtegåelse. Det gjelder for 13 av
de 23 fellelsene i 2012. Det er altså aktsomheten eller beredskapen i forhold til det som publiseres som er
for dårlig, med forbehold for at noen redaksjoner ikke helt forstår hva kravet i punkt 4.14 innebærer. I
to av klagesakene har utvalget minnet om at samtidig imøtegåelse skal innhentes, selv om klageren har
vært anonymisert i omtalen. Utvalget har også minnet om at kravet gjelder – som hovedregel – for alle
sjangre, også for ledere, kommentarer og innlegg fra publikum.
I litt under halvparten av de sakene som har endt med fellelse har redaksjonen forsøkt å innhente
imøtegåelse, men PFU vurderer det slik at de ikke har gjort det på en fullgod måte. I de fleste av disse
tilfellene gjelder det at man ikke har forelagt klageren de fullstendige og hele beskyldninger. I fire saker
har utvalget hatt kritiske synspunkter på stramme tidsrammer: En redaksjon (som likevel ble frikjent)
ble minnet om at svarfrister både må vurderes i forhold til sakens omfang, kompleksitet og tid på
døgnet, en redaksjon er felt fordi én dags svarfrist per epost ikke er godt nok, en redaksjon er felt fordi
man brukte for kort tid (en time) på å få kontakt med klager og endelig er en redaksjon felt for ikke å
ha gjort tilstrekkelige anstrengelser for å få kontakt med klageren. Det er også påpekt i flere av sakene
at redaksjonen selv må dokumentere hvilke forsøk som gjøres. Lykkes man ikke, og likevel publiserer
fordi man mener at saken ikke kan vente, må redaksjonen også opplyse om at man forgjeves har forsøkt
å innhente imøtegåelse.
Det er ellers få eksempler på at advokater har utarbeidet klagene på punkt 4.14 i 2012, slik tilfellet
derimot var i 2011. Det er bare fem tilfeller av advokatprodusert klage i 4.14-sakene i fjor, og klagerne
fikk medhold i tre av de fem sakene.

PFU og lederkommentarer
Det er kun to tilfeller av at lederkommentarer er felt i 2012. I det ene tilfellet (sak 2012-065) er det
åpenbart at det fremkom nye og andre faktiske beskyldninger i lederen, som ikke det var gitt samtidig
imøtegåelse av i nyhetsreportasje samme dag. I et annet tilfelle (sak 2012-206) er Bergensavisen
felt for en leder publisert to dager etter en nyhetsreportasje, der klager fikk samtidig imøtegåelse
av beskyldninger fremsatt i en offentlig rapport, om svikt i sikkerhet etc på campingplasser. PFU
konkluderer slik i sin uttalelse:
”I denne sammenheng må utvalget imidlertid minne om hva det også tidligere har uttalt; tidligere
uttalelser opphever ikke kravet til samtidighet. Selv om det heller ikke er naturlig med samtidig
imøtegåelse i lederartikler, mener utvalget at BA ikke kunne bringe de aktuelle beskyldningene til
torgs uten at de angrepne fikk ta til motmæle i samme avis. Ved å gi plass til en samtidig imøtegåelse,
ville avisen for øvrig også kunne moderere det konstaterende inntrykket og i noe større grad balansere
fremstillingen.”
I denne saken er det grunn til å spørre om ikke PFU trekker 4.14 for langt, når man på lederplass
ikke skal kunne kommentere saker som ble publisert i samme avis to dager før, og som inneholdt
samtidige imøtegåelser. Dernest må det stilles spørsmål ved vurderingen av utsagnet i lederen, som etter
vårt skjønn er en typisk meningsytring om generelle forhold og ikke en faktapåstand. Påstanden kan
neppe bevises eller motbevises, og retter seg mer mot det forhold at manglende kontrollvirksomhet hos
myndighetene medfører at campingplassene ikke ser så nøye på regelverket. Endelig er det et spørsmål
om det er PFUs oppgave å råde lederskribenter til å ”moderere det konstaterende inntrykket og i noe
større grad balansere fremstillingen”, som et etisk råd i forbindelse med krav om samtidig imøtegåelse.
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Bergensavisen ble felt for manglende samtidig imøtegåelse i denne

lederartikkelen om manglende tilsyn ved campingplasser, til tross for
at imøtegåelse var gitt på reportasjeplass to dager tidligere.
(PFU-sak 2012-206)

PFU bør etter vårt skjønn, ved klager mot lederartikler og kommentarartikler, oftere vurdere om det
er riktigere å henvise til tilsvarsretten, enn å vise til samtidig imøtegåelse. Saken fra Bergensavisen er
sammenlignbar med sak 2011-337, som også ble behandlet i fjor. Der ble klage mot ytring i leder henvist
til tilsvarsretten i punkt 4.15.

Færre advokatklager i 2012
Til tross for at antall klager totalt og fra myndigheter gått opp, er det registrert færre advokatklager i
2012, både faktisk og som andel av totaltallet.
Her er utviklingen i advokatklagene de siste årene:
2005: 34 advokatklager av i alt 253 klager =
2006: 44 advokatklager av i alt 255 klager =
2007: 56 advokatklager av i alt 314 klager =
2008: 31 advokatklager av i alt 268 klager =
2009: 37 advokatklager av i alt 292 klager =
2010: 31 advokatklager av i alt 291 klager =
2011: 36 advokatklager av i alt 339 klager =
2012: 32 advokatklager av i alt 359 klager =

13,4 prosent.
17,3 prosent.
17,8 prosent.
11,6 prosent
12,7 prosent
10,7 prosent
10,6 prosent
8,9 prosent

mer dårlig kildearbeid
Som nevnt er det punkt 3.2 med krav om kildesjekk og kritisk innstilling til kildene som er det
punkt som har ført til flest fellelser i 2012. Det er skjedd i 25 tilfeller. De aller fleste fellelsene etter dette
punktet er temmelig åpenbare forsømmelser i redaksjonene, når det gjelder mangel på undersøkelser og
kildesjekk.
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Ukorrekt bruk av punkt 3.2?
I tre tilfeller der redaksjonene er felt etter punkt 3.2 må det spørres om det er relevant bruk av dette
punktet, som lyder slik:
"Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk
å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra
anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot
betaling."
I sak 2012-090 er NRK-Dagsrevyen felt med kritikk etter dette punktet, fordi man brakte en
imøtegåelse fra en klager først i Kveldsnytt. PFU var kjent med at NRK hadde intervjuet klageren
før selve det påklagede innslaget ble sendt i Dagsrevyen, men korrigerte likevel ikke den feilaktige
opplysningen i den sendingen. Utvalget velger å felle NRK etter punkt 3.2 og siterer denne setningen:
«Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysningene som gis er korrekte.» Dette må jo være
galt, for NRK hadde jo kontrollert opplysningene, men problemet var at de ikke brakte de korrekte
opplysningene. I dette tilfellet må det være åpenbart at NRK-Dagsrevyen brøt mot retningslinjen i
punkt 4.13, som lyder: ”Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.”
Tilsvarende må vurderingen bli i sak 2012-226, der en klager var misfornøyd med både framstilling
av sin sak og den rettelse som Aftenposten/A-magasinet publiserte etter at klageren hadde vært i kontakt
med redaktørene. I denne saken var det åpenbart heller ikke noe galt med avisens undersøkelser, men
feilaktige fremstillinger. Også i denne saken må punkt 4.13 være korrekt fellingsgrunnlag.
Endelig gjelder det også sak 2012-192 mot TV2, som ble felt etter 3.2 etter at man i en test av ulike
bilverksteder ikke hadde stilt det klagende verksted helt det samme spørsmål som de øvrige – og uten
at dette framkom i reportasjen. Det ville trolig være mer dekkende å felle TV2 etter punkt 3.3, som sier
at ”Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og
kontakter.”

Felt både etter 3.2 og 4.14
I halvparten av 4.14-fellelsene (13 saker) er det fellelse både etter punkt 3.2 og 4.14, og det er vanlig
at fellelse skjer etter begge punktene. Har man ikke snakket med den som er angrepet – og dermed
bryter med kravet i 4.14 – så har man normalt heller ikke oppsøkt nødvendige relevante kilder, slik det
kreves etter punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.
Vi pleier ikke å be om at utvalget nødvendigvis skal felle etter flest mulige punkter, men i noen
tilfeller er det grunn til å spørre. Det gjelder spørsmål om PFU skulle felt i minst ytterligere to tilfeller
etter begge de to nevnte punktene:
I sak 2012-160 mot avisen Fremover, som er felt bare etter 3.2, skriver utvalget at ”I den påklagede
reportasjen rettes det alvorlige påstander mot klager som han ikke får ta til motmæle mot,…”. Utvalget
har likevel ikke felt avisen etter 4.14. Noe lignende er tilfelle i sak 2011-340 mot avisen Sør-Trøndelag.
Her skriver utvalget i sin uttalelse at avisen ”har valgt å trekke inn striden rundt parets tidligere bolig,
har avisen i det minste et ansvar for å kontrollere at påstandene er korrekte, og eventuelt gi den omtalte
arvingen mulighet til samtidig imøtegåelse.” Heller ikke her er det fellelse etter 4.14.

22. juli-saken i PFU i 2012
I fjorårets rapport rapporterte vi om hovedmengden av klagesaker til PFU i etterkant av
terrorhandlingen 22. juli 2011. Vi informerte om at det var innkommet til sammen 32 klager, hvorav
13 ble gjenstand for ordinær klagebehandling, mens de resterende 19 ble gjenstand for forenklet
behandling med henvisning til at det ikke forelå noe brudd, eller de ble avvist av ulike formelle grunner.
Fem av klagene som var ferdigbehandlet da forrige rapport ble avgitt, førte til fellende uttalelser. To
av disse ble avgitt i 2012, nemlig 2011-319 mot ABC-nyheter og 2012-026 mot NRK Sogn og Fjordane.
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En sak behandlet i fjor, sak 2012-025 mot Namdalsavisa førte til frifinnelse.
Senere er det kommet flere andre klager etter 22. juli-saken og to av disse behandlet i fjor, førte til
fellelser:
PFU-sak 2012-179, Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) mot NRK: En NRK-medarbeider,
som ringte opp kommisjonslederen på hans mobiltelefon ved starten av et møte i kommisjonen,
fikk av en eller annen grunn åpen linje til møtet i 53 minutter, før medarbeideren brøt forbindelsen.
Opplysningene fra medlyttingen ble brukt til å konfrontere kommisjonen med at det var uenighet
innad i kommisjonen, men uten at NRK opplyste noe om kilde for informasjonene. Kommisjonslederen
uttalte mistanke om avlytting av møtet og ble nærmest beskyldt for å være paranoid – inntil NRK langt
senere fortalte hvordan opplysningene var kommet frem. Kommisjonen klaget NRK inn for PFU, med
henvisning både til anonym kilde (3.1), kritikkverdig kildesjekk (3.2), skjult opptak (3.10) og manglende
samtidig imøtegåelse (4.14).
PFU ga kommisjonen medhold i at NRK brøt forpliktelsen til å identifisere sine kilder etter punkt
3.1:
”Når det gjelder arbeidsmetoden, sier utvalget seg enig med NRK: Vær Varsom-plakatens bestemmelse
om skjulte metoder er ikke tiltenkt tilfeller som det innklagede. Når det er sagt, hadde NRK selvsagt
valget om å avslutte «samtalen» på et tidligere tidspunkt. Utvalget må anta at vurderingen om å fortsette
å lytte, ble tatt på bakgrunn av innholdet i den overhørte diskusjonen, og slik utvalget ser det kunne
informasjonen som fremkom neppe vært innhentet på annet vis.
NRK har imidlertid holdt sine metoder skjult i ettertid, og dette er i utvalgets øyne problematisk,
fordi opplysninger om kilden til informasjon var viktig både som premiss for intervjuene med
kommisjonsmedlemmer, og for publikums forståelse av nyhetsinnslagene. Det vises til Vær Varsomplakatens punkt 3.1 der det heter: «Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre
det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.» I det påklagede tilfellet var det ikke
behov for vern av kilder, annet enn for NRKs egen del.
På dette punkt har NRK brutt god presseskikk.”
PFU-sak 2012-153, Nordre Buskerud Politidistrikt mot Vi Menn: Klagen gjaldt en førsteside og
større artikkel, der polititjenestekvinnen som var operasjonsleder ved distriktet 22. juli ble avbildet og
omtalt som den som ”kan bli politiets syndebukk”.
Politidistriktet viste i sin klage til punktene om identifisering (4.7) og bilder brukt i en annen
sammenheng enn den opprinnelige (4.10). PFUs flertall (en redaktør, en journalist og to fra
allmennheten) ga klager medhold i at publiseringen var i strid med punkt 4.7:
Utvalgets flertall har, etter avveiningene det er vist til ovenfor, kommet til at det ikke forelå et
tilstrekkelig berettiget behov i denne spesielle saken for å identifisere operasjonslederen med navn og bilde.
Det konstateres at hun kan komme til å bli uthengt som syndebukk i en evaluering i sin egen organisasjon.
Spørsmålet blir da om dette gjør det presseetisk akseptabelt å bruke hennes navn og bilde, i særdeleshet
når dette også gjøres på bladets forside. Flertallet mener at svaret på dette er nei, da hennes identitet ikke
er tilstrekkelig relevant for å belyse det omtalte forholdet. Artikkelens kontekst, med vektlegging av at
operasjonslederen kan bli uthengt som syndebukk, gjør også at forvekslingsfaren, etter utvalget mening,
ikke kan være et avgjørende argument for identifiseringen. Utvalgets flertall vil ellers understreke at
hendelsene 22. juli var så ekstreme at det påhviler et ekstra ansvar når man velger å bruke navn og bilde,
også av personer i ansvarsposisjoner.
Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av
navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige
eller straffbare forhold.»
Vi Menn har brutt god presseskikk.
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Utvalgets mindretall, som besto av en redaktør, en journalist og en fra allmennheten, stemte for
frifinnelse, med følgende begrunnelse:
Utvalgets mindretall mener Vi Menn var i sin fulle rett til å publisere navn og bilde av
operasjonslederen ved Nordre Buskerud politidistrikt. Hun hadde det operative ansvaret for dette
politidistriktets disponeringer mot Utøya 22. juli 2011. Mindretallet mener politilederens samfunnsrolle
veier tyngre enn den personlige belastningen ved å få navn og bilde offentliggjort i en artikkel som bringer
en hemmelig intern politievaluering fram i offentligheten.
PFU har dessuten kommet til at følgende fire andre klagesaker med basis i 22. juli-saken ikke
innebar brudd på god presseskikk:
PFU-sak 2012-003, NN mot Aftenposten. Klagen gjaldt publisering av personnavn til eierne av den
gården Anders B. Breivik leide til produksjon av bombe til terroraksjonen. Aftenposten uttalte at den
hadde forståelse for klagernes syn og slettet bildet straks. PFU uttalte at det kan forstå ubehaget ved å
bli eksponert sammen med massemorderens navn, men finner ikke at det er krenkende for personene
eller privatlivet og at publikum har forstått at det er Breiviks selskaper som var i fokus. Utvalget legger
likevel vekt på at Aftenposten fjernet bildet, og at dette er i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1
om saklighet og omtanke.
PFU-sak 2012-003, NN mot TV 2. I likhet med forannevnte sak, klaget gårdeierne også TV 2
Nyhetene og TV 2 Nett inn for PFU, og mener publiseringen mangler respekt for privatlivets fred. Også
TV 2 uttrykker forståelse og sørget raskt for å sladde navnene. PFU konkluderte sin uttalelse på samme
måte som i Aftenpostens sak.
PFU-sak 2012-085, Peder Jensen mot NRK Nett. Bloggeren Peder Jensen, alias Fjordman, klaget på
publiseringen av en artikkel om forbindelser mellom Jensen og Anders B. Breivik, som skal ha bygd på
opplysninger fra politiavhør. NRKs medarbeider mislyktes i å få kontakt med Jensen før publisering, og
Jensen selv klager på at han ikke har fått inn tilsvar (4.15). PFU konkluderer med at artikkelens innhold
ikke utløser rett verken til samtidig imøtegåelse eller tilsvar.
PFU-sak 2012-186, Jannike Arnesen mot Aftenposten: Jannike Arnesen var en av AUF-erne på
Utøya den 22. juli og klaget Aftenposten inn for PFU for artikkelen 7. januar 2012 om hva som skjedde
på fergen MS ”Thorbjørn” da den forlot Utøya. Artikkelen var basert på hva de ni ombordværende,
deriblant klageren, hadde forklart i politiavhør. Klagen var basert på punkt 3.2 om mangler i
kildearbeid, punkt 3.9 om å vise hensyn i arbeidsprosessen, punkt 4.6 om å ta hensyn til ofre og
etterlatte, samt punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. PFU frifant Aftenposten og legger avgjørende
vekt på den skånsomme måte informasjonen ble fremstilt på, blant annet ved anonymisering. Utvalget
uttaler samtidig at avisen kunne utvist større forståelse for de berørtes mulige reaksjoner og hatt bedre
dialog med dem før publisering.
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Aftenposten gikk fri i klagesaken mot reportasjen om flukten fra Utøya med MS «Thorbjørn».

Ellers er det verdt å merke seg at PFU i 2012…
• For første gang har behandlet en publisering på YouTube. I sak 2012-258 viser utvalget til at
Norsk Presseforbund har vedtatt at PFU kan behandle klager mot publisering i sosiale medier
når det er åpenbart at innholdet er et produkt av den redaksjonelle virksomhet. I denne
saken ble studentavisen Utropa i Tromsø felt for manglende samtidig imøtegåelse til et kritisk
studentintervju på video.
• For første gang har behandlet klage mot at ytring er hentet fra Twitter. I sak 2011-066 ble
Aftenposten frifunnet for brudd på punkt 3.5 om ikke å oppgi kilde for opplysninger som er gitt
i fortrolighet. Aftenposten mente at Twitter må regnes som åpen forum og PFU erklærte seg enig.
Utvalget la til at man ikke ukritisk kan videreformidle alt som personer ytrer seg om, men at man
plikter – som ellers – å foreta en etisk vurdering av ytringens innhold og ytrerens rolle. Det samme
er uttalt i flere andre saker i sammenheng med bruk av opplysninger og illustrasjoner fra sosiale
medier, se for eksempel sak 2012-157, der en kvinne klaget på at hun er sitert fra en Facebookgruppe.
• Har gitt en klager medhold i krav om tilsvarsrett til en annonse. Saken – 2012-277 mot nettstedet
www.hest.no gjaldt en bannerannonse, der den navngitte klager ble utsatt for angrep. Redaktøren
av nettstedet nektet å ta inn tilsvar, under henvisning til at dette kunne være brudd på Vær
Varsom-plakaten punkt 2.6 om ikke å bryte det klare skille mellom redaksjonelt innhold og
reklame. Nettstedet ble felt etter punkt 4.15.
• Har brukt punkt 4.1 om saklighet og omtanke for første gang på svært lenge til å felle en åpenbar
presentasjon. Det gjaldt Dagbladets sammenstilling av bilder av tre Frp-politikere til en kronikk
med overskriften ”Søppelmennesker”, uten at overskriften var myntet på de tre (sak 2012-030).
• Hadde kun to klager på nettdebatter, etter punkt 4.17, begge var til samme sak og ingen av dem var
i strid med god presseskikk.
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