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Ikke en korrupsjonssak?

Erling O. Lyngtveit, advokaten til Richard

J. Hubbard i Statoil-saken, har uttalt at
«Dette er ikke en korrupsjonssak. Økokrim har måttet erkjenne i sin etterforskning at det ikke er grunnlag for å hevde at
det har foregått korrupsjon i forbindelse
med Horton-avtalen». Det sier advokaten

debatt ARENA
Gjensidig tillit?

Styreformann Stig Paulsen i Legemiddelindustriforeningen skriver i
Aftenposten 15. juni blant annet
at debattantene bør la være å benytte uttrykk som mistenkeliggjør
forholdet mellom leger og legemiddelindustrien, og at det er et
mål at all kontakt skal være redelig og åpen for innsyn og kontroll. I
sin argumentasjon viser han til
eksisterende regelverk og til den
høyt profilerte rapport fra Statens
legemiddelverk (SLV) om «forholdet mellom leger og legemiddelindustrien» fra 2003, hvor det om de
såkalte skjeve legemiddelstudier
ifølge legemiddelindustrien heter
at «bildet er langt mer nyansert»
hva kritikk av legemiddelindustrien angår.
I mitt innlegg i Aftenposten 16.
august 2003 kritiserte jeg rapporten fra SLV, blant annet fordi den
er utarbeidet av det samme organ
som er ansvarlig for å overvåke
sikkerheten for de samme legemidler som de allerede har godkjent. Et annet problem, som jeg
ikke nevnte i mitt innlegg, er at enkelte ansatte i SLV, har et langvarig kollegialt og sosialt fellesskap
med de ansatte i legemiddelfirmaene og legemiddelindustriens forening, noe som kan føre til at de
kanskje ikke alltid har den integritet og distanse som er påkrevet i
spørsmål som går på pasientsikkerhet.
For å kunne vurdere kvalitet på
SLVs rapport ba jeg høsten 2003
om å få tilsendt kopi av industriens undersøkelse, som ifølge de to
nevnte aktører dannet grunnlag
for SLVs rapport. Men på forespørsler om innsyn i undersøkelsen svarer SLV at de ikke har mottatt noen kopi fra industrien,
mens industriens forening ikke
har besvart min henvendelse til
tross for gjentatte purringer.
Jeg synes det er litt underlig at
et statlig kontrollorgan, utarbeider en høyt profilert rapport om
legenes forhold til legemiddelindustrien, som faller meget gunstig
ut for begge parter, på grunnlag av
en undersøkelse som de senere
hevder ikke å ha mottatt. Dette
henger mildt sagt ikke på greip.
Det gjør for øvrig heller ikke innholdet i den rapport som SLV har
utarbeidet om legenes forhold til
legemiddelindustrien.
Når det gjelder såkalt gjensidig
tillit, er det noe man kanskje ikke
bør be om, men gjøre seg fortjent
til.
SVEIN RESELAND, Bærum
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Aftenposten, postboks 1, 0051 Oslo
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seg godt fornøyd med. Problemet er at
hans uttalelse er misvisende.
Det er så at forelegget mot Hubbard
(og Statoil ASA) ikke omhandler påstand om korrupsjon i «klassisk» forstand
(som bruk av bestikkelser). Men det omhandler påstand om utilbørlig påvirkningsvirksomhet (på folkelig: ulovlig
kjøpt påvirkning) som i vår lovgivning an-

erkjennes som en egen form for korrupsjon.
Utvidelsen av korrupsjonsbegrepet i
norsk rett er i tråd med forpliktelsene i
Europarådets strafferettskonvensjon om
korrupsjon og med en økt rettsbevissthet
om korrupsjon som et problem også i
vestlige, industrialiserte samfunn, ikke
kun i fattige land langt borte. Det er en

Konsulenter på anbud
ikke alltid de beste
Av Espen Andersen, 1. amanuensis
strategi, Handelshøyskolen BI
Det burde ikke forundre noen at ledere

som trenger hjelp med vanskelige problemer, velger konsulenter i det stille –
folk med erfaring og tillit. Den offentlige
anbudsprosessen er utformet for problemstillinger med høy grad av spesifisitet, konsulentoppdrag som passer bedre for Manpower enn for ledelses- og
strategikonsulenter. Jeg kjenner allerede en rekke høyt kvalifiserte konsulenter og firmaer som ikke tar oppdrag på
anbud, bl.a. fordi transaksjonskostnadene (anbudsskriving, formalkrav, etc.)
er for store, bekymringer som sekretess,
eller for tidlig fastlåsing til en bestemt
løsning («skal levere 1500 timer») uansett problemstilling.
Aftenposten har skrevet (21. juni) om
at konsulenter har fått oppdrag «i det
stille», uten anbudsrunde, av ledelsen i
Aker sykehus. Uten å ta stilling til denne
spesielle saken, mener jeg både reportasjen og senere reaksjoner (f.eks. Jan Davidsen, 28. juni) viser en dyp misforstå-

else rundt hva ledelseskonsulenter gjør
– og peker samtidig på problemer med
den offentlige anbudsprosessen.
Ledelseskonsulenter ansettes av bedriftsledere for å drive rådgivende eller
problemløsende virksomhet, hvor det er
kvaliteten av rådene eller problemløsningen som gjelder. Jo vanskeligere problem, jo høyere pris, fordi det er færre
problemløsere å velge mellom. Høy pris
gir trygghet og en indikasjon på kvalitet: En pasient med hjernesvulst ville
neppe følt seg komfortabel med en kirurg som a) på forhånd måtte fortelles
akkurat hva som skulle gjøres, og b) fikk
oppdraget fordi han eller hun er billigst.
Det offentlige risikerer å få billige rådgivere, spesialister i anbudsskriving,
mens de gode rådgiverne holder seg til
oppdragsgivere med færre formalkrav
og større fokus på resultat. Alternativt
får man «vinkelskriving» hvor anbudet
utformes slik at det i realiteten bare er
én konsulent som kan ta jobben.
Det går en historie om en bedriftseier
som hadde et problem med en stor og
viktig maskin. En reparatør ankom,

Gode rådgivere . Det offentlige risikerer å få
billige rådgivere, spesialister i anbudsskriving,
mens de gode rådgiverne holder seg til oppdragsgivere med færre formalkrav og større
fokus på resultat, skriver artikkelforfatteren.
krabbet inn i maskinen, slo et slag med
en hammer, og maskinen var i orden.
Regning lød på 5000 kroner, og bedriftseieren ba om å få den spesifisert. Resultatet var:
1 stk. hammerslag ............................ kr. 10,–
Vite hvor .......................................... kr. 4990,–
Hadde dette oppdraget blitt lagt ut
på anbud, hadde man fått mange hammerslag, til en rimelig pris. Om maskinen hadde kommet i gang igjen, er en
annen sak . . .

Det er skremmende at
Jon Lilletun ikke skjønner hva som er grunnlaget for ytringsfriheten,
som man kan se av hans
innlegg i Aftenposten 25.
juni. Tanken om rett til
fri ytring kommer fra
opplysningstidens liberalisme, da man «oppdaget» at mennesket er et
fritt individ; ikke kongens, eller statens, eiendom.
Derfor har mennesket
visse grunnleggende rettigheter: retten til liv, frihet og eiendom. Dette
ble grunntanken bak den
franske revolusjon, den
amerikanske konstitusjon, reformer i England,
og vår egen flotte grunn-

En juridisk farsott og røykeloven
Av Asbjørn Kjønstad,
professor dr. juris

Stortinget har nylig vedtatt å øke rammene til
samferdsel med 22 milliarder kroner for perioden
2006–2015 i forhold til Regjeringens forslag i Nasjonal Transportplan.
NAF tolker dette som en
viktig og positiv intensjonserklæring fra våre
folkevalgte om at sektoren trenger mer midler
enn hva Regjeringen la
opp til for perioden.
Foreløpig er ikke dette
noe mer enn en intensjonserklæring. Selv om
man kan hevde at alle
vedtak i Stortinget er
bindende, er det en sannhet med modifikasjoner.
Vi har et storting der det
er en krevende jobb å
samle flertall for viktige
beslutninger.
De fleste beslutninger
blir kompromisser, og
derfor ikke alltid de beste
løsningene.
Det store spørsmålet i
denne saken er om det
flertall som nå stilte seg
bak både midler og fordelingsnøkkel, vil gjøre
det samme når dette skal

Det nye «sykdomssyndromet» heter «inhabilitet».
Særlig etter at Albert Nordengen måtte gå av som ordfører i Oslo, har bruken av
betegnelsen fått en kraftig
utbredelse, og inhabilitet
benyttes om stadig flere fenomener.
Det juridiske innholdet i
begrepet inhabilitet har
imidlertid holdt seg nokså
konstant. I vår lovgivning
brukes det om tilfeller hvor
det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til en persons
upartiskhet.
Reglene om inhabilitet er
meget viktige for rettssikkerheten i samfunnet. Respekten for habilitetsreglene er imidlertid betinget av
at man ikke utvanner begrepene. Fremfor alt er det
viktig å utrydde den misforståelsen at faglig kompetanse i seg selv kan føre til
inhabilitet.
En ekstrem eksponent
for tendensen til å bruke in-

toden med «å kaste sykdom
på andre» for å skadegjøre.
I sin artikkel om «Røykelovens grenser» i Aftenposten
19. juni 2004 åpner han slik:
«Professor dr. juris Asbjørn
Kjønstad har vært ivrig røykebekjemper i minst 30 år,
og er på ingen måte uhildet.»
Det er ingen hemmelighet at jeg har vært med på å
utrede en rekke juridiske
spørsmål om tobakk og
røyking. Men til grunn for
dette ligger ikke religiøse,
politiske eller andre trosoppfatninger. Jeg er vokst
opp i et hjem, i en slekt og i
en vennekrets hvor mer enn
halvparten røykte, og det
var ikke noe snakk om dette: Slik var det i 1950- og
1960-årene. Etter hvert har
vi fått vitenskapelig baserte kunnskaper om at det
knytter seg enorme helseskader og sterk nikontinavhengighet til røykingen.
Dette er mitt grunnlag, og
det ligger også til grunn for
vår tobakkslovgivning.
Formålet med tobakksloven av 1973 er «å begrense

de helseskader som bruk av
tobakk medfører». Dette er
et forhold som det er relevant å ta hensyn til når man
skal ta stilling til tobakksrettslige spørsmål. Ellers
bruker jeg selvsagt den
samme juridiske metoden
når jeg tar stilling til slike
spørsmål som når jeg behandler trygderettslige,
helserettslige og andre juridiske spørsmål. De samme
vitenskapsidealene gjelder
på alle områder.
Etter at jeg skrev en kronikk i Aftenposten 28. mai
2004 om «Rettstilstanden
under den nye røykeloven»,
benyttet Erik Nord denne
som støtte for egne standpunkter, se Aftenposten 1.
juni 2004: «Jusprofessor bekrefter røykelovens grenser». Den gangen sa han intet om uhildethet. Det er
først etter at jeg påviste
svakheter i hans resonnement (Aftenposten 12. juni
2004) at han trekker frem
inhabilitetsstemplet. Dette
viser hvor opportunistisk
Erik Nord er.

lov fra 1814. Retten til ytringsfrihet er således
ikke noe som staten gir,
men noe som staten erkjenner at individet har,
fordi det eier seg selv.
Staten eier oss ikke, vi er
frie mennesker som kan
gjøre og si det vi vil, så
lenge vi ikke med makt
krenker andres tilsvarende frihet.
M.a.o. har vi rett til å
ytre en fornærmende formulering, f.eks. ny-nazister og rasister er skitne
svin som burde bli hudflettet, men ikke rett til å
øve vold og tvang.
En lovgivning må naturligvis til for å styre
gjennom gråsonene med
ærekrenkelse og lignen-

følges opp i
årlige bevilgninger
over statsbudsjettet.
Det er der
pengene
hentes
Jan Johansen frem, og
hver gang i
skarp konkurranse med
andre presserende samfunnsbehov.
Mye avgjøres av stortingsvalget i 2005 og
hvordan partiene følger
opp tidligere vedtak og
forpliktelser. En ting er
hva slags partisammensetning vi vil få, og en annen ting er om disse partiene på det tidspunkt vil
stå for det samme som de
står for nå.
NAF er optimistiske til
den fokus samferdselssaker får i de fleste partier for tiden. Vi synes å registrere at det politiske
miljø i større grad nå innser at gode tiltak i transportsektoren kan gi store
gevinster i samfunnet for
øvrig.
Eksempler er trafikksikkerhet og miljø. Vi er
alle enige om at vi ikke
aksepterer de høye ulykkestallene i landet vårt
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Økonomisk kriminalitet og rettssikkerhet
J

H

ANDLINGSPLANEN inneholder en rekke forslag til nye tiltak for å bekjempe økonomisk kriminalitet. De fleste springer ut av
initiativ fra EU, i form av direktiver som skyller
inn over oss, og som vi er forpliktet til å vedta
som norsk lov etter EØS-avtalen. Noen av dem
er imidlertid såkalte minimumsdirektiver, og
på noen områder går handlingsplanen og allerede vedtatte norske regler lenger enn hva
som kreves etter direktivene.
Av tiltakene som lanseres i den nye handlingsplanen, kan nevnes at børsnoterte selskaper skal få plikt til å opplyse om ledende ansattes lønnsbetingelser i regnskapet (inkludert
frynsegoder av enhver art, i form av fotnoter)
og forbud mot bruk av kontanter ved kjøp og

eller en utvikling som går
i motsatt retning av bærekraft, der både lokale
og globale miljøkonsekvenser er økende. Vi vet
at preventive tiltak, som i
denne sektoren i stor
grad krever tunge og
langsiktige løft, kan gi
reelle samfunnsøkonomiske og menneskelige gevinster i en sektor som
helse og omsorg.
Våre politikere er avhengige av velgernes tillit. I hvilken grad vil den
foreliggende beslutning i
Stortinget bidra til å
styrke eller svekke folks
tillit til vårt styringssystem generelt, og politikerne spesielt?
Folk ser på historikken. Det gjør også NAF.
Det er hva man gjør som
teller, ikke hva man sier
man skal gjøre. Vi avventer derfor at intensjoner
følges med midler, selv
når hardt kommer til
hardt i dragkampen om
landets økonomiske prioriteringer fra år til år.
Det er da man ser hvor
langt viljen faktisk strekker seg.

kronikk

Rettssikkerhet, inklusive beskyttelse av individet mot overgrep fra staten, er en kjerneverdi i enhver demokratisk rettsstat. Det krever nøkterne avveininger mot det man håper å oppnå ved øket kontroll og effektiv straffeforfølgning. Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet er imidlertid blottet for slike avveininger, skriver stipendiat Niels Kristian Axelsen og professor Ståle Eskeland, begge ved Juridisk fakultet i Oslo.

USTISMINISTER ODD EINAR DØRUM har stilt seg
i spissen for et initiativ med formål å styrke arbeidet mot samfunnsondet økonomisk kriminalitet, som «undergraver rettsfølelsen, rettferdighetsfølelsen og den sunne konkurransen i næringslivet». Ved å innsette en
egen spesialråd med betydelig internasjonal erfaring, og å hente inn en assisterende spesialråd fra Økokrim til sin egen stab, har justisministeren flagget at dette feltet er gitt prioritet.
Handlingsplanen, manifesterer dette.
Den første handlingsplanen mot økonomisk
kriminalitet kom fra regjeringen Brundtland i
1992. Den gang var selve begrepet økonomisk
kriminalitet nytt og ukjent for de fleste. Med
økonomisk kriminalitet forstår man vanligvis
kriminalitet som begås innenfor en ellers lovlig
virksomhet. For å motvirke økonomisk kriminalitet er det vedtatt en rekke nye straffesanksjonerte plikter for næringsdrivende som
tidligere var ukjent. Mange praktisk viktige tiltak er iverksatt. Opprettelsen av Økokrim i
1989, hvor det nå arbeider et hundretall etterforskere, jurister og revisorer, er sannsynligvis
det viktigste enkeltinitiativ.

de, men man kan ikke
velge ut et bestemt sett
meninger, for eksempel
rasistiske, og gjøre disse
ulovlige.
Akkurat nå er det politisk korrekt å være mot
rasistiske ytringer. Men
hva om det om noen år
ble fremmet forslag om å
gjøre Lilletuns og Høybråtens meninger om homofili ulovlig å uttale? Er
det utenkelig?
Det eneste som kan
beskytte Lilletun og Høybråten da, er den liberale
Grunnlovens beskyttelse
av en absolutt ytringsfrihet.
MAGNAR WILHELM
HAGERUP,
Ålesund

Papirmilliarder til
samferdsel - blir intensjon
til handling?
Av Jan Johansen,
administrerende direktør
i NAF

habilitetsstemplet, er
helseøkonomen Erik
Nord. I sin
kamp mot
røykeforbudet på serveringssteder
Asbjørn
har han i en
Kjønstad
rekke innlegg
i massemediene det siste
året prøvd å så tvil om vårt
lands fremste eksperter i
toksikologi – professor i kjemi Tore Sanner og professor i medisin Erik Dybing.
Deres kunnskaper og innsikt når det gjelder tobakkens kjemiske sammensetning og røykingens avhengighetsskapende og sykdomsfremkallende virkninger ligger skyhøyt over det
helseøkonom Nord besitter.
Erik Nord er en like stor
amatør på rettsvitenskapens område som når det
gjelder kjemi og medisin.
Når han i sin jakt på hull i
røykeloven møter motstand fra min side, prøver
han igjen på den gamle me-

rettsutvikling vi alle kan hilse velkommen.
For alle praktiske formål, en spade bør
kalles en spade, og Statoil-saken en korrupsjonssak.
JAN BORGEN,
gen.sekr, antikorrupsjonsselskapet
Transparency International

Lilletun skjønner ikke hva ytringsfrihet er
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saker, et brudd med den grunnleggende tanken
om at påtalemyndigheten har bevisbyrden i
straffesaker. Under fremleggelsen av handlingsplanen var det «vitner» som beskrev alvorlig konkurskriminalitet, kriminalitet i byggebransjen i Norge og mer dramatiske historier
fra andre land som inkluderte drap og vold. En
nyttig påminnelse om hvilke alvorlige konsekvenser endel former for økonomisk kriminalitet kan få i sin ytterste form.

salg over en viss beløpsgrense (i første omgang
mellom næringsdrivende). Iverksettelsen av
det nye markedsmisbruksdirektivet fra EU er
også behandlet. De nye og strenge reglene skal
beskytte investor og forhindre markedsmanipulasjon og ulovlig innsidehandel, blant annet
ved at verdipapirforetak i enkelte sammenhenger må melde fra om mulige lovbrudd, for
eksempel på innsidehandelsreglene.
Dette vil komme i tillegg til tiltak til ny lovgivning som er vedtatt de siste årene. Blant annet nevnes en utstrakt undersøkelses- og meldeplikt ved mistanke om hvitvasking av penger
for nesten alle yrkesgrupper som har befatning
med finansielle transaksjoner og salg av dyre
gjenstander (jfr. hvitvaskingsloven som ble utvidet fra januar i år til blant annet å inkludere
advokater). Et relativt nytt fenomen i norsk
rett er dessuten innføringen av omvendt bevisbyrde som nå er regelen i enkelte inndragnings-
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ET KAN VIRKE STØTENDE et kan virke støtende for rettsfølelsen til mange av oss å se
at kriminelle slipper unna hvis de har begått en alvorlig forbrytelse, og attpåtil får erEN, FOR MYE AV DET GODE kan bli det godes
egen fiende. Arbeidet for å bekjempe statning for urettmessig forfølgning. Men rettssikkerhetsreglene er grunnleggende verdier
økonomisk kriminalitet har også en
som skal beskytte de uskyldige mot overgrep
grenselinje mot rettssikkerhet og det private
eller feil fra staten, og sikre de skylrom. I handlingsplanens forord
dige en rettferdig og rimelig retterskriver ministrene Dørum og Pergang. For eksempel retten til retKristian Foss at «handlingsplanen «Vi som forsker på
innen rimelig tid er en
har disse verdiene som et baktepog skriver om økono- tergang
grunnleggende rettssikkerhetsrepe», og at man ønsker å redusere
gel, som skal forhindre at Franz
den økonomiske kriminaliteten misk kriminalitet,
Kafkas berømte roman «Proses«uten unødvendige inngrep i den gleder oss over å ha
sen» skal få utspille seg i virkeligpersonlige sfære». Vi synes ikke det
heten.
er nok med en slik forsikring, selv en regjering som tar
I Den europeiske menneskeretom vi aldri så mye ønsker å tro på dette på alvor»
tighetsdomstol ble det i fjor avsagt
den.
Rettssikkerhet, inklusive beskyttelse av indi- to dommer i saker om økonomisk kriminalitet
videt mot overgrep fra staten, er en kjerneverdi hvor henholdsvis Østerrike og Luxembourg ble
i enhver demokratisk rettsstat. Det krever nøk- dømt til å betale erstatning etter Den europeisterne avveininger mot det man håper å oppnå ke menneskerettighetskonvensjonens (EMKs)
artikkel 41 for ikke-økonomisk skade og saksved øket kontroll og effektiv straffeforfølgning.
Handlingsplanen er blottet for slike avvei- omkostninger pga. krenkelse av retten til en
rask rettergang. I saken mot Østerrike var klaninger.
ger domfelt for skatteunndragelse. Saken hadEn enda mer grunnleggende debatt er: Hvor
de versert for domstolene i syv år og ni månehøyt kan kontrollnivået være uten at den skjøre
der. I saken mot Luxembourg var klager dombalansen mellom effektiv bekjempelse av krifelt for hvitvasking av penger i forbindelse med
minalitet og de verdier vi noe upresist kaller
rettssikkerhet, forrykkes i en slik grad at de narkotikasmugling. Straffesaken hadde vart i
ni år før den endelig ble henlagt av prosessuelle
færreste, når det kommer til stykket, ønsker
det? Som Georg Apenes så treffende formuler- grunner.
Det er vanskelig, men viktig avveining som
te det i boken «Panoptikon»: Den «administmå gjøres når staten skal bestemme hvilke virrative fornuft kjenner ingen grenser for sin egen

M
Viktig tiltak. Opprettelsen FOTO: ERIK JOHANSEN/SCANPIX
av Økokrim er sannsynligvis det viktigste enkeltinitiativ i kampen mot økonomisk kriminalitet.

utfoldelse, andre enn dem vi selv makter å sette». Også staten begår dessverre fra tid til annen feil, eller utøver dårlig skjønn. Debatten
den siste tiden om dommen i Gulating lagmannsrett, hvor staten v/Økokrim ble dømt til
å betale erstatning for urettmessig forfølgelse
av to personer i mer enn ti år, illustrerer dette.

kemidler som kan benyttes i strafferettspleien.
Avdøde Johs. Andenæs siterer i sin bok «Straffen som problem» sin forgjenger og læremester
i strafferett, Jon Skeie, som uttalte at «når man
har gransket den offentlige strafferett gjennom
tidene, kunne man være fristet til å si at de fleste og groveste misgjerninger er øvet av offentlige myndigheter i rettens navn». Andenæs
skriver videre at da «jeg leste dette som student, tenkte jeg at det måtte være en stor overdrivelse. I dag tror jeg han hadde rett».
Vi som forsker på og skriver om økonomisk
kriminalitet, gleder oss over å ha en regjering
som tar dette feltet på alvor. Handlingsplanen
mot økonomisk kriminalitet inneholder endog
et kapittel om forskning hvor det både loves
støtte til og oppfordres til økt innsats. Det inspirerer og motiverer å vite at man har støtte så
langt opp i hierarkiet.
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LANEN VIL NOK OGSÅ bli godt mottatt i kretser uten den liberale tradisjon som Venstre-statsråden Dørum og Høyre-statsråden
Foss gjerne fremhever at de vil videreføre. Men
ved å unnlate å ta opp de vanskelige avveiningene mellom effektivitet og rettssikkerhet i
strafferettspleien, særlig på et så vanskelig område som økonomisk kriminalitet, svikter de
sin mest grunnleggende forpliktelse.
Handlingsplanen «roper» på en oppfølger
hvor problemstillinger i skjæringspunktet mellom rettssikkerhet og effektivitet settes på
dagsordenen. De kan starte med å la seg inspirere av Rapport nr. 44 (2000) fra Forskningsprogrammet om økonomisk kriminalitet,
som blant annet drøfter personvern, rettssikkerhet og effektivitet ved bekjempelse av
økonomisk kriminalitet. Justisdepartementet
har selv vært med på å finansiere rapporten,
men den har muligens støvet ned under departementets meget velmente giv for å komme den
økonomiske kriminaliteten til livs.

