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Oljefondet
får kritikk
OSLO: Forvalteren av Oljefondet får kritikk for manglende
samarbeid med et norsk kontrollorgan.
Norges nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer
mener fondsforvalteren Norges
Bank Investment Management
(NBIM) har brutt den internasjonale organisasjonens regler
for ansvarlig næringsliv.
Kontaktpunktet, som ledes av
jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo, er
oppnevnt av regjeringen som et
uavhengig organ og skal vurdere mulige brudd på slike regelverk. NBIM mangler også en
strategi for å identifisere og
håndtere mulige brudd på menneskerettighetene i selskapene
de investerer i.

Stålverk i India
Bakgrunnen for kritikken er at
kontrollorganet hevder at forvalteren har nektet å samarbeide. Sammen med NBIM ville
kontaktpunktet finne om om
den norske forvalteren har brutt
menneskerettighetene med sin
eierandel på 0,9 prosent i det
sørkoreanske gruveselskapet
Posco.
Posco vil bygge stålverk i Jagatsinghpur i India. Det blir hevdet at prosjektet vil føre til fysisk og økonomisk marginalisering av mer enn 20.000 mennesker. NBIM er blitt innklaget til
kontrollorganet for ikke å ha
brukt sin innflytelse til å hindre
eller redusere den skaden utbyggingen angivelig vil medføre.
– NBIM har argumentert med
at OECDs retningslinjer ikke
gjelder for minoritetsaksjonærer, og har derfor nektet å svare
på våre skriftlige spørsmål. Retningslinjene gjelder. Spørsmålet er hvordan de gjelder for en
investor med mange små eierandeler, sier Graver.
Stiller seg undrende
Oljefondets leder Yngve Slyngstad stiller seg undrende til kritikken.
– Vi oppfatter at vi er svært
åpne. Vi forsøker å være åpne
med alt vi gjør, og alt som ikke
er forretningssensitiv informasjon eller informasjon vi har fått
i konfidensialitet, forsøker vi å
dele med allmennheten i Norge,
sier han til NRK.

naeringsliv
@nordlys.no

Fiberstrid fo
Bredbåndsfylket mener de har krav på
opp mot 179 millioner kroner etter flere
års uberettiget bruk
av fibernettet.
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– Det kan ikke være tvil om at Broadnet har brukt fiber de ikke eier.
Når de har brukt andres eiendeler,
så må de også betale vederlag.
Det sa prosessfullmektig for
Bredbåndsfylket, advokat Rode S.
Rønning-Hansen da tvisten
mellom Bredbåndsfylket og Broadnet Nord ble innledet i NordTroms tingrett i går.
Det er en årelang strid om
hvem som eier og hvem som har
brukt hva av både «motorveien»
og «tilførselsveiene» for deler av
nettrafikken i nord, som nå skal
avgjøres av retten.

Gjengs pris
Hele gårsdagen var satt av til innledningen fra Bredbåndsfylket,
som i fjor høst stevnet motparten
med et krav om 57 millioner kroner
i erstatning. Nå er imidlertid erstatningsutmålingen overlatt til rettens
skjønn.
– Men ut fra gjengs pris mener vi
bruken beløper seg til 179 millioner, sier Rønning-Hansen til Nordlys.
Motparten Broadnet Nord starter
først i dag sin innledning i retten.
Advokatene ønsker ikke å forhåndsprosedere saken, men vedgår
at de ser for seg et visst erstatningsansvar for fiberbruken.
– Det kan være grunnlag for et
visst vederlag, men det er marginalt i forhold til det som er påberopt, sier rettsmedhjelper, advokat Ole-Martin Lund Andreassen.
Feil del av pølsa
«Fiberkrigen» har sin opprinnelse i
2007 da Bredbåndsfylket etablerte
det helkommersielle datterselskapet «Nætt AS», som senere ble
overtatt av Troms Kraft-selskapet
Pronea. I fjor sommer kom Broadnet – Norges ledende leverandør av
fiberbasert datakommunikasjon –
på banen og kjøpte opp både Pronea og Troms Kraft Fiber. Navnet
på det nye selskapet ble Broadnet
Nord.
Bredbåndsfylket beholdt imidlertid deler av fibernettet, men
mener altså dette har vært i bruk
av både Pronea og deretter Broadnet Nord til dels helt fram til i

dag.
– Broadnet har brukt fiber de
ikke eier, sier Rønning-Hansen, og
brukte ei pølse som eksempel i retten.
– Hvis pølsa består av 48 sugerør, så hadde Broadnet 12 av dem.
Men de har ikke brukt noen av de
12, men i stedet andre sugerør. Da
har de også brukt andres eiendeler.
Broadnet arvet hele konflikten
da de kjøpte Pronea i fjor. I utgangspunktet trodde de nemlig striden var over etter at den var gjenstand for to rettsavgjørelser i 2011.
Bredbåndsfylket mener tvert
imot at utfallet av en voldgiftssak –
der eierskapet til fiberen etter deres mening ble fastslått – rettferdiggjør erstatningskravet.

Eierstrid
Broadnets advokater sier på sin
side til Nordlys at de bestrider
grunnlaget for kravet – nemlig eierskapet til deler av fibernettet.
– Vi har ulik forståelse av innholdet i den kjøpsavtalen som ble
inngått, sier Andreassen.
Dette er ikke den eneste striden
som pågår mellom partene. Samtidig som stevningen fra Bredbåndsfylket ble kjent i fjor høst, varslet
Broadnet Nord at de ville kreve 214
millioner i erstatning av motparten
for det de mener er manglende betaling for utførte tjenester.
Broadnet Nord advarte også
om at de ville stenge av nettet for
kundene – 24 kommuner i
Troms. Det sa imidlertid Post- og
teletilsynet nei til.
Kravet om 214 millioner er ikke
en del av rettssaken som pågår i
denne og neste uke i Nord-Troms
tingrett.
Retten skal imidlertid ta stilling
til nok et krav fra Bredbåndsfylket
– nemlig oppsigelse av driftsavtalen de fremdeles har med Broadnet
Nord.
– Hva er konsekvensen for kundene dersom avtalen blir oppsagt?
– Det blir ikke noe problem for
kundene. Vi vil drifte systemet
selv, sier Rønning-Hansen.
Motparten er ikke like sikker, og
sier konsekvenser av en oppsigelse
av avtalen blir lagt fram for retten.

Fakta
■ Bredbåndsfylket Troms eies av Troms fylkeskom-

mune (ca. 80 prosent) og 24 kommuner i Troms (ca.
20 prosent).
■ De bygget ut og eier fortsatt deler av «motorveiene»
for bredbånd i Troms.
■ Broadnet Nord og Broadnet Nord Fiber er de nye
navnene på Pronea og Troms Kraft Fiber, som begge
ble solgt fra Troms Kraft til Broadnet sommeren 2012.
■ Broadnet eies av EQT, har 450 ansatte, hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Kristiansand og Bodø.
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Enighet etter seks ukers streik
OSLO: Streiken ved seks flyplasser i nord er over etter at NHO
Luftfart og Luftfartens funksjonærforening søndag kveld ble
enige. Dermed kan bakkeansatte
i Brønnøysund, Svolvær, Vardø,
Vadsø, Mehamn og Honningsvåg
gå tilbake på jobb.
— Vi er både lettet og veldig
godt fornøyd med resultatet og

med at streiken nå er over, sier
leder Asbjørn Wikestad i Luftfartens funksjonærforening til NTB.
Streiken varte fra 12. mars og
dreide seg om hvordan forhandlingene og uravstemningene skal
foregå.
— NHO Luftfart beklager sterkt
de skadevirkninger streiken har
gitt berørte lokalsamfunn. Mange

mennesker har ikke kommet til
behandling på sykehus, og flere
bedrifter har varslet om store problemer. Vi har derfor strukket oss
langt i å finne en løsning som
stopper streiken, sier direktør
Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.
Løsningen ble forhandlet fram
i et møte hos Riksmekleren i Oslo
sent søndag kveld.

LFF har nå fått gjennomført det
som gjensto i de lokale forhandlingene. Videre ønsker LFF at partene i framtiden gjennomfører
sentrale tarifforhandlinger, og at
resultatet av disse blir tema for
uravstemning. Deretter ønsker
man at de forskjellige klubbene
gjennomfører lokale forhandlinger.

or millioner

Visste du at
JK BYGG AS, Harstad, er et
nyregistrert selskap som skal
drive entreprenørvirksomhet, nybygg, restaurering av
bygg, gulvlegging, flislegging
m.v. Kapital: NOK 30.000,00.
Daglig leder er Per Ove Kjærem, styreleder Stefan Stokmo, nestleder Thomas Jørgensen og styremedlem Per
Ove Kjærem.
LÅSSERVICE AS, Bergen, har
besluttet å innfusjonere LÅSSERVICE NOR AS, Harstad.
NORDVIK VASSVERK SA,
Harstad, er et nyregistrert
foretak som skal drive vannverk, herunder drift og vedlikehold av vannledning fra
inntak Forra vannet og hele
hovedledningsnettet. Ledning fra hvert hus til hovedledning er hver enkelt abonnents ansvar. Daglig leder og
styreleder er Roy Arne Olsen,
styremedlem Curt Walther
Krantz, Randi Kristensen,
Njål Soltun og Tommy Rekstad.
Ved NORD-TROMS TINGRETT er bobehandlingen
innstilt i boet til OLSEN KJELL
FRANK, Storslett fordi boets
midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling.
UNIQUE CINEMA SYSTEMS
NORD AS, Tromsø, er slettet
i Foretaksregisteret.
VVS-LINK AS, Tromsø, er et
nyregistrert foretak som skal
drive kKonsulenttjenester
innenfor bygg og anlegg. Kapital:
NOK 30.000,00.
Daglig leder og styreleder er
Olav Andreas Bjørkli, Styremedlem Svein Inge Antonsen, varamedlem Randi Lisbeth Lund.
DAMPSKIPSKAIA
HAMMERFEST AS er slettet i Foretaksregisteret etter fusjon
med SÆBØNES EIENDOM
AS.
IKA FINNMARK IKS, Kjøllefjord, har endret sitt styre.
Styreleder er Bjørn Pedersen,
nestleder Arne Dahler, styremedlem Magnhild Birgitte
Pettersen, Monika Olsen og
Alvar Morten Dunfjell, Leif
Andersen, Oddvar Betten,
Hagbart Grønmo, Grethe Johannessen og Margoth Lillian Fallsen.

MØTER KRAV: Broadnet Nords advokater Henriette Nazarian og Ole-Martin Lund Andreassen får også støtte fra blant
andre konsernadvokat Christopher Husebye (til høyre) i rettssaken der selskapet møter millionkrav fra Bredbåndsfylket og prosessfullmektig Rode S. Rønning-Hansen (innfelt).
Foto: Inger P. Thuen

VERDENSARVSENTER FOR
BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS har endret sitt styre. Styreleder er Kristian
Ernst Johnsen, nestleder
Anne Jorun Kjær, styremedlem Heidi Merete Johansen,
Knut Arne Helskog, Torun
Granstrøm Ekeland, Marit
Anne Hauan, Hallgeir Johan
Strifeldt, Ivar Arnulf Pettersen, Mari Sofie Strifeldt Arntzen, Wenke Nilsen.

