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Pensjonskassen 
får overta

Stortinget  blir fratatt styringen med 
stortingsrepresentantenes pensjon, om par-
tiene får det som de vil etter pensjonsskan-
dalen som ble avslørt denne uken. Statens 
Pensjonskasse får oppdraget.

I dag er pensjonssystemet til stortings-
representantene basert på tillit – noe som 
viser seg ikke å holde siden en gruppe 
stortingspensjonister har tjent mer enn 
reglene tillater ved siden av pensjonen, 
uten å ha mistet rettighetene, skriver 
Dagsavisen.

– Sett alt sammen ut til Statens Pensjons-
kasse. Slik kan vi sikre at vi får full kontroll 

med dette, sier Ågot Valle (SV), som sitter i 
pensjonsstyret i Stortinget. 

Der er det fl ere som helst ser at de blir 
fratatt denne styringsretten, skriver Dagsa-
visen.

– I kjølevannet av denne saken mener 
jeg vi må se på to ting: Kontrollrutinene må 
bli bedre, og vi må vurdere å sette dette ut 
av Stortingets administrasjon, altså få en 
ekstern administrasjon, sier pensjonsstyret 
leder, Sigval Oppebøen Hansen (Ap).

– Det er en god idé å overlate alt som 
har med utbetaling av stortingspensjoner 
til noen utenfor Stortinget, for eksempel 
Statens Pensjonskasse. Det ville rydde all 
habilitetstvil av veien, så det vil jeg dis-
kutere i partigruppen, sier Frps Øyvind 
Korsberg i pensjonsstyret til Dagsavisen.

Fra havneområdet i Laayoune i Vest-Sahara. Marokko har okkupert landet 
ulovlig i mer enn 30 år, og norske myndigheter defi nerer handel med regimet 
som uetisk. Det bryr imidlertid ikke Yara seg så mye om.

Konkursbegjærte biskop Ernst Baasland har vært sykemeldt de siste ukene, og skal ut i velferds-
permisjon, ifølge Stavanger bispedømmekontor.
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Konserndirektør i Telenor, Hilde Tonne, tar til seg kritikken. Konserndirektør i Telenor, Hilde Tonne, tar til seg kritikken. 
Her sammen med Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.Her sammen med Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

Telenor-anseelse Telenor-anseelse 
 rett til bunns rett til bunns

Biskop Baasland ut i permisjon

Telenor kommer dårligst ut av de kommer-
sielle selskapene som er med på omdøm-
memålingen. Avsløringene rundt Telenors 
datterselskap i Bangladesh drar ned nord-
menns tro på hvordan Telenor håndterer 
sitt samfunnsansvar og utviser moral, skri-
ver Aftenposten. 

Telenor har hatt som mål å ligge blant de 
fem best likte selskapene på den årlige ran-
kinglisten. Nå har telegiganten kun det stat-
lige aksjeselskapet Avinor, som driver fl ertal-
let av landets fl yplasser, bak seg på listen. 

Forstår fallet
Andelen nordmenn med et dårlig totalinn-
trykk av Telenor har steget med nærmere 
50 prosent det siste året, og er nå mer enn 
dobbelt så høy som hos hovedkonkurrenten 
NetCom.

Konserndirektør Hilde Tonne er Tele-
nors øverste ansvarlige for etikk. Hun sier
til Aftenposten at undersøkelsen er tatt opp
midt under opprullingen av Bangladesh-
saken.

– Vi har fått en wake-up call, sier hun.

Topp og bunn
TV 2 kommer i år som i fjor ut som det best
likte selskapet, tett fulgt av Coop Norge,
IKEA, NRK og Tine. På de neste plassene
følger Stabburet, Vinmonopolet, Nidar,
Norsk Tipping og Ekornes.

Dårligst omdømme etter Avinor og Tele-
nor har NSB, tett fulgt av Norske Skog og
SAS Norge. På «ti på bunn» ligger også
Posten, Tele2, Securitas, NetCom og Gilde.
Sistnevnte har størst fremgang blant de dår-
ligst likte selskapene.

Oslo (NTB): Telenor raser fra 20. plass til en 43. plass i en fersk 
undersøkelse som måler bedriftenes anseelse blant folk. 

Domprost Berit M. Andersen kommer til 
å fungere som biskop i denne perioden, 
skriver Aftenbladet.no.

Ifølge Vårt Land har situasjonen for 
Baasland ført til at planer og arbeidsoppga-
ver for biskopen utover høsten er lagt på is 
eller kansellert. En planlagt visitas til Hau-
gesund om tre uker er avlyst. Baasland har 

vært sykmeldt de to siste ukene.
Tirsdag i forrige uke sprakk nyheten om

at biskop Baasland og hans kone Bodhild er
begjært konkurs. Store lån for å hjelpe en
sønn skal være bakgrunnen for pengekni-
pen biskopen og hans kone er kommet i.

Ernst Baasland og hans kone skal møte i
skifteretten i Stavanger 11. september.

Stavanger (NTB): Biskop Ernst Baasland skal ut i velferdspermisjon fra 
1. til 14. september, opplyser Stavanger bispedømmekontor.
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