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Jeg har med stigende 
undring registrert debatten 
om eierskap til aksjesel-

skaper og aksjer. Sistemann ut 
er stipendiat i rettsvitenskap 
Erlend Baldersheim, som kjekt 
avfeier «myten» om at aksjonæ-
rene faktisk eier selskapet og 
ikke bare aksjene (DN 4. mars).

Baldersheim begrunner sitt 
standpunkt med at eierskap 
innebærer herredømme over et 
objekt, og at eieren hefter med 
hele sin formue for skader 
tingen måtte påføre andre. 
Dette skulle stå i motstrid til at 
aksjonærene kun hefter med 
sitt aksjeinnskudd for selska-
pets forpliktelser. 

Jeg finner ikke dette særlig 
treffende. Det er elementær jus 
at eiendomsretten er summen 
av de beføyelser en eier har over 
den enkelte ting, og den kan 
variere fra den totale kontroll til 
meget begrenset disposisjons-

rett. Dette avgjøres gjennom lov 
og rettspraksis.

Aksjonærenes rett og plikt er 
detaljregulert i aksjelovgiv-
ningen. Et hovedhensyn fra 
lovgivers side er nettopp å 
skape en balanse i forholdet 
mellom aksjonæren, som har 
begrenset ansvar, og selskapets 
kreditorer. Det har blant annet 
gitt oss den strenge regnskaps- 
og revisjonsplikten og et straf-
fesanksjonert forbud mot å 
drive på kreditorenes regning.      
Aksjelovgivningen er omfat-
tende og langt fra problemfri. 
For de fleste tror jeg likevel det 
er uproblematisk at aksjonæ-
rene er selskapets eiere. Det 
gjenspeiles i all terminologi, 
juridisk litteratur og lovgivning.

Grunnen til noen juridiske 
teoretikere nå lanserer denne 
nye tese er uklar. Kan det være at 
man ønsker å ta brodden av eier-
skapsargumentet når det skal 
fremmes forslag om nye inngrep 
i aksjonærenes rettigheter?

 n  Knut Schage, jurist

Uproblematisk eierskap

Ironisk nok ledsages Kjetil B. 
Alstadheims referat fra 
lanseringen av min bok 

«Blåkopi» av et utspill der 
Høyre over tre avissider nok en 
gang viser til et svensk forbilde 
for sine politiske løsninger. 
Bedre illustrasjon av mitt 
hovedpoeng – at Høyre kopierer 
de svenske Moderaterna – er 
det knapt mulig å få.

Alstadheim kommenterer 
min gjengivelse av Modera-
ternas «ordliste» i «Blåkopi» og 
hevder at ordlisten først dukket 
opp i 2009. Det er ikke riktig. 
Da reklamemannen Per Schling-
mann vendte tilbake til poli-
tikken og Moderaterna i 2003, 
var et av hans første tiltak å lage 
en liste med «Tio budord» som 
handlet om hvilke begrep 

Moderaterna skulle bruke og 
hvilke man skulle unngå. Varme 
ord om omsorg og fellesskap 
skulle gi velgerne et nytt bilde 
av Moderaterna og skaffe 
velgere fra sosialdemokratene. 
Senere lagde han tilsvarende 
lister for de andre politikerne i 
den borgerlige alliansen. 

Alstadheim har rett i at listen vi 
har avbildet i boken er fra 2009, 
men listene ble altså laget lenge 
før. Den tidligere statssekretæren 
og partisekretæren Schlingmann 
visste at man kan vinne politiske 
saker gjennom å ikle politikken 
det riktige språket. «Blåkopi» 
viser hvordan Høyre har kopiert 
mange av hans og Moderaternas 
strategier. 

 n  Wegard Harsvik, leder 
samfunnspolitisk avdeling, 
Fagforbundet, og forfatter av 
boka Blåkopi – Høyres svenske 
strategi

Farbror Blå på boklansering
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Universiteter og høyskoler må aktivt bidra til 
innovasjon og verdiskaping om de skal oppfylle sin 
moderne samfunnsoppgave, skriver professorene 
Torger Reve og Jan Martin Nordbotten.

Universitetene har tradi-
sjonelt fokusert på tre 
hovedoppgaver: tilby 

høyere utdanning, utføre viten-
skapelig forskning og formidle 
kunnskap til allmennheten. 
Universitets- og høyskoleloven 
fremhever også en fjerde 
samfunnsoppgave: Universi-
teter og høyskoler skal bidra til 
innovasjon og verdiskaping 
basert på resultater fra fors-
kning og faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid.

Kunnskapsdrevet innovasjon 
må også i praksis bli en hoved-
oppgave i det moderne kunn-
skapssamfunnet. I denne 
oppgaven kalles universitetene 
til å integrere aktivt med 
samfunnet og bidra til å stimu-
lere til verdiskaping. 

Ansatte ved universiteter og 
høyskoler har i stor grad fors-
kning som hovedoppgaven og 
drivkraft. Det er forskningspro-
duksjon av god kvalitet som gir 
fast ansettelse. Det er telle-
kanter for internasjonale fors-
kningsartikler som gir avanse-
ment til de høyeste posisjonene. 
Etterhvert har også kvaliteten i 
undervisningen fått større vekt. 

Mange forskere er også aktive i 
populærvitenskapelig formid-
ling eller deltar aktivt i 
samfunnsdebatten.

I det moderne kunnskaps-
samfunnet får imidlertid 
universitetene og forskningsin-
stitusjonene en bredere og vikti-
gere rolle. Verdiskapingen i 
næringslivet blir stadig mer 
forskningsbasert, og samfunns-
utviklingen hviler i økende grad 
på forskningsbasert kunnskap. I 
hverdagen opplever vi hvordan 
internett, søketeknologi og 
sosiale medier endrer måten vi 
arbeider, kommuniserer og 
tenker. På nasjonalt plan 
omtaler politikerne på kunn-
skapssamfunnet som vår inves-
tering i fremtiden.  

Det finnes mange næringer i 
dag som ikke ville ha eksistert 
uten vitenskapelig kunnskap. 
Oppdrettsnæringen er et 
eksempel. Tilsvarende har fors-
kning og ny teknologi lagt 
grunnlaget for Norges viktigste 
næring, offshore olje- og gassut-
vinning. I dag er offshoretekno-
logi en av Norges viktigste 
eksportnæringer.  

Samtidig transformeres 
gamle næringer som vare-
handel, industri og landbruk 
ved hjelp av ny teknologi. Ingen 
næringer er uberørt av den 
vitenskapelige utviklingen, og 
universitetene og forskningsin-
stitusjonene er selve motoren i 
kunnskapsutviklingen. 

Næringslivsutviklingen er 

Den enkelte forsker har lite kunnskap om 
og incentiver til å bidra i eksterne 

verdi skapingsprosesser (...) interne kulturer 
sperrer

Utrygg sykelønn

Lars Gauden-Kolbeinstveit i 
Civita mener det bare er et 
tidsspørsmål før det blir 

vedtatt kutt i sykelønnen. I 
Dagens Næringsliv 1. mars skrev 
han at kutt i sykelønnen til 70 
prosent vil være en effektiv 
reform. Det vil virke, mener han.

Dette er det samme forslaget 
som fant veien til Oslo Høyre, 
som ifjor foreslo å kutte syke-
lønnen til 70 prosent. Michael 
Tetzschner har snakket varmt 
om forslaget ved flere anled-
ninger. 

Sterke krefter i Høyre vil 
kutte i sykelønnen. Når vi 

samtidig vet at Venstre har 
programfestet en modell som 
innebærer redusert kompensa-
sjon ved korttidssykefravær, 
aner vi konturene av en ny 
velferdspolitikk.

Hvem vet hva som vil skje i 
regjeringsforhandlinger når tre 
eller fire borgerlige partier skal 
ha gjennom sine hjertesaker? 

Det er positivt at Torbjørn 
Røe Isaksen gir en garanti om at 
Høyre ikke vil gå inn for syke-
lønnen i neste periode, men vi 
trenger også mer forpliktende 
formuleringer i Høyres program 
og en garanti fra Høyre-leder 
Erna Solberg.

 n  Tor-Arne Solbakken, 
LOs nestleder
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Jan Martin 
Nordbotten.Torger Reve.

Må bidra til verdiskaping


