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Norsk avhørsmetode kan bli internasjonal standard
b OSLO Norsk politi har videreutviklet en metode for vitenskapelig baserte avhør. Nå ønsker
FN å foreslå den som global
standard for politiavhør.
Ifølge Uniforumvil FNs spesialrapportør for tortur, Juan Mendez, legge fram forslaget for FNs

hovedforsamling 18. oktober. Han
vil forslå at metoden undersøkende intervju blir en internasjonal
modell for politiavhør, i stedet for
den tradisjonelle avhørsmetoden
hvor målet er å få den mistenkte
til å komme med en tilståelse for
enhver pris.

Land som Indonesia og Vietnam er allerede i ferd med å
innføre den nye standarden for
politiavhør.
– Det er et resultat av menneskerettsdialogen som Norge
har ført med disse landene gjennom et unikt samarbeid mellom

Politihøgskolen og Norsk senter
for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, forteller doktor
i jus og politietterforsker Asbjørn
Rachlew, som har utviklet metoden for norsk politi.
(NTB)

et om Mosul
FÅR AKSJERÅD: Finansminister Siv Jensen (Frp) får tirsdag råd fra
sine forgjengere Kristin Halvorsen og Sigbjørn Johnsen om hvor mye
av oljefondet som bør investeres i aksjer.
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Får aksjeråd
for oljefondet
Bør oljefondet kunne gamble
litt mer med norske sparepenger ved å plassere flere
oljekroner i aksjer?
b OSLO

FAKTA
AKSJER I STATENS
PENSJONSFOND
UTLAND
b I 2007 ble det vedtatt

Mosul tidlig mandag morgen.
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onge
sjokoladekongen etter å ha tjent
seg styrtrik på å selge godteri.
– De baltiske landene har på 25
år klart å bygge opp gode, fungerende demokratier. De står som
et forbilde for Ukraina, sier
Thommessen.
Han vil ta opp reform av domstolene, kampen mot korrupsjon
og den demokratiske utviklingen
med Porosjenko. – Hvis Ukraina
mislykkes med å bygge opp et
bærekraftig demokrati, vil den
russiske destabiliseringspolitikken lykkes, mener han.

– Men samtidig som vi øver et
ikke ubetydelig press når det
gjelder hvilke reformer de må
gjennom, må vi ha forståelse for
at ting tar litt tid.
Ukrainske folkevalgte har vært
i Norge for å lære mer om norske
kontrollmekanismer, som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Riksrevisjonen og
EOS-utvalget. Dette arbeidet blir
nå videreført.

Møter kongen
Porosjenkos offisielle besøk i

Norge er et gjenbesøk etter statsminister Erna Solbergs (H) visitt
til Ukraina for to år siden. Det er
første gang et ukrainsk statsoverhode besøker Norge.
Videreutvikling av det bilaterale forholdet, næringslivssamarbeid og norsk støtte til Ukrainas reformarbeid er tema for
samtalene mellom Solberg og
Porosjenko. Presidenten skal i
audiens og lunsj med kongen og
dronningen på Slottet og i middag på Akershus slott, hvor Solberg er vert. (NTB)

I dag får Siv Jensen råd fra to
tidligere finansministere og
profilerte eksperter.
Da mottar nemlig finansminister Jensen (Frp) en rapport
fra det såkalte Mork-utvalget,
som har vurdert om aksjeandelen i oljefondet bør økes.
Bakteppet for utredningen er
en antakelse av at avkastningen
på rentepapirer og obligasjoner
ser ut til å bli lav i lang tid fremover.
– Da er det viktig å se på om
vi kan øke vår avkastning, med
en moderat risiko, og vurdere
om det for eksempel bør gjøres
gjennom en økt aksjeandel. Jeg
avviser ikke det at kan være en
mulighet, sier Hans Olav Syversen (KrF) til NTB.
Han er leder av finanskomiteen på Stortinget og får etter
hvert regjeringens svar på
Mork-utvalgets forslag på sitt
bord, når stortingsmeldingen
om forvaltningen av oljefondet
kommer til våren.

Aksjer kaster mer av seg
I dag er 60,6 prosent av fondet
plassert i aksjer, 36,3 prosent er
renteinvesteringer og 3,1 prosent eiendom. Men avkastningen har den siste tiden vært
klart bedre på aksjene.
I 2015 ga aksjeinvesteringene
en avkastning på 3,8 prosent,
mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,3 prosent. I
årets tredje kvartal var fasiten 6
prosent på aksjer og 0,9 på rentepapirer.
Men ett problem med å øke
aksjeandelen er at det generelt
er forbundet med større risiko

å øke aksjeandelen i
Statens pensjonsfond
utland (SPU), eller oljefondet til 60 prosent.
b Obligasjoner og eiendom står for de resterende 40 prosentene.
b Oljefondet er i dag
verdens største statlige
fond med en antatt verdi
på vel 7.100 milliarder
kroner.
(NTB)

å investere i aksjer enn i obligasjoner og rentepapirer.
Med en større aksje må Siv
Jensen både regne med større
svingninger i fondets verdi og
kanskje også større tap ved et
tungt tilbakeslag i verdensøkonomien.

Topptungt
Det er Handelsbankens tidligere sjeføkonom Knut Anton
Mork, nå professor II ved
NTNU, som har ledet det regjeringsoppnevnte utvalget.
Med seg har han hatt de tidligere finansministrene Kristin
Halvorsen (SV) og Sigbjørn
Johnsen (Ap) og profilerte eksperter som BI-professor Hilde
C. Bjørnland, førsteamanuensis
Espen Henriksen og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.
Utvalget har blant annet analysert forventet avkastning og
risiko i Statens pensjonsfond
utland, eller oljefondet, med
ulike aksjeandeler. Ifølge mandatetkan utvalget også tilrå
endringer i aksjeandelen.
(NTB)

