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Utskrift er sponset av InkClub 

Støre: - Ikke relevant å
vurdere min habilitet
Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier det aldri var aktuelt å vurdere hans egen
habilitet før seks millioner kroner ble gitt til en venns stiftelse.

Publisert: 20.mar. 2012 (14:41) Oppdatert: 20.mar. 2012 (15:52)

Dagbladet skriver i dag at Støre ga seks millioner kroner til en stiftelse som var styrt av en vennen Felix Tschudi. Støre vurderte
aldri sin egen habilitet i saken.

- Jeg vurderte ikke min habilitet i den saken, da jeg ikke anså det som relevant, sier Støre til Aftenposten.no.

Utenriksdepartementet bevilget i 2008 seks millioner kroner til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk (CHNL). Barndomsvennen
og milliardæren Felix Tschudi var sentral i opprettelsen av stiftelsen, og er nå aktiv styreleder. Hans selskap Tschudi Shipping
spyttet inn et tilsvarende beløp.

UD: Ikke penger direkte til Tschudi
I en redegjørelse på Utenriksdepartementets nettside heter det:

«Tildelingen til Senter for nordområdelogistikk fant sted etter en søknad fra Norges Rederiforbund og midlene ble overført til

Gunnar Magnus , Lars Inge Staveland

Les også

- Underlig at han ikke tar selvkritikk1
Anders Anundsen (Frp) reagerer på at Støre ikke fikk sin habilitet vurdert.
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Høgskolen i Bodø. Det har følgelig ikke vært tale om tilskudd til, eller utbetalinger til selskapet Tschudi Shipping eller personen Felix
Tschudi,» heter det i redegjørelsen.

Departementet antyder også at Støre og Tschudi ikke er nære venner.
«Bekjentskapet til sistnevnte er heller ikke av en slik karakter at utenriksministeren har funnet det nødvendig å vurdere sin

habilitet i forhold til denne konkrete saken,» heter det i redegjørelsen.

- Ikke relevant
Støre sier at Utenriksdepartementet mottok søknaden fra Rederiforbundet, ikke direkte fra Tschudi.

- Jeg forholder meg til at Utenriksdepartementet har inngått en avtale med Norges rederiforund. Da mener jeg at det ikke
var en relevant problemstilling for meg, sier Støre.

Leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen, reagerer på at Støre ikke fikk sjekket egen habilitet.
- Jeg vil ikke gradere disse sakene i forhold til hverandre, men det kritiske punktet i denne sammenhengen er at det ikke ringer

noen habilitets-bjeller hos en erfaren statsråd, sier Anundsen.

Stortinget skal få all informasjon
Støre sier at prosjektet ikke var i regi av en enkelt kommersiell aktør, men at det var Rederiforbundet som sto bak.

- Det var Utenriksderpartet som støttet Rederiforbundets søknad, sier Støre.

Støre lover å gi kontrollkomiteen all informasjon. Etter Lysbakken-saken ba kontrollkomiteen om en oversikt over alle bevilgninger
fra samtlige departementer i 2011.

- Det Stortinget ønsker av meg, det skal de få. Men jeg mener at jeg har opptrådt korrekt, sier Støre.

Jonas Gahr Støre svarte i dag på Dagbladets sak om pengebevilninger til en venns stifelse.

Les også

UD ga seks millioner til Støre-bekjents stiftelse2
Jonas Gahr Støres habilitet skal aldri ha blitt vurdert.

Relaterte bilder
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Mest lest

Leiligheter i «Norges nye slum» koster 55.000 kr pr. kvadratmeter
De gamle sykehusboligene i Oslo blir så dyre at beboerne ikke har råd til å kjøpe dem. Nå tar de saken inn for
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Narkoman på blå resept
Som tidligere narkoman med dop på blå resept har jeg førstehånds erfaring med hva som kan skje med et
menneske ved lovlig narkotikabruk.
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