
Trond Giske klager fem aviser til PFU 

Tidligere Ap-nestleder har klaget inn fem redaksjoner til pressens eget 
selvdømmeorgan, Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

 
Av  

 
BJØRN HAUGAN 
og  
EIRIK RØSVIK 
 
Publisert: 
Oppdatert 17. mars 2021 

 

Det bekrefter generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund 

overfor VG. 

– Det er en klage fra Trond Giske mot Adresseavisen, Aftenposten, 

Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen, skriver 

Floberhagen i en e-post til VG. 

Saken dreier seg om et varsel mot Giske levert Arbeiderpartiet 27. august 

2020, som ble omtalt i Adresseavisen kort tid etter. 
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Varselet kom etter at Giske ble innstilt som ny fylkesleder for Trøndelag 

Ap i fjor. Det endte med at innstillingen ble vraket og Giske ikke fikk 

vervet. 

Giske har bestridt varselet og har gitt uttrykk for at han mener 

Adresseavisen og andre aviser har publisert udokumenterte påstander. 

I klagen fremholder Giske at klagen ble innmeldt til partiet «48 timer før 

årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti, og Adresseavisen fikk det før 

meg». 

 
 

COMEBACK: Trond Giske ønsket å bli leder av Trøndelag Ap, men trakk 

seg før valget. Foto: Heiko Junge 

 

Anonyme kilder 

Trond Giske skriver i klagen at avisene publiserer alvorlige anklager om 

faktiske forhold som han hevder ikke dokumenteres. 

Giske mener de to artiklene har brutt med Vær Varsom-plakatens 

bestemmelse om bruk av anonyme kilder, punkt 3.2: 

«Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er 

korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av 

kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme 



kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som 

er gitt fra kilder mot betaling. 

 

LES OGSÅ 

Bråk i Ap i Trondheim: Tine Eikevik vraket til fordel 
for visepresident på Tinget 

 

Vær varsom-plakaten er det etiske regelverket norsk presse jobber under. 

Klagen tas opp i PFU, som er pressens selvdømmeorgan hvor de behandler 

klager knyttet til presseetikken. 

– Adresseavisen fikk klagen før meg 

Sakene ble først publisert i Adresseavisen i Trondheim, men de ble deretter 

gjort tilgjengelig i flere av Schibsteds regionaviser, Aftenposten og 

Fædrelandsvennen. 

Dette mener Giske har forsterket skaden. 

 

 

I klagen skriver Giske skriver at hendelsene skal ha skjedd på et hotellrom 

i 2014 med mange personer til stede. 

Han fremholder at klagen ikke er et svar på varsel. 

 

SJEFREDAKTØR: Kirsti Husby i 

Adresseavisen. Foto: Vidar Ruud / NTB 

«Varslere skal kunne fortelle og bli tatt 

på alvor gjennom gode 

varslingssystemer», fremholder han. 

Han skriver videre at partisekretæren har 

opplyst at varselet er avsluttet uten videre 
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oppfølging. 

Sjefredaktør i Adresseavisen, Kirsti Husby, skriver til VG at de vil 

behandle klagen på vanlig måte. 

– Vi har mottatt en klage fra PFU og vil behandle denne på vanlig måte. 

Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere, skriver hun i en 

tekstmelding til VG. 

– Handler om grensene 

Han skriver at «anklagene aldri har vært tatt 

opp i partiet verken før eller etter årsmøtet, kun i mediene». 

 

 

Giske fremholder at klagen handler om grensene «for å publisere slike 

anklager i redaktørstyrte medier». 

Giske sier til VG onsdag ettermiddag at han ikke ønsker å kommentere 

klagen til PFU. Han han har tidligere kommentert saken på Facebook. 

– Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. 

Ingen slike regler gjelder ved «varsel». Vær varsom-plakaten krever at man 

skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Adresseavisen har 

overfor meg i dag sagt at dette kravet ikke gjelder hvis de mener kilden er 

troverdig. Slik det er nå, vil enhver demokratisk prosess og enhver 

kandidat settes ut av spill av et varsel rett før et valg, skrev Giske 

på Facebook 27. august i fjor. 

Schibsted eier også VG. 

 

FYLKESLAG: Trond Giske trakk 

seg fra lederkampen i Trøndelag 

Ap i høst. Foto: DAVID ENGMO 

Kontakt med Giske 

Bergens Tidende sier at det har 

vært kontakt med Trond Giske. 
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– Vi har mottatt klagen og forholder oss til det på vanlig måte. Vi har tatt 

kontakt med tanke på minnelig ordning, som vi vanligvis gjør i slike saker 

og avventer videre, sier nyhetsredaktør Trond Olav Skrunes. 

Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten sier også at 

de har mottatt klagen og vil behandle den på vanlig måte. 

Sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen sier at de tar klagen til 

etterretning. 

– Giske har selvfølgelig full rett til å få prøvd dette for PFU. Nå skal vi i 

første omgang høre nærmere med han hva han mener, slik PFU-vedtektene 

oppfordrer ti. Så vil vi komme tilbake til vårt ståsted i et eventuelt tilsvar, 

skriver sjefredaktør Lars Helle i en tekstmelding til VG. 
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