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Bjerke har sviktet på vesentlige punkter som øverste leder. 

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. 
Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her. 

Fremtiden for Rune Bjerke bør definitivt ikke være som toppsjef i Norges største 

forretningsbank. Banken kan ikke leve med Rune Bjerke som toppsjef fremover, fordi han har 

sviktet på vesentlige punkter som øverste leder. Jeg tenker da i første rekke på tilliten, og 

betydningen av å ha tillit. Skatte-, selskaps— og strafferettslige sider hører naturlig nok også 

hjemme i sammenhengen, men bare i liten grad i det følgende. 

Påhviler et særlig ansvar 
Han har angivelig hevdet at hverken han, styret eller konsernledelsen kjente til at DNB 

Luxembourg aktivt bisto med å sende kunder til skatteparadis ved hjelp av 

advokatfirmaet Mossack Fonseca. Det kan ha sviktet på flere nivåer, styret kan vel snakke for 

seg, men som daglig leder påhviler det Bjerke et særlig ansvar siden han fronter kunder og 

markedet, for styret og på vegne av eierne. 
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Klare signaler fra Halvorsen 
Vi vet i dag lite om hva Bjerke visste eller ikke visste eller hvilke grep han tok eller unnlot å ta. 

Men vi vet at DNB fikk klare signaler fra tidligere finansminister Halvorsen om å endre 

gjeldende praksis, og vi vet at signalene iallfall ikke ble tatt alvorlig nok. 

Saken kan ligge på to plan: 

Det første gjelder interne retningslinjer/instrukser som må utarbeides, og rutiner for å 

kontrollere om påleggene er fulgt. Her er det særlige oppgaver for bankens internrevisjon. 

Det andre forholdet er mulighetene til å legge de formelle beslutninger, og gjennomføringen av 

disse, på et lavere nivå i virksomheten; derved slipper ledelsen lettere unna ansvar, samtidig 

som det er vanskelig å henge ansvaret på ansatte lenger ned i virksomheten. Slike interne 

arrangementer kan man lett avtale muntlig, uten at det etterlates spor. Bevismessig kan sakene 

være kompliserte. Sakstypene kan være mange og foreligge i ulike varianter. 

DNB-saken utgjør dessverre en del av et stadig større og mangfoldig problem. Økonomisk 

kriminalitet i ulike former synes å være sterkt økende. Det er nok å 

nevne Vimpelcom/Telenor her hjemme, saker som er under etterforskning. FIFA der ute 

og Statoil i Angola kan også nevnes. Ingen visste noe, andre traff beslutningene, saken lå under 

administrasjonen og ikke styret eller vice versa, utbetalingen skulle gå til et offentlig godt 

formål osv. – forklaringene/bortforklaringene er mange og fargerike. Ansvarspulverisering er 

nærmest blitt en egen disiplin. 

Revisjon av ansvarsreglene 
Hva nå? Jeg tror det er nødvendig at myndighetene går igjennom de aktuelle regelverk med 

sikte på revisjon av ansvarsreglene først og fremst sivilrettslig, men muligens også 

strafferettslig. Uaktsomhetsansvaret i aksjelovenes paragraf 17–1bør vurderes, avløst av en 

regel med omvendt bevisbyrde for styremedlemmer og daglig leder innenfor nærmere definerte 

ansvarsområder som eksempelvis korrupsjon, hvitvasking og misbruk av offentlige 

støtteordninger. 

Ansvaret blir da tilnærmet objektivt, og det vil da være opp til daglig leder/styremedlem å føre 

bevis for at man handlet aktsomt. En slik regel vil legge et større og mer tyngende ansvar på 

ledelsen og derved bevirke færre lovbrudd. Rettssikkerheten vil neppe lide under en slik 

ordning. Strafferettslig er situasjonen en annen. 

Aksjelovene har bestemmelser om straff i paragraf 19–1. Bevis for uaktsomhet er et vilkår og 

bør fortsatt være det. Men man bør kanskje utforme enkeltbestemmelser mer konkret, 

eksempelvis myntet på transaksjonstyper/-situasjoner, noe som nok vil lette bevissituasjonen. 

Likningsloven har straffebestemmelser på skatteområdet. 

Virkeligheten har stukket fra lovverket. Antall tilfeller hvor utsiktene til økonomisk vinning ved 

bruk av tildekkede ordninger har økt sterkt den siste tiden, iallfall har flere tilfeller kommet til 

overflaten. Det krever handling fra påtalemyndighetens side, og fra lovgiver, samt økt 

internasjonalt samarbeid, som eksempelvis BEPS (Base Erosion and Profit 

Shifting) et OECD/G20-prosjekt som nå er initiert for å motvirke planmessige overføringen av 

skattefundamenter fra høy- til lavskattland. Et betydelig grep på sitt område. 
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