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IIkke påvirketkke påvirket
Stifter av og daglig leder i konsu-
lentselskapet Menon Economics,
Erik W. Jakobsen, avviser at ar-
beidet de gjorde for Fartsom-
rådeutvalget er påvirket av Color
Lines interesser.

– Nei, det vil jeg klart tilbake-
vise. Det er riktig at vi har hatt et
langt forhold til Color Line, helt
tilbake til Menons start. Men vi
har gjort lite for dem etter 2010,
det var mest på begynnelsen av
2000-tallet. Og vi hadde ingen
oppdrag for Color Line samtidig
som vi jobbet for Fartsområde-
utvalget, det er feil, sier han.

Jakobsen opplyser at de indirekte hadde en relasjon til Color Line mens
de gjennomførte arbeidet for Fartsområdeutvalget. Maritimt Forum
Oslofjorden var oppdragsgiver, og Color Line var blant en rekke aktører
som «betalte en liten sum hver for prosjektet». De to prosjektene var
tematisk urelaterte, og siden sjømannsorganisasjonene er medlem i
Maritim Forum hadde de indirekte arbeid for arbeidstakersiden også,
påpeker Jacobsen.

– Dere publiserte rapporten «Norsk reisenæring 2025, en sce-– Dere publiserte rapporten «Norsk reisenæring 2025, en sce-
narioanalyse», med Color Line som en av partnerne i prosjek-narioanalyse», med Color Line som en av partnerne i prosjek-
tet, i juni 2014, etter at dere ble engasjert av Fartsområdeut-tet, i juni 2014, etter at dere ble engasjert av Fartsområdeut-
valget i mars 2014.valget i mars 2014.

– Det var et en analyse finansiert av Forskingsrådet, i samarbeid med
Forum for reiseliv, som inkluderer alle de store bedriftene i norsk
reiseliv. Det forskningsprosjektet hadde ingenting med Color Line å
gjøre, svarer han.

Han omtaler anklagene fra Fjord Line som «grovt misvisende».

EIRIK W. JAKOBSEN
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I rapporten «Utredning om fartsområdebegrensningene og netto-
lønnsordningen» er tre ansatte i Color Line på lista over intervjuob-
jekter, og ingen fra Fjord Line.

– Hvorfor er ingen fra Fjord Line spurt i arbeidet med rappor-– Hvorfor er ingen fra Fjord Line spurt i arbeidet med rappor-
ten, mens flere fra Color Line fikk slippe til?ten, mens flere fra Color Line fikk slippe til?

– Er ikke Fjord Line på det danske systemet da? Color Line var et norsk
selskap, med aktivitet i Norge, norske sjøfolk og norsk flagg. Det er den
naturlig begrensingen.

I senere tid har Menon laget en rapport om ringvirkningene av at Color
Line bygger et nytt hybridskip i Norge,

Klassekampen lyktes ikke å få tak i leder av Fartsområdetuvalget, Hans
Jacob Bull.

 


