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En tung høst for Moldejazz ble 
heldigvis avløst med to gode nyheter 
i løpet av et par dager. I helga ble det 

kjent at Hans-Olav Solli endelig blir festivalsjef, og 
mandag vedtok fylkesutvalget å gi en million kroner i 
støtte til Moldejazz.

Fylkespolitikerne var nesten enstemmige. 12 av 13 sa 
ja. Nordmørslistas Mette Belden ville utsette saka. 
Vedtaket i fylkesutvalget utløser også et tilskudd fra 
GassRor på 4,5 millioner kroner. Med andre ord er 
festivalen godt i rute med å hente inn de ekstra 6 
millionene som var målsettingen.

Vi er glad for at fylkes-
politikerne ser hvor stor 
betydning Moldejazz har 
i vårt kulturliv – både 
lokalt og nasjonalt. 
Debatten i fylkesutvalget 
speilet også det gode 
arbeidet som gjøres 
kunstnerisk og hvilken 
rolle festivalen har for 
norsk jazz. 

Utviklingen over flere år har vist at Moldejazz må ta 
nye grep. Kunstnerisk har festivalen hatt en god 
utvikling, økonomisk har det vært motsatt. I 2014 et 
katastrofalt dårlig resultat med 3,7 millioner kroner i 
minus.

Allerede er det gitt tydelig beskjed om at de store 
utekonsertene på Romsdalsmuseet ikke tilhører 
framtidas jazzfestival. Men festivalen ønsker fortsatt å 
være en folkefest. Det tror vi er riktig. De mange 
utsolgte konsertene under årets festival viste potensi-
alet for Moldejazz.

En stor utfordring venter. Etter vår mening er det 
utenkelig at Moldejazz skal miste all støtte som kom 
gjennom knutepunkt-ordningen. Festivalen har 
oppfylt kravet om et særskilt formidlingsansvar og har 
vært en spydspiss for norske jazz. 

Endelig gode 
jazz-nyheter

Fikk støtte: Moldejazz er på god veg til å nå målet på 
seks millioner kroner. Bildet er fra åpningen av årets 
festival, med blant andre Daniel Herskedal.  
 FOTO: PATRICK DA SILVA SÆTHER

« ... ser hvor 
stor betydning 
Moldejazz har i 
vårt kulturliv.»

LEDER

Har bestått 
Advokat Erik Wold i Molde er  
blitt del av eksklusiv gruppe
Erik Wold (38) er den 
tredje advokaten i 
Molde med møterett 
for Høyesterett.

ØYSTEIN BJERKELAND
oystein.bjerkeland@r-b.no

MOLDE: Med saka om hyttekran-
gelen på Bolsøya og prinsippav-
gjørelsen om passivitet i sameie, 
besto advokat Erik Wold prøven 
for Høyesterett.

Klarer du ikke prøven, får du 
ikke flere muligheter.

Nåløye. Wold er nå én av kun tre 
advokater i Molde med møterett 
for Høyesterett. De to øvrige er 
Helge Aarseth og Sverre 
Larhammer. Sistnevnte besto 
prøven i januar i år. Aarseth har 
hatt møterett siden 1986.

Bare seks prosent av de norske 
advokatene har passert dette 
nåløyet.

– Du må føre to saker som av 
størrelse og karakter kvalifiserer 
til å være prøvesaker, forklarer 
Erik Wold til Rbnett.

Det blir tatt endelig stilling til 
om vedkommende har bestått 

etter at andre sak er over.

Litt diffust. De to prøvene 
består av flere element. Blant 
annet må saka være godt forbe-
redt – det vil si at disposisjonen 
må være logisk og god. I tillegg 
må fakta framstilles på en 
effektiv måte, samtidig som advo-
katen må kjenne faktum i detalj. 
Til slutt må framstillingen av 
rettsstoffet være bra. Det vil si at 
«de ulike rettskildene må gjen-
nomgås på en oversiktlig og 
instruktiv måte», som Høyeste-
rett skriver i sin redegjørelse.

– Hvorfor har vi en slik 
ordning, Wold?

– Det har sammenheng med at 
Høyesterett skal ta stilling til 
viktige og prinsipielle saker.

– Er det prestisje forbundet 
med å ha bestått prøven?

– Ja, det vil jeg si.

Kan ta tid. Det er altså ikke 
bare lett å forberede og gjennom-
føre saka i Høyesterett på en måte 
som gjør at du består prøven. Men 
det er kanskje like vanskelig å få 
to saker av en slik karakter at de 
blir vurdert som en prøve. For 
Sverre Larhammer tok det for 
eksempel 15 år fra første til andre 

prøve. Da gikk det litt fortere for 
Erik Wold:

– Første prøve for min del var i 
mai i år, forteller han, og under-
streker at det har vært krevende.

– Jeg har aldri noensinne vært 
så godt forberedt til noe som jeg 
var til disse to sakene. Det er 
landets skarpeste jurister som 
sitter der, og en viktig del av 
prøven er å kunne svare på 
ethvert spørsmål som måtte 
komme.

Ingen store endringer. Wold 
innrømmer likevel at resultatet 
ikke vil få så stor påvirkning for 
hans hverdag.

– Det vil ikke ha så mye å si for 
arbeidsdagene mine – det er ikke 
ofte at saker havner i Høyesterett.
Litt betydning vil det likevel ha.

– Hvis du får en slik sak, og 
ikke har møterett, så vil du måtte 
kunne gi den fra deg til en som 
har møterett, forklarer han.

– Hvordan opplevde du 
dagene i Høyesterett?

– Det var en positiv opplevelse 
å være der. Alt foregår veldig 
ordentlig i Høyesterett. Likevel 
opplevde jeg å bli møtt på en 
hyggelig måte, uten snev av 
maktarroganse.

Eksklusiv gruppe: Med Erik Wold er det nå tre advokater i Molde med møterett for Høyeste-
rett.  FOTO: KJELL LANGMYREN

STOCKHOLM:  Den svenske Riksbanken 
nedjusterer den fremtidige rentebanen. 
Men for øyeblikket beholdes den allerede 
rekordlave styringsrenten på minus 0,35 
prosent. Riksbanken varsler at renten kan 
bli satt ned ytterligere for å få fart på 
inflasjonen. Den nye rentebanen viser at 
renten kan bli senket fra minus 0,30 
prosent til minus 0,40 prosent i snitt i 
2016.  NTB-TT

Svenskene beholder 
rekordlav minusrente


