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Fra: arne.viste@lyse.net
Sendt: mandag 8. august 2022 11:46
Til: 'sor-rogaland.tingrett@domstol.no'
Emne: Krav om vitneinnkalling i sak 20-119197KON-TSRO/TSTA

Jeg ønsker sikre at beslutningen om konkurskarantene for meg personlig tas på et opplyst og riktig faktagrunnlag. 
Jeg krever derfor at retten kaller inn følgende to vitner til behandlingen. 
 
Vitne 1 - Erik Johnstad 
Jeg ber derfor tingretten kalle inn Erik Johnstad som vitne. Han veiledet Plog AS den 15.12.2016 om at det var en 
forutsetning for kravet om arbeidsgiveravgift at vedkommende arbeidstaker var medlem av folketrygden og skulle 
betale trygdeavgift. Jeg viser også til https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-
sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80787 
 
Jeg ønsker Erik Johnstad skal forklare seg om saksbehandlingen, begrunnelsen og meningsinnholdet i 
kommunikasjonen med Plog AS i sakens anledning. Han kan forberede seg ved å lese oppsummeringen gitt på 
https://www.dyktige.no/?page_id=2332 
 
Erik Johnstad er (eller var?) seniorskattejurist ved nemnds- og rettsseksjonen i Skatt Vest. 
 
Vitne 2 – Lene Marie Ringså Solberg 
Jeg ber også tingretten kalle inn Lene Marie Ringså Solberg som vitne. 26.10.2017 sendte hun en epost til Plog AS 
om at det var Skatt Vest sitt svar 15.12.2016 som jeg skulle forholde meg til, og ikke skatteoppkreveren i Sola sine 
påstander om det motsatte. 
 
Jeg ønsker hun skal forklare seg om det samme som Erik Johnstad. 
 
Lene Marie Ringså Solberg er (eller var?) direktør for personskatt ved juridisk avdeling i Skattedirektoratet. 
 
PLOG AS BLE SLÅTT KONKURS FOR Å HA FULGT SKATTEETATENS VEILEDNING OM ARBEIDSGIVERAVGIFTEN 
Tingrettens konkurskjennelse 19.10.2020 baserte seg på flere viktige faktafeil med ukjente kilder. Disse er: 

1. «Plog AS har lagt fram et brev datert 24.11.2016 fra Skatt Vest..» Sannheten er at Plog AS hadde lagt fram et 
brev datert 15.12.2016. 

2. «Som kan forstås slik..» Sannheten er at Plog AS redegjorde for en slik forståelse til Skattedirektoratet, og 
om avviket mellom skatteoppkreveren sine eposter og Skatt Vest sitt svar. Hvorpå skattedirektoratet kort 
henviste til at det var Skatt Vest sitt svar av 15.12.2016 Plog AS skulle forholde seg til. Brevet med den 
følgende avklaringen fra skattedirektoratet kunne ikke forstås på noen annen måte. 

3. «Uttalelsen er ikke nærmere begrunnet». Sannheten er at Erik Johnstad hadde begrunnet avgjørelsen med 
at det måtte skilles mellom dem som ikke var medlemmer i folketrygden og dem som ikke fikk bli 
medlemmer i folketrygden. 

 
En grundig gjennomgang av skatteetatens veiledning er publisert på https://www.dyktige.no/?page_id=2332 
 
Jeg bemerker kort: 

 Tingretten var kjent med den omfattende kommunikasjonen mellom Plog AS og skattemyndighetene i 
saken. 

 Brevet 15.12.2016 ble tydelig fremholdt i prosessskrivet. Tingretten unnlot nevne dette brevet i sin 
kjennelse. 

 Møtet med skattedirektoratet høsten ble også framholdt i prosesskrive. Tingretten unnlot nevne også dette 
i sin kjennelse. 
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 Tingretten ble gjort oppmerksom på at skatteoppkreveren ikke bestred den veiledning som var gitt. I 
prosesskriv fra PwC 14.10.2020 påpekte vi det: «Skatteoppkreveren … kommenterer ikke saksøktes anførsler 
hva gjelder trygdeavgift og medlemskap i Folketrygden.» 

 
TINGRETTENS ANSVAR 
Jeg minner derfor tingretten på sitt ansvar for å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før den fatter sin kjennelse 
om konkurskarantene for meg personlig. Det foreligger et klart behov for at disse vitnene som veiledet meg om det 
ikke skulle betales arbeidsgiveravgift får opplyse retten om bakgrunnen og begrunnelsen for den veiledning de gav. 
 
Spørsmålet er høyst relevant. Det inngår som del av bostyrers sin begrunnelse for sin anbefaling om 
konkurskarantene. Bostyrer hevder at «Plog AS har som arbeidsgiver bevisst unnlatt å forholde seg til lovgivningen 
knyttet til skattetrekk …. Tilsvarende er det heller ikke betalt arbeidsgiveravgift under henvisning til at de 
ureturnerbare asylsøkerne ikke har trygderettigheter i Norge» 
 
Mvh. Arne Viste 
Daglig leder i Plog2 AS 
Marknesringen 2 
4052 RØYNEBERG 
+47 47954763 
 
 
 


