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JÆREN TINGRETT: Et event-
firma i distriktet har gått kon-
kurs.

Det var Skatt Vest som begjærte 
firmaet Raa Event AS tatt under 
rettens behandling som kon-
kursbo.

Bakgrunnen for det var et krav 
på 662.752 kroner i utestående 
merverdiavgift.

Raa Event AS holder til på 
Hommersåk, men har drevet virk-

somheten blant annet fra 
Stavanger havn.

På firmaets nettside tilbyr Raa 
Event AS blant annet luksuriøse 
fjordcruise og båtutleie med egen 
kaptein og diverse servering og 
vinsmaking.

Båten som er brukt er en Bavaria 
Virtess 42 fly, cabincruiser med 
plass til 25 personer.

Raa Event AS møtte ikke til 
rettsmøtet og det forelå ingen 

opplysninger om gyldig fravær.
Jæren tingrett viste i den forbin-

delse til at konkursbegjæringen 
og innkallingen til rettsmøtet var 
lovlig forkynt ved oppslag den 13. 
juni i år.

Retten kom til saksøkeren 
hadde et forfalt krav mot skyld-
neren som det ikke er stilt betryg-
gende sikkerhet for, og at det ikke 
var grunn til å anta at skyldneren 
kan gjøre opp gjelden med egne 

midler eller eiendeler eller at 
betalingsproblemene er midlerti-
dige.

Jæren tingrett kom til at vilkå-
rene for å ta konkursbegjæringen 
til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er opp-
nevnt som bostyrer og skiftesam-
ling vil bli avholdt 17. august.

 

Eventfirma som har drevet med luksuriøse fjordcruise er konkurs

– Legger UK begrens-
ninger på EU, vil EU 
gjøre det samme.

Det sier statsviter og UiS-pro-
fessor Rune Dahl Fitjar til RA.

Hva brexit betyr for Sta-
vanger-regionen er vanskelig å 
si, mener han. Dahl Fitjar tviler 

på at briter i Stavanger vil 
måtte ha visum for å oppholde 
seg i Norge.

– Men arbeidsinnvandring har 
vært et av hovedpoengene til 
«Leave»-siden. Begrenser de 
arbeidsinnvandring til UK, vil 
EU gjøre det samme. Men briter 
som jobber i Norge har i stor 
grad en etterspurt kompetanse.

Kan få begrensninger

TVILER PÅ VISUM-TIL-
STANDER: Rune Dahl Fitjar.

EU-TILHENGER: Vikings assistenttrener Ian Burchnall blir engasjert av annet enn fotball og mener det rette for Storbritannia var å forbli i EU.  FOTO: FRODE OLSEN

    Exit-leiren skremte folket

LONDON: Høyre-
politiker Aleksander 
Stokkebø prøvde å 
overbevise britene om 
å «remain» i EU helt 
til siste slutt.

– Jeg har vært med den 
tverrpolitiske kampanjen 
«Britain stronger in 
Europe» og kampanjen til de 
konservative. Jeg har 
snakket med britene på 
gata, ringt på dører, delt ut 
fl yers og deltatt i valg-
kampen, forteller Høyre-
politiker Aleksander Stok-
kebø fra Stavanger.

Interessen for britisk poli-
tikk er så stor at han kastet 
seg inn i valgkampen.

– Det ble et veldig trist 
resultatet. At UK vil fort-
sette alene er dramatisk. 
Storbritannia har vært et 
land som alltid har tatt 

lederrollen for å fi nne felles-
løsninger. Nå vil de stå på 
utsiden. Det tror jeg ikke vil 
passe britene, sier Stok-
kebø, som deler nederlaget 
sammen med de andre EU-
tilhengere.

– Hvilken konsekvens er 
dine venner i England mest 
bekymret over?

– Nå råder usikkerheten- 
EU-exit er ødeleggende for 
økonomien. Det er et 
vakuum i påvente av hva 
som skjer videre, sier han.

– Synes britene du har 
tru� et på gata at en kar fra 
Stavanger har kastet seg inn 
i valgkampen deres?

– Jeg har hatt mange gode 
samtaler med folk på gata. 
Mange er interessert i å lære 
mer om Norges tilknytning 
til EU, svarer Stokkebø 
overfor RA. 

Kastet seg inn 
i valgkampen

REISTE TIL LONDON: Stavanger-politiker Aleksander 
Stokkebø (H) deltok i valgkampen i London.  FOTO: PRIVAT

Håper på fortsatt 
god UK-relasjon.
– Økonomisk vil UK få en 
skikkelig kilevink. Det er 
mange britiske selskaper 
i Rogaland, og mange 
Rogaland-selskaper i 
UK. De vil oppleve en 
valutanedgang, sier Svein 
Olav Simonsen, regiondi-
rektør i NHO Rogaland.

– Når det gjelder 

arbeidsvilkår for briter 
og nordmenn, så vet vi 
ikke noe ennå, legger 
Simonsen til.

– Det som i første 
omgang kan påvirke 
næringslivet i Stavanger-
regionen er påvirkningen 
av oljeprisen. Oljeprisen 
falt ganske umiddelbart 
fem prosent, sier direktør 
i Næringsforeningen 
Harald Minge.

Svekkes på kort sikt

BREXIT BREXIT


