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Leder

75 prosent
med i EU

Norge kan i dag regnes som trekvart medlem av EU. Det er en
av konklusjonene i Europautredningen som utenriksminister Jonas Gahr Støre fikk overlevert tirsdag. Professor Fredrik Sejersted har ledet utvalget som har fortatt en
gjennomgang av EØS-avtalen og øvrige avtaler som Norge
har med EU.
Sp-leder Liv Signe Navarsete ønsker å få utredet alternativer
til EØS. Hun ser for seg en ny handelsavtale slik Norge i
mange år hadde med daværende EF. Navarsete mener at det
norske folket er ført bak lyset. Begrunnelsen er at EØS-avtalen har blitt mye mer omfattende enn noen kunne drømme
om i 1992.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier nei til å utrede et alternativ, siden det er ren fantasi å tro på. – Det vil etter mitt
skjønn være et spill med norske arbeidsplasser, med norsk
økonomi og i sum med norsk velferd, sier Støre til Dagens
Næringsliv. Navarsetes forslag er altså mer indremedisin enn
realitet.

Utrolig: Det er ganske utrolig at de, som kanskje burde være mest fortrolig med formalitetene i denne type saker, tar skjeen
i egen hån, skriver Aps Ragnar Johannessen. (Arkivfoto)

EØS-avtalen skal dekke to motstridende interesser. Folket har
to ganger sagt nei til norsk EU-medlemskap. På den annen
side er det bred politisk enighet om at Norge skal ha best
mulig tilgang til EU-markedet. Det siste poenget har blitt
stadig viktigere etter hvert som det har blitt flere medlemsland i EU. På den annen side har EØS-fløyen blitt redusert til
Norge, Island og lilleputtlandet Liechtenstein.

Offentlig eierskap

Men Norge har også knyttet seg sterkt til EU gjennom
Schengen-avtalen, som regulerer reisefrihet, ytre grensesamarbeid og politisamarbeid. Slik sett er Norge sterkere
knyttet til EU enn EU-landet Storbritannia som har sagt nei
til både Schengen og felles valuta. Norske politikere er med
på denne tilpasningen. På snart 20 år har Norge innlemmet
over 6.000 EU-rettsakter gjennom EØS, men bare i 17 av disse
har politikerne for alvor diskutert å reservere seg gjennom å
nedlegge et såkalt veto. I fjor varslet regjeringen en slik reservasjon mot EUs tredje postdirektiv. Resultatet av denne
omkampen gjenstår å se.
Etter Grunnloven må Stortinget gi samtykke hver gang Norge
påtar seg viktige forpliktelser overfor EU. 265 av 287 slike
saker har vært vedtatt enstemmig, altså også med støtte av
Sp og SV. EØS-konstruksjonen har klare demokratiske
mangler, men avtalen har fungert godt. I erklæringen fra
Soria Moria er Sp og SV bundet til å regjere på basis av EØS
avtalen.
Dersom Norge går ut av EØS vil forutsigbarheten og beskyttelsen som ligger i et felles regelverk forsvinne. Det vil være
et hasardiøst spill. EØS-avtalens svakheter bør med fordel
diskuteres. Avtalen kan sikkert bli bedre på noen områder.
Det vil imidlertid skape en farlig usikkerhet å utrede teoretiske alternativer til avtalen. Alternativet er fullt EU medlemskap. Det vil gi økt norsk medbestemmelse, men det
alternativet er det lite stemning for i folket.

Se, det nytter!

I høst skrev Østlands-Posten om rullestolbruker Tor Odberg
Hansen som leverte inn 56 klager på ulike forretninger i Larvik sentrum. Bakgrunnen var dårlig tilgjengelighet for handikappede. I går inviterte Larvik By, Larvik kommune og
likestillings- og diskrimineringsombud Synnøve Ørstavik til
dialogmøte. Det viser at det hjelper å påpeke feil og mangler. Og det er nå å håpe at dialogen fører til forbedringer.

Dette må anses som et klart overtramp som en
profesjonell eierskapsgruppering ikke burde være
bekjent av, skriver Aps Ragnar Johannessen i
denne kommentaren om debatten rundt iFokus.

Kommentar
Det stormer rundt utøvelsen av offentlig eierskap både sentralt og lokalt.
Det gjelder både i selskap hvor offentlig eiere er heleide eller deleide.
I vår lokale sfære er det uroen
rundt styret i iFokus som har kommet til overflaten og som har gitt
grunn for ordfører – som utgjør generalforsamlingen i selskapet – til å
ta affære.

Leserbrev

Kroatia EUmedlem i 2013?
Slovenia ble EU-medlem i 2004. Nå
er de resterende landene på VestBalkan godt i gang med sin søknadsprosess med EU.
Da Jugoslavia ble oppløst på tidlig
90-tall førte det til de mest voldsomme etniske rensingene siden
andre verdenskrig. Det som før var
ett land, har blitt til 7 selvstendige
land: Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Makedonia og Kosovo.

I første omgang har det resultert i
et enstemmig vedtak i formannskapet sist onsdag hvor det ble vedtatt å
forberede en ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre.
Selskapets valgkomité skulle forberede et slikt nyvalg.
iFokus er i dag et heleid kommunalt
aksjeselskap.
Så langt synes enigheten om den
videre utvikling av striden i iFokus å
være bred og uten den store politiske uenigheten.
Dette trodde man inntil man
leste ØP’s lørdagsutgave hvor den

Kroatia kan bli det 28. medlemslandet i EU. Søndag 22. januar går
de til urnene i en folkeavstemning
om å bli medlem av EU. To målinger
viser flertall for ja-siden.
I en måling oppnår ja-siden 58 %
flertall, og nei-siden kun 23 %. Nationen opplyser den 10/1 om en meningsmåling
gjennomført
av
nyhetsbyrået IPSO-PULS i desember
et flertall på 51 prosent, og referer til
at ja-mobiliseringen øker mest, men
at ingenting er avgjort enda. En
oversikt over meningsmålingene
det siste året viser et stabilt ja-flertall i folket. Vi må helt tilbake til
april i 2011 for finne sist måling med
nei-flertall.

politiske opposisjon i kommunen
(Høyre, Frp og KrF) allerede hadde
opptrådt som valgkomité og foreslått at alle styremedlemmene unntatt styrelederen skulle gjenvelges.
Og dette gjøres offentlig før valgkomiteen har rukket å komme i arbeid.

Det er ganske utrolig at de, som kanskje burde være mest fortrolig med
formalitetene i denne type saker, tar
skjeen i egen hånd og ikke bare forskutterer valgkomiteens arbeid
men også henger merkelappen på et
av styrets medlemmer i forhold til
den uro som har vært.
Dette må anses som et klart overtramp som en profesjonell eierskapsgruppering ikke burde være
bekjent av.
Ragnar Johannessen,
Ap

Valgkampen ble sparket i gang rett
over nyttår, den 3. januar. De fleste
større partiene er for et Kroatisk
medlemskap. Regjeringen har sendt
ut 2 millioner pamfletter med informasjon om EU.
Slovenia er pr. i dag det eneste av
de tidligere Jugoslaviske republikkene som er medlem i EU. Men både
Serbia, Montenegro, Makedonia og
Kosovo har søkt.
Blir det et ja-flertall i folkeavstemningen, vil Rådet få saken til behandling. Alle EUs 27 medlemsland
må stemme for å ta inn Kroatia.
Skjer det, vil Kroatia etter planen bli
medlem av EU 1. juli 2013.
Johnny Olsrud
Europabevegelsen Vestfold, leder

