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EØS-gransker
foretrekker EU

Hells Angels-sjef
fengslet i én uke
C Den utpekte lederen i
Hells Angels, Leif Ivar Kristiansen (50), må sitte en uke i
varetekt etter at han ble pågrepet og siktet for grove narkotikaforbrytelser onsdag.
Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett gikk i går for
lukkede dører. 50-åringen kan
holdes i varetekt frem til neste torsdag, og at han skal sitte
helt isolert. Kristiansen nektet
straffskyld.
(NTB)

C Men nei-siden har «inntil videre» tillit til granskingen

Lederen av EØSgranskingen har allerede konkludert med at et
EU-medlemskap vil være å foretrekke fremfor
EØS-avtalen av demokratiske årsaker.

Spenning om fylkesmann-stillinger
C I dag blir det kjent hvem
som har søkt om å bli fylkesmenn i Hordaland og Vestfold.
Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Reidar Sandal
(Ap) bekrefter at han er en av
søkerne i Hordaland. Lars
Sponheim (V) har også søkt.
Svein Alsaker (KrF) og Mona
Røkke (H) slutter som fylkesmenn i løpet av året.
(NTB)

ROBERT GJERDE
Jusprofessor Fredrik Sejersted
er håndplukket av utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til å
lede utvalget som skal foreta en
uhildet gjennomgang av EØSavtalen og konsekvensene av
den «på alle samfunnsområder». Men Sejerstad, som er leder for Senter for Europarett og
en av Norges fremste eksperter
på europarett, har ved flere anledninger uttrykt synspunkter
som nei-siden mener plasserer
ham på ja-siden.
Senest skjedde det i et foredrag i Nasjonalt Europaforum 3.
november, der han sa at EØS-avtalen er en husmannskontrakt,
og at EØS-avtalen var verre enn

Færre passasjerer
på Gardermoen
C Oslo Lufthavn Gardermoen
opplevde en nedgang i passasjertall i 2009, men hadde likevel 18,1 millioner reisende.
For hele året var det 6,5 prosent færre passasjerer, men
tallene for november og desember viste en klar økning
sammenlignet med 2008,
opplyser flyplassen.
(NTB)

EU-medlemskap, vurdert i
et demokratisk
perspektiv.

Levedyktig.

Sejerstad vedstår seg uttalelFredrik
sene.
Sejersted.
– EØS-avtalen
har klare svakheter, hvorav det
fremste er i forhold til demokrati. I avtalen er det et dobbelt demokratisk underskudd, i den
forstand at vi er med på et EUsamarbeid som selv har sitt demokratiske underskudd, i tillegg
til at vi har liten innflytelse over
det regelverk som vi påtar oss.
Men samtidig representerer avtalen et stort nasjonalt kompromiss i en sak som har splittet nasjonen i tiår. Og avtalen har viste
seg forbausende levedyktig.
– Er du ja-mann?
– Jeg skjønner spørsmålet,
men det er interessant at hverken regjering eller departement
har spurt meg om det. Og det er
en grunn til det: Vi skal ikke utrede ja eller nei til EU.
– Men er du ja-mann?

– Jeg vil ikke svare på det i dag.

Har tillit. Heming Olaussen i

Nei til EU er ikke særlig i tvil om
at Sejersted er ja-mann.
– Det viser han når han mener
at EU-medlemskap er å foretrekke fremfor EØS-avtalen av demokratiske årsaker. Det er ja-retorikk. Jeg vil i valget mellom
EØS eller EU klart foretrekke
EØS, blant annet på grunn av
selvråderetten.
Samtidig vil ikke Olaussen kritisere valget av Sejersted.
– Inntil videre har jeg tillit. Jeg
oppfatter ham som ryddig og
opptatt av å få frem fakta.
Dessuten er Olaussen glad for
at tidligere Sp-statssekretær Liv
Monica Bargem Stubholt er
nestleder i utvalget og slik «har
en hånd på rattet».

Kun forskere. De ti andre
medlemmene av utvalget er alle
forskere. Ingen «partsrepresentanter» får være med. Det skal
opprettes en referansegruppe
hvor organisasjonene, næringsliv og de politiske partier er med.
Støre satte foten ned for regje-

EØS

Trådte i kraft i 1994 og er den
mest omfattende folkerettslige
avtalen Norge noensinne har
inngått.
Sikrer Norge, Island og Lichtenstein adgang til EUs indre
marked.
Nærmere 5000 lover og forskrifter er innlemmet i EØS-avtalen.

fakta
ringspartnerne SVs og Sps ønske
om at utvalget skal utrede alternativer til EØS-avtalen. Støre
frykter det kunne oppfattes som
et signal til EU om at Norge vurderer å si opp EØS-avtalen.
Parlamentarisk leder i Sp,
Trygve Slagsvold Vedum, sier
han likevel er positiv til utvalgets sammensetning og mandat.
Også Paal Frisvold, leder i Europabevegelsen, er fornøyd.
– Utvalget vil få fakta på bordet og slik bidra til at folk innser
hvor håpløs EØS-avtalen er.
robert.gjerde@aftenposten.no
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Norges største drosjesvindler, Mohammed Aslam
(35), trekker anklagene mot
norsk-pakistaneren som skal
ha forsøkt å kidnappe ham.
ELISABETH RODUM
Fire menn er siktet for frihetsberøvelse etter at Mohammed Aslam (35) ble forsøkt kidnappet i
Pakistan i august i fjor. Den antatte hovedmannen, en 28 år
gammel norsk-pakistaner, sitter
i varetekt i Dinga i Pakistan.
Aslam sier nå at han har inngått et forlik med mannens familie i Norge. I Pakistan betyr dette
at saken trolig blir henlagt.
– Jeg tilgir ham. Jeg har ikke
snakket med ham direkte, men

familien hans har bedt om unnskyldning på hans vegne, sier Aslam til Aftenposten.no.
Han rømte til Pakistan etter at
han i januar i 2008 ble dømt til
to års ubetinget fengsel. I retten
innrømmet han regnskapsjuks
for å skjule svart kjøring, trygdejuks, pengesmugling.
Aslam og en lang rekke sjåfører har unndratt over 100 millioner kroner fra beskatning.
Den varetektsfengslede 28-åringen har bakgrunn fra drosjemiljøet i Oslo og har tidligere uttalt at kidnappingsforsøket dreier seg om en pengekrangel.
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