KLASSEKAMPEN

Ikke Støres «ﬁnest hour»
KRITISK: Støre har sluppet billig unna

kritikk etter karikaturstriden, mener
redaktør Vebjørn Selbekk i DagenMagazinet. «Støre ser nok selv at
karikaturstriden ikke akkurat var
hans ’ﬁnest hour’. Neste gang en
norsk borger blir truet på livet for en
helt legitim ytring, håper jeg norske
politikere ikke på nytt vil dolke
vedkommende i ryggen».
©NTB
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TEATER: I dag, 9. januar, er det 125 år siden
verdenspremieren på Henrik Ibsens
Vildanden på Den Nationale Scene i
Bergen. Vi gratulerer høyesterettsdommer
Liv Gjølstad, som runder 65 år. Gjølstad har
hatt sete i Høyesterett siden 1988. Vi
gratulerer også tidligere olje- og energiminister fra Høyre, Thorhild Widvey, som fyller år. Natur og
Ungdom fortsetter sitt landsmøte, og i morgen velger organisasjonen ny leder etter Ingeborg Gjærum.
Hans Petter Sjøli

DAGEN
I DAG

overvåking
UTVAL: – Eg ser fram til godt samarbeid i EØS-utvalet, seier Dag
Seierstad.

Dag Seierstad med i
EØS-utvalet
UTVAL: Nei til EU
sin EØS-ekspert Dag
Seierstad er ein av
medlemmene i det
regjeringsoppnemnde
EØS-utvalet.

EØS
Av Magnhild Folkvord

MANNSTERKT: Statsrådene Rigmor Aasrud og Knut Storberget orienterte fredag om datalagringsdirektivet.
FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN / SCANPIX

– Ap prøver å snu debatten
– Dette var en «smart manø- dersom Norge velger å implever» fra Ap, sa stortingspoliti- mentere EUs datalagringsdirektiv.
ker Snorre Valen til
– Dette er et forsøk
Klassekampen etter
på å ﬂytte debatten
at han hadde hørt jusfra å dreie seg om
tisminister Knut Storhvorvidt det i utberget (Ap) foredra
gangspunktet er rett
over de nye skjerpelå pålegge legring av
sene politiet vil møte
datamateriale, til å
for å få utlevert infordreie seg om hva som
masjon om mistenkskal til for å få utletes mobil- og internet- Snorre Valen
vert
informasjon.
traﬁkk.
(SV)
Dette er det viktig for
Storberget mener
de nye tiltakene for å ivareta oss som er mot datalagringspersonvernet vil gi bedre og direktivet å påpeke, sier Vaikke dårligere personvern len.

Han hørte ingenting i går
som ﬁkk ham til å endre oppfatningen at Norge må si nei
til EUs datalagringsdirektiv
av personvernhensyn.
Mens SV og Sp vil stemme
mot direktivet i Stortinget, vil
Ap stemme for «dersom det
ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet». Det er det ingen i Ap
som hittil har funnet. KrF og
Frp har også tatt standpunkt
mot direktivet, og Ap er derfor
avhengig av å få med seg Høyres stortingsgruppe, som er
splittet i saken, for et ja.

Dag Seierstad, SV-politikar
og styremedlem og EØS-ekspert i Nei til EU (NTEU)
gjennom mange år, er oppnemnd av regjeringa til å
vera medlem i EØS-utvalet.
Dette utvalet skal i løpet
av dei to åra som kjem, gjera
ei større utgreiing om EØSavtalen og konsekvensane
av den.
– Konkurransen var kanskje ikkje så hard, det er
ikkje så mange som har følgt
EØS-avtalen over tid, seier
Seierstad når Klassekampen
spør om han er overraska
over oppnemninga.

Samarbeid
Seierstad ser fram til eit godt
samarbeid i utvalet som skal
ha det første møtet sitt 25.
januar.
Utvalsmedlemmene
er
oppnemnde som personar,
ikkje som representantar for
organisasjonar eller miljø.
Seierstad har i denne samanhengen tittelen «fagperson
EU/EØS».
I tillegg til utvalet skal det
oppnemnast ei referansegruppe der det er venta at
ulike miljø, mellom anna
både ja-sida og nei-sida i EUspørsmålet, vil få sine representantar.
Kravet om ei offentleg

EØS-utgreiing var først vedtatt på eit landsmøte i NTEU,
seinare i fagrørsla, mellom
anna på LO-kongressen våren 2009, og kom med i Soria
Moria-erklæringa hausten
2009.

Mandat
Av mandatet går det fram at
utvalet, med jussprofessor
Fredrik Sejersted som leiar
og tidlegare Sp-politikar, no
Aker-direktør, Liv Monica
Stubholt som nestleiar, skal
gjera ei brei og grundig vurdering av politiske, rettslege,
forvaltingsmessige og andre
samfunnsmessige
konsekvensar av EØS-avtalen.
Utvalsarbeidet skal inkludera ein gjennomgang av erfaringane med Schengen-avtalen og andre samarbeidsorgan med EU. Utgreiinga
skal vera forskingsbasert.

Ikkje alternativ
Medan det i ein organisasjon
som Nei til EU er stor interesse for både å skaffe kunnskap om og vurdera alternativ til EØS-avtalen, er alternative tilknytingsformer til
EU ikkje ein del av mandatet.
magnhild.folkvord@klassekampen.no

FAKTA

EØS-utval:

■ Eit regjeringsoppnemnd ut-

val med tolv medlemmer skal
i løpet av to år greia ut konsekvensane av EØS-avtalen på
ulike samfunnsområde.
■ Leiar: Jussprofessor Fredrik
Sejersted, nestleiar: Liv
Monica Stubholt, tidlegare
statssekretær (Sp), no Akerdirektør.
■ Blant medlemmene: Frank
Aarebrot, Dag Seierstad,
Kate Hansen Bundt, Jon Erik
Dølvik.

