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peratørene etter flere hendelser der
mobildekningen har forsvunnet.
Fredag overleverer Post- og teletilsynet
en rapport som forteller hvorfor
mobilnettet var nede ved flere ganger i
2011 – sist under stormen Dagmar som
tok både strøm, fasttelefon og mobilnettet flere steder i landet.
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klarinetten oppfunnet i Tyskland, mens i
1793 ble Ludvig 16 kjent skyldig i forræderi og dømt til døden. Begivenhetsrikt
var det også hjemme i Norge på denne dag
i 1814: Kieltraktaten blir undertegnet og
Danmark avstår Norge til Sverige. 14.
januar er også festdag for kirkefaren Hilarius. Om han var like
artig som navnet tilsier vites ikke. Ellers har Herbjørn og
Herborg navnedag. Her ved sanger Herbjørg Kråkevik.
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KRAV: Samferdselsminister Magnhild
Meltveit Kleppa setter krav til mobilo-

HISTORISK: På denne dag i 1690 ble
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integrert i EU, er omsider klar:

inn overalt
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Europautredningen:
n Regjeringsoppnevnt

ekspertutvalg som de siste to
årene har utredet alle sider ved
EØS, Schengen og de andre
avtalene Norge har med EU.
n Tirsdag overrekkes rapporten
Jonas Gahr Støre under et
åpent møte i Litteraturhuset i
Oslo.
n Jusprofessor Fredrik
Sejersted har ledet utvalget,
som i 2010 arrangerte en rekke
debattmøter om Norges
forhold til EU.
n Utvalget har ikke hatt
mandat til å utrede alternativer
til EØS-avtalen. En rekke
organisasjoner, blant dem Nei
til EU og en rekke fagforeninger, har derfor tatt initiativ til
prosjektet Alternativer til EØS,
som skal vurdere andre mulige
tilknytningsformer mellom
Norge og EU.

INTEGRERT: Jonas Gahr Støre med utvalgsleder Fredrik Sejersted ved sin side da utenriksministeren
presenterte europautredningens medlemmer i 2010. Også på bildet er nestleder i utvalget Liv Monica
Bargem Stubholt og sekretariatsleder Ulf Sverdrup.
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Nå begynner slaget om EØS
Europautredningens rapport
legges fram tirsdag, men allerede mandag sparkes debatten i gang, når prosjektet «Alternativer til EØS» arrangerer
pressemøte om EØS og Norge.
– Håpet er at europautredningen vil avlive mytene om
forholdet mellom Norge og
EU, for eksempel at EØS er
avgjørende for norsk eksportindustri. Da kan vi få en skikkelig debatt om hva som skal

være Norges framtidige tilknytning til
EU, sier leder for alternativprosjektet,
Sigbjørn Gjelsvik.
Nei til EU-leder
Heming Olaussen
ser fram til rappor- Sigbjørn
ten, men frykter at Gjelsvik
den vil bli misbrukt.
–
Spenningen
knytter seg til hvordan Jonas
Gahr Støre vil motta den, det
blir det første signalet. Om
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han slår den i hodet på
oss og sier at det ikke
finnes noen alternativer, eller om han og regjeringen tør å gå inn i
debatten om alternativer til EØS-avtalen. Jeg
forventer at rapporten
vil vise hvor stort det
demokratiske underskuddet i EØS er, og da
er regjeringen nødt til å gå inn
i den debatten.

Kjøper
privat
sikkerhet
BEREDSKAP
Av Tore Meek
Private vektere skal forsterke regjeringens egen sikkerhetsstyrke for å møte behovet etter 22. juli. Kontrakten er på 350 millioner kroner.
– En så stor kontrakt er
ikke bare nytt for oss, men
for hele vekterbransjen, sier
avdelingsdirektør Ole Peder
Nordheim i Sikkerhetstjenesteavdelingen i Departementenes
servicesenter
(DSS) til NTB.
I kjølvannet av bomben i
regjeringskvartalet
åpenbarte det seg et enormt behov for vakthold og sikring.
Alt fra de raserte kontorene
til de nye, midlertidige departementsbyggene trengte
beskyttelse. Det ble en umulig oppgave for DSS egne
sikkerhetsfolk alene.
– Vi gikk til nødanskaffelse
av vektere en uke etter bombeangrepet. De ble satt inn
der det var mest kritisk, uten
skikkelige instruksjoner. Det
var kaos, sier Nordheim.
– Det nye behovet for sikkerhet er en situasjon vi må
leve med i mange år, sier
han.
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Språkrådet er statens rådgjevande fagorgan
i språkspørsmål. Vi held til på Solli plass i Oslo og har
om lag 30 tilsette. Hovudoppgåvene våre er å informere
om og forvalte rettskrivinga i norsk, gje råd om bruk av
norsk, auke bruken av og toleransen for begge
målformer, stimulere språkinteresse og samordne
arbeidet med å gjere norsk terminologi tilgjengeleg.

RÅDGJEVAR
I SPRÅKRÅDET
Det er ledig eit vikariat som rådgjevar i språktenesta for statsorgan som varer ut året 2012.
Den som blir tilsett, må ha ﬁlologisk utdanning
på mastergradsnivå eller tilsvarande og
svært god praktisk kunnskap i norsk.
Sjå heile utlysingsteksten på
www.sprakradet.no.
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