4

Onsdag 18. januar 2012

KLASSEKAMPEN

Har fortsatt tillit til PST-sjefen
POSITIV: Justisminister Grete Faremo (Ap) sier hun har tillit
Mímir Kristjánsson | Lars Unar Størdal Vegstein
politikk@klassekampen.no

POLITIKK
Folkeviljen

nn VG kunne i går fortelle at
næringsminister Trond Giske
har bred støtte i folket i sin
strid med Telenor-styreleder
Harald Norvik. 57 prosent av
de spurte synes TV 2 burde
forblitt på norske hender,
mens bare 22 prosent mener
det er greit at kanalen nå blir
heldansk. Satt litt på spissen
er det altså
ikke bare
næringsminister Trond
Giske som
har trosset
sin sjef
statsministeren, men
også statsminister Jens
Stoltenberg som har trosset
sin sjef, folket.

DAGBOKA

nn Meningsmålinger kommer og går. Det finnes heller
ingen som ønsker seg noe
meningsmålingsdemokrati,
der en mer eller mindre
tilfeldig majoritet av 1000
spurte, skal få diktere norsk
næringspolitikk. Støtten til
Giske er likevel et varsko om
at den passive eierskapspolitikken staten i dag utøver,
kanskje ikke har tilslutning
til folket. Det er heller ikke så
rart. Man må nesten være
styreleder i statlig selskap
eller samfunnsøkonom som
Jens Stoltenberg for å forstå
hvorfor staten skal være den
eneste eieren i hele verden
som ikke får styre sine egne
selskaper. De fleste som gir
inntrykk av å forsvare denne
politikken er da heller ikke
for den, men oftest for at
staten skal selge seg ned eller
ut av de statlige selskapene.
Fordi denne politikken
ganske sikkert ville skape
ramaskrik i befolkningen, får
man nøye seg med det nest
beste: At staten er eier i
navnet, men absolutt ikke i
gavnet.
nn Det er oppsiktsvekkende
at Stoltenberg ikke har
forsvart en av sine dyktigste
og mest trofaste statsråder i
denne saken. Men så har
striden mellom han og Giske
også et politisk bakteppe.
Som Dagbladets Stein Aabø
påpeker, beveger den seg
langs kjente skillelinjer i Ap.
Det er høyresida mot venstresida, med SV og Sp på Giskes
lag. Uansett hva Stoltenberg
måtte mene er det likevel på
tide at Aps høyreside setter
regjeringens beste foran sin
egen fløys interesser. Om ikke
Ap-ledelsen vil være på lag
med flertallet i eierskapspolitikken, må de i alle fall være
tjent med at noen i partiet er
det.
Mímir Kristjánsson

til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lederen Janne
Kristiansen, men vil likevel granske organisasjonen. Justisministeren var selv til stede da PST la fram sin årlige trusselvurdering i går. Etter en turbulent høst hvor mye kritikk er
rettet mot etaten etter terrorangrepene 22. juli, gjentar
Faremo at hun har tillit til PST og Janne Kristiansen. – Det 22.
juli viste oss er at det er vanskelig å gardere seg mot alt. Det
er spørsmål om vi har tilstrekkelig god lovgivning, om vi har
gode nok regler mot soloterrorisme, sier Faremo.
©NTB

EUROPAUTREDNINGEN
n 20 års EU-tilpasning har europeisert Norge

Den stille re
TILPASSET: EØSavtalen har ført til
en europeisering
av Norge på nesten alle områder.
Det sa Europautredningens leder
Fredrik Sejersted
da han ga utenriksminister Jonas
Gahr Støre 900
sider å lese i går.

EØS
Av Alf Skjeseth (tekst)
og Greg Rødland Buick (foto)
En stille revolusjon, skriver
Europautredningen om EUrettens invasjon i det norske
rettssystemet de siste 20 årene. Uttrykket kan også sammenfatte virkningene EØSavtalen har hatt for å knytte
Norge svært tett til EU, stort
sett uten sverdslag.
Det var enorm interesse
for seremonien der utvalget
for utredning av Norges avtaleforhold med EU skulle
overrekke det ferdige resultatet til utenriksministeren.
Det var stinn brakke med flere hundre personer til stede i
to saler i Litteraturhuset.
Professor Fredrik Sejersted har ledet utvalget. Han
sa at til og med erfarne eksperter – som han selv – stadig er blitt overrasket over å
se hvor omfattende samarbeidet med EU i praksis er
blitt, etter at Norge sa nei til
medlemskap i 1994.

FAKTA

Europa-utredningen:
n Utenriksdepartementet

satte for to år siden ned et
utvalg med 12 medlemmer,
for å utrede Norges avtaleforhold med EU.
n Utvalget har vært ledet av
professor Fredrik Sejersted,
med nylig tiltrådt Nupi-direktør Ulf Sverdrup som sekretariatsleder.
n 40 organisasjoner ble
invitert for å delta i en
referansegruppe.
n Det har vært arrangert ti
åpne debattmøter, og
produsert 21 eksterne
rapporter om ulike EU- og
EØS-relaterte emner.
n Se www.europautredningen.no

22 dissenser
Dette har EØS-avtalen sørget for. Selv om avtalen har
hatt sine politiske motstandere, understreket Sejersted hvor liten opposisjon
tilpasningen til EU har
møtt. Av 287 voteringer i
Stortinget om EØS-saker,
har 265 vært enstemmige.
Mens medlemsspørsmålet
har splittet Norge i mer enn
40 år, har EØS virket samlende – i alle fall fram til i dag.
Størst munterhet vakte Sejersteds presentasjon da han
viste fram Hallvard Skauges
klassiske tegning fra Klassekampen i 1994 – Gro Harlem
Brundtland som passerer
Nei-flertallet med en ski på
hver side av et tre, og fortsetter ufortrødent mot unionsavtalen i Maastricht.
Utredningsarbeidet
har
pågått i to år, og resultatet er
en av tidenes tjukkeste offentlige utredninger. Sejersted sa at arbeidet har vært
forskningsbasert mer enn politisk, og at det for pressen vil
være skuffende få dissenser å
finne. SVs EU/EØS-ekspert

LESESTOFF: Europautvalgets leder Fredrik Sejersted overrakk utenriksministe
Dag Seierstad har sittet i utvalget, og står for de fleste
dissensene.

Tidevannsbølge
I gjennomgangen av EU-rettens forhold til norsk rett
skriver utvalget at EU-retten
de siste 20 årene har slått inn
som en tidevannsbølge i
norsk rett, «på mange måter

som en stille revolusjon».
Det heter at det ikke har
vært en så omfattende innføring av fremmed rett i norsk
rettshistorie siden innføringen av kristen rett i middelalderen.
Selv om Norges tilknytning gjennom EØS-avtalen
er noe mindre og formelt
ikke fullt så forpliktende som

