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Søker barneombud
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barneombud utlyst. Nåværende
barneombud Reidar Hjermann går av
til sommeren. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet har
nedsatt et barnepanel som skal bistå i
utvelgelsen av det nye ombudet. Barn
og ungdommer mellom 12 og 17 år har
hjulpet til med å utforme kravene til
det nye ombudet.
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Norge på Grüne Woche i Berlin, en av
verdens største forbrukermesser for
landbruk, mat og reiseliv, hvor blant annet
Landbruks- og matminister Lars Peder
Brekk vil delta på en rekke arrangementer.
Samferdselsminister Magnhild Meltveit
Kleppa er også i Tyskland for å møte den tyske transportministeren. Ellers fyller den norske valgforskeren Frank Aarebrot 55 år i dag, og Marius og Margunn har navnedag.
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MAT FOR MONS: I dag og ut uka deltar

DAGEN
I DAG

ngsliv n Hyller dagens EØS-avtale

et blåser i EU

BESTEMT: Knut Arild Hareide
(KrF) advarer mot forhastede
beslutninger.
FOTO: SCANPIX

Hareide
advarer
22.JULI

lite press for norsk medlemskap i EU i norsk
i Europa, det handler om en
forutsigbarhet for næringslivets rettigheter på det indre
marked, sier Søilen i NHO.
Lier-Hansen i Norsk Industri frykter at selve debatten
om å si opp EØS-avtalen kan
skape trøbbel for norske bedrifter.
– En slik prosess i seg selv
kan skape mye usikkerhet.
En separat handelsavtale med
EU vil frata oss de mulighetene vi i dag har til påvirke EUreglene, sier han.
politikk@klassekampen.no

Kampsak på Trondheim-møtet
Kamp mot EØS-avtalen vil
prege Trondheimskonferansen den siste helga i januar,
den årlige storsamlingen for
venstresida i fagbevegelsen.
Styret i LO Trondheim har
sendt ut forslag til en hovedresolusjon til alle påmeldte,
der «Ut av EØS» er den første
hovedparolen.
– Kampen for oppsigelse av
EØS-avtalen bør etter min
mening starte på Trondheimskonferansen. Jeg regner med

at dette blir den viklig å oppnå gode komtigste debatten, og at
promisser, for eksemdet vil være ulike syn
pel ved mer bruk av
på strategien, sier LO
reservasjonsretten.
Trondheims
leder
Utmelding av EØS er
Arne Byrkjeflot.
etter mitt syn enklere
– Jeg er realistisk
enn mange vil ha det
nok til å innse at det Arne Byrkjeflot til. Uten EØS vil den
vil ta lang tid å skape
gamle handelsavtalen
en bevegelse sterk nok til å få gjelde, som vil gi tollfrihet for
Norge ut av EØS, men jobben industrivarer. Så blir det opp
må begynne nå. Først når til nasjonale myndigheter å
presset mot avtalen vokser fjerne EU-direktiver vi ikke er
seg sterkere, vil det være mu- tjent med fra lovverket.

Leder av Stortingets særskilte 22. juli-komité, Knut
Arild Hareide (KrF), advarte mot å trekke forhastede
slutninger om ansvar og
skyld etter terrorangrepene.
– Vi har et felles ansvar,
både de som sitter i posisjon og vi som utgjør opposisjonen, for ikke å trekke
forhastede slutninger og
fordele skyld, sa Hareide da
komiteen onsdag formiddag startet sin åpne høring
om terroraksjonen i Oslo og
på Utøya 22. juli.
Justisminister Grete Faremo (Ap), forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap),
sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Janne Kristiansen, fungerende politidirektør Vidar Refvik og
forsvarssjef Harald Sunde
stilte i Stortinget for å svare
på spørsmål knyttet til terrorangrepene på Utøya og i
regjeringskvartalet 22. juli.
– Det er grunnleggende
forskjeller mellom regjeringens 22. juli-kommisjon
og den særskilte komiteen i
Stortinget. Vi skal peke ut
en retning for arbeidet med
samfunnsberedskap
og
sikkerhet, og se på forbedringer på kort og lang sikt.
Men det er opp til kommisjonen å fordele ansvar og
skyld etter 22. juli, sa Hareide.
De fem ble innkalt til høring av Stortingets særskilte 22. juli-komité, som ble
opprettet for å behandle
terrorredegjørelsene av daværende justisminister og
forsvarsminister.
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