
6 Tønsbergs bladTirsdag 20. desember 2016nyheTer

VIl ha balanserT debaTT: Morten Stordalen (Frp) ønsker blant annet å få en debatt om hvilken 
effekt Norges utgifter til klimatiltak har. – Som et lite land skal vi også passe på at næringslivet har gode 
rammevilkår, sier han.  FoTo: harald sTrømnæs

Sju stortingspoliti-
kere fra Frp vil endre 
partiprogrammet. 
Klimaendringene er 
nemlig ikke mennes-
keskapte, mener de. 
Morten Stordalen fra 
Vestfold er én av dem.
Morten FredheiM Solberg
redaksjonen@tb.no
33 37 30 30

Tønsberg: – Det er spesielt at 
politikerne skal etablere en 
sannhet bare fordi de sier det 
ofte, mener Morten Stordalen 
(Frp).

Han representerer Vestfold 
på Stortinget og er også kandi-
dat ved neste års stortingsvalg. 
Sammen med seks andre Frp-
ere på Stortinget har han fore-
slått å få inn et nytt punkt om 
klimaendringene i partipro-
grammet.

«Frp mener at klimaendrin-
ger skyldes naturlige variasjo-
ner og tar avstand fra påstan-
den om at klimaendringer skyl-
des menneskenes marginale 
utslipp av klimagasser», heter 
det i forslaget.

Stordalen stiller seg bak for-
slaget, som er fremmet av Oslos 
Christian Tybring-Gjedde. De 
øvrige bak forslaget er Ulf Ler-
stein, Morten Wold, Åse Micha-
elsen, Jørund Rytman og Mor-
ten Ørsal Johansen.

Vil prioritere lokalt miljø
Forslaget var noe gruppa kom 
fram til i sommer, da program-
komiteen i partiet tok imot inn-
spill til nytt partiprogram. Altså 
lenge før Carl I. Hagen gikk ut 
og gjorde dette til en sak. Grup-
pas forslag skal behandles på 
landsmøtet til våren. Da håper 
Stordalen i det minste at de kan 
få en skikkelig debatt om sa-
ken.

– Vi vil ha en balansert debatt 
om dette. Det finnes forskere 
som tar til orde for flere syns-
punkter. Og debatten må kunne 
gå uten å bli stemplet som en 
dumrian. De sterkeste kreftene 
mot oss er jo en miljøbevegelse 
som lever godt på å si at endrin-
gene er menneskeskapte, sier 
Stordalen.

Framfor å bruke penger på 

"
Det er litt skuf-
fende. Enten så 
skjønner de ikke 

vitenskapen, eller de man-
gler evnen til å sette seg 
inn i vitenskapen.
Tore FureVIk
direktør ved Bjerknessenteret

store klimatiltak, vil han og 
gruppa at man prioriterer lokal 
miljøforurensning, som blant 
annet opprydning i havnebas-
senger, søppelhåndtering og å 
vaske gatene for svevestøv.

Hovedpoenget hans er at 
man ikke trenger å gjøre det 
dyrt og vanskelig for folk å bli 
mer miljøbevisste.

naturlige variasjoner
– Dere sier vi ikke er inne i natur-
lige variasjoner. Det amerikan-
ske NASA med fler har presen-
tert observasjonsdata og fors-
kningsresultater som viser at 
man er langt utenfor de naturli-
ge variasjonene vi har hatt de 
siste 400.000 årene. Hvordan 
forholder dere til dette?

– Se bare på den saken om 
blåskjellfunn på Svalbard sist 
helg. Der sier forskerne at det 
ikke var unaturlig med dette 
også for 8.000 år siden. Vi had-
de da ikke biler for 8.000 år si-
den?

– Trist
Ved Bjerknessenteret i Bergen 
har de nær 200 forskere fra 37 
land som forsker på klimaet. 
Det gjør dem til en av de største 
klimaforskningssentrene i Eu-
ropa. Direktør Tore Furevik har 

lagt merke til Frp-ernes syn.
– Det er trist at det fortsatt 

finnes politikere i Norge, hvor 
vi har høy utdanning og er godt 
opplyste, som mener endringe-
ne ikke er menneskeskapte, er 
hans første reaksjon.

Han mener det er mange mis-
forståelser rundt klimafors-
kningen og FNs klimapanel 
(IPCC). Men observasjonene er 
nå så mange at man ikke lenger 
kan være i tvil.

– Forskerne har sett på mange 

Frp-Stordalen vil ha klimaskepsis inn i partiprogrammet

Forsker rister på hodet

Ikke I TVIl: – Det finnes 
ingen hold fra vitenskapen 
om at endringene ikke er 
menneskeskapte. Det finnes ikke 
rom for tvil, sier direktør ved 
Bjerknessenteret, Tore Furevik. 
 FoTo: PresseFoTo

sTrengere sTraFF: 
Justisminister Anders Anundsen 
(Frp). FoTo: nTb scanPIx

Regjeringen ønsker en 
slutt på kvantumsrabatten 
i straffesaker, og foreslår 
inntil 40 års fengsel for de 
alvorligste sakene der det 
er snakk om flere lovbrudd.
oslo: Justis- og beredskapsde-
partementet har sendt forsla-
gene til endringer i straffeloven 
og straffeprosessloven på hø-
ring.

– Jeg mener at «kvantumsra-
batten» i mange straffesaker er 
urimelig stor. Straffene i slike 
saker må stå bedre i forhold til 
det antallet lovbrudd den dom-
felte har begått, sier justis- og 
beredskapsminister Anders 
Anundsen (Frp).

Politisk ansvar
Han understreker at selv om 
det fortsatt skal være domsto-

lene som har ansvar for å fast-
sette straff i det enkelte tilfel-
let, er det et politisk ansvar å 
fastlegge hvilket straffenivå 
som skal legges til grunn.

Anundsen peker videre på at 
ved pådømmelse av flere lov-
brudd utmåler retten en felles 
straff for alle lovbruddene 
innenfor en økt strafferamme. 
Straffen vil normalt være lavere 
enn summen av det hvert en-

kelt lovbrudd ville kvalifisert 
til.

klart signal
– Forslaget vil gi domstolene et 
klart signal om at straffenivået 
må skjerpes i saker hvor gjer-
ningspersonen har begått flere 
alvorlige lovbrudd. Det foreslås 
også å heve maksimalstraffen i 
slike saker til fengsel inntil 30 
år, sier Anundsen. nTb

ønsker å heve maksstraffen til 40 års fengsel
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elementer, som sola, vulkaner 
og partikler i atmosfæren.  
Det er da ingen tvil om at driv-
husgassene fører til den meste 
av den oppvarmingen vi ser. 
FNs klimapanel har gått gjen-
nom alt av publikasjoner, og er 

ikke i tvil om at endringene er 
menneskeskapte, sier Tore Fu-
revik.

Jorda er rund
Han sammenligner Frp-ernes 
forslag med at man skulle be-

gynne å tvile på at jorda er 
rund.

– Det er litt skuffende. Enten 
så skjønner de ikke vitenska-
pen, eller de mangler evnen til å 
sette seg inn i vitenskapen, sier 
forskningsdirektøren.

nye bUssTIder: – Mange skoleelever som går på blant annet 
Greveskogen VGS og Sandefjord VGS er avhengige av 021 bussen 
som går fra Holmestrand Stasjon til Tønsberg Rutebilstasjon.
 FoTo: KIrvIl håberg allUm

– Elevene som må rekke 
skolen blir nødt til å stå 
opp enda tidligere.
Joakim Teveldal 
joakim.teveldal@tb.no
333 73 030

Tønsberg: Andreas Kristi-
ansen er formann i Frem-
skrittspartiets ung-
dom i Sandefjord og 
Larvik. Han er be-
kymret over de en-
drede bussrutene 
som trådte i kraft 
fra og med 11. de-
sember.

– Dere er nødt til å 
tilrettelegge for at 
deres passasjerer 
kommer seg fram 
dit de skal, spesielt 
skoleelever etter 
den nyinnførte fra-
værsgrensen, skri-
ver han på epost til 
Vestfold kollektiv-
trafikk (VKT).

må stå opp før fem
Problemet Kristiansen tar opp 
handler i hovedsak om skole-
elever fra Hof og omegn som 
må rekke bussen som går fra 
Holmestrand stasjon klokken 
06.40 om morgenen.

– Mange skoleelever som 
går på blant annet Grevesko-
gen VGS og Sandefjord VGS er 
avhengige av 021-bussen som 
går fra Holmestrand stasjon til 
Tønsberg rutebilstasjon. Når 
dere da endrer rutetidene på 
bussen ned til byen, medfører 
dette at elevene som må rekke 
skolen blir nødt til å stå opp 
enda tidligere (som at de ikke 

sto opp tidlig nok rundt klok-
ken 05.15).

– Ikke for å snakke om men-
neskene som gjerne ønsker å 
rekke toget i retning Skien, 
som går 06.38, skriver Kristi-
ansen.

Formannen i ungdoms-
gruppen legger vekt på den 

nyinnførte fraværs-
grensa i skolen når 
han kritiserer den 
nye ordningen.

– hopp av ett 
stopp før
Lars Sandnes er 
driftsleder hos VKT. 
Han forteller at en 
løsning på proble-
met er å hoppe av 
bussen på holde-
plassen «Holme-
strand sentrum», 
ett stopp før Holme-
strand stasjon.

– Dersom passa-
sjerene hopper av 

bussen på Holmestrand sen-
trum, får man fem minutter 
på seg til å komme seg på bus-
sen som går til Tønsberg. 
Mandag testet vi denne løs-
ningen og da ble overgangsti-
den på sju minutter, men vi er 
innforstått med at forsinkel-
sene også kan slå andre veien 
slik at overgangsvinduet 
krymper. Det skal likevel en-
del til for at ikke overgang 
mellom de to rutene skal kun-
ne fungere.

Sandnes forteller også at 
dersom det viser seg at ruten 
skaper problemer for kunde-
ne, så vil de vurdere nødven-
dige grep.

– ruteendringer 
kan føre til høyere 
skolefravær

beKymreT: 
Andreas 
Kristiansen, FpU-
formann. 
FoTo: PIxlIghT  
sTUdIo

En mann i 40-årene er frikjent for 
overgrep mot datteren. Han er 
også frikjent for å betale erstat-
ning til henne.
vegar vaTn 
vegar.vatn@tb.no
333 73 030

Tønsberg: Det fantes ingen andre be-
vis i saken som ble behandlet i Tønsberg 
tingrett enn datterens og farens forkla-
ringer.

Retten, som ble ledet av sorenskriver 
Dag Carlstedt, understreker at vurderin-
gen som endte med frifinnelse ikke 
handler om hvem retten «tror på», men 
om det er hevet over enhver tvil at tiltal-
te er skyldig.

Tidligere dømt
Mannen, som tidligere er dømt for flere 
overgrep, var tiltalt for overgrep mot 
datteren i en Vestfold-kommune i perio-
den 2008 til 2010. Han nektet for å ha 

begått overgrep mot datteren da han 
møtte i retten 5. og 6. desember.

Datteren fortalte først om de påståtte 
overgrepene til sin mor og en ansatt i 
barnevernet i april 2012, og trakk dem 
tilbake etter noen dager. I et dommerav-
hør to uker senere fortalte hun ingen-
ting om overgrep.

I 2015 fortalte datteren igjen om over-
grep til sin mor, som tok opp en samtale 
med telefonen, og senere til politiet. Etter 
dette snakket hun også med en psykolog 

ved Statens barnehus i Sandefjord.
Retten nevner i dommen at den tiltalte i 
andre overgrepssaker han har vært in-
volvert i raskt la kortene på bordet, uten 
at det fantes bevis av stor betydning i sa-
kene. I denne saken har han ikke inn-
rømt å ha gjort noe galt.

Datterens bistandsadvokat ba om at 
mannen skulle dømmes til å betale dat-
teren 213.063 kroner i erstatning og opp-
reisning etter rettens skjønn. Mannen 
ble frikjent også for dette.

Frikjent for overgrep mot datteren


