
Ring 815 00 004 – få GRATIS befaring!

PÅ UTVALGTE PRODUKTER

-50%INNTIL

GARASJEPORTER

LAGER
SALG

i

ModumMarkiseservice

15Drammens TiDenDe nyheTerFredag 10. februar 2017

norge
innenrikssiden er redigert med utgangspunkt  
i norsk Telegrambyrås (nTB) nyhetstjeneste

e-post: redaksjonen@dt.no
sentralbord: 32 20 40 00
Tipstelefon: 03232

osLo: Delingsøkonomiutvalgets 
forslag om å fjerne kravet til drosjeløy-
ver og åpne for Uber får en laber 
mottakelse på Stortinget. Et regje-
ringsnedsatt utvalg har foreslått å 
fjerne praktisk talt alle reguleringer for 
å drive persontransport, noe som 
åpner for Ubers virksomhet i Norge. 
Det er det liten stemning for blant 
politikerne, skriver Klassekampen.

Stenger døra 
for Uber Valutakurser fra Oslo Børs.

US dollar  8,33  0,09%
Euro  8,88  0,00%
Britiske pund 10,41  1,17%
Svenske kroner 93,98  0,30%
Danske kroner 119,50  0,02%
Sveitsiske franc 835,15  0,19%
Russiske rubler 14,06  0,41%
Japanske yen 7,44  0,45%

ValutafinansjoBBer kan 
forsvinne. Konsulent-
selskapet SAS Institute 
tror automatisering vil 
gjøre halvparten av 
jobbene i finans i Norge 
overflødige. Banksjefer 
tror analysen er realis-
tisk. Toppsjef i Sparebank 
1 Finn Haugan utelukker 
ikke at han kan klare seg 
med halve staben, som i 
dag teller 630 ansatte, 
skriver  DN.  

AUF og 22. juli-støtte-
gruppen vil flytte 22. 
juli-minnestedet til 
Utøyakaia for å unngå 
en uverdig og oppri-
vende rettssak. 
Utøya-naboer er ikke 
fornøyd.
osLo: – Vi vil ikke ha et min-
nesmerke langs Utstranda rett 
ved naboer som var direkte in-
volvert den dagen, og som hå-
per å få hverdagen normalisert 
og komme seg videre. Vi vil ha 
hverdagen tilbake slik AUF har 
fått lov til å få Utøya tilbake, 
sier Dag-Kjetil Holtane-Berg til 
NTB.

Forslaget ble presentert for 
kommunal- og modernise-
ringsminister Jan Tore Sanner 
(H) torsdag formiddag. Holta-
ne-Berg sa direkte til statsråden 
at staten nå må begynne å høre 
på dem, og at de ikke vil ha et 
minnesmerke langs stranda.

– Vi vil ha vårt nærmiljø, vår 
hverdag tilbake på en best mu-
lig måte, sier han.

sanner har sansen
Jan Tore Sanner er imidlertid 
positiv til det nye initiativet og 
vil se nærmere på det.

– Jeg har stor sans for dette 
forslaget. Dette stedet er så sen-
tralt for den tragiske dagen, sier 
Sanner.

– Jeg ønsker å jobbe videre 
med dette forslaget og få det 
vurdert. I det arbeidet er det av-
gjørende at vi får en god pro-

sess med naboer, velforeningen 
og andre berørte, sier statsrå-
den videre.

Han tar derfor initiativ til et 
møte med naboer, Hole kom-
mune og lokale interesser raskt 
for å se om forslaget lar seg rea-
lisere.

– På dette tidspunktet har jeg 
ikke tatt stilling til forslaget. 

Det er heller ikke mulig å si noe 
om omfanget og utforming av 
minnested her. Min ambisjon 
er at vi før sommeren får av-
klart om et minnested på Utøy-
akaia lar seg realisere, sier stats-
råden.

rettssak
Naboene på Utstranda har i fle-

re år vært store motstandere av 
den planlagte oppføringen av 
den svenske kunstneren  Jonas 
Dahlbergs «Memory Wound» 
på Sørbråten. Konflikten har 
ført til at naboene etter planen 
skal møte staten i Ringerike 
tingrett 25. april for å få stanset 
planene.

– Vi gjør dette for å unngå en 

opprivende og uverdig retts-
sak, og vi gjør det for å ivareta 
de berørte og alle de lokale hel-
tene som var der for oss for 
snart seks år siden, sier AUF-le-
der Mani Hussaini.

Men rettssaken går som plan-
lagt, understreker Holtane-
Berg. 

Utøya-naboer om flytting av minnested

kritisk til nytt forslag

omsTriDT: Illustrasjonsbilde av det omstridte kunstverket av den svenske kunstneren Jonas Dahlberg som i 2014 vant konkurransen om et 
minnesmerke for 22. juli.  foTo: jonas DahLBerg sTuDio / nTB scanpix

Klimaendringene gir oss 
mer og sterkere vind, viser 
en fersk forskningsrap-
port.
Hittil har forskere ikke kunnet 
påvise at mer og sterkere vind 
også er en konsekvens av var-
mere klima, man har bare sett 
en klar kobling til mer nedbør. 

En ny studie utført ved Bjerk-
nessenteret i Bergen er blant de 
første studiene som klart indi-
kerer en klar sammenheng også 
til økt vind.

– Den nye studien viser en 

klar indikasjon på at de globale 
klimaendringene også fører til 
sterkere vind knyttet til de aller 
sterkeste frontene. Vi ser en ty-
delig trend som er knyttet til 
varmere klima, men det trengs 
mer forskning for å påvise en 
sikker sammenheng, sier pro-
fessor i meteorologi Nils Gun-
nar Kvamstø, som er instituttle-
der for Geofysikk institutt ved 
Bjerknessenteret.

Det kan også være en lang-
som variasjon som er forbigå-
ende, understreker han.

Hovedgrunnen til at man 

ikke tidligere har kunnet påvise 
at vinden har økt, er at man har 
et ujevnt målenett. Man har rett 
og slett ikke vindmålere som 
kan fange opp alle episodene, 
for eksempel til havs. Konse-
kvensen har vært mangel på 
systematisk datamateriale om 
vind.

Nå har forsker Sebastian 
Schemm, sammen med kolle-
ger fra Universitetet i Bern og 
ETH Zürich tatt i bruk en ny me-
tode, der de analyserer vær-
frontene over Europa sommer 
og høst.

vind påvirkes av klimaendringene


