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Miljødirektoratet
slår tilbake mot
kritikken
Stein Halvor Jupskås

I morgen er det en ny runde i retten
for Merete Hode og Løgnaslaget
STAVANGER: Hodne krever 600.000 kroner i erstatning etter at
Løgnaslaget skjørte «nazifrisør»-sketsj i revyen de satte opp i
juli i fjor. Frisør Hodne forsøkte å få stoppet revygruppa i å bruke innslaget i revyen, men Tingretten avviste kravet.
I morgen starter rettsaken.

stein.jupskaas@aftenbladet.no

Mijødirektoratet vil ikke være
med på at de har bagatellisert
Tananger-bedriften SARs ulovlige eksport av kvikksølv til Tyskland.
Det var i lørdagsavisen at JanHugo Holten i Miljøvernforbundet fyrte løs både mot de impliserte beddriftene og direktoratet. Forbundet vil vurdere anmeldelse av både SAR og AF
Decom for eksport av kvikksølvholdig oljeavfall og vil også vurdere å klage inn Miljødirektoratet for tjenesteforsømmelse.
Avdelingsdirektør Bjørn
Bjørnstad i MIljødirektoratet avviser at man har tatt for lett på
saken.
– Det som har skjedd er helt
klart et allvorlig brudd på regelverket når SAR ikke har gitt
korrekt beskjed om hva avfallet inneholdt. Når slike alvorlige
forhold inntreffer vil vi følge opp
med flere tiltak. Vi har gjennomført flere tilsyn for å se om regelverket blir fulgt. Vi har også kalt
inn ledelsen for å påse at de har
forstått alvoret. I særlig alvorlige
tilfeller vil vi også gå til politianmeldelse, sier Bjørnstad.
– Hvorfor har dere ikke gjort
det i dette tilfellet?
– Det skyldes at i dette tilfellet ble avfallet tatt hånd om på
en forsvarlig måte. Det er også
slik at hvis de hadde søkt,, slik
de skulle ha gjort om eksport
av dette kvikksølvholdige avfallet, så ville de ha fått slik tillatelse. Vi har også observert at bedriften har skjerpet sine rutiner
i ettertid, uten at det i seg selv
er noen formildende ommstendighet i forhold til regelbruddet,
sier Bjørnstad.
Han er kritisk til at Miljøvernforbundet beskriver dagens
egenkontrollsystem som en mulighet for bedriftene til å «gjøre
litt som de vil».
– Bedriftene skal rapportere til
oss om sin virksomhet. Vi har da
muligheten til å se om det er noe
som bør følges opp. I tillegg kjører vi stikkprøver for å se om bedriftene er ærlige. Vi opplever at
det som regel er overenstemmelse mellom det de rapporterer og
virkeligheten, sier Bjørnstad.

Oslos nye biskop tok opp skamfølelse og #Metoo
OSLO: Tidligere gateprest Kari Veiteberg, bildet, lo glad og lettet
etter at den høytidelige vigslingsseremonien var overstått. – Det
gikk fint! sier hun.
Veiteberg (56) var full av smil og latter etter at den to timer lange
høymessen i en fullsatt Oslo domkirke var over.
Med kong Harald til stede ble hun vigslet til biskop i Oslo. Hun er
den 32. lutherske biskopen i bispedømmet – og den første kvinnen.
Skjellsord og skam
Preses i bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, foresto vigslingen. Biskoper og prester fra Norge og nabolandene våre deltok i
forbønnshandlingen.
– Jeg følte glede. Jeg følte jeg ble båret fram, sa Veiteberg.
Selv om det var en gledens dag, var det et alvorlig og dagsaktuelt
tema som gikk igjen i Veitebergs første preken som biskop, nemlig
et budskap om å sette ord på krenkende oppførsel.
Hun innledet med henvisning til det bibelske uttrykket «ormeyngel» og at skjellsord kan få folk til å skamme seg over den de er.
De som ikke har gjort noe galt, er oftest de som kjenner seg rammet,
påpekte hun.
– Det har vi sett tydelige eksempler på i det siste. Ikke bare i Alabama, men også her hjemme. #Metoo-kampanjen forteller om trakassering og også overgrep i store deler av samfunnslivet, sa hun.

Nils Rune Langeland har denne uken påklaget avskjeden fra
UiS til Kunnskapsdepartementet.

Helt uenig i avskjeden
STAVANGER: Den tidligere UiS-professoren Nils Rune
Langeland mener han ikke har begått grove nok
brudd på tjenesteplikten til at universitetet kan
avskjedige han.
Advokat Kjell M. Brygfjeld bekrefter at Langeland
(53) denne uken har påklaget avskjeden til Kunnskapsdepartementet.
– Vi mener at avskjeden ikke er i samsvar med
loven. Loven stiller strenge krav i en slik sak. Han
må ha begått grove brudd på hans tjenesteplikt og vi
mener at det ikke har skjedd, sier Brygfjeld.
Han ønsker ikke å kommentere noe mer ut over
dette.
Langeland har vært ansatt ved Universitetet i Stavanger siden 2008. Han ble orientert i begynnelsen av
oktober at universitetet ønsket å avskjedige han.
Saken ble behandlet i Styrets ansettelseutvalg,
fredag 24. november. Der ble det vedtatt at vilkårene
for avskjediget var til stede.
2. juli ble det publisert flere grove meldinger som
Langeland har sendt kvinner, deriblant tidligere studenter, privat og på Facebook. Meldingene ble lagt ut
på sosiale medier.
I meldingene skal Langeland ha sendt seksuelle
kommentarer og upassende forespørsler. I en av dem
sto det «Liker du rimming?», og i en annen «kan jeg
kjøpe trusen din?».
Meldingene fikk blant annet Pedagogstudentene
og Foreningen for studentene ved IKS til å sende inn
klager til universitetet.

26-åring rygget ned av sin egen bil
AUGLEND: Lørdag fikk politiet melding om at en personbil
hadde rygget på en fotgjenger, i området ved Europris.
Fotgjengeren, en 26 år gammel mann, ble tatt med i ambulanse. Det viste seg i etterkant at fotgjengeren var sjåføren
av bilen. Han var ute av bilen og skulle skyve den, men bilen
begynte å gli slik at mannen kom i klem, opplyser politiet.

Kong Harald under nattverd i forbindelse med vigselen av Oslos nye biskop
Kari Veiteberg i Oslo domkirke i går.
c SCANPIX

Halvparten
Halvparten av de spurte i en undersøkelse sier de ville reagert positivt på å få en brukt julegave, men bare 2,4 prosent har
planer om å gi en brukt gave i år.

Den nye flyplassen i Berlin åpner i 2020
TYSKLAND: Etter å ha blitt utsatt en rekke ganger er det nå klart at
åpningen av Berlin Brandenburg lufthavn finner sted i oktober
2020. Dette er sjette gangen Berlin Brandenburg Airport Company
(FBB) kunngjør åpningen av den internasjonale flyplassen som
opprinnelig skulle stått klar i 2011.
– Det nye tidspunktet er pålitelig, sier flyplassjef Engelbert
Lütke-Daldrup.
Han opplyser at de mange utsettelsene har ført til et hull i finansieringen og at en ny finansieringsplan vil være klar våren 2018.
Byggingen av flyplassen startet høsten 2006 og hadde en opprinnelig prislapp på 2,8 milliarder euro. I fjor fikk selskapet bak prosjektet
tilført ytterligere 2,2 milliarder euro for å fullføre byggingen. (NTB)
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