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Proteststorm
mot fangeløslatelser
Justisministeren vil løslate
fanger før de har sonet ferdig for å få unna soningskøene. Det har ført til en
storm av protester. – Dette
er vi veldig skeptiske til.
Det er domstolene i Norge
som skal bestemme hvor
strenge straffene skal være.
Så dette er ikke bra – ikke
minst av allmennpreventive hensyn, sier Curt A. Lier, leder i Politiembetsmennenes Landsforening til
Avisenes
Nyhetsbyrå
(ANB).
Han er langt fra den eneste som vender tommelen
ned. I vår la justisminister
Knut Storberget fram flere
forslag til hvordan soningskøene i Norge kan kuttes.
Et av dem er å frigjøre plass
ved å slippe fanger løs fra
fengslene før de har sonet
ferdig dommene sine. Det
kalles fremskutt løslatelse
og praktiseres allerede.
(ANB)
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Vurderer tvungen båtførerbevis
Det kan bli obligatorisk med båtførerbevis
også for førere av fritidsbåter. Sjøfartsdirektoratet skal nå utrede et forslag fra regjeringen.
– Den kraftige økningen i
ulykker på sjøen, flere båter
med stor motorkraft og mang-

elfulle kunnskaper om ferdsel
på sjøen er grunnene til at regjeringen ønsker å vurdere et
forslag om obligatorisk båtførerprøve, sier Nærings- og
handelsminister Odd Eriksen.
Selve innføringen av førerkortet vil tidligst kunne skje i
2008.
Sjøfartsdirektoratet har fått i
oppdrag å vurdere muligheten
for obligatorisk båtførerbevis.
En arbeidsgruppe skal legge
fram sine forslag neste vår.

Arbeidsgruppen skal blant
annet se på hvordan man kan
sette grenser for hvilke typer
fritidsbåter
båtførerbeviset
skal gjelde. Der er det avgjørende hvor stort skadepotensial båtene har i forhold til størrelse, motorkraft og fart.
Arbeidsgruppen skal også
vurdere hvordan båtføreropplæringen skal foregå, hva som
skal være innholdet i opplæringen og hvem som skal ha
myndighet til å godkjenne og

utstede båtførerbevis. Det skal
også avgjøres om en praktisk
ferdighetsprøve for erfarne
båtførere skal innføres.
– Det er viktig å innføre obligatorisk båtførerbevis. Samtidig må ordningen være enkel å
håndheve og den må utformes
slik at den oppfattes som viktig
også av de mange som fører fritidsbåter i Norge, sier Eriksen.
(ANB)

Gir ut bok om
Narvikkonferanse

Vil ha folkeavstemning
om statskirken
Senterungdommen vil ha
en folkeavstemning om
statskirkeordningen. Bakgrunnen er at Kirkerådet
ønsker at Den norske kirke
ikke lenger skal styres av
staten. Kirkerådet mener
dagens kirkeordning med
direkte statlig styring bør
avvikles. Deres argument
er at ett trossamfunn ikke
bør ha en særstilling i det
norske samfunnet. – En offentlig tilknytning mellom
staten og Kirken opprettholdes ved at Kirken gis et
særskilt lovgrunnlag. Dette
må utformes slik at kravet
om ikke-diskriminering av
andre tros- og livssynssamfunn ivaretas, står det i et
utkast til høringsuttalelse
som Kirkerådet vedtok
torsdag. (ANB)

Bekymret
for norske
styrker
Kritikken av unge, norske
soldater som skal på utenlandsoppdrag, setter soldatenes liv i fare. Det mener
både Offisersforbundet og
hærledelsen. Generalmajor
Kjell Grandhagen tar et
kraftig oppgjør med påstander fra politikere og andre
om at soldatene som kan bli
sendt til Afghanistan, ikke
er godt nok forberedt. Han
sier soldatene har fått en
fullgod utdannelse og er gode nok til å bli sendt i strid.
– Dette provoserer meg.
Kritikken er farlig for norske styrker. Uttalelsen vil
fanges opp av våre motstandere i Afghanistan. De
vil se på dette som en svakhet og forsøke å utnytte
denne svakheten ved å
ramme akkurat disse avdelingene, sier han til NRK.
Regjeringen skal vurdere
om det skal sendes soldater
også til sørlige områder av
Afghanistan for å kjempe
mot Taliban. (ANB)

HIN-FORFATTERE: Professor Dag Lukkassen (fra venstre, professor Andrey Piatnitski og førsteamanuensis Annette Meidell, alle tre tilknyttet Høgskolen i Narvik, står sammen med franskmannen Alan Damlamian som hovedforfattere av boken om den internasjonale matematikkkonferansen i Narvik.
(Foto: Per-Helge Berg)

I juni 2004 ble det for
første gang arrangert
en internasjonal matematikk-konferanse i
Nord-Norge. Nå har tre
HiN-forskere og en
franskmann utgitt bok
om konferansen.
Konferansen hadde tittelen
«Midnight Sun Narvik Conference - Multiscale Problems and
Asymptotic Analysis», og var i
regi av det store EU-prosjektet
«Homogenization and Multiple
Scales, (HMS 2000)».
Mer enn 70 matematikk-ek-

sperter fra til sammen 16 land
deltok på det ukelange programmet som omfattet matematiske emner med anvendelser
innenfor blant annet områder
som fiberarmerte materialer,
nano-materialer, kompositt-materialer, lettvekt-strukturer, datagrafikk, billedbehandling og
væskestrømmer i porøse medier.
– Alt dette er de eksempler på
områder hvor denne matematiske teorien kan anvendes, forteller professor Andrey Piatnitski.
361 siders bok
Nå er boken om teorien som ble
presentert på konferansen endelig ferdig. Hovedforfatterne er
professor Andrey Piatnitski

(HiN), professor Dag Lukkassen
(HiN), førsteamanuensis Annette Meidell (HiN) og professor
Alan Damlamian (Paris Universitet).
Boken baserer seg på en omarbeiding av innsendte bidrag fra
utvalgte foredrag som ble holdt
ved konferansen, og består av i
alt 361 sider.
Gir mersmak
– Ikke uventet skinner midnattsola på forsiden av boka, og det
skal ikke benektes at denne var
med på å sette en ekstra spiss
på arrangementet. Svært få av
deltakerne hadde nemlig tidligere vært nord for polarsirkelen, sier Annette Meidell.
Hun legger til at konferansen

ga mersmak. – Vi får ofte henvendelser fra folk som vil at vi
skal arrangere en oppfølger. Det
var litt av en jobb å arrangere
en såpass stor konferanse, og
den lokale arrangementskomitéen, som i tillegg til forfatterne
bestod av Førsteamanuensis Johan Byström og kontorsjef Tor
Arne Jenssen, var rimelig svett
da det hele var over. Men vi får
se. Kanskje gjør vi det en gang
til, sier Annette Meidell.
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