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Brevik:
Avviser krav
om tiltale
Hvis ikke den tiltalte ekspolitimannen tilstår å ha drept
Linn Madelen Bråthen, er det
ikke engang teoretisk mulig å
endre tiltalen mot ham, ifølge
statsadvokat Kjetil Omholt.
– Slik saken står nå, er det
ikke engang teoretisk mulig å
gjøre endringer i tiltalen.
Blant annet er det sperrer i
loven. Det er heller ikke
ønskelig fra påtalemyndighetens side, sa Omholt da han
var i ferd med avslutte sitt
innledningsforedrag.
Agder lagmannsrett startet
behandlingen av anken til den
tidligere politimannen (42) i
går morges. Tiltalte nekter
straffskyld etter tiltalen for å
ha forlatt Linn Madelen
Bråthen hjelpeløs på Brevikbrua natt til 3. august 2013,
noe han ble dømt for i Nedre
Telemark tingrett i fjor høst.
Statsadvokaten avviste
nærmest
hoderystende
ønsket til de pårørende om at
ankebehandlingen i Breviksaken må munne ut i en tiltale
om drap. For at noe slikt
skulle være mulig, må det
nærmest en uforbeholden
drapstilståelse til fra tiltalte,
framholder han overfor NTB.
Kravet om en endret tiltale
er fremmet med styrke av
bistandsadvokat
Sigurd
Klomsæt, som etter domsavsigelsen i tingretten i fjor
høst, tok over som familiens
representant i retten. (NTB)
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INNLEDER: Administrerende direktør i Finnfjord AS, Geir-Henning Wintervoll, var en av innlederne under gårsdagens Manifest
Årskonferanse 2015 i Oslo.

Risikovillig

• Europeisk miljøbyrå: Må våge mer
NY NÆRING: En mer ambisiøs politikk
og smartere investeringer er avgjørende
hvis Europa skal innta en vitenskapelig
og teknologisk lederstilling.
■ KARIN L. FLADBERG
■ ARNE OVE BERGO (FOTO)
Det er en av hovedkonklusjonene i Det europeiske miljøbyrås ferske vurdering «SOER
2015», som gjøres hvert femte år
og ble publisert i går.
Ifølge Det europeiske miljøbyrået EEAs administrerende
direktør Hans Bruyninckx, må
Europa ta mer offensive og
framtidsrettede valg framover.
Både for å være globalt konkurransedyktig, og for å nå målet
om «å leve godt i tråd med jordens begrensninger» nedfelt i
EUs handlingsprogram for miljø
fram mot 2050.
– Selv om et liv som respekterer jordklodens begrensninger
innebærer enorme utfordringer,
vil vi ha store fordeler av å ta
disse utfordringene. Klarer vi å
utnytte Europas miljøinnovasjonsevne, kan vi faktisk bli
bærekraftige, og innta en vitenskapelig og teknologisk lederstilling som skaper ny næring og
et sunnere samfunn, sier Bruyninckx.

Het debatt
At debatten om et grønt taktskifte opptar så vel forskere som
økonomer og industriledere

også i Norge, viste seg under
Manifest årskonferanse 2015 i
Oslo i går. Aktiv industripolitikk for en grønnere framtid var
et av hovedtemaene som ble
debattert. Hovedattraksjonen
var likevel den internasjonalt
anerkjente professoren i innovasjonsøkonomi fra Universitetet i Sussex, Mariana Mazzucato.
Med sin egen forskning som
utgangspunkt var ett av Mazzucato hovedbudskap at nærmest all vellykket innovasjon og
teknologiutvikling i bunn og
grunn er tuftet på solid engasjement fra statlige organer og med
stor offentlig støtte.
– Den største kampen framover vil dreie seg om hvilken
rolle staten skal ha i innovasjonsutviklingen, sier Mazzucato.

Avgjørende
Hun utdyper:
– Egenskapene for en iPhone
er basert på patenter utviklet
for den amerikanske stat.
Silikon Valley, med alle sine
høyteknologiske bedrifter, er
blitt det de er i dag takket være
tilgang på langsiktig offentlig
kapital. Staten er helt avgjørende i prosessene med å utvikle

ny teknologi og skape vekst, delig større midler i dag, enn de
fastslår professor Mariana gjorde i 2012. Viljen til å satse
Mazzucato.
tungt for å realisere nye proDet er et synspunkt adminis- sjekter er stor, mener Wintertrerende direktør Geir-Henning voll.
Wintervoll i Finnfjord AS – et
Mandag denne uka ble det
av verdens mest energieffektive klart at Enova investerer 122
smelteverk, kan skrive under millioner kroner i Tizir Titapå:
nium & Iron (TTI), som tar i
– Støtten på 175 millioner bruk ny miljøteknologi på smelkroner fra statseide Enova var teverket i Tyssedal utenfor
avgjørende for at vårt prosjekt Odda. Satsingen betyr at Norge
kunne stå ferdig i 2012, bekrefter kan bidra til at framtidas proWintervoll.
duksjon av titandioksid blir mer
Totalt har selenergieffektiv og
skapet
han
klimavennlig.
leder investert
–
Dette
gir
nær én milliard
grunnlag for taktkroner i et gjenskifte, sier adminisvinningsanlegg
trerende direktør
for
elektrisk
Harald Grande i
kraft, som er et
TTI.
av de største
Smart investem iljøprosjekring
tene i Norge.
– For aktører
Ifølge EEA ligger
som ønsker å
framtida i nysatsing
satse er det helt
kombinerer
Mariana Mazzucato, som
avgjørende at
professor i innovasjons- lønnsomhet, verdistatlige
seløkonomi skapning og miljøskaper overtar
vennlighet.
en del av risikoen og bidrar til
– Å gripe fatt i de komplekse
finansiell trygghet, fastslår Win- utfordringene Europa står
tervoll.
overfor, vil kreve en mer ambisiøs politikk sammen med bedre
Risikovillig
kunnskap og smartere investeHan mener samtidig at det bare ringer, med sikte på å få i stand
i løpet av de tre–fire siste årene grunnleggende endringer i de
har skjedd mye her i landet med viktigste systemene som mat,
tanke på statlig involvering i energi, boliger, transport,
innovasjon:
finans, helse og utdanning, sier
– Enova er for eksempel langt direktør Hans Bruyninckx.
mer risikovillig og deler ut betykarin.fladberg@dagsavisen.no

Den
største kampen
framover vil
dreie seg om
hvilken rolle
staten skal ha.

