Meninger

Sport

Fotball

Kultur

Les E-avisa

▼ ANNONSE

Flere reagerer på
regjeringens kriselov
Torsdag behandles lovforslaget fra regjeringen i
Stortinget. Flere kjente jurister reagerer på loven.
Blant dem er Morten Walløe Tvedt fra Molde.

Flere fremtredende jurister reagerer på regjeringens kriselov.
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– Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis
regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten
legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil
gjøre det, men prinsipielt kan de det, sier Tvedt til VG. Tvedt er førsteamanuensis
i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.
Du kan lese Tvedt sitt leserinlegg på Rbnett om saken her:

Med jus skal Coronaen fordrives

LES OGSÅ:

Advokat Geir Lippestad kaller kriseloven galskap, og han får støtte fra flere hold.
Kriseloven skal gjøre det enklere å sette i verk tiltak som anses som nødvendige i
den ekstraordinære situasjonen landet står i, men Lippestad mener den ikke er
rett medisin og snarere vil svekke rettssikkerheten, skriver TV 2.
– Regjeringens koronakriselov er galskap. Sette demokrati og rettssikkerhet for
oss alle til side for å kunne styre? Få på plass raske beslutningslinjer i samarbeid
med Stortinget. Det forventer vi at våre ledere får til. Det handler om å beholde
tilliten, sier Lippestad, som er tidligere byråd i Oslo for Arbeiderpartiet.
Han får støtte fra jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen. Han
mener prosessen burde være mer åpen og sier til Dagbladet at «det er en grunn
til at man har høringer og ikke minst offentlig debatt slik at det er mulig å komme
fram med motforestillinger».
Einarsen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale
juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge.
Også jussprofessor Hans Petter Graver advarer mot loven. I NRKs Dagsnytt 18
sier han det bare er fantasien som setter grenser for hvordan den kan brukes.
UTFORSK TEMA:

Koronaviruset

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle
innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss
retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
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Koronasmitta
pasient innlagd ved
Volda sjukehus

Også Aukra tilbyr
omsorgstelefon for
elevene

Vil gi barn og unge noen å snakke med

Oppretter
omsorgstelefon for
elever

Bli abonnent
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TIPS OSS
Har du et nyhetstips?
Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.
DITT NAVN (VALGFRITT)

E-POSTADRESSE (VALGFRITT)

TELEFON (VALGFRITT)

HVA VIL DU TIPSE OM? ***

Send tips
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