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Programmet Uro i NRK – ubalansert
om klimaendring
Av: Trond Vivelstad, miljøbevisst klimarealist og lisensbetaler

For ikke lenge siden så jeg
programmet Uro på NRK 1
med Leo Ajkic som programleder. I begynnelsen av
programmet fikk en såkalt
klimaskeptiker komme med
noen små forsiktige innspill,
så jeg begynte å lure på om
statskanalen faktisk hadde
tatt kritikken om ensidige
klimaprogram til seg og
hadde tenkt å servere et
balansert program om
temaet? Men den gang ei,
vi var ganske snart tilbake på
gamle spor. Klimaskeptikeren
var tydeligvis hanket inn som
et alibi for å få oss seere til å
tro at dette var et vel

balansert program der
personer med ulike klimasyn
ville få komme fram med sine
argumenter. Det manglet
dessverre mye på det.

nå, og kurven ville fått en
U-form. Men den ville vært
lite egnet til å skremme folk
som ikke har satt seg inn i
jordens klimahistorie. Så da
var den vel uegnet?

tider og at vårt land både har
vært dekket av is og vært helt
uten isbreer i tidligere tider.
At man under en liten sekvens
om sopp ikke benyttet seg av
biolog Morten Jødal, som
både er soppekspert og leder
av foreningen Klimarealistene, peker også i samme retning. NRK har tydeligvis sin
egen agenda i klimapolitikken, og den prioriterer
politisk korrekte synspunkter
og ikke fakta og balanse. Og
miljøet kommer i annen
rekke, selv om man så vidt
berørte temaet på slutten av
programmet, der man presterte å plassere problemer
med plast og søppel som
klimaproblemer!

Så fikk vi høre at «nesten
alle» trodde på menneskeskapte klimaendringer, ikke
et ord om at en spørreundersøkelse høsten 1917 viste at
53 % av befolkningen ikke
hadde tillit til klimaforskningen. Heller ikke et ord om
at klimamodellene til FNs
klimapanel ikke stemmer
med observasjoner, at vegetasjonen på kloden har økt med
rundt 15 % de siste 30-40
årene pga. høyere CO2-innhold i luften og litt stigende
temperatur, eller at klimaet
på jorden har variert til alle

Aller verst var det likevel å
trekke innslag med indok-

heile landet. Og folk vil fortsatt få tilgang til dei tenesta
dei treng.

må vi fortsatt ha eit tilfredsstillande tilbod i heile
landet.

Capgemini Consulting frå
områdegjennomgangen av
Statens vegvesen som føreslår ein reduksjon frå 82 til
62 tenestestader på trafikant- og køyretøyområdet i
Statens vegvesen. Denne
rapporten har vekt sterke
reaksjonar og spekulasjonar
om nedlegging av tenestene
mange stader.

Fleire tenester vi tidligare
har hatt behov for å reise til
trafikkstasjonen for å utføre,
kan vi no ordne sjølv
heimanfrå, med hjelp frå ein
pc eller mobiltelefon. Dermed er det ikkje lenger like
mange som besøker trafikkstasjonane, vi kan dermed
effektivisere tenestene slik
at dei er tilpassa vår nye
digitale kvardag.

Vi vil ha eit effektivt og
kundeorientert Statens Vegvesen. Statens vegvesen
utarbeider no eit forslag til
ny tenestemodell og -struktur. Dette arbeidet har frist
10. mai i år. Statens vegvesen skal, som ein del av oppdraget, kome opp med forslag til kompenserande tiltak for å oppretthalde eit
godt tenestetilbod i heile
landet.

La meg først berre gjere ein
ting klart: Denne regjeringa
vil fortsatt sørge for at vi har
tenestestader spreidd over

Andre teneste krev fortsatt
fysisk oppmøte. Mellom
anna gjeld dette for førarprøva. For desse tenestene

En kurve over temperaturutviklingen fra 1740 ble vist,
men det ble ikke nevnt at
Den lille istids maksimum
(kaldeste periode) gjerne
settes til 1740-tallet og at den
framviste delkurven dermed
ble misvisende og egnet til å
føre seerne bak lyset. Hvorfor
ikke vise hele kurven fra
middelalderen og fram til i
dag? I middelalderen var det
faktis litt varmere enn det er

Bilistane vil fortsatt få eit godt
tenestetilbod i heile landet
Av samferdselsminister Jon Georg Dale

I 2018 kom det ein rapport
frå konsulentselskapet

KRYSTALLEN TREFFSENTER
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Rapporten som er venta den
10 mai vil danne grunnlaget
for regjeringa si vidare

trinerte barn inn i programmet. Det kan ikke barna noe
for, de er bare ofre for etater
av ulike slag som prøver å
tvinge sine hypoteser på dem.
Balanserte synspunkter og
motargumenter må de for all
del «skånes» for! Og kanskje
var også dette programmet et
program for å indoktrinere
ytterligere barn og ungdom
til sitt syn? Programlederens
fjortisspråk med digg –
diggere – diggest kan tyde på
det. Jeg gremmes over statskanalen både som pedagog,
klimaorientert farfar og
lisensbetaler!
Min uro gjelder ikke klimavariasjoner, men indoktrinerende medier som NRK.
Stakkars barn!

vurdering. I vår regjeringsperiode har vi vore og vil
frem deles være opptekne av
å flytte statlege arbeidsplassar ut i landet. No skal
mellom anna om lag 1500
arbeidsplassar flyttast frå
staten til dei nye regionane.
Det er med andre ord ikkje
gjort vedtak om endringar i
strukturen i statens vegvesen. Når det faglege
grunnlaget for endringar
liggja føre vil regjeringa gå
grundig inn i det. Vårt
utgangspunkt er at statlege
arbeidsplassar kan fordelast
i heile landet, og at tenestene i størst mogleg grad
skal være nær folk.

. . på ny frisk i 2019 . . .

Vi har lagt en måned bak oss allerede, og januar måned forløp på tradisjonell måte med Quiz
og flotte evergreens ved Bjørn & Kompisane. Og så har vi hatt politiet på besøk og de kom
med gode råd om hvordan vi skal unngå å bli lurt av kjeltringer som ofte besøker eldre mennesker. Det er lurt og holde seg på god fot med politiet – det finnes dessverre nok av kjeltringer der ute.Og tradisjonen tro – den 30. hadde vi besøk av Blix og Nygaard. Vi har nevnt det
utallige ganger at vi her på Krystallen har holdt på tradisjonene. Men tidene forandrer seg, det
er ting på gang og man jo tilpasse seg tiden.
Et prosjekt som kalles «fremtidens seniorsentre» er på gang
og det er klart man må tilpasse
seg det «digitale samfunn». Men
dette ligger frem i tid og i
mellomtiden fortsetter vi i det
tradisjonelle sporet. Vi har snart
klart programmet for 2019 og
her følger vi «oppgåtte løyper».
Men vi skal ikke være noen
«sinker». Vi blir med på alt som
hjelper oss på veien for å skaffe
nye frivillige og nye brukere, vi
har mye å bidra med i så måte.

Vi starter februar med «Mandagstreffen» den 4. og onsdag
6. er det «Quiz».Onsdag 13.
februar får vi besøk av Inger
Karin Engdal som snakker om
«Å forstå seg på oss» - kombinert med alder og humor. Her er
det gratis adgang og vi ser frem
til en hyggelig stund. Onsdagen
etter, den 20. bruker vi egne
krefter og får til en «Kosestund» med allsang, noen bilder
og noen bilder fra gamle Oslo og
noen sanger fra den tiden.

Måneden avsluttes med besøk av
Senior Shop med sin nye kolleksjon, og da blir det «Mannekeng-oppvisning» med våre
flotte damer.
Vi har nevnt det før og vi gjentar
det gjerne: Vi har mye å by på
med våre mange aktiviteter og
grupper. Vi kan nevne: Datakafeen som hjelper til så godt de
kan og hjelper folk i den digitale
hverdagen, som kommer nærmere og nærmere. Vi har «Hobbystua» hvor de flittige damene

Siden Mandagstreffen er like rundt hjørnet,
bringer vi her et stemningsbilde fra tidligere treff.

samles og lager de flotteste
ting. Balansetrening har vi 3
ganger i uken – noe som er
veldig populært – og meget
nyttig for kropp og sjel.
Alt dette og mer til må oppleves – så ta en tur innom

vår kafeteria i Feltspatveien
29. Vi har også frisør og fotterapeut. Dere kan også bli
hentet i bil, ring da telefon
22 28 75 90.
Besøk oss for å oppleve alt
vi har å tilby.

