
9001 - Legat til støtte for øko-
nomisk vanskeligstilte voksne
personer i Drammen
Årlig avkastning deles fortrinnsvis
ut til eldre og til syke som trenger
støtte og hjelp, dvs til personer
som er økonomisk vanskeligstilt
pga sykdom/ulykke, eller som
har en funksjonshemming og
derav trenger ekstra støtte og
hjelp, økonomisk vanskeligstilte
personer over 60 år, økonomisk
vanskeligstilte enslige og familier
begrunnet i sosiale kriterier, el-
ler til økonomisk vanskeligstilte
handelsmenn/sjømenn /bryggear-
beidere med etterlatte.
Legatet krever legeerklæring, bo-
stedsbevis, utskrift av ligningen.

9002 – Legat til støtte for barn
og ungdom under 18 år bosatt i
Drammen samt blind ungdom i
Drammen og Svelvik
Årlig avkastning deles ut til van-
skeligerestilte barn og ungdom
under 18 år bosatt i Drammen,
samt til vanskeligstilt blind
ungdom bosatt i Drammen og

Svelvik, med formål til videregå-
ende skolegang og livsopphold.
Avkastningen kan også brukes til
andre formål som kommer denne
aldersgruppen til gode. Legatet
krever bostedsbevis og utskrift av
likningen.

9003 – Legat til hjelp for syke i
Drammen, samt til bekjempelse
av alvorlig sykdom.
Årlig avkastning deles fortrinnsvis
ut til personer i Drammen som
trenger støtte til behandling/be-
kjempelse av alvorlig sykdom,
og til pleie eller rekonvalesens
under slik sykdom/dokumenterte
helsereiser. Legatet krever legeer-
klæring, bostedsbevis og utskrift
av ligningen.

9005 – Legat til støtte for ung-
dom og voksne i Drammen, til
videregående/høyere utdan-
nelse og opplæring og til
videreutdanning av lærere i
grunnskolen i Drammen
Årlig avkastning deles ut til
økonomisk vanskeligstilt ungdom

(18-25 år) og voksne i Drammen,
til videregående/høyere utdan-
nelse. samt opplæring/utdannelse
i praktiske fag eller til anskaffelse
av maskiner etc. Videre deles det
ut stipender til reiser, kurs eller an-
nen form for etterutdannelse for
lærere fast ansatt i grunnskolen
i Drammen. Det kan også ytes
støtte til ekskursjoner eller kurs
for lærergrupper. Legatet krever
bostedsbevis og utskrift av lig-
ningen.
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Det er registrert 40 jervekull i år. Det er det laveste antallet siden 2002 
og kun ett kull over Stortingets bestandsmål. 

Rovdata har sett på den årlige registreringen av jervekull utført av 
Statens naturoppsyn (SNO). Ifølge SNOs feltundersøkelser er 40 
jervekull i Norge i år. Det er ti kull, eller 20 prosent færre enn i fjor.

Sist det var så få registrerte jervekull var i 2002.
– Vi registrerer at antall registrerte jervekull har hatt en nedadgå-

ende trend de to siste årene, men bestanden er i år fortsatt over 
bestandsmålet på 39 årlige jervekull i Norge, som Stortinget har 
bestemt, sier Rovdatas leder Jonas Kindberg. (NTB)

Laveste antall  
jervekull siden 2002 US dollar  8,01  0,53%

Euro  9,37  0,24%
Britiske pund 10,47  -0,19%
Svenske kroner 98,22  0,00%
Danske kroner 125,92  0,23%
Sveitsiske franc 816,87  0,23%
Russiske rubler 13,84  -0,06%
Japanske yen 7,09  0,10%

Valuta

Nobels fredspris for 
2017 går til Den inter-
nasjonale kampanjen 
for forbud mot atom-
våpen (ICAN). – Et 
spark til de land som 
ikke vil undertegne 
FN-traktaten om 
forbud mot atomvå-
pen, mener eksper-
tene.
osLo: – Vi lever i en verden der 
faren for bruk av atomvåpen er 
større enn på lenge, sa Nobel-
komiteens leder Berit Reiss-An-
dersen da hun kunngjorde pri-
sen.

– Enkelte stater moderniserer 
sine atomvåpenarsenaler, og 
det er reell fare for at flere land 
vil prøve å skaffe seg atomvå-
pen, noe Nord-Korea er et ek-
sempel på, fortsatte hun.

ICAN ble lansert i 2007 og tel-
ler i dag mer enn 270 partneror-
ganisasjoner i rundt 100 land.

ICAN har vært en pådriver i 
arbeidet med å få til et folke-
rettslig forbud mot atomvåpen 
og kunne innkassere en seier da 
122 av FNs medlemsland i juli i 
år sluttet seg til traktaten om 

forbud mot atomvåpen.
De fem atommaktene USA, 

Russland, Storbritannia, Frank-
rike og Kina var ikke blant dis-
se, ei heller Norge.

– Vil legge press
– Nobelkomiteen viser at den 
er dundrende uenig med Nor-
ge og andre land som ikke har 
undertegnet traktaten, sier 
PRIO-direktør Henrik Urdal til 
NTB.

– Denne prisen er selvsagt en 
pris som vil legge press på de 
stater som har valgt å stå uten-
for FN-traktaten, mener han.

– Dette er en kritikk av atom-
landene, NATO og også Norge, 
sier Nobelinstituttets tidligere 
direktør Geir Lundestad.

Berit Reiss-Andersen under-
streker at fredsprisen til ICAN 
ikke er ment som noe spark til 
de land som ikke har underteg-
net FN-traktaten, men håper 
derimot at prisen kan være en 
oppmuntring.

– Jeg kan ikke se at dette er en 
kontroversiell pris, sa hun på 
spørsmål fra journalister etter 
kunngjøringen.

– Det må være opp til hvert 
enkelt land når de slutter opp 
om traktaten, sa hun.

Seniorforsker Sverre Lod-

gaard ved Norsk Utenrikspoli-
tisk Institutt (NUPI) mener 
atommaktene holder fast ved 
sitt arsenal fordi de tror at det 
har en militær og politisk nytte-
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verdi.
– Den nytteverdien bunner i 

forestillingen om at våpnene 
kan brukes. Det er her ICAN set-
ter inn støtet. De prøver å stig-
matisere våpenet, og undergra-
ve forestillingene om kjernefy-
sisk avskrekking. Troen på den 
avskrekkingen er kanskje det 
aller største hinderet for en 
nedrustning til null, sier Lod-
gaard.

NUPI-direktør Ulf Sverdrup 
kaller årets fredspris klassisk. .

– Mange vil glede seg over 
denne prisen. Samtidig vil jo 
atommaktene og flere med 
dem si at atomvåpen er nød-
vendig for ivareta fred og sik-
kerhet i verden, sier han til 
NTB.

Trump og nord-Korea
Statsviter Torbjørn Lindstrøm 
Knutsen ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universi-
tet (NTNU) mener fredsprisen 
særlig er et signal til Nord-Ko-
rea og USA.

– Det er først og fremst et sig-
nal til Nord-Korea, men også til 
Donald Trump og hans admi-
nistrasjon, om at de må ta seg 
sammen, sier han til Gemini.
no.

– Det er Nord-Koreas utvik-
ling av kjernefysiske våpen og 
reaksjonen det har skapt hos 
USA og Donald Trump, med 
den store usikkerhet dette har 
skapt internasjonalt, som har 
drevet komiteen fram til denne 
avgjørelsen, mener Knutsen.

– Tidenes mest solide
ICAN arbeider for å mobilisere 
folk i alle land til å inspirere, 
overtale og presse sine regjerin-
ger til å støtte forhandlinger om 
en traktat som forbyr kjernefy-
siske våpen.

– Organisasjonen får prisen 
for sitt arbeid med å påpeke de 
katastrofale humanitære kon-
sekvensene av enhver bruk av 
atomvåpen og for sin banebry-
tende innsats for å få til et trak-
tatfestet forbud mot slike vå-
pen, sa Reiss-Andersen.

Norges Fredsråd omtaler 
årets pris som «tidenes mest so-
lide fredspris».

– Prisen er et tydelig signal til 
atomvåpenstatene og NATO 
om at resten av den siviliserte 
verden ikke aksepterer deres 
manglende vilje til å ruste ned, 
sier Norges Fredsråds daglige 
leder Tuva Grimsgaard.


