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SKRIV KORT!

Si din mening
Svar til T. Sørung: Jegser
kun på nyheter i NRK og
der får jo kun journalis-
tene på ytterste venstre
fløy få uttale seg. Du ser
hvordan de vrir seg.

Sagt på sms

Har du noe på
hjertet?
send oss sms:
kodeord OF
til 07200

Hei alle hundeeiere på Tiller! Kan ikke dere hundeeiere
plukkeopp dritten etter hundene deres? Det ser rett og slett
ikke ut. På turfra fotballbanen og opp til Tiller kirke ligger det
utallige klatter rundt om kring på både sti og i «skogen».Vis
respekt.Skole- og barnehagebarn både går og lekerher hver
dag.Tenk på det! Hilsen frustrertturgåer

Ingen tilfeldig stipend-
utbetaling fra Lånekassen
Mauritz Brekke Solberg beskriver den
26.1. Lånekassens stipendordninger for
elever i videregående skole som et
«stipendlotteri», ogmener stipend fra
Lånekassen blir delt ut tilsynelatende
tilfeldig. Vi har stor forståelse for at
forskjeller i stipend elever imellomkan
oppleves somurettferdig,men utbe-
talingene fra Lånekassen er langt fra
tilfeldige.
og skal ta videregående opplæring,

kan du ha rett til tre ulike typer stipend
fra Lånekassen. Alle har krav på ut-
styrsstipend på 870,1940 eller 2 800
kroner i året, avhengig av hvilken linje
man tar. For å få bostipend på 3 770
kroner imåneden,må du bo for deg
selv og gå på en skole som ligger langt
unna foreldrehjemmet.
Når det gjelder grunnstipendet på

opptil 1900 kroner imåneden, så er
dette – somBrekke Solberg også er
inne på –ment å skulle utjevne økono-
miske forskjeller og dekke nødvendige

utgifter. Derfor er det inntekten og
formuen til foreldrene dine og antall
søsken under19 år sombestemmer
hvormye du kan få i grunnstipend.
Behovsprøvingen skjer automatisk ved
at Lånekassen henter inn opplysnin-
gene om inntekt og nettoformue til
foreldrene fra skattelikningen.Hvis
bruttoinntekten eller formuen endrer
seg, vil også størrelsen på grunnstipen-
det ditt kunne variere fra år til år. Dess-
verre har Lånekassen verkenmulighet
eller kapasitet til å foreta «en litt grun-
digere undersøkelse» av inntekt og
formue til foreldrene utover det som
kommer fram i skattelikningen.
Ved å bruke støttekalkulatoren på

Lånekassens nettsider, kan du selv
regne ut hvormye du kan få i stipend og
lån. For å få stipend,må du søke via på
lanekassen.no. Da søker du automatisk
på alle de stipendene somkan være
aktuelle for deg.

Replikk

ASTRID
BUGGE
MJÆRUM
Informasjons-
direktør
i Lånekassen

Frostingene gikk i fakkeltog i protest mot nedleggelsen av bussforbindelsen med Trondheim.
Foto: RUNE PETTER NESS

Behovsstyrttransport for Frosta
Svar til innlegg «Overkjørt» i
Adresseavisen 20.01.2011.
Vi i FrostaHøyre synes det er

synd at saken har utviklet seg
slik den har gjort. Vi er opptatt
av et kollektivtilbud for våre
innbyggere som er fremtidsretta
og fleksibeltmed flestmulig
valgmuligheter. Dette skal skje
med effektiv bruk av våre skatte-
penger og samtidigmiljøvenn-
lig og brukertilpasset.
Et enstemmig kommunestyre

vedtok prosjektplanen for pilot-
prosjektet behovsstyrt transport
i 2008,med klare retningslinjer
omat bussrutermed tidenmåt-
te vike til fordel for tilbringertje-
nestemed taxi til tog. Formann-
skapets høringsuttalelse til
fylkeskommunen i høst, hen-
stilte til at «bybussen»måtte
bevares. Denne uttalelsen stilte

også FrostaHøyre seg bak.
Selvsagt kunne vi tenkt oss

både tilbringertjenestemed åtte
avganger til Åsen samt daglig
avgang til Trondheimmed buss,
men fylkeskommunensmidler
strekker ikke til så da er vi tvun-
get til å velge. Vimener derfor at
utfallet av saken representerer
detmest fremtidsretta og flek-
sible tilbudet for våre innbyg-
gere, så får vi heller ha en positiv
holdning til fremtida, jobbe
sammen og gjøre det beste ut av
løsningen gjennomkontinuer-
lige forbedringer. Vi har fått
mange tilbakemeldinger fra
fornøyde brukere som selvsagt
ikke ønsker at bybussen legges
nedmen samtidig sier at de
heller ønsker tilbringertjenes-
ten hvis demå velge.
Når det gjelder det konkrete

innlegget i forhold til en kombi-
nert rutemed gods- og person-
trafikk så er dette en sakmellom
Trønderbilene as, fylkeskom-
munen og departementet hva
lovligheten av subsidier angår.
Samtidig er det fritt frem for alle
å operere en slik rute på kom-
mersiell basis uten subsidier
hvis noen finner grunnlag for
det. Trønderbilene as har sagt
klart ifra at det ønsker de ikke.
Det er aldri enkeltmed en-

dringer somberører ulike ar-
beidsplasser og tradisjoner,
men detmå ikke hindre oss i å
tenke fremover. La oss derfor
legge denne saken bak oss og
jobbe videremed å skape et
positivt Frosta-samfunn som
følgermed i tiden.
FROSTA HØYRE
V/KOMMUNESTYREGRUPPEN

Takk til helsevesenet
i Trondheim kommune
Som nærmeste pårørende til
hjelpetrengende brukere rettes
en stooor takk til ansatte innen
helsesektoren i Trondheim
kommune.Helt fra da vi for et
par år siden kontaktetHelse
Velferd Lerkendal for å be om
hjelp, har vi blittmøttmed
smil, velvilje og hjelpsomhet.
Alle involverte parter har vært
særdeles imøtekommende og
vist en fabelaktig evne til å
sette avtaler og vedtak ut i
livet.
Vi leser og hører ofte om

hjelpetrengende og pårørende
sommener de ikke får den
hjelpen de trenger i vårt vel-
ferdssamfunn, ogmye kan
sikkert bli bedre påmange
områder. For oss er det imid-
lertid viktig å trekke frem et
tilfelle hvor alt har fungert
svært tilfredsstillende!
Vår takk går til primær-

helsetjenesten, hjemmetjenes-
ten, ansatte ved St. Olavs hos-
pital ogØyaHelsehus.
WENCHE LUND, TERJE WIGGEN
OG GRETHE FRANK LUND

Framsnakk

Forskningsetikkog kongs-
gårdprosjektet Avaldsnes
Tilsvar til professor Dagfinn
Skres innlegg i Adresseavisen
20. 01.2011
Norsk forskningspolitikk er i

dag styrt av en strategi som
setter de humanistiske forsk-
ningsmiljøene i en knallhard
konkurranse omknappe res-
surser. I et slikt klima blir disse
miljøene utfordret til å finne
alternative eksternemidler til
planlagte prosjekter. Dette
åpner for noen forsknings-
etiske spørsmål sommå tas på
alvor: «Utfordringen ligger
altså i balansegangenmellom
ønskelige tilknytninger på den
ene siden, og et avhengighets-
forhold somhar en negativ
påvirkning på forsknings-
kvaliteten på den andre si-
den.», konkluderer en rapport
fra Forskningsetiske Komiteer.
Min agenda var å reflektere
omkring vilkårene for his-
torisk kunnskapsutvikling.
Kongsgårdsprosjektet Av-
aldsnes sin spesielle forhis-
torie er godt dokumentert på
nett, i aviser osv (forprosjektet
har her selv bidrattmed ve-
sentlig informasjon) og på
denne bakgrunnen konklu-
derer jegmed at det er utfor-
drende å forholde seg til resul-
tatene av et prosjekt som tar
utgangspunkt i en lokalitet

som a priori er gitt en entydig
tolkning, noe prof. Skre offent-
lig gikk utmed allerede i 2006,
dernest at interessen for pro-
sjektets resultater åpenbart vil
inngå i ulike kommersielle
aktiviteter iHaugeseund-
regionen. Det er denne ut-
ydeligheten omkring vilkårene
for og omstendigheten om-
kring prosjektets kunnskaps-
produksjon som ermitt egent-
lige anliggende. Prof. Skre sitt
tilsvar viser imidlertid at han
oppfatter artikkelen som et
angrep på hamog på hans
institusjon. Det er den ikke,
derfor er det beklagelig at Skre
skyter på feil blink og bruker
en velkjent retorisk hersketek-
nikk somgår på å beskylde
kolleger formanglende kolle-
gialitet, når det egentlig hand-
ler om et forsøk på konstruktiv
refleksjon over noen vilkår og
forutsetninger som ikke uten
videre lar seg styres og på-
virkes av en dyktig prosjekt-
ledelse og en kompetent faglig
referansegruppe. Et så viktig
prosjekt fortjener at også disse
sidene av forskningsprosessen
ventileres, saklig og uten emo-
sjonelle utfall.
AXEL CHRISTOPHERSEN
Professor, museumsdirektør
NTNU Vitenskapsmuseet

Lyst til å bli dumpa?
Nylig ble det avslørt at ren-
holdere i Oslo kommune i
årevis har jobbet for lønninger
som er langt under tarifflønn.
Hundrevis, kanskje tusenvis,
av renholdere har fått en lu-
selønn som er så lav at det er
vanskelig å leve på den, spesi-
elt hvisman også har ansvar
for en familie.Man trenger
ikke være paranoid for å tenke
at det er en sammenheng
mellomhvem som styrer Oslo
kommune,Høyre og FRP, og
mangelen på engasjement i
arbeidernes lønnsvilkår. Frem-
skrittspartiet ogHøyre viser
med sinmangel på innsats at

de synes det er greitmed dum-
pinglønninger.
Meningsmålinger viser at

Høyre og FRP ligger an til å
gjøre det godt ved kommune-
valget 2011 i Trondheim. Er det
noen grunn til å tro at våre
lokaleHøyre-/FRP-folk bryr
seg noemer omarbeideres
rettigheter enn sine kollegaer i
Oslo?Neppe. Et sterkt Rødt i
bystyret er den beste garantien
for å sikre lønns- og arbeids-
vilkår for arbeidere i kommu-
nen.

JO SKÅRDERUD
Bystyrekandidat Rødt Trondheim


