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Ordet fritt
Kontakt
SVEIN ÅGE STENKLØV
debatt@adresseavisen.no
telefon 72501524

Send innlegg til:
e-post: debatt@adresseavisen.no
post: Adresseavisen, debatt
7003 Trondheim

Twitret om: Seriestart

Tannløst angrep: Perry er ikke bekymret over
måltørken, fordi vi er i mars. Vi andre er, Perry.
Knapt en uke til seriestart!
@Morten G2

sms: kodeord: OF til 07200

Dagens dikt

Min
hjertesak

Strømbrudd

Vi i Tronheim er bundet til

Trønderenergi, som har ansvaret for å levere strøm til
oss. Nettet er deres ansvar.
Og i omtrent 90 minutter var
vi på nordre Byåsen uten
strøm sist fredag. Vi fikk
ingen varsling. Trønderenergi finner oss når de sender
ut regninger på nettleie.
Hvorfor finner de oss ikke
når de ikke leverer?
Kom igjen, send en sms.

Foto: Shutterstock

Mammas
vaskebrett
Mammas vaskebrett
det står til pynt
på badet mitt,
grått og falmet tre,
aluminiumen slitt.
Med krafttak skrubbet hun
til hendene ble røde,
muskelmasser arbeidet,
til hele mamma glødet.
Hver mandag var
det vaskedag,
femtiåras trim var bra.
Hun gned og hun skylte,
til alle plaggene var rene,
hele kroppen fikk
bevege seg,
hver muskel, hver en sene.
Varm i kroppen,
trøtt og glad
for et arbeid, som var gjort,
treningssentre fantes ei,
vaskebrettet var en «port»,
til mosjon, aktivitet;
når kvelden kom hun
hvilte seg,
fornøyd, i ro og fred.
ANNE LISE OSESTAD

Dårlig skjønn,
NSF
I et forsøk på å bevisstgjøre

politikere og arbeidsgivere om
likelønn har Norsk sykepleierforbund brukt en reklameposter
som oppleves støtende for
mange sykepleiere. Hvis dette
blir trenden for markedsføring
ønsker jeg å melde meg ut av
NSF.
Kampen for likelønn er fortsatt viktig i 2013, men denne
prosessen må kunne vinnes
gjennom mer intelligente og
saklige fremstillinger i markedsføringen, og ikke et angrep
på folks bluferdighet og anstendighet.

SKUFFET SYKEPLEIER

FAGERLIA
Trondheim

Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen la sist fredag frem
forskningsmeldingen under et møte ved Universitetet i Bergen. Marit Hommedal/NTB Scanpix

Langsiktige ambisjoner
for forskning
Høsten 2012 startet et nytt doktorgrad-

sprogram i innovasjon på NTNU og BI,
finansiert av Forskningsrådet. Med dette
programmet, som kalles forskerskolen i
innovasjon, får Norge en felles arena for
de beste innovasjonsfaglige forskningsmiljøene i landet. Nyskapningen har fått
med seg på laget noen av verdens beste fagmiljøer på området, som Harvard,
Berkeley, Stanford og ETH Zürich. I det
første kullet finnes kandidater fra
mange land, med bakgrunn fra jus, arkitektur, industriell økonomi og ledelse.
De jobber sammen med andre studenter
på tvers av institusjoner og fagdisipliner, i god kontakt med nærings- og
samfunnsliv. Denne typen samspill
mellom forskning, høyere utdanning og
innovasjon stimulerer kvaliteten på
forskningen som frambringes og bidrar
til at samfunnet får god nytte av kunnskapen. Politikk for å stimulere denne
typen samarbeid står sentralt i regjeringens forsknings- og utdanningspolitikkframover.
Regjeringen har høye ambisjoner for
norsk forskning og høyere utdanning.
Under den rødgrønne regjeringen har
det vært en realvekst i forskningsbevilgningene på 32 prosent, og vi vil fortsette å øke innsatsen i årene som kommer. På fredag la jeg fram en ny forskningmelding der jeg varsler at det skal
etableres langtidsplaner for forskning.
Målet er å øke ambisjonsnivået og langsiktigheten i norsk forskningspolitikk.
Prioriteringene av kunnskapsbygg,
utstyr, stipendiater og studieplasser skal

forsterke hverandre gjensidig og bygge
opp under videre kvalitetsheving av
norsk forskning og høyere utdanning.
Planen skal være et verktøy for å spisse
innsatsen på områder der Norge har
strategiske fortrinn, men også gi rom for
den nyskapende og grenseoverskridende
forskningen som kan gi oss fundamental
ny erkjennelse. Planen vil ha et tiårsperspektiv og bli oppdatert hvert fjerde år.
Regjeringen tar sikte på å legge fram den
første nasjonale langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i 2014.
Skal vi rekruttere flinke unge forskere

og sikre forskning av høy kvalitet må vi
tilby forskere mer forutsigbare karrierer
og stabile arbeidsbetingelser. Jeg varsler
derfor en prøveordning med 300 stillinger i en ny stillingskategori kalt innstegsstilling der kandidater innen teknologi, medisin og odontologi kan kvalifisere seg og er sikret fast stilling så sant
de lykkes med det. Vi vil også utarbeide
en plan mot midlertidighet og etter behov be institusjonene utarbeide lokale
handlingsplaner mot midlertidighet.
Forskning og høyere utdanning vil fortsatt være nøkkelfaktorer i regjeringens
innsats for økt verdiskaping og omstilling i norsk økonomi. Jeg mener det erpotensial for at det kan utvikles flere
forsknings- og utdanningsmiljøer i internasjonal toppklasse i Norge. Vi vil fortsette å øke innsatsen i årene som kommer, og samspill for innovative løsninger
både i næringslivet og i offentlig sektor
står høyt på dagsordenen.

Under overskriften «Ikke

«Skal vi
rekruttere
flinke unge
forskere
og sikre
forskning
av høy
kvalitet må
vi tilby forskere mer
forutsigbare
karrierer
og stabile
arbeidsbetingelser.»

Innlegg

KRISTIN
HALVORSEN
Kunnskapsminister

Send oss din mening om denne saken! debatt@adresseavisen.no

Barnehagetur på Moholt
Fem cm snø på plena ved buss-

kuret. Barna er tydeligvis tørste
så de barnehageansatte lager
snøballer til ungene så de har

noe å slukke tørsten med!
Hadde det ikke vært smartere å
ta med vann på flaske til barna
neste gang så de slipper å få i

Skarpskytteren
av Gard Erik
Sandbakken
– igjen

seg alt svineriet som ligger
skjult i snø/gress? Opphev forbudet mot hundelufting i barnehagene og slutt å dekke til sand-

midt i blinken», skrev Ørjan
Greiff Johnsen «at dette er en
middels krim» og «at fortellingen aldri blir spesielt
engasjerende». Terningkast
3!
For andre som har lest
denne romanen fremstår
slike uttalelser og terningkastet som urimelig og har
gitt uttrykk for det, også i
Adressas spalter (riktignok
sterkt beskåret). Nå har imidlertid Bokhandlerforeningen, Den norske forleggerforening, De norske bokklubbene og Rivertonklubben
nominert Skarpskytteren,
som en av fem, til Rivertonprisen for beste krimroman i
2012! (Red. anm. Rivertonprisen deles ut i dag).
Deres korte presentasjon
går som følger: «Gard Erik
Sandbakken skriver fengslende om den tidligere spesialsoldaten og skarpskytteren
Snorre Hartmann som deltok
i Bosnia-krigen, og som nå
utfører kriminelle tjenester i
Oslos underverden. Det
handler om politisk makt,
Norges rolle som en av de
største våpenleverandører,
moral og dobbeltmoral. Det
er brutalt og spennende».
Nominasjonen er en solid
anerkjennelse av forfatteren
og romanen. Slett arbeid av
Ørjan Greiff Johnsen. Usikkert av hvilken grunn.
STIG KULSET
Førsteamanuensis i filmvitenskap

kassene. Barna tåler litt dyrebæsj!
BJARNE BENDELORM

