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Grønnstrek
Ønske omå trekke«grønn strek» for å vernematjord i Trond-
heim,menmøter blåmotstand.

INGVILD

Twitret om

«Halve ledergruppen i Coop
har fått sparken»
Dendagen en leder i Coop

sier at Coop skal satsemer på
matkvalitet, skal jeg applau-
dere. Coop er nesten identisk
medRemapåkvalitet - smak-
løs og kjedelig industrimat i
fargerik forpakning.

FRODEFREDRIKSEN

«Isras knuste frontruta på
Idas bil vedCity syd»
Det burde vel ikke være tvil

omat det er eier av gangbrua
(det er jo en bygning) somhar
ansvaret ogmådekke skadene.
Sammehadde vært omdet var
isras fra enhvilken somhelst
bygning.

JANOLSEN

Nettdebatt

Skolenes landsforbund er
bekymret over utviklingen
innenfor kvaliteten på tegn-
språkopplæringen for barn og
ungemedhørselshemming.
Opplæringsloven gir disse
barna rett til tospråklig opp-
læring ogundervisning, i og på
tegnspråk.
ACMøller skole i Trondheim

er i dag den eneste gjenvæ-
rende statlige grunnskolen for
døve oghørselshemmede i
Norge. I Stortingsmelding18,
med vedtak i Stortingetmars
2011, ble det slått fast at skolen
skal være landsdekkende. Ved
denne skolen får barn ogung-
domundervisning og opp-
læring av både døve oghø-
rende lærere somkan flytende
tegnspråk. Elevene får også
tilgang til et tegnspråkmiljø
medbåde barn og voksne.
Dette er svært avgjørende for
de unges identitetsbygging,
språkkompetanse og deres
sosiale og psykososiale ut-
vikling.
ACMøller opplever at det blir

stadig færre elever ved skolen.
Foreldre somhar hørselshem-
mede barn velger i stedet van-
lige kommunale skoler.Her får
barna auditiv tilrettelegging og
tolk,men i liten gradkvali-

tetssikret tegnspråkopplæring
eller tegnspråkmiljø. Dette gir
svekket utgangspunkt for
senere livsutfoldelse, utdan-
ning og karriere. Flere sliter
med å fåmed seg det somblir
sagt, noe som igjen kan føre til
misforståelser. Det er svært
utmattende å få sin opplæring i
et slikt skolemiljø.
Det kan være atmange forel-

dre føler demåvelgemellom
tegnspråk og ikke tegnspråk,
og at de frykter at tegnspråk-
opplæring vil hemmebarnets
utvikling innennorsk skrift-
språk og talespråk. Slik er det
ikke.Mankan trygt si ja takk til
begge deler og dermed styrke
barnets totale kommunika-
sjonsferdigheter.
Etter vårt syn er det helt

nødvendig at kommunene og
staten i samarbeid utvikler et
optimalt og stabilt opplærings-
tilbud for døve oghørselshem-
mede barn ogungemedbehov
for tospråklig undervisning, i
trådmedopplæringsloven. AC
Møller skole har kompetente
pedagoger somgjerne bistår
dette viktige arbeidet.

RIGMORBJERCHE
Fylkesleder SLSør-Trøndelag

A. C. Møller på Saupstad opplever at det blir stadig færre elever
ved skolen for døve og hørselshemmede. Foto: RUNE PETTER NESS

Tegnspråkopplæring

Kommunesammenslåing:Er det rart det er krig i verden?Måda
værehelt greitmed ettTrøndelag!?

RINGO

Sagt på sms

Kampenomdenyearbeidsplassene
«Det har skjeddnoemed
Trondheim», skrevAdressa
tidligere i vinter. Gründer-mil-
jøet har blitt synlig i bybildet
nærmest over natta og gründer-
spirer finner hverandre gjen-
nomarbeidsfellesskap somDigs
ogWork-Work. I frokostsemi-
narene til næringslivslederne i
byen vår snakkes det stadig
oftere om«omstilling»og«tek-
nologi».
Ifølge Impello-analysen som

ble presentert sist uke er det nå
over10 500 ansatte i teknologi-
sektoren i trondheimsregionen
fordelt på nærmere 600 selska-
per. Til sammenomsatte disse
selskapene for nesten16milliar-
der kroner i 2014, en økning på
hele 40prosent fra 2010.
Næringsforeningen i Trond-

heimhar en ambisjon omat vi
skal doble antall ansatte i tek-
nologisektoren innen 2025. Et
ambisiøstmål, spesieltmed
tanke på at konkurransen om
gründertalentene og kapitalen

ikke blirmindre i tiden som
kommer.Oslo kommunehar et
uttaltmål omåbli en ledende
innovasjons- og teknologi-
hovedstad. Bergenhar satt seg
sommål å bli gründerbynum-
mer en innen 2020, samtidig
somNorgesHandelshøyskole
planlegger en storstilt satsning
på innovasjon og gründereskap.
I stavangerregionenhar grün-
der-framveksten eksplodert det
siste året på grunn av et stresset
arbeidsmarked.
NTNUog Sintef gir oss et

enormt konkurransefortrinn
innen teknologisk innovasjon,
men skal vi lykkes i kampenom
denye arbeidsplassene trenger
vi et felles løft i Trondheim.
10. desember vedtok bystyret

enstemmig forslaget fraArbei-
derpartiet omåutarbeide en
helhetlig gründerstrategi for
Trondheimkommune.Kommu-
nen sendermeddette et viktig
signal omat den tar sin rolle på
største alvor. Vi i Arbeiderpartiet

mener kommunen først og
fremst skal være en tilretteleg-
ger for at gründermiljøet har de
beste forutsetningene for å
kunne lykkes. Trondheimkom-
munebør også i større grad være
enpilotkunde for lokale opp-
startsbedrifter, gjerne i samar-
beidmedbyens næringsliv.
Deler av innkjøpsbudsjettet til
kommunenkunne for eksempel
øremerkes nettoppdette formå-
let.
Vi har tro på at vi kanmatche

bådenorske og andre nordiske
storbyer i kampenomdenye
arbeidsplassene,mendette
krever at kommunen, forsk-
nings- og utdanningsinstitu-
sjonene, næringslivet, private
investorer og gründermiljøet
alle løfter sammen, og i samme
retning. Vi er klare!

TOMCHRISTIANLINDVÅG
Arbeiderpartiet
Finans- og næringskomiteen,
Trondheimbystyre

Adresseavisendriver en syste-
matisk nedskriving og devaluer-
ing avNordmøre ogKristian-
sund.
Verst er kommentatoren Stein

Arne Sæther.Ordførerne på
indreNordmøre tror etterhvert
at det står så dårlig til, at selve
Frelsen er å flytte over til det
planlagte storfylket Trøndelag.
Rindalsordførerenhar til ogmed
oppdaget«vekstkraft» i Trond-
heim, byen som lever av å suge
ut omlandet sitt, uten selv å
generere noenæringsliv. Politi-
kerne påNordmøre evner ikke å
se at Trøndelag, Trondheimog
Adresseavisen er ute etter dem
for å utvide omlandet de kan
suge ut. De lar seg forføre.
På Surnadal sparebanks

«Næringslivsdag» forleden, ble

det holdt et foredrag omKris-
tiansunds næringsliv, gassfeltene
nordvest for byen og service-
basen iKristiansund, og det viste
en stor kontrast til svartmalingen
i Adresseavisen. Vi kunne alle
trekke konklusjonen omhvor
feilplassert det nye sykehuset blir
i forhold til det vekstpunktet
Kristiansund er, og somsykehu-
set skal betjene. IMolde er det jo
bare ufarlig liv for kontorister.
Imange år jobbet jegmed

konsertarrangementer. Vi fikk
alltid penger fraMøre ogRoms-
dal fylke, aldri fra Sør-Trøndelag,
av den enkle grunn at Sør-Trøn-
delag er et fattig fylke, utsugd av
landsdelshovedstadenTrond-
heim.Møre ogRomsdal er et rikt
fylke, fordi vi har hatt den øko-
nomiskemotoren Sunnmøre. Nå

har vi i tillegg Tjeldbergodden,
Aukra ogVestbase nord for
Romsdalsfjorden. Alle så vel på
TV - den enormemodulen som
på 500hjul ble rullet på plass ute
påAukranånettopp, der det
store gassanlegget er i ferdmed å
ferdigstilles.
Dynamikken i «Fogderistri-

den» iMøre ogRomsdal er nett-
oppdet somholder ånden«i
fløgda»her ute påMørekysten.
Det vert aldri keisamt, for å si det
sånn. Vind i håret og luft i luka
og åndens flukt over det hele.
Takkemeg til det, i stedet for å
bli en jordvendt, tung og treig
trønder! Bare vent: Snart kom-
mer Frøya,Hitra ogHemne til
oss! Og:Det var her Bjørnsonble
Bjørnson! Yes!
DORDI SKUGGEVIK

Adresseavisensned-
skrivingavNordmøre

Innleggsforfatteren trekker fram bla. prosesseringsanlegget i Aukra som eksempel på Møre og Romsdals
gode økonomi. Bildet er fra byggingen i 2006. Foto: CORNELIUS POPPE, NTB Scanpix


