
Kom innom eller ta kontakt:
man-fre 0800-1600
Nordre gt. 12, 4 etg.

tel: 73523313
post@gullsmedkarlgard.no

Hjelper deg med
smyKKeNe!

Adresseavisen og Selskabet
for Trondhjems Byes Vel arrangerer

Folkemøte
mandag 13. februar kl. 19.00 på Byscenen

Hvem bestemmer
byutviklingen i Trondheim?

Korte innledninger og spørsmål

Billedkunstner Håkon Bleken
Utbygger Ivar Koteng

Stipendiat Daniel Johansen
Adm dir Berit Rian i Næringsforeningen

Arkitekt Knut Selberg

Debatt med politikerne

Leder i byutviklingskomiteen
Jan Bojer Vindheim (Miljøpartiet De Grønne)

Geir Waage (A)
Merethe Ranum (H)

Kristian Dahlberg Hauge (FrP)

Oppsummering

Kommunaldirektør byutvikling
Einar Aassved Hansen

Debattledere: Harry Tiller og Lisbeth Tangen

Møteleder: Gunnar Flikke

14 Nyheter Mandag 13. februar 2012

Campus på nett
HiNT er første høyskolen i
Norge som tar i bruk en ny
kommunikasjonsplattform
som inkluderer videobilder
fra forelesningene.
HiNT har satset mye på desen-
tralisert undervisning. For å
binde sammen studenter rundt
omkring i fylket har HiNT tatt i
bruk en ny kommunikasjons-
plattform. Lærere, studenter og
forelesningssalen er tilgjengelig
for alle. De kan maile, chatte,
snakke med, ha videooverføring
eller dele skjerm og dokumen-
ter. Studenter og lærere har til-
gang til en slags campus på nett
– omde befinner seg i Lierne, på
Vikna eller i Leksvik.
– Vi er veldig fornøyd med å

ha vært pilotprosjekt.Poenget er
å lette kommunikasjonen.Syste-
met er for alle studenter, lærere
og andre ansatte, men vil nok
være spesielt nyttig for studen-
tene som følger undervisningen
desentralisert, sier prosjektleder
KayMortenMyrbekk.
Systemet er allerede tatt i bruk

for den desentraliserte grunn-
skolelærerutdanningen, verne-
pleierutdanningen og farma-
siutdanningen. Her kan studen-
tene følge forelesninger via net-

tet, enten direkte eller i opptak,
de kan ha gruppearbeid over
nett eller få veiledning av lære-
ren enkeltvis.

Åpner for alle
Ifølge prosjektlederen er syste-
met enkelt å bruke. Her har fak-
tisk HiNT lærerne med et for-
sprang på studentene. Lærerne
har alle allerede brukt systemet
ett års tid. Fra nå av er systemet
tilgjengelig for alle. Når bru-
kerne logger seg på, har de
straks tilgang til alle lærere og
studenter. Systemet viser også
hvem som er tilgjengelige. Man
velger om man vil maile, chatte,
snakkemed, sette i gang en tele-
fonkonferanse eller videokonfe-
ransemed én eller flere.
Systemet bygger påOffice 365

for Education fra Microsoft som
lanseres offisielt til høsten, og
videoløsningen Lync. Ifølge IT-
sjef Odd Asbjørn Hallseth ved
HiNT vurderer 60-70 prosent av
landets høyskoler å anskaffe
denne plattformen. Løsningen
er også tilgjengelig som app for
iPhone, iPad, Android og Win-
dows phone 7.
SVEIN INGE MELAND 951 98 688
svein.inge.meland@adresseavisen.no

Kommunene vil
begrense tilsyn
ogdirektorater
KS mener at direktorater og tilsyn
tilraner seg mer og mer makt og
undergaver handlingsfriheten i
Distrikts-Norge. Kravet om styrket
lokaldemokrati er selve flaggsaken på
landstinget til KS som åpnet søndag.

Dagens viktigste gjest var
utvilsomt KS' «egen» statsråd,
kommunalminister Liv Signe
Navarsete (Sp).
Med en rykende fersk stortings-
melding åøse av, forsikret hunat
kommunene er selve krumtap-
pen i det norske folkestyret og at
hun er villig til å se på forholdet
mellom kommunenes egenkon-
troll og den statlige styringen
med nye øyne.
– Alle kommuner skal ha de

samme oppgavene og tilbudene,
men lokal skreddersøm må til,
sa Navarsete. Fra meldingen
trakk hun fram tiltak som me-
dinnflytelse over nye lover og en

ny tvisteløsningsordning, dog
ikke så omveltende som den for-
valtningsdomstolen som KS vil
ha innført.

Litt lite konkret
Avtroppende KS-leder Halvdan
Skard mener det er mange posi-
tive signaler i den nye meldin-
gen,men at det er så som såmed
de konkrete tiltakene. Han ber
Stortinget stramme opp innhol-
det og gjøre meldingen mer for-
pliktende.
– Det er positivt at staten skal

styre gjennom rammer og ikke
detaljerte regler.Men det er fort-
satt for mye tilsyn i hverdagen.

Det bør begrenses til vesentlige
forhold. Dessuten er det all
grunn til å se på direktoratenes
makt og utbredelse. Den er
større enn jeg tror Stortinget har
lagt opp til, sier Skard.
Interesseorganisasjonen KS

samler kommunene som ar-
beidsgivere for en halv million
nordmenn. Rundt 18-20 prosent
av alle som jobber, gjør det i
kommunal sektor. Blant med-
lemmene i KS er de største by-
kommunene og de minste di-
striktskommunene.
Landstinget er KS' øverste po-

litiske organ og møtes hvert
fjerde år. Det setter ekstra spiss
på årets ting at det er175 år siden
formannskapslovene ble vedtatt
i 1837, selve starten på det lokale
selvstyret. Dette historiske bak-
teppet ble under åpningenhyllet
av EdvardHoem.
– Lokaldemokratiet har vært,

og er, en suksess. Derfor bør vi
ha mer av det, ikke mindre, sa
Skard med adresse til kommu-
nalministeren.NTB

Pågrepet for vold og trusler
● Namsos:Enmann i 30-
årene ble natt til søndag på-
grepet av politiet etter trusler og
forsøk på voldmot to polititje-
nestemenn på et utested iNam-
sos.Politiet ble tilkalt daman-
nen, som tidligere er dømt for
flere straffbare forhold, var til
sjenanse for de andre gjestene
ved et utested.Da de to tjeneste-

folkene kom til utestedet prøvde
mannen å sparke politifolkene
og kom samtidigmed grove
trusler.Mannen er anmeldt for
vold og truslermot politiet og
ble tattmed til drukkenskaps-
arresten i Steinkjer.Han vil bli
sittende i arresten tilmandag da
det blir tatt stilling til hvordan
saken skal behandles .

To barn savnet etter skitur
● Bjugn:To barn somvar sav-
net under en skitur ble funnet i
god behold i gårDet var to gut-
ter på ti og tolv år, somhadde
selskap av en utviklingshemmet

kvinne på 21år.En redningsak-
sjon ble igangsatt.Været var
dårlig i Bjugnmed tett snødrev.
Samtidig var det i ferdmed å bli
mørkt.

Skreddersydd: Alle kommuner skal ha de samme oppgavene og tilbudene, men lokal skreddersøm må
til, sa kommunalminister Liv Signe Navarsete. Det fortsatt for mye tilsyn i hverdagen, kvitterte avtroppende
KS-leder Halvdan Skard.. Foto: SCANPIX


