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7. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til
skatteavtalen mellom Norge og Østerrike, undertegnet
i Wien 16. september 2009
(Innst. 117 S (2009–2010), jf. Prop. 58 S (2009–
2010))

8. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i
kraft en skatteavtale mellom Norge og Polen med tilhø-
rende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september
2009
(Innst. 118 S (2009–2010), jf. Prop. 59 S (2009–
2010))

9. Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til
kunnskapsministeren:

«Det er bred enighet om at man fra politisk hold
skal etterstrebe et moderne skoletilbud. I Oslo forelig-
ger det nå nyskapende planer knyttet til den fremtidi-
ge Ullern videregående skole. Dagens skole skal bli en
del av en innovasjonspark som bl.a. forener kreftforsk-
ning, bioteknologibedrifter og en videregående skole
som spesialiserer seg på realfag, entreprenørskap og
helse- og sosialfag. På denne måten etablerer man et
tett samarbeid mellom bedrifter, skolen og forsknin-
gen, og målet er at disse skal dra betydelige veksler på
hverandre. I sum betegnes dette som en helt ny måte

å etablere skole på, og er etter undertegnedes mening
svært spennende også som modell for utvikling av
skoler med ulike profiler over hele landet.

På hvilken måte vil statsråden legge til rette for, og
bidra til, at prosjekter av denne art realiseres?»

10. Referat

Presidenten: Det foreligger fire permisjonssøknader:
– Fra representantene Gjermund Hagesæter og Ola Bor-

ten Moe om permisjon i tiden fra og med 12. januar til
og med 26. mars – begge for å delta på sjefskurs ved
Forsvarets høgskole.

– Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermi-
sjonfor representanten MartinKolbergfraogmed12.ja-
nuar og inntil videre.

– Fra representanten Geir Pollestad om velferdspermi-
sjon i tiden fra og med 13. januar og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1. Søknadene behandles straks og innvilges.
2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i

permisjonstiden:
For Buskerud fylke: Kjell Børre Hansen
For Hordaland fylke: Torkil Åmland
For Rogaland fylke: Arne Bergsvåg
For Sør-Trøndelag fylke: Heidi Greni

Presidenten: Kjell Børre Hansen, Torkil Åmland og
Heidi Greni er til stede og vil ta sete.

S a k n r . 1 [10:02:14]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen
2008–2009 (Innst. 122 S (2009–2010), jf. Meld. St. 4
(2009–2010))

Marit Nybakk (A) [10:02:55] (ordfører for saken):
Bakgrunnen for at Stortinget hvert år får Meld. St. 4 fra
Statsministerens kontor og for den innstillingen som fore-
ligger i dag fra kontrollkomiteen, finner vi i Stortingets
forretningsorden, § 12 annet ledd nr. 9b. Der forutsettes
det at Regjeringen legger fram en årlig melding om opp-
følging av anmodnings- og utredningsvedtak fra Stortin-
get. Meldingen skal kort redegjøre for hva Regjeringen har
gjort – eller har tenkt å gjøre – med vedtakene.

En enstemmig komité understreker at erfaringene med
meldingene er positive. Det er viktig å sikre at Stortin-
gets vedtak følges opp, og at Stortinget gis mulighet til
å følge med på hvor langt man er kommet i gjennomfø-
ringen av det enkelte vedtak. La meg legge til at komi-
teen også gir honnør til Regjeringen for den formen man
har valgt på tilbakemeldinger i de årlige budsjettproposi-
sjonene. Det er viktig at vi også der får en samlet over-
sikt over anmodningsvedtakene. Det letter også komiteens
kontroll.

Årets Meld. St. 4 er oversiktlig og tydelig. SMK har
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innhentet uttalelser fra alle fagdepartementene. I sesjonen
2008–2009 ble det fattet 35 anmodningsvedtak og ingen
utredningsvedtak.

Komiteen har valgt å kommentere Regjeringens svar
på de vedtakene som komiteen mener krever ytterligere
oppfølging. Komiteen tar de andre svarene til orientering.

Det er også slik at det etter årets behandling gjenstår
to vedtak fra perioden 2007–2008 og ett fra 2006–2007.

På ett sted har kontroll- og konstitusjonskomiteen delt
seg. Det dreier seg om Vedtak nr. 402 av 13. mars 2008,
om å be Regjeringen innføre påbud om sitteplass for sko-
lebarn i skoleskyss med buss. Her har Samferdselsdepar-
tementet etter en vurdering foreløpig ikke planer om å
innføre et slikt påbud – og jeg understreker foreløpig. De-
partementet vil imidlertid følge opp saken gjennom dialog
og samarbeid med fylkeskommunene og andre relevante
aktører i henhold til det som sies til komiteen.

Regjeringspartiene i kontrollkomiteen viser her til fler-
tallet i transport- og kommunikasjonskomiteen, altså Ar-
beiderpartiet, SV og Senterpartiet, som i Innst. 13 S for
2009–2010 ber Regjeringen vurdere endring i regelverk
for å sikre alle skoleelever rett til sitteplass i skolebus-
sen. Her foreligger det da fra de andre partienes side en
henvisning til forslag som er lagt fram.

Til slutt: La meg understreke det som en enstemmig
kontroll- og konstitusjonskomité sa ved behandlingen av
Frøiland-utvalgets innstilling, nemlig at vedtak som klart
og entydig er en beslutning som krever en bestemt hand-
ling, bare kan endres ved nytt vedtak i Stortinget. Der-
som Regjeringen ikke kan – eller ikke vil – følge opp et
vedtak, er det Regjeringen som må legge fram ny sak for
Stortinget, og da med forslag til nytt vedtak.

Øyvind Vaksdal (FrP) [10:06:45]: Noen få kommen-
tarer knyttet til et par av sakene som omtales i innstillin-
gen.

Først til Vedtak 484 av 16. juni 2009. Stortinget ba Re-
gjeringen sørge for at alle parter som forholder seg til nak-
keskader, må forholde seg til WHOs retningslinjer gjen-
nom å bruke ICD-10-koding og ICF ved bruk av DRG
og diagnostisering, behandling, oppfølging, skadeomfang,
jus og forsikring. Departementet skriver i sin tilbakemel-
ding bl.a. at kodeverket er tilpasset behov for en oversikt
over et samlet hjelpebehov, og egner seg ikke for å spesifi-
sere tilstanden for den enkelte pasient, og anser med dette
at vedtaket er fulgt opp. Denne tilbakemeldingen tar ko-
miteens flertall til etterretning. Fra vår side kan vi imid-
lertid ikke se at vedtaket er oppfylt, og oppfordrer heller
Regjeringen til å få omgjort vedtaket, dersom dette ikke
er mulig å gjennomføre.

Så til dette med skoleelevers rett til sitteplass i skole-
buss. Her er det noe ulike merknader fra opposisjonen og
regjeringspartiene. Komiteens flertall, som her består av
opposisjonen, kvitterer for så vidt ut at man fra Regjerin-
gens side har vurdert muligheten for å innføre påbud om
sitteplass for skolebarn i skoleskyss, men vi er uenig i de-
partementets konklusjon. Regjeringspartiene slår også fast
at man har foretatt en vurdering av mulighetene for å inn-
føre et påbud i tråd med vedtakets ordlyd. Man registrerer

fra deres side at Regjeringen ikke har planer om å innføre
et slikt påbud, men understreker samtidig at formålet med
vurderingen fortsatt må være å endre dagens praksis. Re-
gjeringspartiene er åpenbart heller ikke fornøyd med Re-
gjeringens konklusjon, og de viser til faginnstillingen fra
transport- og kommunikasjonskomiteen, der man i merk-
nads form ber Regjeringen vurdere endringer i regelverket
for å sikre alle skoleelever rett til sitteplass i skolebuss,
som saksordføreren også var inne på.

Jeg kan ikke tolke dette annerledes enn at et sam-
let storting, riktignok med noe ulik tilnærming, ber Re-
gjeringen vurdere dette på nytt, noe jeg er svært tilfreds
med.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.
(Votering, se side 1479)

S a k n r . 2 [10:09:07]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som
er behandlet av Stortinget (Innst. 124 S (2009–2010), jf.
Dokument 3:1 (2009–2010))

Bendiks H. Arnesen (A) [10:09:49]: Riksrevisjonens
rapport om departementenes oppfølging av tidligere for-
valtningsrevisjoner gir viktig informasjon om resultatene
etter Stortingets behandling. Årets rapport omtaler 14 for-
valtningsrevisjoner, hvorav ni er avsluttet og fem følges
videre.

Generelt har jeg inntrykk av at departementet tar tak i
de svakheter Riksrevisjonen påpeker og lojalt forsøker å
bedre forholdene. Det at en sak avsluttes, betyr imidlertid
ikke nødvendigvis at alt er såre vel. Spørsmålet om syke-
husenes ressursutnyttelse vil f.eks. bli fulgt opp i Riksre-
visjonens årlige selskapskontroll, likeså materiellinveste-
ringsprosjektene i Forsvaret.

Når regnskapsrevisjonen i 2008 avdekker at elleve av
25 investeringsprosjekter er forsinket med mer enn ett år
i forhold til opprinnelig plan, er det all grunn til å holde
fokus på dette problemområdet. Komiteen deler Riksre-
visjonens vurdering av at dette bør gjøres i tilknytning til
den årlige regnskapsrevisjonen.

Når det gjelder de sakene Riksrevisjonen velger å holde
åpne, finner jeg grunn til å peke på at målet om å sikre
en økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift, er like
aktuelt i dag som da Stortinget behandlet saken for knap-
pe fem år siden. Selv om det er iverksatt en rekke tiltak,
gjenstår det fortsatt mye før målet kan sies å være nådd.
En samlet komité er tilfreds med at Riksrevisjonen følger
denne utviklingen.

Skjemabelastningen for næringslivet har stått på den
politiske dagsorden i mange år. Stortinget har flere ganger
bedt om at arbeidet intensiveres, men resultatene er ennå
ikke gode nok til at saken bør avsluttes.

Når det gjelder opptrappingsplanen for rusfeltet for pe-
rioden 2007–2010, er ikke alle tiltak i planen gjennom-
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ført. Siden perioden for denne opptrappingsplanen ennå
ikke er løpt ut, og man følgelig ikke kan foreta en en-
delig evaluering av virkningene av tiltakene i planen, bør
saken holdes åpen. Slik er det også for undersøkelsen av
måloppnåelse i kriminalomsorgen.

For parallellrevisjonen mellom de russiske og norske
riksrevisjonene av forvaltningen og kontrollen i Barents-
havet og Norskehavet er det laget en egen felles oppføl-
gingsplan. Det er viktig å sikre et nært samarbeid mel-
lom Norge og Russland om utnyttelse av fiskeressursene
i nord. En samlet kontrollkomité er derfor tilfreds med at
Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Kort oppsummert: Komiteen er tilfreds med Riksrevi-
sjonens vurdering av hvilke rapporter som kan skrinleg-
ges, hvilke rapporter som bør følges i den årlige revisjo-
nen, og hvilke som bør omtales i kommende rapporter om
oppfølgingen av forvaltningsrevisjoner som er behandlet
av Stortinget.

Øyvind Vaksdal (FrP) [10:13:32]: Noen korte kom-
mentarer også i denne saken.

Jeg vil først og fremst uttrykke tilfredshet med at en
enstemmig komité understreker at forenkling av skjema-
veldet overfor næringslivet fortsatt skal ha høy prioritet og
intensitet. Selv om dette arbeidet har gitt positive resulta-
ter, og selv om andre, sammenlignbare land kan skilte med
like store kostnader som Norge, må dette ikke bli en unn-
skyldning for at dette viktige arbeidet trappes ned. Næ-
ringslivet har fortsatt betydelige kostnader med utfylling
av både nødvendige og unødvendige skjemaer.

Så til soningskøene. Riksrevisjonen uttrykker tilfreds-
het med at soningskøene er betydelig redusert, og at Jus-
tis- og politidepartementet skal evaluere etatsstyringen i
kriminalomsorgen. Det etterlyses imidlertid større bruk av
individuelle planer for de domfelte, og det stilles spørsmål
om fraværet av slike planer kan svekke målsettingen om
en individuelt tilrettelagt soning.

Fra vår side er vi også tilfreds med at soningskøene er
betydelig redusert. Vi er imidlertid svært skeptiske til at
strafferabatt er brukt som det viktigste tiltaket for å få ned
køene. Dette gir et fullstendig galt signal overfor lovbry-
tere. Vi vil derfor understreke at utvidelse av soningska-
pasiteten er et mye bedre virkemiddel enn strafferabatt, og
at dette sender et klinkende klart signal om at lovbrudd
ikke skal lønne seg.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.
(Votering, se side 1479)

S a k n r . 3 [10:15:10]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni
2009 (Innst. 123 S (2009–2010))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1479)

S a k n r . 4 [10:15:28]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom
Norge og Belgia, undertegnet i Brussel 10. september
2009 (Innst. 114 S (2009–2010), jf. Prop. 35 S (2009–
2010))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1480)

S a k n r . 5 [10:15:54]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en protokoll undertegnet i Brussel 7. juli 2009 til
endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg
(Innst. 115 S (2009–2010), jf. Prop. 55 S (2009–2010))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1480)

S a k n r . 6 [10:16:16]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i
kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge
og Singapore, undertegnet i Singapore 18. september 2009
(Innst. 116 S (2009–2010), jf. Prop. 57 S (2009–2010))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1480)

S a k n r . 7 [10:16:36]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skat-
teavtalen mellom Norge og Østerrike, undertegnet i Wien
16. september 2009 (Innst. 117 S (2009–2010), jf. Prop.
58 S (2009–2010))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1480)

S a k n r . 8 [10:16:59]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en skatteavtale mellom Norge og Polen med til-
hørende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september
2009 (Innst. 118 S (2009–2010), jf. Prop. 59 S (2009–
2010))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1480)
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S a k n r . 9 [10:17:22]

Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til
kunnskapsministeren:

«Det er bred enighet om at man fra politisk hold skal
etterstrebe et moderne skoletilbud. I Oslo foreligger det nå
nyskapende planer knyttet til den fremtidige Ullern videre-
gående skole. Dagens skole skal bli en del av en innova-
sjonspark som bl.a. forener kreftforskning, bioteknologibe-
drifter og en videregående skole som spesialiserer seg på
realfag, entreprenørskap og helse- og sosialfag. På denne
måten etablerer man et tett samarbeid mellom bedrifter,
skolen og forskningen, og målet er at disse skal dra bety-
delige veksler på hverandre. I sum betegnes dette som en
helt ny måte å etablere skole på, og er etter undertegnedes
mening svært spennende også som modell for utvikling av
skoler med ulike profiler over hele landet.

På hvilken måte vil statsråden legge til rette for, og
bidra til, at prosjekter av denne art realiseres?»

Trine Skei Grande (V) [10:18:34]: Jeg vil begynne
med å presentere dette prosjektet og si litt om historien
bak det som har skjedd.

For ti år siden var Ullern videregående skole i Oslo truet
med nedleggelse fordi det ikke var noen som søkte om å
få gå på den. Frafallet var enormt, og man syntes det var
underlig at en slik skole skulle komme så skjevt ut. I dag
fullfører 90 pst. på Ullern videregående skole, og på flere
av testene blir den rangert som den fjerde beste skolen i
landet.

Det er mange ting som har ført til at Ullern har gått fra
det den var for ti år siden, til det den er i dag, som f.eks.
god ledelse og gode lærere. Det er mye som har påvir-
ket dette. Men det er det som skjer nå, som jeg har lyst
til å ta opp i denne interpellasjonen, nemlig et samarbeid
mellom Oslo Cancer Cluster, Radiumhospitalet og Ullern
videregående skole. Det er et byggeprosjekt på gang – man
skal bygge disse tre sammen også fysisk – men samarbei-
det mellom dem har pågått lenge. Tankegangen er at man
kobler et forskningsmiljø med topp forskere innenfor me-
disinsk forskning sammen med et undervisningsmiljø på
videregående skolenivå, der forskere kan være veiledere
både for lærere og elever, og der elevene kan være med
på utviklingen av de ulike forskningsprosjektene. I tillegg
har vi her Radiumhospitalet, som jo er et topp sykehus på
området, som også er med på å utvikle dette miljøet in-
nenfor de to faggruppene realfag og helse- og sosialfag.
Her får elever følge forskningsprosjekt, de får være med
og bidra, og de får tilgang på det aller, aller beste og det
ypperste innenfor området. Det har også ført til at en nå
har fått en avtale med McKinley Technology High School
i Washington, der både elever og lærere skal utveksle lære-
prosjekter og andre prosjekter, og de skal kobles opp mot
Oslo Cancer Cluster og opp mot Radiumhospitalet, som
også fører til at elevene får prøve å jobbe på engelsk, og at
lærerne får utvikle seg både faglig og språkmessig. Det er
også spennende fordi helse- og sosialfag er et område der
vi har hatt svak rekruttering, og det har veldig ofte også
vært knyttet svak status til yrket. Gjennom å lage slike pro-

sjekter får man et skoleprosjekt med høy status, der man
får det ypperste bidraget til elevene.

Hva er det som er så veldig bra med dette prosjektet?
Jeg tror for det første at det å gi status til forskningsfor-
midling er en veldig viktig ideologisk del av dette, fordi
i veldig mange land, og også i Norge, har det å formid-
le forskningen hatt mye lavere status enn det å utføre
forskningen.

Jeg hadde en venn som jeg husker var i Ungarn for 20
år tilbake, og som, da han gikk på gata i Budapest, møtte
en av sine professorkollegaer, hvorpå denne professoren
sa at han hadde det litt travelt, for han skulle til en bar-
neskole og undervise i faget sitt. Så spurte min venn: Un-
derviser du på barneskolenivå, du som er topp professor
ved universitetet? Jo, i Ungarn var det slik at alle måtte
undervise på alle nivåer én gang i året, og nå hadde han
sin dag i barneskolen.

Jeg vil ikke gå for en slik reform, men tankegangen har
jeg veldig sans for. Det handler om at man skal bruke de
aller beste til å undervise de aller yngste. Og det å gi sta-
tus til formidling, det å gi status til at en skal bruke topp
forskere ved våre universiteter og våre høyskoler til å for-
midle forskning også til de aller yngste, mener jeg er et
prosjekt som i seg sjøl gir status.

Det andre handler om frafallet. Vi har jo diskutert her
i salen at vi må sette inn en rekke tiltak for å få bort fra-
fallet. Det å være med på å lage slike prosjekter der næ-
ringslivet og det virkelige livet kommer nært inn på sko-
len, som man f.eks. kan oppleve ved å legge en helse- og
sosialfaglinje nær et sykehus, gjør at folk fra første dag
vet hva arbeidshverdagen deres blir, og at motivasjonen,
som kanskje handler om at man har lyst til å ta vare på
folk, lyst til å jobbe med folk, lyst til å ha den rollen,
springer ut av noe annet enn det bare å forholde seg til
skolebøker.

Så tror jeg at vi etter Reform 94 har tatt bort noe som
var verdifullt, sjøl om det er litt sjåvinistisk. Det handler
om yrkesstolthet, at man kan være litt sjåvinistisk på vegne
av eget fag. Da jeg var lærer på videregående i historie og
samfunnsfag, fortalte jeg mine linjefagsstudenter at det å
studere samfunnsvitenskapelige fag var det ypperste man
kunne gjøre. Det var vi som kunne litt mer, det var vi som
forstod litt mer enn alle andre. Vi bygde opp en liten, fag-
lig sjåvinisme innenfor vårt klasserom, som handlet om at
vi holdt på med noe som de andre ikke kunne. Jeg tror at
det er en viktig del av det å bygge opp stolthet knyttet til
fag og knyttet til yrke.

Mye av det vi har mistet ved mange av reformene etter
Reform 94, handler om at vi har laget så brede vifter at det
nesten ikke går an for en lærer å være litt sjåvinistisk i klas-
serommet basert på eget fag. Derfor tror jeg det er viktig å
se på om vi gjennom slike typer prosjekter kan knytte yr-
kesliv og skolehverdag så nær hverandre at yrkesstolthet,
fagstolthet og litt sjåvinisme i forbindelse med det faget
vi jobber med, kan være med på å utvikle og rekruttere til
de fagene det er snakk om.

Det fjerde er å henge med i den faglige utviklingen. Vi
som reiser rundt til bedrifter, opplever at mange er opp-
gitt over lærlinger som de får, som i og for seg har fått en
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god skolegang, men fagene utvikler seg så fort at lærer-
ne ikke klarer å henge med i alle deler når de ikke får det
faglige påfyllet. Det er klart at hvis man utvikler en skole
i så nær sammenheng med næringslivet, vil det også være
mer inspirerende og lettere for lærerne å henge med. Jeg
tror at hvis man som rektor skal sette sammen et fagteam,
må det være helt fantastisk å kunne gjøre det i en slik
type samarbeid som det vi ser på Ullern. Man får gode
lærere.

I Oslo, som dette eksemplet er hentet fra, er det jo slik
at alle skolene bare er en trikkebillett unna veldig vikti-
ge fagmiljøer og veldig store bedrifter. Hvorfor får man
da ikke flere prosjekter som det på Ullern? Det skjer også
mange ting rundt omkring i landet, ikke bare på Ullern.
Jeg har vært på Oppdal videregående. Der har man fått ned
frafallet dramatisk med et nært næringslivssamarbeid. På
Byåsen skole i Trondheim har de et bilverksted i den ene
enden av skolen og et sykehjem i den andre enden. Men jeg
ser for meg at det kan være mange andre slike prosjekter.
Hvorfor er det ingen medielinjer som er knyttet til et avis-
hus eller et radiohus? Hvorfor er det ikke flere sykehjem
som er knyttet til videregående utdanning innen helse- og
sosialfag? Hvorfor er det ikke flere håndverksutdannelser
i nærmere tilknytning til håndverksbedrifter?

Mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan skal vi stimu-
lere til flere slike prosjekt? Hvordan skal vi stimulere til
utviklingsmidler som gjør at skoler tør å tenke slik? Hvor-
dan skal vi få forskningsmiljøer og andre fagmiljøer til å
se status i det å formidle til de aller yngste, det å koble de
aller beste forskerne våre til formidling til de elever som
virkelig trenger motivasjon og å se at dette faget er spen-
nende å jobbe innenfor – nemlig de som er i vår grunnskole
og videregående skole?

Statsråd Kristin Halvorsen [10:28:12]: Hvis jeg skul-
le gi ett svar i én setning, vil det være det Trine Skei Grande
bidrar til gjennom å stille denne interpellasjonen, nemlig
å spre de gode eksempler. Jeg tror at eksemplet fra Ullern
nettopp vil være med på å inspirere andre til å tenke litt i
samme baner.

Men la meg komme tilbake til det konkrete spørsmål
som kom opp, og bare gå gjennom saken litt først.

Jeg er veldig positiv til den type samarbeidsprosjekter
som Oslo Cancer Cluster og Ullern har, et samarbeid med
lokalt næringsliv. Gjennom det samarbeidet har jo nettopp
det interpellanten var inne på, vokst fram, at ved å kombi-
nere forskningsmiljøer, sykehus og næringsliv i lokalmil-
jøet, klarer man å få til noe som i sum er mer enn bare å
legge dem oppå hverandre. Det utvikler noe nytt og er en
meget spennende, relevant og viktig læringsarena for vel-
dig mange ungdommer som er så heldige å komme inn
der. Det er også viktige og store problemstillinger i ver-
denssammenheng de jobber med. Det handler om helse,
og det er nesten ikke mulig å tenke seg at en kan klare å
finne kombinasjoner som – hva skal en si – har så store
muligheter for overskrifter veldig mange steder rundt om-
kring i landet. Men det betyr ikke at dette ikke er en god
idé som godt kan veksles inn i andre typer overskrifter.

Det er heldigvis ikke noe nytt i norsk skole at lo-

kalt arbeidsliv samarbeider med skole og utdanningsinsti-
tusjoner. Erfaringene er at samarbeidet mellom skole og
arbeidsliv har tilført mye positivt i opplæringen. Et godt
samarbeid mellom arbeidsliv og skole bidrar til at eleve-
ne får en bedre oppfatning av hva arbeidslivet innebærer,
at bedriftene får mulighet til å vise hva slags kompetanse
de har behov for, at elevene erfarer nytten av å tilegne seg
kunnskap, og at en får bedre forståelse av hva som kan bru-
kes av det en lærer når en kommer ut i arbeidslivet senere.
Og det er jo noe av det jeg møter ofte blant elever – ja, vi
sitter her, nå er jeg snart ferdig med videregående, nå har
vi holdt på i 13 år, men det er bare en forberedelse til det
som er det virkelige livet, det er ikke det virkelige livet.
Sånn oppfatter mange elever faktisk sin egen skolegang,
og nettopp denne typen samarbeidsprosjekter er med på å
gjøre opplæring og utdanning relevant.

Jeg vil oppfordre kommuner og fylkeskommuner til å
utnytte mulighetene for å samarbeide med lokale bedrif-
ter, offentlige virksomheter, høyere utdanningsinstitusjo-
ner. Det er flere gode eksempler man kan lære av her, både
på samarbeid med enkeltbedrifter og på hvordan fylker har
organisert seg med henblikk på et systematisk samarbeid
mellom utdanningssektoren og arbeidslivet.

Gjennom prosjektet Oslo Cancer Cluster kan opplærin-
gen gjøres mer praktisk og rettet mot virkeligheten. Det
vil skape interesse for læring, noe som igjen gir økt mulig-
het for at flere fullfører utdanningen, og kanskje blir mo-
tivert for å velge andre fag enn det de ellers hadde gjort.
Det er bra at de bedriftene som deltar i prosjektet, har som
mål å tilby relevante læreplasser, noe det ellers kan være
en veldig stor utfordring å skaffe nok av.

Det legges i dette opp til ekstra utfordringer ved at
samarbeidet utvides til en felles plattform også med forsk-
ningsmiljø. Det blir spennende å få erfaringer fra hvordan
det fungerer for elever i videregående opplæring.

Tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv er et vel-
dig viktig tema i St.meld. nr. 44 for 2008–2009, Utdan-
ningslinja. Vi foreslår bl.a. der en ny handlingsplan for en-
treprenørskap og utarbeiding av veiledningsmateriell for
hvordan det kan arbeides med entreprenørskap. Opplæring
i entreprenørskap bidrar til at skolen oppleves som mer
praksisnær og virkelighetsnær for elevene. Entreprenør-
skap muliggjør bruk av varierte læringsarenaer, noe som
kan realiseres på en god måte ved at skole og arbeidsliv
samarbeider.

Vi skal styrke samarbeidet mellom arbeidsliv og ut-
danningssektoren gjennom prosjekt til fordypning, som er
en del av faget utdanningsvalg. I tillegg står det formelle
samarbeidet mellom skole og arbeidsliv innenfor fag- og
yrkesopplæringen i en særstilling. Gjennom faget utdan-
ningsvalg og forsøket med arbeidslivsfag mener jeg at vi
også har lagt til rette for et godt samarbeid mellom skole
og arbeidsliv på ungdomstrinnet. Et slikt samarbeid må
selvfølgelig tilpasses lokalt.

Det er behov for at fylkeskommunene utvikler et tette-
re samarbeid med lokalt arbeidsliv. Fylkene må selv tenke
gjennom hvordan de kan få til et samarbeid med lokale
bedrifter og andre institusjoner som gir mulighet for mer
praktisk og motiverende opplæring. Gjennom dette skapes
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mer yrkesrelevant opplæring, noe som også har betydning
for å sikre rekruttering av fagarbeidere til lokalt arbeidsliv
for å dekke arbeidslivets behov.

Erfaringene som elevene tilegner seg gjennom kontak-
ten med arbeidslivet, kan resultere i større interesse for læ-
ring i både teoretiske og yrkesrettede fag. Denne interessen
er noe skolen kan bygge videre på bl.a. for å motvirke
frafall.

Det er også igangsatt lokalt samarbeid mellom arbeids-
liv og utdanning på enkelte fagområder. I den forbindel-
se kan jeg nevne lektor II-prosjektet, som er startet på
40 skoler. I det prosjektet er hovedtanken at representan-
ter for næringslivet, f.eks. ingeniører, underviser på del-
tid i skolen for å bidra med faglig kompetanse og relevant
realfagsopplæring for å bedre forståelsen av bruk av real-
fag i arbeidslivet. I lektor II er det først og fremst slik at
representanter for arbeidslivet kommer til skolen, men det
er også ulike lokale løsninger i dette prosjektet.

Mange samarbeidsprosjekter kan trekkes fram som
gode modeller for andre. I Møre og Romsdal er det etab-
lert et tett samarbeid mellom fylkeskommunen og bedrif-
ten Brunvoll AS, som er utnevnt som demonstrasjonslæ-
rebedrift. Jeg kan nevne Hordaland og Østfold som andre
fylker der det er mye å lære. Gjennom prosjektet Gode
Sirklar i Hordaland samarbeider kommunene Sund, Øy-
garden og Fjell med å forbedre koplingen mellom skole,
samfunn og lokalt arbeidsliv i regionene – slik at elevene
forstår hvordan fagene brukes i praksis – og samtidig øke
muligheten for realistiske yrkesvalg. I Østfold har sam-
arbeidet mellom større bedrifter gjennom hele utdannings-
løpet blitt bedre, fra grunnskole, videregående opplæ-
ring, fagskole til høgskole. Alle parter er egentlig veldig
godt fornøyd med det, og det har bidratt til et mer bære-
kraftig og utviklingsorientert lokalsamfunn. Eksempler på
virkemidler de bruker, er fadderskap, tett samarbeid med
videregående opplæring gjennom prosjekt til fordypning,
entreprenørskap, lærlingordningen og gjennom praksis og
faglig samarbeid med høgskolen.

I alle samarbeidsprosjekter er skolens behov for å få
dekket kompetansemål innenfor fagene veldig sentralt.
Hensikten er å gi elevene økt læringsutbytte, stimulere
interessen og gi økt forståelse for den nytten fagene i sko-
len vil få for deres senere arbeid. Slike gode samarbeids-
former bidrar også til kompetanseutvikling for lærerne,
som også interpellanten var inne på.

Interpellanten spør om jeg vil legge til rette for og bidra
til at prosjekter som Oslo Cancer Cluster kan realiseres.
Jeg vil oppsummeringsvis si at jeg er veldig positiv til
denne typen prosjekter, hvor skolene utvikler samarbeid
med ulike aktører i arbeidslivet enten innenfor næringsli-
vet eller med høyere utdanningsinstitusjoner eller univer-
siteter eller forskningsmiljøer. Det er ingenting til hinder i
regelverk eller støtteordninger for å sette i gang den typen
arbeid. Jeg tror det viktigste jeg kan bidra med, er å vise
fram de gode eksemplene. For jeg tror suksessfaktor nr. 1
for å klare å få etablert denne typen prosjekter som Oslo
Cancer Cluster og Ullern er, er at det finnes noen lokalt,
noen ildsjeler, som er tent på at dette er en god idé, og
som gir alt, og mer enn alt, og biter seg fast i ideen, in-

spirerer andre og får det samarbeidet til å fungere. Så den
viktigste jobben for meg og jeg tror for Stortinget generelt
og alle stortingsrepresentanter som er opptatt av dette, er
å inspirere til at man tenner den gnisten lokalt, der man
ser hvilke muligheter man har rundt seg. For det vil jo
være mange steder i landet hvor det ikke er mulig å sam-
arbeide med et radiumhospital eller et forskningsmiljø av
det kaliber vi her snakker om. Men hele poenget er å ta
utgangspunkt i det man har nært seg, for å få til et bedre
samarbeid.

Jeg har veldig stor sans for mye av den tankegangen
som en del land har om at forskere har plikt til å dele
sin kunnskap med små og store. Jeg tror at denne formid-
lingen av forskning er en ekstremt viktig del av anvendt
forskning i et samfunn. For det handler ikke nødvendigvis
bare om smale enkeltprosjekter for å løse et lite problem,
det handler om å løfte forståelsen og kunnskapen i et helt
samfunn. I tillegg tror jeg det er utrolig morsomt for pro-
fessorer og andre å bryne seg på den oppvoksende slekt,
fordi man blir stilt spørsmål som man har veldig god nytte
av å grunne litt på.

Trine Skei Grande (V) [10:38:51]: Jeg takker for
svaret.

Jeg hadde regnet med at statsråden var på lag her, men
det er jo alltid hyggelig at man er det.

Jeg vil begynne med det siste som statsråden sa. Det
at slike prosjekter blir til, handler jo om ildsjeler, at det er
noen som har lyst til å foreta denne koblingen, og de ild-
sjelene fins oftest i forskningen. Det er de som må strek-
ke seg ned. For hendene på videregående skole-nivå står
ofte klare til å ta imot. Derfor syns jeg det er viktig å ha
denne interpellasjonen, for ildsjeler bør også bli sett når
de gjør en slik innsats.

I Norge har vi noen kunstnermiljøer som praktiserer
dette med å la de aller beste undervise de aller yngste.
En av de skolene som bruker den pedagogikken, er Barratt
Due, som tar absolutt alle førsteplasser. Ikke bare får de
Melodi Grand Prix-vinnere, men de gjør også rent bord i
internasjonale konkurranser. Hele filosofien bak deres pe-
dagogikk er at man skal bruke de aller beste på de aller
yngste.

Jeg tror at vi burde hatt flere piloter, ikke bare på Ul-
lern, for forskere er spredt ganske godt rundt omkring i lan-
det. Det er mange forskningsinstitusjoner rundt omkring
i landet, og det er ikke så mange av dem som jobber vel-
dig nært med skolemiljø under sitt eget nivå, noe som de
kanskje kunne hatt godt av. Så kanskje burde vi stimulert
til noen flere piloter, som Ullern er, og tatt utgangspunkt
i ulike forskningsmiljø for å få forskerne til å bli heltene.
For det er i et samfunn der forskerne blir helter at man
virkelig klarer å strekke seg framover. Der forskere blir
nedstøvete eldre herrer, som de ofte er i Norge, som sit-
ter på innestengte kontorer og ikke vil fortelle hva de har
kommet fram til, til folk som ikke har like mange vekt-
tall eller studiepoeng som dem, får vi et samfunn som går
til grunne. Hvis vi klarer å gjøre forskerne og formidler-
ne av den type kunnskap til helter, hvis nerdene blir hel-
ter i et samfunn, vet vi at vi klarer å komme oss videre.
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Og jamfør statsministerens nyttårstale regner jeg med at
statsråden også er enig i det.

Så spørsmålet mitt og oppfølgingen til statsråden er:
Hvordan kan hun være med og stimulere til at vi kan få
noen flere Ullern-er rundt omkring i landet? Hvordan kan
man stimulere til flere mindre prosjekter på videregående
skoler rundt omkring i landet?

Statsråd Kristin Halvorsen [10:42:04]: Jeg tror det
viktigste vi kan gjøre, i tillegg til å trekke fram Ullern, er
– som jeg også prøvde å gi uttrykk for i svaret mitt – å se
de prosjektene som finnes andre steder i landet, selv om
de ikke ligger inntil et universitetssykehus eller et forsk-
ningsmiljø på akkurat samme vis. For dette må gjøres på
litt forskjellige måter. Jeg tror også den grunnleggende
holdningen, som også interpellanten var inne på, er eks-
tremt viktig. All forskning viser at vi får mest igjen for
å investere i de yngste. Det jeg kan lære hvis jeg melder
meg opp på universitetet nå for å ta etter- og videreutdan-
ning, er sikkert enormt, men det en treåring, en fireåring,
en femåring og en tiåring har muligheten til å lære, er uen-
delig. Når det gjelder det å ha en holdning i samfunnet om
at vi alle har et ansvar for å inspirere den oppvoksende
slekt slik at man vokser, kommer seg inn, blir interessert
og opplever ting som er relevant, tror jeg faktisk vi har en
del igjen i mange miljøer.

Lærlingordningen i Norge er egentlig ganske unik.
Mange bedrifter ser at de har en egeninteresse, men tar
også samfunnsansvar ved å gi lærlingplasser og følge opp.
Mange andre gjør det ved å tilby faddere i tilknytning til
praksisbrev. Det er noe av den samme typen ansvar.

Parodien på en professor, en nedstøvet eldre herre som
sitter i en krok med vekttallene sine og gnurer på dem, er
nok ikke lenger en realitet, for det finnes mange forske-
re som deltar. På skolesiden er det jo mange som deltar i
undervisningssituasjonen også. Men det kan bli flere som
gjør nettopp det, og er med. Jeg vil påstå at utrolig mange
miljøer hadde hatt veldig godt av det selv. For man blir
skjerpet på en annen måte når man blir tvunget til å svare
på spørsmål man kanskje ikke har stilt seg selv på ti, fem
eller to år. Jeg er helt sikker på at de professorene i Un-
garn som har en tvungen dag i barneskolen, får med seg
noe tilbake derfra som de tenker videre på.

Så tror jeg det er et poeng i seg selv at lærere gjennom
denne typen samarbeid får påfyll uten å måtte bestem-
me seg for å ta etter- og videreutdanning, fordi de er i et
miljø der man automatisk blir oppdatert gjennom å ha nær
kontakt med forskere og næringsliv. Det betyr selvfølgelig
ikke at vi skal slutte med etter- og videreutdanning, tvert
imot. Det betyr bare at det blir en ekstra effekt for hele
læringsmiljøet.

Så er jeg ikke sikker på om det er sjåvinisme eller evne
til å dele kunnskap som man kanskje kommer best ut av
det med – det er vel kanskje en blanding, at man er bevisst
hva man selv kan bidra med i et fellesskap, men samtidig
er evnen til å utnytte det andre også veldig spennende.

Truls Wickholm (A) [10:45:26]: Først vil jeg takke
representanten Skei Grande for å ta opp et spennende tema.

Hvordan vi organiserer framtidens skole, er absolutt en
sak som interesserer politikere og som interesserer denne
salen.

Ullern skole er et spennende eksempel. Her vil elev-
ene gis en helt unik mulighet til å samhandle med et av
Norges sterkeste kompetansesenter. Man får mulighet til
å treffe forskere, delta i spennende prosjekter og utvikle
seg på en helt unik måte. Men det er likevel slik at orga-
niseringen i seg selv ikke er noen garanti for suksess. Jeg
synes at mye av det som har skjedd på Ullern skole fram
til i dag, er et eksempel på at det handler minst like mye
om god skoleledelse og – som statsråden og interpellanten
var inne på – om ildsjeler, folk med driv, som vil noe.

Interpellanten var også inne på at for åtte år siden hadde
Ullern skole bare ni primærsøkere, og rektor Pål Riis har
vært en drivkraft for å få til en stor omstilling ved skolen,
som i dag er blitt en av Oslos mest søkte skoler, og en na-
sjonal demonstrasjonsskole. Skolen har hatt en visjon om
at Ullern skal være førsteklasses fra første klasse. Dette har
de klart, på tross av et vanskelig utgangspunkt og et dårlig
rykte blant elever i osloskolen. Nå fullfører over 90 pst. av
elevene. Det er fokus på individuell tilpasning, og skolen
har også fokus på karakterutvikling hos den enkelte elev.
Det synes jeg også er viktig.

Noe av det som gjør at jeg mener nye Ullern skole i det
nye bygget har veldig stor mulighet for å lykkes, er den
fysiske nærheten – at man faktisk organiserer Oslo Can-
cer Cluster, næringsparken og Ullern videregående skole
i ett og samme bygg. Det blir ikke et bygg der man er
inndelt i ulike seksjoner, men et bygg der man er nødt
til å bevege seg på kryss og tvers, hvor man blir tvun-
get til å samhandle, være i det samme miljøet med felles
kantineområde, treffe hverandre i gangene. Jeg tror at det
er dette møtet mellom mennesker som har mulighet til å
gjøre denne skolen helt unik, og som gjør at det blir et helt
spesielt miljø.

Det samarbeidet som knytter høyere utdanning og be-
drifter sammen, er enestående, men uten en sterk skole-
ledelse med fokus på elevenes læring vil ikke dette nød-
vendigvis bidra til å løfte elevene og skolen. Jeg er enig
med interpellanten i at vi bør søke å legge til rette for
slikt samarbeid flere steder, men jeg vil også advare mot å
tro at det å skaffe seg en samarbeidsavtale med en bedrift
eller et forskningssenter i seg selv vil løse ting. Skoler og
skoleledelsen må ha en plan – de må ville noe med det de
gjør.

Jeg synes også det er spennende at man på Ullern får
muligheten til å tenke karriere i et lengre løp – man får
mulighet til å se seg selv i en større sammenheng. Her
ser man at også folk som tar vanlig omsorgsarbeiderfag,
vanlig elektroutdannelse, har en rolle å spille for nærings-
utvikling, forskning og høyere utdanning. Her ser man at
det ikke bare er forskning og høyere utdanning som er det
eneste viktige og riktige å velge, men at det er mulig også
å gjøre den type ting senere i livet. Jeg er enig med inter-
pellanten i at det er viktig å ha professorer som helter, men
det er også viktig å ha personer på andre nivåer som hel-
ter – ha ingeniører og yrkesarbeidere som helter og være
klar på hvilken rolle de har i samfunnet.
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Så vil jeg til slutt si at det er viktig at man ikke blir
for spesialisert. Det er viktig at man, når man går på Ul-
lern skole, ikke tror at kreftforskning er det eneste man
skal drive med. Det må fortsatt være sånn at videregående
opplæring skal gi elevene basiskompetansen som skal til
for å lykkes videre i livet, at man skal kunne ta egne valg
senere, og at kunnskapen skal eies av eleven.

Mette Hanekamhaug (FrP) [10:50:43]: Vi i Frem-
skrittspartiet stiller oss utrolig positive til prosjektet mel-
lom Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster.
Det er en unik kombinasjon mellom en læringsarena og
en forskningsarena som vi tror vil styrke begge. Dette er
det første, men forhåpentligvis ikke det siste i sitt slag i
Norge. Det unike med dette tilbudet er at elevene får mu-
lighet til å sette teori ut i praksis. De får mulighet til å se
at den teorien de lærer på skolen, ikke bare er noe som er
der – noe som skiller seg fra næringslivet – men faktisk
er en viktig og vesentlig del av framtiden deres.

Samtidig er det viktig med samarbeidet, både for kom-
petanse og innovasjon, for OCC. Norge kan ikke konkur-
rere på pris og kvantitet, men vi kan konkurrere på kvalitet.
Jeg tror det vil få positive konsekvenser også for OCC å
knytte til seg elever, for kompetansen hos de elevene som
får lov til å være der, kommer til å bli styrket og hevet.

Representanten Skei Grande var inne på viktigheten av
å bekjempe frafallet i videregående skole. Senest i går var
det et oppslag i Vårt Land med forskningsresultater som
viste at halvparten av de elevene som er lite motivert i sko-
len, forteller at arbeidet med ungdomsbedrifter og praksis-
arbeid er meningsfylt og også gjør dem interessert i fagene
på skolen. Det er viktig at vi, som også statsråd Halvor-
sen tok også til orde for, ser de mange andre samarbeids-
prosjekt i Norge der man knytter næringslivet inn i sko-
len. Det er vi i Fremskrittspartiet veldig opptatt av, og vi
ser dette som et flott foregangseksempel.

Ungt Entreprenørskap er noe en driver på nasjonal
basis med tanke på nettopp denne type arbeid og involve-
rer over 100 000 ungdommer i ungdomsbedrifter og slike
typer aktiviteter. Vi er veldig positive til dem, og vi ønsker
bl.a. en forsterkning av UE.

Statsråd Halvorsen var inne på at vi må investere i de
yngste, at vi skal få lov å være gode, og at man også skal
ha helter i samfunnet å se opp til. Hun tok også til orde
for at her står det en del igjen, og det er vi i Fremskritts-
partiet enig i. Problemet i dagens skolesamfunn er at det
er ikke like bra å være den gode, det er ikke alltid man
blir oppmuntret til å være best. Noe av årsaken til det er
at skolesystemet i dag bygger på at vi skal være like. Vi
skal ha samme utdanningen, vi skal ha samme undervis-
ningen, og vi har samme utgangspunkt. Vi i Fremskritts-
partiet mener nettopp det representanten Skei Grande tok
til orde for: viktigheten av å ha helter i skolen og noe å
strekke seg mot. Da er det også viktig at de flinke eleve-
ne får lov å være flinke, at de får lov å utvikle sitt poten-
sial, at de får ekstra utfordringer, og at de får lov å hevde
seg.

Slike prosjekt som dette er viktige når det kommer til
kampen mot frafall i videregående skole. Her skrøt stats-

råd Halvorsen av at bedriftene har vært flinke til å ta sitt
samfunnsansvar. Dessverre mener vi at det offentlige ikke
har vært like flinke. Vi ser det på landsbasis i dag. Det
er 34 500 lærlinger. I underkant av 2 000 av disse har
lærlingplasser i kommuner, i kommunale bedrifter og fyl-
keskommuner. Det offentlige har sviktet sitt ansvar med
å tilby videregående opplæring også til dem som velger
valgfag, som ønsker å bli lærlinger og få fagbrev. Her
har det offentlige en lang vei å gå med å tilby elevene
lærlingplass.

Vi må også stimulere bedriftene til å ta inn flere lærlin-
ger. Vi ser at inntak av lærlinger ofte er sesongbetont. Det
svinger med konjunkturene. Når vi nå er i en konjunktur-
nedgang, ser vi at inntaket av lærlinger blir mindre. Vi må
stimulere bedriftene til å ta inn flere, og dekke de reelle
kostnadene med å ta inn lærlinger – som ikke blir gjort i
dag. Så lærlingtilskuddet må økes, samtidig som vi synes
vi skal se på en god idé som NHO bl.a. er med på å utvik-
le, nemlig en startkapital til bedrifter som ønsker å gjøre
seg om til lærebedrifter, slik at vi stimulerer flere bedrifter
til å åpne seg for i det hele tatt å ta inn lærlinger.

Jeg ønsker bare å si at dette prosjektet er veldig spen-
nende. Vi ser på det som veldig viktig i kampen mot fra-
fall å få i gang slike typer prosjekt, og vi håper at statsråd
Halvorsen – og resten av Regjeringen – også er positive og
ønsker å legge til rette for dette også flere steder i landet,
både med bakgrunn i den metoden vi ser her, med fysisk
sammenkobling, og med bakgrunn i flere prosjekter der
næringslivet får lov å delta og komme inn og bidra både
i den videregående utdanningen og i ungdomsskoleutdan-
ningen.

Elisabeth Aspaker (H) [10:55:46]: Interpellanten har
satt fokus på det som må sies å være en solskinnshistorie
fra skolehverdagen, og som Høyre håper kan bli til stor
inspirasjon også for andre. Da det så som mørkest ut for
Ullern videregående skole, evnet man å brette opp erme-
ne, og skolen er i ferd med å gå opp helt nye veier for
videregående opplæring i Norge.

Samarbeidsavtalen som sikrer Ullern videregående
skole en sentral rolle i utviklingen av Oslo Cancer Cluster
Innovasjonspark, er skolepolitisk nybrottsarbeid nasjonalt
– ja, antagelig også internasjonalt. Prosjektet er et resultat
av kreative og initiativrike mennesker både innenfor skole,
forskning og næringsliv, der Ullern videregående skole har
fått full backing fra sin skoleeier, Oslo kommune.

Det er god grunn til å heie fram slike offensive ini-
tiativ, og det er kanskje noe litt unorsk over det som nå
skjer.

Sett fra Høyres side er det svært gledelig at vi nå kan
få til en slik satsing i skjæringspunktet mellom realfag,
entreprenørskap og helsefag. Vi trenger flere realfagskan-
didater i framtiden, og initiativ som dette er da svært
velkommen.

Etter Høyres oppfatning bør det i prinsippet ikke være
forskjell på å dyrke toppidrett og å dyrke realfag, som i
dette prosjektet, og gi elever i videregående opplæring inn-
blikk i og mulighet til å oppdage forskningens spennende
verden. Jeg tror dette kan være en viktig motivasjonsfaktor
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for at flere skal ønske å gjøre en forskerkarriere innenfor
realfaglige og medisinske disipliner.

Samarbeidet med Oslo Cancer Cluster er en vinn-
vinn-situasjon der også realfagslærerne ved Ullern videre-
gående skole er sikret systematisk etterutdanning årlig.
Det må sies å være enestående i norsk sammenheng.

Arbeidsfellesskapet mellom elever, lærere, forskere og
andre ansatte i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark vil gi
alle parter muligheter til å lære av hverandre, og for elev-
ene vil dette kunne gi en verdifull nærkontakt med det ar-
beidslivet de selv skal ut i om ikke altfor mange år. Mange
elever sier de har problemer med å se nytten av det man
skal lære. Dette prosjektet har det i seg at det lettere kan
synliggjøre både samfunnsnytten og egennytten av skole-
fagene. Her kan teori og praksis gå hånd i hånd også i fag
som tradisjonelt har vært betraktet som teoretiske fag.

Statsråden var opptatt av at fylkeskommunene må få til
gode samarbeidsrelasjoner med næringslivet og arbeidsli-
vet. Jeg er svært enig i det. I så måte framstår her Oslo
kommune og byråd Torger Ødegaard som både offensive
og nytenkende. Jeg antar også at våkne fylkeskommuner,
med den omtalen og den interessen som har vært rundt
dette prosjektet, for lengst har satt seg inn i både plane-
ne for Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og hva dette
betyr for Ullern videregående skole, og er på leting etter
lignende muligheter og prosjekter hos seg selv.

Uansett er det viktig at departementet og statsråden
kan følge dette prosjektet tett og sikre dokumentasjon av
det som nå er i ferd med å utvikle seg, slik at de erfarin-
ger som her gjøres, kan videreformidles og bibringes res-
ten av Skole-Norge på egnet tidspunkt. Jeg tror, i og med
at dette er nybrottsarbeid, det er viktig at vi ikke bare lar
det seile sin egen sjø, men at vi faktisk interesserer oss for
de prosessene som går og den læringen som skjer, og for
hvordan dette faktisk kan bli til berikelse og initiere noe
helt nytt innenfor videregående opplæring.

Oslo-ungdom i den rette alderen vil om få år få et unikt
skoletilbud, og jeg er ganske sikker på at det kan komme
til å bli stor rift om disse skoleplassene, selv etter den be-
tydelige elevtallsutvidelsen som er vedtatt for denne sko-
len. Så jeg ønsker alle de involverte partene lykke til med
realiseringen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, og
jeg ser med stor spenning fram til hva resten av norsk skole
kan lære av det spennende prosjektet som nå tar form.

Aksel Hagen (SV) [11:00:37]: Jeg tilhører også dem
som synes dette er veldig positivt og spennende. Det vi nå
gir oppmerksomhet til, er noe av det spennende og vikti-
ge utviklingsarbeidet som skjer i norsk skole i dag. Det er
bl.a. viktig med tanke på frafallsproblematikken, som vi
alle er så opptatt av.

Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i mitt eget hjemfyl-
ke, Oppland, og ikke minst Distrikts-Oppland. Som vi alle
vet, er det særlig på små distriktsskoler vanskelig å gi god
og kompetent undervisning. Det å være lærer her blir fort
noe ensomt, og det blir fort noe sårbart. Ett kompenseren-
de virkemiddel da er jo å åpne opp skoledøra og begynne
å samhandle med samfunnet. Det er nettopp det vi har et
eksempel på her. Det er veldig positivt at vi nå ser at det

er mulig å løse litt opp på strukturen her, slik at vi kan
gjøre dette på en mer fleksibel og god måte, f.eks. der vi
har fireårige utdanningsløp; at vi ikke trenger å tenke nær-
mest mekanisk to pluss to, men at vi fra første stund kan
koble samfunnsliv og skoleliv og få det til å bli et godt
utdanningsløp for læreren og for eleven.

Litt mer om læreren: Et av problemene med å være
lærer på slike små skoler er at det er vanskelig å holde seg
faglig oppdatert. En måte å gjøre det på er å samhandle
med nettopp næringsliv og samfunnsliv og på den måten
få et større miljø som en kan drive opplæring i.

Vi merker veldig sterkt i Oppland at dette er også
godt for det lokale næringslivet og det lokale samfunns-
livet, for tradisjonelt har både næringslivet og samfunns-
livet vært – det er litt voldsomt å si det, kanskje – litt ut-
danningsfiendtlig. Det har liksom ikke gitt status å være
opptatt av skole og lesing og studering. Men nettopp ved
at også næringsliv og samfunnsliv får et innblikk i hvor-
dan skolen fungerer, får de en økt forståelse for hvor viktig
denne aktiviteten er.

Et konkret eksempel fra Oppland, og da går jeg fra Di-
strikts-Oppland og til byen Lillehammer, er knyttet til et
studieforberedende studietilbud der en har lagt inn noe i
tillegg når det gjelder kulturfag, og derfor blir det da også
kalt «kulturklassen». I tillegg til de studieforberedende ak-
tivitetene har en innledet et samarbeid med næringslivet
knyttet til å drive med foto, dans, billedkunst og musikk.
En har fått til et samspill mellom de elevene og de lærerne
som driver med det studieforberedende løpet, og nærings-
livet og samfunnslivet her, og dermed oppnådd at elevene
får en samfunnskompetanse, også på studieforberedende
linjer, som de ellers ikke ville ha fått. De får litt «salt i
maten» som elever. Og lærerne som driver med studiefor-
beredende, får også – i tillegg til dem som ofte er i fokus,
de som driver med yrkesforberedende fag – muligheten
til å bli bedre på å samhandle med det næringslivet og det
samfunnet som den skolen er knyttet til.

Trine Skei Grande (V) [11:04:27]: Jeg vil takke for
debatten. Det er bra at vi her også kan diskutere ting vi vil
ha, og ikke alltid diskutere ting slik vi ikke vil ha dem, sjøl
om det er mulig å se klare politiske skiller i en debatt som
denne om hva vi vektlegger ved en slik type samarbeid.

Jeg har lyst til å dra fram at det kan se ut som om det
bare er skolen som tjener på dette. Men jeg ble litt in-
spirert av Aksel Hagen på at også næringslivet rundt kan
tjene på dette, spesielt i distriktene, der skolene virkelig er
en kompetansebedrift. Jeg har sjøl vært lærer på videre-
gående nivå i et distriktsområde der næringslivet begynte
å oppdage hvilken kompetanse det var i den videregående
skolen, og som også begynte å inngå avtaler om å kjøpe
deler av den kompetansen. For eksempel er all den språk-
kompetansen som ligger i den videregående skole, viktig
for mange bedrifter som jobber seg inn på et internasjonalt
marked. Dette førte til flere år med veldig høye lærerløn-
ninger fordi lærerne tjente så mye ekstra. Det syns jeg er
helt fantastisk. Men det betyr også at næringslivet har mye
å tjene på å skjønne hvilken kompetanse en videregående
skole utgjør i et distriktsområde, og at den kompetansen
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gjerne kan kobles og byttes. Jeg tror det er et stort poten-
sial for å gjøre noe her, men skal man klare å gjøre det, må
de ildsjelene som har lyst til å stå på for dette, få en klapp
på skulderen og høre at det de holder på med, er riktig.

Mitt forsøk med denne interpellasjonen var å gi en
klapp på skulderen til dem som holder til på Ullern videre-
gående og få fram at dette er viktig og riktig. Kanskje det
er flere som ser seg igjen i den typen prosjekt, og kan se
at dette er noe som vi som nasjonale skolepolitikere syns
det bør stimuleres til og legges til rette for. Kanskje kom-
mer det til å føre til at noen i våre partier som sitter og skal
planlegge videregående skoler lokalt, planlegger dem på
en litt annerledes måte enn de ville ha gjort med bare tra-
disjonelt arbeid. Jeg håper at også statsråden bidrar til en
dugnad for at dette skal spre seg rundt omkring i landet.

Statsråd Kristin Halvorsen [11:07:09]: Interpellan-
ten Trine Skei Grande har gjennom å ta opp dette eksemp-
let bidratt til å gi dem som står bak, en klapp på skulde-
ren. Så har vi lesset på med noen flere eksempler fra litt
flere steder i landet – som jeg også håper føler seg inspi-
rert av å være omtalt fra Stortingets talerstol, og som vil
stå i referatene til evig tid.

Men hele poenget er at hvis man klarer å finne måter
der skole og arbeidsliv kan samarbeide bedre og finne
måter å kombinere forskningsmiljøer på, kan man skape
noen læringsmiljøer og koble noen miljøer som alle vil
tjene på. Jeg tror det altfor mange steder er sånn at det
er altfor dårlig kontakt mellom ulike miljøer – at skole-
miljøet er ett miljø, at de næringsdrivende holder på med
noe annet, og at det er for lite utveksling av kompetanse
mellom ulike arenaer. Det kan godt være sånn selv i gans-
ke små lokalmiljøer at man ikke ser hvilke muligheter og
hvilken kompetanse som ligger veldig tett på. Så det tror
jeg det er veldig viktig å få øynene opp for.

Så er det noe annet som er viktig, som også har vært
oppe i debatten: Det er fullt mulig å lokalisere ulike forsk-
ningsmiljøer – bedrifter, videregående skole – ved siden
av hverandre uten å oppnå noe særlig samhandling. Det er
utrolig viktig at man hele veien klarer å jobbe under den
overskriften – den gründerånden – som ligger bak å etab-
lere dette: være i dialog med hverandre, bryne seg på hver-
andre, få maksimalt ut av det samarbeidet som det ligger
muligheter for der.

Noe av dette var også Elisabeth Aspaker inne på, nem-
lig at vi følger opp, at vi klarer å dokumentere hva ved
dette som har vært særlig vellykket, og hva som kanskje
ikke fungerte så godt. Det er klart at læringsverdien for
andre vil være stor av at vi vet noe mer enn at vi bare
hører deres egen historie om hva som har fungert og ikke
fungert, selv om det også er veldig viktig. Slik at en form
for følgeforskning, eller dokumentasjon, syns jeg er inter-
essant å se videre på, undersøke om det faktisk pågår, om
noen har kastet seg over det.

Jeg tror at dette er et veldig viktig eksempel på hvor-
dan vi kan få mye mer ut av de ressursene som finnes på
ulike områder i samfunnet. Jeg håper vi kan få gjort mer
av det. 2011 kommer ikke til å bli det året der det risler ol-
jemilliarder over alle gode prosjekter. Desto viktigere blir

det at man ser hvilken kompetanse og kvalitet som ligger
på ulike ledd, og hva man kan oppnå ved bedre samarbeid.

Presidenten: Sak nr. 9 er dermed ferdigbehandlet.

Etter at det var ringt til votering, uttalte
presidenten: Stortinget går da til votering.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 4 (2009–2010) – om anmodnings- og utred-
ningsvedtak i stortingssesjonen 2008–2009 – vedlegges
protokollen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 3:1 (2009–2010) – Riksrevisjonens oppføl-
ging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stor-
tinget – vedlegges protokollen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–
30. juni 2009 vedkommende:

Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
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Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet og
Utenriksdepartementet – utviklingssaker – vedlegges

protokollen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en protokoll til end-
ring av skatteavtalen mellom Norge og Belgia, undertegnet
i Brussel 10. september 2009.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en protokoll un-
dertegnet i Brussel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen
mellom Norge og Luxembourg.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en endrings-
protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore,
undertegnet i Singapore 18. september 2009.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en endringsproto-
koll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge
og Østerrike, undertegnet i Wien 16. september 2009.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en skatteav-
tale mellom Norge og Polen med tilhørende protokoll,
undertegnet i Warszawa 9. september 2009.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 9 foreligger det ikke noe vote-
ringstema.

S a k n r . 1 0 [11:20:55]

Referat

1. (178) Representantforslag fra stortingsrepresentant
Robert Eriksson om endring av folketrygdloven slik
at utenlandske statsborgere som kommer til Norge
og begår kriminelle handlinger ikke får rett til med-
lemskap i folketrygden (Dokument 8:42 S (2009–
2010))

Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.
2. (179) Representantforslag fra stortingsrepresentante-

ne Oskar Jarle Grimstad, Nikolai Astrup, John Thune,
Bjørn Lødemel, Siri A. Meling, Henning Skumsvoll,
Ketil Solvik-Olsen og Borghild Tenden om en helhetlig
avfallspolitikk og fjerning av sluttbehandlingsavgiften
for forbrenning av avfall (Dokument 8:40 S (2009–
2010))

Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehand-
let.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 11.21.

12. jan. – Referat1480 2010


	Møte tirsdag den 12. januar 2010 kl. 10
	Møtet hevet kl. 11.21.


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


