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Styremedlemmene
i HelseMidt-Norge
røkte fredspipe i går
ompengefordelingen
mellomhelsefore-
takene. Enmer
rettferdig fordeling kan
giMøre og Romsdal
22millioner kroner
mer i år.

STJØRDAL: Det blir ingen omkamp
omhvordanpengenefrastatenskal
fordelesmellomMøreogRomsdal,
Nord-TrøndelagogSt.OlavsHospi-
tal.Itoogenhalvtimedrøftetstyret
i Helse Midt-Norge onsdag inn-
tektsmodellen.
Dennemåtenåfordelepengertil

sjukehusapå,har skaptmyerabal-
der iMøre og Romsdal fordi helse-
foretaket i dette fylket får rundt 60

millioner kronermindre i år enn i
fjor.

Mer til Møre og Romsdal.
MenadministrerendedirektørDa-
nielHagaløfterpåsløretogforteller
atadministrasjonenvilgågjennom
hvordan pengene til psykiatrien
fordeles. Og i mai kan det komme
forslagomenannenmåteåfordele
penger på. Det kan innebære at St.
OlavsHospitalmågislipppårundt
30 millioner kroner, og la Helse
MøreogRomsdalfå22millionerog
Helse Nord-Trøndelag
få rundt åttemillioner
kroner.
– Helse Møre og

Romsdal vi da få noe
mindre effekt av om-
fordelingen enn slik
det er i dag, sa direktør
DanielHaga.
Fordelingen av inn-

tekter mel-lom helse-
foretakene har blant

annetresultertiatsjukehusansatte
iMøreogRomsdal stiller egen liste
vedvalgavstyrerepresentanter,for
få inn ansatte som kan bidra til at
inntektsmodellenforandres.Styret
i Helse Møre og Romsdal har også
bedtHelseMidt-styretsepånyttpå
pengefordelingen. Og Møre og
Romsdalfylkeskommunevilenga-
sjerefagmiljøforågjennomgåinn-
tektsmodellenpånytt.

Omforent. Nestleder i styret,
Kåre Gjønnes, sa under styredrøf-

tingenatdetmåliggefag-
lige argument til grunn
når pengene skal forde-
les.
– Målet må være en

modellallekanværeom-
forent om. Jeg har ingen
mulighettilåsi«Detteer
feil» om dagens modell,
saGjønnes.
Styremedlem Trond

PrytsfraNord-Trøndelag

latil:
–Det er ganskeødeleggendeom

viheletidaskaldiskutereinntekts-
modellen.
Styremedlem Ottar Brage Gut-

telvikmenteatmankandiskutere
inntektsmodelltilmanerblå.
– Men det hjelper lite hvis ikke

modellenhar legitimitet.Vimåha
tre helseforetak som fungerer, sa
Guttelvik.

Skjønn. Detstørsteankepunktet
mot måten pengene fordeles
mellomhelseforetakenepåidag,er
atmellom600og700millionerkro-
neravenpottpåcirka15milliarder
kroner, fordeles ut fra skjønn. Og
der har Helse Midt-Norge vurdert
skjønnet annerledes enn for ek-
sempelHelseVest.
–Ingeneiereneksaktsannhetpå

modellen. Jeg opplever at det nå er
en felles forståelse for modellen
blant styremedlemmene, ogat sty-
ret føler seg tryggere på hvorfor vi

harfordeltpengeneslikvihargjort,
sier styrelederMarthe Styve Holte
tilRomsdalsBudstikke.

Vil rette opp i
urettferdighet
Helse Møre og Romsdal øyner håp om 22 millioner kroner

Ingen protest: Ingen av styremedlemmene i Helse Midt-Norge protesterte i går mot måten å fordele inntekter på mellom helseforetakene. Fra venstre:
Ottar Brage Guttelvik, Kåre Gjønnes og Tore Kristiansen. ALLE: RICHARD NERGAARD

Penger i ermet: Adm.
direktør Daniel Haga åpner
for at Møre og Romsdal kan
få rundt 22 millioner mer.

Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no
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Fylkesordfører Jon Aasen (Ap)
vil hyre på fagfolk til å gjen-
nomgå inntektsmodellen. Han
bryr seg lite om at Helse Midt
misliker det.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

STJØRDAL:MøreogRomsdal fylkes-
kommune slår seg ikke til ro med
at Helse Midt-Norgemener de har
funnetdenmest rettferdigemåten
åfordelepengermellomhelsefore-
takene på. Derfor vil fylkeskom-
munen engasjere fagmiljøer for
å gjennomgå Helse Midt-Norges
modellforinntektsfordeling.

Vil være medspiller. –Vi gjør
ikke dette av vond vilje eller for å
være obsternasig. Vi ønsker å være
en seriøs medspiller for utvikling
av helsetilbudet til befolkningen,
og damå vi bygge vår argumenta-
sjonpåkunnskap.Detvilvihaeks-
terne fagmiljøer til å gjennomgå,
sier fylkesordfører Jon Aasen til
RomsdalsBudstikke.

– Virvler ikke fylkeskommu-
nen opp støv når man vi
gjennomgå Helse Midt-Norges
måte å fordele pengene på?
– Det synes jeg ikke. Vkan ikke

mene noe om pengefordelingen
hvisvi ikkeharetfagliggrunnlagå
uttale oss på. Derfor har vi også
invitert professor JonMagnussen
til Møre og Romsdal for å ha en
gjennomgangfoross,sierAasen.

Ingen innvirkning. Styreleder
MartheStyveHolteiHelseMidtsier
fylkeskommunen kan foreta ut-
redningerslikdemåtteønske,men
det vil neppe få innvirkning på
HelseMidtsmåte å fordele penger
på.
–Det er fylkeskommunensvalg

hvisdevilbestilleengjennomgang
av inntektsmodellen. De gjør det
vel for sitt eget behov, ikke for å få
innflytelseoverHelseMidt-Norges
vedtak.Vihartrefylkeråtahensyn
til, og kan ikke la dette influere på
arbeidetvårt,sierMartheStyveHol-
te.

Uforstående. Fylkesordfører
Jon Aasen forstår ikke styrelede-

rens skepsismot atMøreogRoms-
dal fylkeskommune lager sin egen
gjennomgang av inntektsmodel-
len.
–StyrelederHolte ringtemegog

varirritertfordiviskullebestilleen
egenanalyse av inntektsfordeling-
en.Atstyrelederenreagerersliknår
vi vil engasjere fagfolk til å
gjennomgå hvordan for eksempel
Helse Midt-Norge utøver skjønn i
fordelingenavpenger,styrkerikke
HelseMidt sinmåteåseverdenpå.
Jeg mener Møre og Romsdal ikke
skalhamerpenger ennvi rettmes-
sig har krav på, men vi skal heller
ikkehamindre.Deterdetvivilfåen
vurdering av fra et annet fagmiljø,
sierfylkesordførerAasen.

Bestiller egen analyse

Fylkesordfører: Jon Aasen.
FOTO: OLAV SKJEGSTAD

Styreleder: Marthe Styve
Holte. FOTO: RICHARD NERGAARD
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Salgsfinale på alle vinterprodukter
- dårlig vinter betyr stort utvalg, og akkurat NÅ kan DU gjøre et “kupp”

VINTERSKO 
FRA KAMIK  
TIL DAME/
HERRE/
BARN 

PÅ MENGDER AV SKI,
 KLÆR OG SKO

EKS: ALLE 
TWIN -TIP SKI  

Å

TURSKIPAKKE
FRA FISCHER
POWER CROWN/WAX 
Ski 1399,-
Binding 645,-

Samlet: 
NÅ KUN

NÅ

Pave Frans – katolisismens nye far

Nyvalgt: Pave Frans talte fra balkongen av Peterskirken
onsdag kveld. FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

ROMA: Den argentinske biskopen Jorge Mario Bergoglio sto langt
nede på lista over favorittene til å bli den neste paven. Men på bare
litt over et døgn fikk han støtte av et flertall av kardinalene. Berg-
oglio (76) er tidenes første pave av latinamerikansk herkomst. Han
ble født i Buenos Aires i desember 1936 som ett av fem barn av en
italiensk jernbanearbeider og hans argentinske kone.

Bergoglio begynte å utdanne seg til kjemitekniker, men fikk et kall
og startet i stedet studier ved presteseminaret i Villa Devoto. I 1958
sluttet han seg til jesuittordenen. Elleve år senere, i 1969, ble han
viet til prest, og i 1992 ble han utnevnt til hjelpebiskop i Buenos Aires
av pave Johannes Paul II. Samme år ble han bispeviet, og i 1998
overtok han som erkebiskop. Tre år senere, i 2001, kunne Bergoglio
ikle seg kardinalens røde kappe. Den nye paven er kjent for å tilhøre
den konservative fløyen innen den katolske kirken, men han har
også gjort seg bemerket ved å tale de fattiges sak og er meget popu-
lær blant både unge prester og befolkningen for øvrig i Argentina.

Valget av Bergoglio kommer som en overraskelse på mange som
hadde tippet at storfavoritten Angelo Scola fra Italia ville bli det nye
overhodet for den katolske kirken, særlig fordi de 115 kardinalene i
konklavet overraskende raskt ble enige om hvem som skulle bli pave
Benedikts etterfølger. NTB


