
B-FERGE mellom Seivika og Tømmer-
våg også på lørdager, samt en senere
avgang på lørdagskvelder, er uaktuelt
på grunn av prisen. Det mener sam-
ferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og
Romsdal fylkeskommune. Dette kom-
mer fram i forbindelse med at samferd-
selsutvalget i dag skal behandle ønsker
i forbindelse med den årlige ruteen-
dringsprosessen. 

Det er Aure kommune som har fore-
slått endringer på fergesambandet over
Talgsjøen. Ett av forslagene er en 30
minutters utsettelse av siste fergetur på
lørdagskvelder. I dag går ferga fra Sei-
vika klokka 22.40 med retur fra Tøm-
mervåg klokka 23.00. Aure kommune
ønsker å flytte avgangen fra Seivika til
klokka 23.10 med retur fra Tømmervåg
klokka 23.30. Dette vil ifølge Fuglseth

innebære økt arbeidstid for mannska-
pet, noe som gir en merkostnad på tett
oppunder 152.000 kroner i året.

På dagens møte legges det også fram
ønske fra Halsa kommune om økt kapa-
sitet og bedre reservefergeløsning
mellom Halsa og Kanestraum. Her er
det kjent fra før at Statens vegvesen
håper å kunne sette inn en tredje ferge
i sambandet neste år hvis staten gir

budsjettmidler til dette. Det gjøres der-
for ingen tiltak på kort sikt, men arbei-
des videre med å få økt kapasiteten.

Nettbuss Midt-Norge ønsker at
avgangen fra Kanestraum klokka 06.20
blir utsatt til 06.25, og fra Halsa klokka
06.40 til 06.45 fra mandag til fredag. Det-
te for å tilpasse bussen fra Kristian-
sund til Trondheim bedre. Fuglseth går
imot dette ønsket.

Modellen, som får skylden for
Helse Møre og Romsdal store
økonomiske problemer, ble
trumfet i gjennom med sju mot
seks stemmer av trønderfler-
tallet i styret i 2011. Slikt tar seg
ikke ut i et foretakssystem som
utad sier seg opptatt av forank-
ring og konsensus. Daværende
helse- og omsorgsminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen
viste da også til «uenighet» i
styret da hun i fjor ga styret
kollektivt foten. 

På valg �� Nå står også de
ansattes representanter på
valg. Ved å stille egen utbryter-
liste, slik TK omtalte i går, kan
de ansatte i Møre og Romsdal i
teorien mobilisere stemmer for

tre av fire styreplasser (se egen
sak). 

Av de eieroppnevnte styre-
representantene er tre fra Møre
og Romsdal – Marthe Styve
Holte (styreleder), Ottar Brage
Guttelvik og Eva Vinje Aurdal.
Det betyr at fylket i beste fall
kan ende opp med seks av 13
styreplasser, men samtidig
med større mulighet for å øve
påvirkning på resten av styret.

Styreleder Holte vil ikke ha
noen mening om den åpne
maktkampen i de ansattes
organisasjoner, ei heller om
utbryternes begrunnelse om en
mer rettferdig fordeling av res-
sursene i helseregionen.

– Nei, det kan fort bli tolket,
sier Holte til Tidens Krav.  

– Da inntektsfordelingsmodel-
len ble vedtatt i 2011, var det
med 7 mot 6 stemmer. Frykter

du en tilsvarende konfrontasjon
i styret når inntektsfordelings-
modellen skal evalueres til høs-
ten? 

– Jeg nærer ingen frykt. Jeg
har tillit at styret vil gjøre en
god og bred vurdering av
saken. Vi har allerede hatt et
styreseminar med professor
Jon Magnussen av oppbygning-
en av modellen, som nå skal føl-
ges opp med et seminar om den

skjønnsmessige fordelingen. Så
regner jeg at styret vil gjøre
sine selvstendige vurderinger
av det som legges frem. Jeg har
ingen indikasjoner på at det
skal enda i konflikt, sier styre-
leder Marthe Styve Holte. 

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no

OSLO Børs
fyrte av som
en rakett tirs-
dag morgen
og fortsatte
oppturen
utover dagen.
Ved børsslutt
var hovedin-
deksen oppe i
479,04 poeng,
opp med 1,54
prosent. Mest
fram gikk
Kongsberg
Automotive,
med 7,48 pro-
sents opp-
gang.

LYKKES de ansatte i
Helse Møre og Romsdal
med sitt valgkupp, 
kan det være duket for 
styrestrid i Helse 
Midt-Norge når den
utskjelte inntekts-
fordelingsmodellen 
skal evalueres til 
høsten.

... men styrelederen frykter ikke konflikt om inntektsmodell

Duket for styrestrid

Tøffe tak:
Her begrun-
ner statsråd
Anne-Grete
Strøm-Erich-
sen sparking-
en av det for-
rige styret i
Helse Midt-
Norge med
«uenighet».
Nå risikerer
den nye styre-
lederen Mar-
the Styve
Holte (til
høyre) å 
måtte 
hanskes med
den samme
uenigheten.

Vil si nei til B-ferge og ekstra sen avgang på lørdager
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FORAN styrevalget 7. til 13.
mars er det registrert 5.826
stemmeberettigede ansatte i
Helse Møre og Romsdal.  

I tillegg kommer ansatte i fyl-
ket som jobber i rusforetaket,
sykehusapotekene og i ambu-
lanseforetaket. Et grovt over-
slag tilsier rundt 6.300 stemme-
berettigede hjemmehørende i
Møre og Romsdal, mot 13.600 i
Trøndelag-fylkene.  

Når det foreligger flere lister,
skal det gjennomføres såkalt
forholdstallsvalg. Det er ikke
anledning til å kumulere eller
endre rekkefølge på kandi-
datene. Plassene i styret forde-
les etter hvor mange stemmer

den enkelte liste får, delt på 
tallene 1,4 - 3 - 5 - 7 osv. I prak-
sis vil prosedyren kunne gi føl-
gende resultat:

Styreplass 1: Begge listers
stemmetall skal deles med 1,4.
Det betyr at plassen går til den
som står øverst på den listen
som får flest stemmer, mest
sannsynlig Ellen Wøhni fra St.
Olav på felleslisten.

Styreplass 2: Felleslistens
stemmetall skal deles med 3 og
utbryterlisten med 1,4. Tenkt
full valgdeltagelse vil det gi et
delingstall på 4.533 for felleslis-
ten og 4.500 for utbryterlisten.

En mobilisering i Møre og
Romsdal for utbryterlisten kan
lett føre til at førstekandidat
Rune Heggedal går forbi og tar
plassen. 

Styreplass 3: Får Heggedal
den andre styreplassen, avgjø-
res den tredje ved å dele stem-
mene på begge lister med 3. Det
betyr sannsynligvis at den tre-
dje plassen går til nummer to
på felleslisten, Bjørg Henriksen
fra Møre og Romsdal.

Styreplass 4: Felleslistens
stemmetall skal deles med fem
og utbryterlistens stemmetall
med tre. Gitt at alle stemme-

berettigede avgir stemme, vil
felleslisten få styreplassen med
et delingstall på rundt 2.700,
mot utbryterlistens 2.100. Også
her kan valgdeltagelsen av-
gjøre om det blir felleslisten
(Tore Brudeseth) eller ut-
bryterlisten (Kirsti Hoemsnes)
som tar plassen.

Det hjelper neppe på mobili-
seringen i Trøndelag at også
Brudeseth har adresse Møre og
Romsdal. Samtidig er utbryter-
listen et uttrykk for at ansatte i
Møre og Romsdal har ønsket en
annen kandidat inn i styret i
hans sted, får TK opplyst.

Mot valgthriller om styreplasser


