
KRYKKJA og de fleste andre sjø-
fuglene langs norskekysten sliter med
å formere seg. En internasjonal hand-
lingsplan og strategi for bevaring kan
bidra til å sikre bedre livsvilkår for
denne sterkt truede sjøfuglen.

Krykkja står som sterkt truet på
norsk rødliste, og den negative trenden
som har pågått over mange år ser ut til
å forverres. Hekkebestanden langs

norskekysten er redusert med 80-90
prosent siden begynnelsen av 1980-
tallet, mens tilstanden på Svalbard har
vært rimelig stabil i samme periode.
Den samme alvorlige tilbakegangen er
avdekket over store deler av artens
utbredelsesområde, gjennom et inter-
nasjonalt sjøfuglsamarbeid.

Ordbruken spisser seg til foran dagens
behandling av langtidsbudsjett for
Helse Midt-Norge. I går behandlet styret
de bygningsmessige forholdene for 
psykiatrien i Trondheim for seg. Trøn-
derkravet om et snarlig psykiatribygg
er betent, fordi den i Møre og Romsdal
oppleves som et forsøk på å snike i køen
foran nytt sykehus i nordfylket. Et
enstemmig styre åpner nå for en midler-
tidig løsning til 220 millioner kroner på
Østmarka, men holder en senere sam-
lokalisering med somatikken på Øya
som den beste løsningen på lengre sikt.

– Det blir mye mer lønnsomt å drive i
ett bygg i stedet for fire. St. Olav har reg-
net ut at man vil kunne effektivisere
bort 23 stillinger og spare 15 millioner
på Østmarka, og det tror jeg på, sa Ellen
Wøhni, ansattrepresentant fra St. Olav.

– Vi skal ikke gjøre noe vedtak som
hindrer å starte bygging av sykehus i
Nordmøre og Romsdal i 2017. Hele 
regionen må ta lånebelastningen når
den tid kommer, forsikret hun.

– Vi må kunne ha to tanker samtidig.
Østmarka er et prosjekt som bør få klar-
signal til å starte opp den konkrete plan-
leggingen. Jeg kommer tilbake i morgen
med et konkret forslag i forbindelse
med langtidsbudsjettet, varslet Vigdis
Harsvik.

Klar beskjed �� Toppsjef Daniel Haga
orienterte styret om de foreløpige kost-
nadsoverslagene knyttet til en løsning
på utfordringene i Trondheim:

– Vi har valgt ikke å gjøre noen større
utredning av konsekvensene av det nye
investeringsregimet med større statlig
låneandel og lengre nedbetalingstid,
men det er stor sannsynlighet for at for-
slaget blir vedtatt i forbindelse med
statsbudsjettet. Hvis det betyr at man

kan bygge på Øya først, vil jeg i så fall be
St. Olav om en ny vurdering.

Han fikk en meget klar tilbakemelding
fra Ottar Guttelvik.

– Jeg tror du gjorde veldig rett i ikke å
gjøre en stor utredning av den nye låne-
ordningen. Styret har behov for en
grundig vurdering av konsekvensene
før vi kan si at vi kan investere vesent-
lig mer. 

– Så er jeg glad for at ingen i styret har
fulgt opp ideen om å sende saken til-
bake til St. Olav. Å be St. Olav finne
argumenter for hva at nytt finansi-
eringsregime kan bety for fremtiden,
må være som å slippe reven inn i hønse-
gården, sa Guttelvik.

Han la heller ikke skjul på sin skepsis
til St. Olavs effektiviseringsregne-
stykker. 

– Jeg må bare tillate meg å si at jeg har
hørt den før. Jeg håper det er riktig,
men jeg har hørt det før, også i for-
bindelse med den utbyggingen som
allerede har vært på Øya, sa en syrlig
Guttelvik, med klar adresse til hvor
mye mer effektivt det skulle bli å drive
et nytt universitetssykehus.

Kilevinker �� Da hadde også møring-
ene fått sine verbale kilevinker om øko-
nomisk drift. Harsvik «måtte bare si» at
hun var kritisk til det arbeidet som 
gjøres for å redusere budsjettavviket i
Helse Møre og Romsdal.

– Det negative avviket i forhold til bud-
sjett har nå ligget flatt på 60 millioner
kroner i fire måneder. Jeg lurer på hva
det gjør med motivasjon at det også skal
bevilges 50 millioner i omstillingsstøtte
i 2014. Jeg lurer på om det ikke kan bli
en liten sovepute i forhold til tiltak som
burde vært gjennomført, sa Harsvik.

Eva Vinje Aurdal (Møre og Romsdal)
avrundet debatten «dagen før dagen»
med å spørre seg om styret satt med
motstridende oppfatninger eller ikke. 

– Mener vi nytt investeringsregime
gjør det mulig å realisere både nytt
sykehus og nytt psykiatribygg, eller
mener vi at det kan hjelpe oss med å få
på plass et nytt sykehus i Nordmøre og
Romsdal tidligere, spurte Aurdal.

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no

STJØRDAL:
Rune Heggedal,
nyvalgt ansattrep-
resentant fra en
utbryterliste i
Møre og Romsdal,
gjorde seg sine 
første refleksjoner
om de geografiske
motsetningene i
styret.

– Det felles styre-
seminaret vi nylig
hadde, viser en del

av spenningen
som er i regionen.
Vi ser verden
ulikt, også ut i fra
geografi, konsta-
terte voldingen.

Han viste til
eksempler på at
sykehustilbudet i
regionen ikke var
likeverdig, og
spurte seg om det
noe gang ville bli
det.

– Lojaliteten opp
mot St. Olav er
satt på strekk i
Møre og Romsdal
nå. Det er frustra-
sjon både blant
ansatte og befolk-
ning. Politikerne
er på tå hev i for-
hold til en funk-
sjonsfordeling
som vil gi nedrig-
ging av kirurgiske
tilbud. Det svek-

ker sterkt legi-
timiteten og loja-
liteten til det sy-
stemet man er
underlagt. Om de
politiske ambi-
sjonene med 
helsevesenet ikke
står i forhold til de
pengene som
bevilges, må det
også være vår
plikt å si i fra om
det, sa Heggedal.

Heggedal: – Lojaliteten 
er satt på strekk

STJØRDAL: Ottar Guttelvik
vil ikke la St. Olav utrede
muligheten for et snarlig 
psykiatribygg i Trondheim
med nytt investeringsregime.
Han sammenligner det med å
slippe reven inn i hønse-
gården.

– Slipper
reven inn
i hønse-
gården

Møre-benken: – Jeg har hørt det før, sa Ottar Guttelvik (til høyre) om St. Olavs regnestykker 
dagens styrebehandling.
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DET danske medie-
konsernet Aller kjøper
Dagbladet. Selskap-
ene ønsker ikke å
oppgi salgssummen.
Aller Media blir med
kjøpet av Berner
Media Holding, som
omfatter Dagbladet og
nettsatsingen Dag-
bladet.no, en av de
største medieaktørene
i Norge.
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Sliter: Krykkja er truet.

Krykkja sliter med formeringenNORGES Bank holder
styringsrenten uendret
på 1,5 prosent. Sentral-
banksjef Øystein Olsen
begrunnet avgjørelsen
med at aktiviteten i
norsk økonomi ser ut til
å være lavere enn tid-
ligere antatt. Avgjørel-
sen er i samsvar med
det de økonomiske ana-
lytikerne ventet på for-
hånd. (ANB-NTB)



OSLO: Halvparten av landets foreldre
har tatt barna ut av skolen utenom
skoleferiene. Nesten like mange mener
det bør bli vanskeligere å ta barna ut
av undervisningen for å dra på ferie,
ifølge en måling som InFact har gjort
for VG.

Seks av ti spurte planlegger uten-
landsferie i sommer, ifølge InFacts VG-
måling. Halvparten av de spurte som

har omsorg for barn i grunnskolen,
oppgir at de har tatt barna ut av skolen
utenom skolens fast oppsatte ferier, for
å dra på ferie.

Målingen avslører at det ikke er dår-
lig økonomi eller sjansen for å få bil-
ligere ferieturer som gjør at foreldre
søker barna fri fra skolen. Kun 17 pro-
sent oppgir at de ikke har råd til å 
reise når det er skoleferie. (ANB-NTB)

OSLO: Norske fedre tok i gjennomsnitt
ut 43 dager med foreldrepenger i fjor,
en økning på 18 dager sammenlignet
med 2003.

Etter at fedrekvoten ble innført i 1993
har den økt flere ganger. Ved utgangen
av 2012 var den på tolv uker.

Menn med foreldrepenger hadde i
snitt et uttak på 43 dager i 2012, mot 25
dager i 2003, viser nye tall fra Nav.

Fylkesfordelingen viser at Akershus
har hatt sterkest økning, hvor fedrene
nesten har doblet antall dager med for-
eldrepenger, fra ett snitt på 24 dager i
2003 til 45 dager i 2012.

Færreste dager i fjor tok menn i Vest-
Agder ut. Her tok fedre i snitt ut 37
dager, i følge NAVs statistikk.

I fjor var det 58.426 menn i Norge med
foreldrepenger. (ANB-NTB)

STJØRDAL: Flere i
regionstyret uttrykker
bekymring for økono-
mien i Ambulanse
Midt-Norge, men 
ingen mener man ikke
har gjort det riktig
ved å insource virk-
somheten fra private.

Onsdag skrev TK at
insourcingen til
offentlig drift har ført
til en budsjettsprekk
på 126 millioner kron-
er. Sprekken setter
også sitt preg på øko-
nomien i Helse Midt-
Norge. Prognosen for
2013 viser et over-
skudd på 229 millioner
kroner, en svikt på 142
millioner kroner i for-
hold til budsjett. Over-
skuddskravet er et
ledd i å spare opp nok
penger til nytt syke-
hus i Nordmøre og
Romsdal.

Ellen Wøhni, en av
dem som satt i styret
da insourcingsvedtak-
et ble gjort, forsvarte
beslutningen i 2011.  

– Det ville blitt
dyrere å legge ut på
anbud. Faglige krav til
driften har forandret
seg, og lønnsnivået
har forandret seg,
påpekte hun.

Den eneste som var
litt kritisk var nest-
leder Kåre Gjønnes.

– Det kan virke som
at det av og til er mer
ideologi i vedtakene
enn en mest mulig
praktisk tilnærming
til driften. Samtidig
mener jeg ambulanse-
tjenesten er den vik-
tigste delen av virk-
somheten vår, kon-
staterte Gjønnes, som
støttet en ekstrabe-
vilgning på 50 mil-
lioner kroner til drif-
ten.

Bekymret, 
men ikke 
kritisk til 
sprekken

     som viser at nytt psykiatribygg i Trondheim er mer eller mindre selvfinansierende. Her sammen med Rune Heggedal og Bjørg Henriksen under tors-

Fedre bruker mer tid sammen med barna Tar barna fri fra skolen utenom ferien
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Coop Extra  Kristiansund

Kristiansund 7-23 (8-21) 
Tlf: 97 99 51 20

 2 65FOR

KARBONADEDEIG
Coop. 400 g 
Fra 81,25/kg. 
1 pk 35,70

SOMMER-
KOTELETTER
Frosne. Pr kg

169029505890
GRILLPØLSER 
3 PK
Gilde. 3 x 600 g. 
1,8 kg. Pr pk
Pr kg 32,72

FREIA STORE 
SJOKOLADE-
PLATER
200 g. Pr stk
Pr kg 84,50
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