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SYKEHUSSTRID

Budsjettet for neste år er
vedtatt. Vårt oppdrag er å
sørge for samsvar mellom
inntekter og utgifter. Det er
beskjeden fra styreleder i
Helse Midt, Marthe Styve
Holte.

Hun sier helseminister Bent
Høies uttalelser til Sunnmørs-
posten i går ikke kom som noen
overraskelse.

– Det Høie sier er helt i tråd
med det som står i regjeringser-
klæringen, sier Styve Holte.

– Men hva skal da styret i
Helse Møre og Romsdal gjøre
for å få driften i balanse?

– Det er ikke min oppgave å gi
råd om det nå. Styret i Helse
Midt har flere ganger drøftet
utfordringene i Helse MR, men
det er et selvstendig helsefor-
etak og styret der får arbeide
videre med disse spørsmålene.

– Men det er Helse Midt som
formelt står som eier av Helse
MR?

– Ja, og vi er vårt eierskap helt
bevisst. Det som nå er lagt fram
er skisser til løsninger, og ikke
noe som er vedtatt.

Fordeling av penger. – Mange
viser til modellen en bruker til å
fordele pengene mellom helse-
foretakene i Helse Midt bør
endres. Er en endring her som
er løsningen for Helse MR?

– Vi har hatt mange debatter i
styret om fordelingsnøkkelen.
Det er et enstemmig styre som

står bak den fordelingen som er
gjort for neste år.

– Det betyr i praksis at her lig-
ger det ingen løsning for Helse
MR?

– Rammene for neste år er
lagt, og det er et enstemmig
styre som står bak det.

I balanse. – Kan da løsningen bli
at sykehusene får skyve under-
skuddet foran seg?

– Vi skal drive helsetjenestene
i vår region innenfor de ram-
mene som er gitt. Det er vårt
oppdrag.

– Det betyr et Helse MR må
kutte 150–160 millioner kroner
uten å legge ned avdelinger. Er
det mulig?

– Jeg forutsetter at styret i
Helse Møre og Romsdal nå job-
ber videre innenfor de rammen
som er gitt.

– Styreleder John Harry

Kvalsvik sier han er frykter at
underskuddet kan forkludre
prosessen med ett felles sykehus
for Nordmøre og Romsdal?

– Det er en bekymring som jeg
deler. Her var prosessen på et
godt spor, påpeker Marthe Styve
Holte.
GEIR STRAND
geir.strand@smp.no

Budsjettet er lagt
• Ingen hjelp fra Helse Midt

VEDTATT: Budsjettet for neste år er vedtatt. Vårt oppdrag er å drive innenfor de rammene vi har, sier styrele-
der i Helse Midt Marthe Styve Holte. FOTO: KNUT ARNE AARSET

SJEFEN: Helseminister Bent Høie
legger klare rammer for hvilke kutt
han godtar.

– Vi skal drive
helsetjenestene
i vår region
innenfor de
rammene som er
gitt
MARTHE STYVE HOLTE

– Den største utfordringen mot
ytringsfriheten i Norge kommer fra
stadig større «amerikanisering».
ARNSTEIN VADA Debatt side 6

• Administrasjonen i Helse
Møre og Romsdal har lagt
fram forslag til kutt i
størrelsesorden 160
millioner kroner.

• Helseminister Bent Høie
har gitt beskjed om at han
ikke aksepterer nedleggelser
av avdelinger for å spare
penger.

• Styreleder i Helse MR
etterlyser handlingsrom for
styret.

• Styreleder i Helse Midt
sier kuttene må på plass.

SYKEHUSSTRIDEN

LEDER

Vi har allerede hatt kaos på vinterføre en rekke steder som
følge av utenlandske vogntog som ikke har gode nok dekk
og god nok sjåførkompetanse for norske vinterveger. Nå
lover samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fortgang i tiltak
som skal bedre situasjonen. Dårlig skodde vogntog må stop-
pes på grensen, og langt flere vogntog må kontrolleres. Det
er foreslått å innføre et eget vinterførerkort som vogntog-
sjåfører må ha, også de utenlandske. Men kontrollene er vik-
tigst.

UTENLANDSKE VOGNTOG

Krav om bedre grensekontroll

VEKST OGSÅ NESTE ÅR

Medlemsbedriftene i NHO rapporterer at de ser mørkt
på norsk økonomi neste år. Høye norske kostnader gjør
at ordrer i stadig økende grad går til utlandet. Det gjel-
der også petroleumssektoren. NHO spår lavere vekst og
at ledigheten øker til fire prosent. De prognosemiljøene
som folk flest tror mest på; Finansdepartementet, Nor-
ges Bank og Statistisk sentralbyrå er ikke enig med
NHO, og spår at den økonomiske veksten i Fastlands-
Norge vil bli omtrent 0,5 prosentenheter høyere neste
år enn i år, og at ledigheten vil holde seg omtrent uen-
dret. Det betyr et nokså stramt arbeidsmarked. Sterk
vekst i Kina, og økende vekst både i USA og i mange
Eu-land tilsier heller ikke nevneverdig fall i oljeprisen.
Den planlagte aktiviteten både på norsk sokkel og på
andre lete- og utvin-
ningsområder i verden
gir heller ingen grunn til
å tro på svikt i markedet
for de bedriftene som
yter service til oljenærin-
gen.

Det høye norske kost-
nadsnivået og det faktum
at norsk verkstedsindus-
tri sliter i økende grad
med å konkurrere om
standardleveranser, bør avgjort bekymre. Til gjengjeld
har den norske krona falt så pass mye i verdi at det høye
norske kostnadsnivået er blitt mindre tyngende. En
lavere kronekurs får mye å si for norsk eksportindustri.

En viss oppbremsing har det nok vært, og NHO mener
en viktig årsak til det er at bankene har ført en noe
strammere utlånspraksis. Det er blitt vanskeligere å få
lån, og har kanskje bidratt til å dempe veksten. Det er
kanskje også et visst innslag av «fryktsparing» i norske
husholdninger nettopp på grunn av spådommene om
dårligere tider. Statistikken forteller at spareviljen nå er
den høyeste på nesten 20 år. Økt sparing gir lavere for-
bruk og det kan føre til økt ledighet. Det er derfor viktig
å hindre at den økonomiske pessimismen og tungsinnet
ikke får feste seg nå ved starten på julehandelen. Pilene
for neste år peker ikke nedover, men svakt oppover, og
det er ikke verst etter den ekstreme vekstperioden vi
har vært igjennom. For å gjenvinne ytterligere konkur-
ransekraft de nærmeste årene er det likevel viktig at
regjeringen lykkes med sine vekststimulerende tiltak,
og at vi gjennomfører lønnsoppgjør som styrker iste-
denfor svekker norsk konkurranseevne.

Ingen grunn til
pessimisme

De fremste
prognosema-
kerne spår
fortsatt vekst i
norsk økonomi


