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Klarer Helse Møre og 
Romsdal å drive så 
godt at de klarer å 
bære kostnadene med 
et nytt sjukehusbygg? 
Flere styremedlemmer 
i Helse Midt-Norge er 
urolig for det.
RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

STJØRDAL: Det lokale helsefor-
etaket i Møre og Romsdal følges 
med argusøyne fra styret i Helse 
Midt-Norge. Årsaka er at økono-
mien ikke er så god som Helse 
Midt krever. I fjor leverte Helse 
Møre og Romsdal et resultat som 
var 54 millioner kroner dårligere 
enn forventet.

– Helse Møre og Romsdal er i en 
situasjon der de ikke bidrar som 
avtalt til spleiselaget vi har blitt 
enig om. Helse Møre og Romsdal 
er ikke i en situasjon som gjør 
dem i stand til å bære store fram-
tidige investeringer. Vi 
må ha enda sterkere 
styring på økonomien i 
år enn i fjor, sa styre-
medlem Vigdis Harsvik 
i styremøtet torsdag.

Visshet om nysju-
kehuset. Overfor 
Romsdals Budstikke 
utdjupet hun bekym-
ringen:

– Vi ønsker så 
inderlig å få bygget det nye sjuke-
huset for Nordmøre og Romsdal i 
2018, uten forsinkelser. Da må 
Helse Møre og Romsdal ha en 
drift som gjør at de klarer å bære 
kostnadene med et nybygg. Nå vi 
stresser økonomstyringa så mye, 
er det fordi vi vi ha visshet om at 
ingen ting kommer i vegen for 
nysjukehuset, sier Vigdis Harsvik.

Økonomien i Helse Møre og 
Romsdal tok mye av oppmerk-
somheten til styret i Helse Midt. 
Flere styremedlemmer uttrykte 
uro over resultatene Møre og 
Romsdal leverer.

– På hvert styremøte i fjor 
bekymret vi oss om økonomien i 
Helse Møre og Romsdal. Vi må 
fi nne ut hva dette handler om. Er 
det motstand mot fi nansierings-
modellen? Eller er det ledelse? Vi 
må følge dette opp tettere, sa 
styremedlem Ellen Wøhni.

Styremedlem Paul Steinar Valle 
antydet at Helse Midt burde invi-
tere styrelederen og direktøren i 
Helse Møre og Romsdal for å stille 
krav, og høre hvordan de mottar 
kravene. 

Lokalstyret har ansvaret.
Dette utløste kommentarer fra 
andre styremedlemmer. Nest-
leder Ola H. Strand minnet om at 
det er styret og administrasjonen 
i hvert helseforetak som er 
ansvarlig for å levere resultater.

– Vi må på ingen måte blande 
oss inn i helseforetakenes styre-
arbeid, sa Ola H. Strand.

Han fi kk støtte fra styreleder 
Marthe Styve Holte:

– Vi skal ikke være et overstyre 
som kniper handlingsrommet de 
lokale helseforetakene har, sa 

styrelederen.

Må effektivisere 
mer. Adm. direktør 
Trond Michael 
Andersen understreket 
at Helse Møre og 
Romsdal er nødt til å 
effektivisere driften 
mer enn 1,1 prosent for 
å frigjøre penger til 
investeringer i bygg og 
utstyr.

Direktør for eierstyring i helse 
Midt, Torbjørg Vanvik, fortalte at 
det har vært en erkjennelse i 
Helse Møre og Romsdal at de har 
hatt for lite oppmerksomhet 
rettet mot den daglige driften av 
sjukehusa. 

– Nå jobbes det meget grundig 
og detaljert ned på den enkelte 
arbeidsprosess for å forbedre 
driften og ta ned kostnadene, sa 
Torbjørg Vanvik.

Styret i Helse Midt vedtok i 
styremøtet at Helse Møre og 
Romsdal skal gå med 67,2 milli-
oner kroner i overskudd i år

Trenger penger til nybygg
Helse Midt-styret urolig for økonomien i Helse Møre og Romsdal

Vil ha visshet om nysjukehuset: – Grunnen til at vi er så opptatt av økonomien i Helse Møre og Romsdal er at vi vil være sikker på at når nysjukehuset skal bygges, har Helse 
Møre og Romsdal penger til å tåle belastningen det er å få et nytt bygg, sier styremedlem Vigdis Harsvik (til høyre). Til venstre styremedlem Paul S. Valle.  
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STJØRDAL: Styret for Helse Midt-Norge har vedtatt 
hvilke resultater hvert enkelt helseforetak skal levere 
i 2014. Totalt skal konsernet Helse Midt-Norge gå 
med 534 millioner kroner i overskudd i år. Av dette 
overskuddet settes kun 14 millioner kroner av til 
framtidige investeringer. Overskuddskrav til Helse 
Møre og Romsdal: 67,2 millioner kroner. Overskudds-
krav St. Olavs Hospital: 137,5 millioner kroner. Helse 
Nord-Trøndelag: 48,1 millioner kroner. Regionfore-
taket: 282 millioner kroner.

Krav om overskudd 
i helseforetakene

STJØRDAL: Helse Møre og Romsdal har fått anledning til å 
investere 190 millioner kroner i år. Investeringene fordeler seg 
slik:
Medisinsk-teknisk utstyr i sjukehusa: 92,3 millioner kr.
Bygg og HMS-tiltak: 8,7 mill. kr.
Tiltak Molde sjukehus, særlig ventilasjon og brannforebyggende 
tiltak: 25 millioner kroner.
Egenkapital pensjonsinnskudd i KLP: 14 millioner kroner.
Sammenslåing av intensivavdelingene i Molde: 10 millioner 
kroner.
AMK-sentral ved Ålesund sjukehus: 40 millioner kroner.
Samlet investeringer i Helse Midt-Norge i år: 1,1 milliarder 
kroner. Av denne summen skal 288 millioner kroner investeres i 
St. Olavs Hospital.

Helseinvesteringer for 190 millioner

STJØRDAL: Når det skal oppnevnes nytt styre i Helse 
Møre og Romsdal, vil tallet på styremedlemmer bli 
redusert fra 11 til åtte. Av de åtte styremedlemmene 
får de ansatte tre styreplasser, mens fem styremed-
lemmer oppnevnes av Helse Midt-Norge.
Medlemmer av valgkomiteen er Marthe Styve Holte 
fra Møre og Romsdal, Tore Kristiansen fra Nord-Trøn-
delag og Ellen Wøhni fra Sør-Trøndelag. Nye styrer 
skal begynne sitt virke fra 1. mai.

Færre medlemmer i helsestyrene

Mannen i 20-åra skal også ha 
skjenket mindreårige og 
tilbudt penger for seksuell 
omgang med en av dem.

SIGRUN L. MEISINGSET

sigrun.meisingset@r-b.no

MOLDE: Ifølge politiet ble de kjent 
med saka i fjor høst. Mannen i 20 
åra fra Møre og Romsdal ble 
pågrepet av politiet 16. januar og 
framstilt for varetektsfengsling 
dagen etter.

Romsdal tingrett innvilget dette, 
og mannen sitter nå fengslet i fi re 
uker, to av dem med brev- og 
besøksforbud.

– Det var på bakgrunn av at han 
med skjellig grunn kan mistenkes 
for handlinger som kan gi fengsel 
i mer enn seks måneder. Vi fi kk 

Artist siktet for omgang med barn

   I STJØRDAL

Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no
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Trenger penger til nybygg

 – Grunnen til at vi er så opptatt av økonomien i Helse Møre og Romsdal er at vi vil være sikker på at når nysjukehuset skal bygges, har Helse 
Møre og Romsdal penger til å tåle belastningen det er å få et nytt bygg, sier styremedlem Vigdis Harsvik (til høyre). Til venstre styremedlem Paul S. Valle. FOTO: RICHARD NERGAARD

Artist siktet for omgang med barn

Disse jentene er så lei av 
kroppshysteri og uoppnåe-
lige idealer i reklame at de 
reiser til Oslo for å gjøre noe 
med det.

VERA HENRIKSEN
vera.henriksen@r-b.no

MOLDE: Klokka 14 i dag blir det 
avgjort hvem som vinner årets 
gullbarbie, som er Press (Redd 
Barna Ungdom) sin årlige 
kampanje mot aktører i rekla-
mebransjen. 

– I år er Hennes og Mauritz, 
Russedress og Bjørn Borg nomi-
nert, av forskjellige årsaker. 
Felles er at de fremmer et usunt 
syn på kropp, og som gjør at 
mange unge ikke føler seg gode 
nok, sier Synnøve Meisingset 
(16), nestleder i Press.

I morgen reiser hun til Oslo 
med 20 andre ungdommer fra 
Press Molde for å overlevere gull-
barbien sammen med rundt 80 
andre Press-medlemmer.

Størst lokallag. Vinneren av 
kampanjen blir offentliggjort kl. 
14. Deretter skjer overleveringen 

av dukken – som egentlig er en 
utstillingsdukke i full størrelse 
– til vinneren.

– Vi er veldig spent på hvem 
som vinner. Uansett tror jeg ikke 
akkurat at de blir stolte. Håpet er 
at de vil ta til kritikken. Vi har jo 
fått en del oppmerksomhet 
rundt kampanjen, sier Molde 
Press-leder Oda Erlandsen (16).

– Tror dere kampanjen vil 
føre til endringer?

– Nei. Det er jo heller ikke 
målet. Vi ønsker at ungdom skal 
bli mer kritiske til den reklamen 
og det budskapet de blir ekspo-
nert for. Vi ønsker også at retu-
sjert reklame skal bli merket, 
sier Erlandsen.

Med 170 medlemmer, hvorav 
20-30 aktive, leder hun Press' 
største lokallag.

– Hvorfor har lokallaget blitt 
så stort?

– Det tror jeg er litt tilfeldig. 
Men det finnes ingen lokallag av 
liknende organisasjoner, det kan 
ha noe å si, sier Synnøve Berg 
Meisingset, som var med på å 
starte lokallaget sommeren 
2012.

– Jeg tror vi har klart å skape 

gode aktiviteter, slik at det blir 
artig å engasjere seg. Og så er vi 
gode på verving. Vi skal faktisk 
holde foredrag om hvordan vi 
verver i Oslo, sier Oda Erlandsen.

Flest jenter. Press, som har 
rundt 1000 medlemmer på 
landsbasis, jobber med fire 
hovedtema: Barn på flukt, 
handel og fred, psykisk helse og 
demokrati og deltakelse.

– Vi har møter hver tredje uke. 
Og det er først og fremst jenter 
som engasjerer seg, sier Press-
lederen, og forteller at lokallaget 
har vært særlig opptatt av asyl-
barn.

– Det har vært alt fra å ta de 
med på dansing og fotball til 
holdnings- og kunnskapsarbeid.  
Og så har vi ulike nasjonale 
kampanjer, som gullbarbie.

– Vi har også engasjert oss i 
tema som våpenhandel og atom-
våpen, og vi har vært med på 
demonstrasjoner og aksjoner, 
sier Thea Mathilda Erlandsen 
(14).

Se også intervjuet side  16 - 
17.

Gullbarbie i kamp 
mot kroppspress

Til Oslo: Synnøve Meisingset (nestleder), Oda Erlandsen (leder) og Thea Mathilda Erlandsen 
(medieansvarlig) i Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, reiser til Oslo i dag. sammen 
med 80 andre unge skal de overrekke en gullbarbie til en aktør i motebransjen. 

FOTO: VERA HENRIKSEN

fengsle ham på grunn av faren for 
bevisforspillelse, sier politiad-
vokat Kristin Stokke til Romsdals 
Budstikke.

Kunne slette spor. Retten fant 
det sannsynlig at mannen kunne 
forsøke å slette elektroniske spor 
på internett eller påvirke vitner 
som skal avhøres.

At forsvareren pekte på at en 
fengsling kunne gjøre at han 
mistet artistoppdrag, tok ikke 
retten hensyn til.

Den innledende delen av etter-
forskningen avsluttes i disse 
dager, og en forlenget varetekts-
fengsling vil vurderes fortlø-
pende.

Erkjente lovbrudd. Siktelsen 
går på seksuell omgang med barn 

under 16 år, som har en øvre straf-
feramme på fem års fengsel.  

Mannen har overfor politiet 
erkjent seksuell omgang med tre 
mindreårige fornærmete, kjøp av 
alkohol til dem og å ha tilbydd 
penger i vederlag mot seksuell 
omgang til en av de fornærmete.

Sistnevnte er et brudd på straf-
felovens paragraf 203 om bruk av 
vederlag for å skaffe seg seksuell 
omgang eller handling med 
personer under 18 år. 

Dette kan straffes med bøter 
eller fengsel inntil to år.

Politiadvokaten kan på nåvæ-
rende tidspunkt si lite om saka, 
men bekrefter at lovbruddene 
skal ha skjedd i en romsdalskom-
mune, og at det er derfor saka 
etterforskes her.

OSLO: Resultater fra de nasjonale prøvene høsten 
2013 viser at det fremdeles er store forskjeller 
mellom fylkene. Hvis man ønsker de beste 
skoleprestasjonene lønner det seg å bo sentralt.

Elever i Oslo og Akershus ligger over lands-
gjennomsnittet på alle prøvene i engelsk, lesing 
og regning, viser statistikk fra Statistisk sentral-
byrå fra fjorårets nasjonale prøver på femte og 
åttende trinn.

Elever i Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag 
og Østfold befinner seg på de laveste mestrings-
nivåene.

Som flere år tidligere, finner SSB dermed en 
klar sammenheng mellom hvor elevene bor og 
hvor godt de presterer.

Sammenhengen med sentralt bosted blir mer 

nyansert når man også ser på foreldrenes 
utdanning. Barn av høyt utdannede foreldre 
oppnår de beste resultatene i alle fag i femte 
klasse, og de øker også forspranget fram til 
åttende klasse.

Statistikken viser at innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre oppnår gjennomsnittlig 
lavere resultater enn andre elever, med unntak 
av i engelsk på femte trinn. Forskjellen mellom 
elever med innvandrerbakgrunn og øvrige elever 
er størst i lesing.

I likhet med tidligere år gjør jentene det i 
gjennomsnitt bedre enn guttene på nasjonale 
prøver i lesing, men i regning presterer guttene 
bedre enn jentene.

NTB

Skoleprestasjoner avhenger av bosted


