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Fremskrittspartiet har hatt lands-
møte på Gardermoen i helga. Lands-
møtet har tydelig vist at det er 

forskjell på å være hissig opposisjonsparti og det å 
være ansvarlig regjeringspartner. Der det tidligere var 
utålmodige politikere som øynet mulighet for makt og 
posisjoner, finner vi i dag statsråder som må overbe-
vise sine viktigste støttespillere om at det tar tid å 
endre Norge.

TNS Gallup har hatt spørreundersøkelse på oppdrag 
fra TV 2. Den viser at sju av ti Frp-velgere mener Høyre 
har fått størst gjennomslag i Regjeringen. Kanskje ikke 
så rart så lenge Fremskrittspartiet kun fikk drøyt 16 
prosent av stemmene i 
forrige valg. Verre er det 
at en av tre Frp-velgere 
mener at partiet har liten 
innflytelse i Regjeringen.

Der Siv Jensen har 
kunnet tordne mot 
sittende regjeringer 
under tidligere lands-
møter, var det nå finansministeren som sto på taler-
stolen og fikk mer høflig enn heftig applaus. I likhet 
med SV i forrige regjeringskoalisjon opplever Frp nå at 
det ikke er så lett å få gjennom fanesaker sjøl om de får 
nøkler til departement. Ting tar tid. 

Frp-toppene vet dette. Utålmodigheten har vært en 
av styrkene i Fremskrittspartiet i opposisjon. Som 
regjeringsparti blir utålmodigheten en kime til 
frustrasjon for velgerne. 

Derfor er det viktig for partiet å finne noen enkelt-
saker som de kan holde velgerne lykkelige med. 
Segways – eller «ståhjulinger» – skal testes ut for 
ansatte på Gardermoen. Forslag om videre bruk er ute 
på høring. I helga kom bekreftelsen på at Regjeringen 
vil oppheve pokerforbudet. Samtidig jobber Frp med å 
fjerne alle hindringer for proffboksing i Norge.

Lakrispipene er det lenge siden vi har hørt noe om i 
den politiske debatten.

Den vanskelige 
utålmodigheten

Ansvarlig: Siv Jensen har gått fra hissig opposisjons-
politiker til finansminister.  FOTO: NTB SCANPIX

«Utålmodig-
heten er en 
kime til frus-
trasjon i Frp.»

LEDER

LILLEHAMMER: Politiet ber nå russen sjøl 
komme med opplysninger som kan bidra til 
oppklaring av en antatt grov voldtektssak på 
landstreffet på Lillehammer natt til søndag.
Helt konkret ber Gudbrandsdal politidistrikt 
blant annet om observasjoner av en Imsdal-
flaske, delvis fylt med hvitvin, som hadde 
drikketut og påskriften «Party Marty». 
Fornærmete skal ha hatt den med seg og 
etterlatt seg den i russebussen der gjeng-
voldtekten skal ha skjedd. NTB

Gjengvoldtekt på russetreff

Flere pasienter skulle 
behandles. Det var 
oppskriften Helse 
Møre og Romsdal 
mente skulle få orden 
på økonomien. Men 
pasientveksten lar 
vente på seg. 
RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Det nye styret for Helse 
Møre og Romsdal møtes med 
regnskapstall som forteller at 
mars ble enda en måned i rekka 
med svikt i regnskapet. 

Etter tre måneder av året ligger 
helseforetaket 27 millioner 
kroner bak kravet. I mars manglet 
det 7,9 millioner kroner på å nå 
budsjettmålet.

Mindre øyeblikkelig hjelp. 
Administrerende direktør Astrid 
Eidsvik forklarer i rapporten til 
styret hvorfor økonomien viser 

manko:
– Inntektene har sviktet. Det 

har vært mindre øyeblikkelig 
hjelp, færre pasienter og mindre 
elektiv virksomhet (planlagt akti-
vitet, red. anmerkning).

Svikten i inntekter utgjør rundt 
15 millioner kroner etter årets tre 
første måneder. 

Styret for Helse Møre og 
Romsdal vedtok at 2014 skulle 
ende med et overskudd på 67,2 
millioner kroner. Overskuddet 
var nødvendig fordi pengene 
skulle brukes til investeringer, 
medisinsk-teknisk utstyr, og til 
pensjonsinnskudd.

Overskuddet krymper. Direk-
tøren melder nå til styret at det 
sannsynligvis ikke blir større 
overskudd i år enn 4,1 millioner 
kroner. Det er 63 millioner kroner 
mindre enn styret har vedtatt og 
Helse Midt-Norge har sluttet seg 
til.

Helseforetaket startet året med 
87 millioner kroner som skulle 
spares, men som styret og 
ledelsen ikke hadde noen tiltak 

for hvordan man skulle klare. 
Denne summen er fordelt med 
cirka sju millioner kroner på hver 
måned. Fortsatt er det ikke vist 
tiltak som gir innsparinger på 
dette området 

– Helse Møre og Romsdal har 
ikke oppnådd budsjettert akti-
vitet i dei tre første månadene i år, 
men avviket mellom plan og reell 
aktivitet var lågare i mars enn for 
dei to første månadene.

Framleis er det svikt i øyeblik-
kelig-hjelp pasientar i Klinikk for 
medisin, samt at det er en relativt 
stor svikt i aktiviteten ved 
Klinikk for barn og unge, Klinikk 
for kirurgi Kristiansund og 
Klinikk for kirurgi Volda, skriver 
direktøren.  

Håp i høst. Ut fra rapporten 
som er sendt til styremedlem-
mene, arbeider Helse Møre og 
Romsdal med å øke inntektene, 
drive mer effektivt og på den 
måten få ned kostnadene. 
Direktør Eidsvik mener dette er 
et møysommelig arbeid som hun 
håper å se effekten av til høsten.  

Mangler 
pasienter
Sjukehusa skulle få flere – fikk færre

Mindre øyeblikkelig hjelp: Sjukehusa i Møre og Romsdal hadde etter tre måneder hatt 327 
færre pasienter på heldøgnsopphold enn beregnet. Svikt i inntektene fra pasientene er en 
av grunnene til at helseforetaket ikke får økonomien til å gå i hop, forklarer adm. direktør 
Astrid Eidsvik.  FOTO: RICHARD NERGAARD


