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Tidens Krav 
ønsker å 
rette seg 
etter regler 

for god presseskikk slik disse 
beskrives i Vær Varsom-
plakaten. Den som mener seg 
rammet av urettmessig medie- 
omtale, oppfordres til å ta kontakt 
med redaksjonen. Det er også mulig  
å reise klage for Pressens Faglige 
Utvalg: Telefon 22 40 50 44
E-post: pfu@presse.no
Post: Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo
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Styreleder Marthe 
Styve Holte i Helse 
Midt-Norge sier 
foretakene må for-
holde seg til bud-
sjettrammene.

HELSEKRONER
ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no 905 48 979

Både Helse Møre og 
Romsdal og Ambulanse 
Midt-Norge var langt 

unna å nå overskuddsmålene 
sin i !or. I 2014-budsjettet 
gjenstår det fortsatt å "nne 
dekning for 48 millioner kro-
ner i Møre og Romsdal, mens 
ambulanseforetaket skal spare 
25 millioner kroner. Begge 
foretakene har sagt mer eller 
mindre klart ifra om at 
2014-rammene er for knappe. 

Styve Holte gjorde imidlertid 
ikke mine til å ville "re på det 
forhøyede overskuddskravet 
for 2014 da hun stilte på en 

pressekonferanse i Stjørdal 
torsdag. I år skal det være 535 
millioner kroner igjen på bunn-
linja.

Skal risikovurderes
– Vi be"nner oss i februar, og 
rammene er gitt. I alle foreta-
kene foregår et aktivt arbeid 
for omstilling. Foreløpig tenker 
jeg at må #å tid til å arbeide 
med tiltak innenfor egne ram-
me, sa hun.

Hun ville ikke forskuttere de 
endelige sparetiltakene i am-
bulanseforetaket, men ga sig-
naler om sine forventninger til 
gjennomføringen.

– Det kan ikke utelukkes at 
det vil være fornuftig å gjøre 
endringer i forhold til plasse-
ring av ambulansestasjoner og 
biler, men i slike prosesser vil 
både sykehus og kommunene 
være viktige aktører, sa Styve 

Holte.
På spørsmål om det kunne 

bli aktuelt å reversere sparetil-
tak hvis senere ROS-analyser 
påviste uforsvarlighet, svarte 
hun:

– I Helse Midt-Norge er det 
slik at alle tiltak av denne ty-
pen skal ha sin risikovurde-
ring, og det forventer jeg også 
av ambulanseforetaket.

Øker overskuddskravet
Helse Midt-Norge ligger an til å 
#å et resultat på 325 millioner 
kroner for 2013. Det er 48 milli-
oner kroner svakere enn bud-
sjettert.

– Årsaken er at underliggen-
de drift og kostnadsnivå har 
vært for høyt, sa Styve Holte.

Hun understreket betydnin-
gen av at foretaksgruppen lyk-
kes med å sikre økonomisk bæ-
rekraft for å investere i nytt sy-
kehus for Nordmøre og Roms-
dal, psykisk helsevern i Sør-
Trøndelag og framtidsrettede 
IKT-systemer.

– God økonomistyring er en 
forutsetning for å kunne gi 
gode og trygge tjenester fram-
over, sa styrelederen.

Helse Midt-Norge må !nne dekning for 48 millioner kroner i Møre og Romsdal

Firer ikke på budsjettkravene
I alle foretake-
ne foregår det 
et aktivt arbeid 

for omstilling.
MARTHE STYVE HOLTE
Styreleder i Helse Midt-Norge

!

MELLOMFORNØYD: Surnadal-ordfører Mons Otnes.

Forslaget om å kutte i 
ambulansetilbudet for 
Surnadal og Sunndal ble 
utsatt av styret.

HANNE TØMMERVÅG TETLIE
hanne.tetlie@tk.no           971 70 336

Under budsjettoppfølgings-
møtet for styret i Ambulanse 
Midt-Norge ble tiltakspakken 
for kostnadsreduksjon tatt 
opp. Det ble tidligere kjent at 
det må spares inn om lag 25 
millioner kroner for å #å årets 
budsjett i balanse.

Tidens Krav skrev lørdag om 
en kampklar Mons Otnes. Ord-
føreren i Surnadal var til stede 
på møtet torsdag.

– Jeg skulle gjerne ønske at 

de avviste reduksjonen i det 
hele tatt, men realistisk var 
dette det beste vi kunne håpe 
på i dag, sier Otnes.

Styret utsatte saken fordi de 
ønsker en konsekvensanalyse 
før de tar avgjørelsen. Denne 

analysen skal gjøres i samar-
beid med de berørte kommu-
nene. Det samme gjelder Van-
ylven og Ulstein, som også sto i 
fare for å #å kutt i ambulansetil-
budet.

Forslag om ambulansekutt i 
Surnadal og Sunndal utsatt
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Helse Midt-Norge må !nne dekning for 48 millioner kroner i Møre og Romsdal

Firer ikke på budsjettkravene

STYRELEDER: Marthe Styve Holte sammen med Helse Midt-Norges toppsjef Trond Michael Andersen . 
 FOTO: HELSE MIDT-NORGE

Alle Høyre-politikerne 
stemte samlet imot forsla-
get fra SV om å si nei til 
utvidelse av reservasjons-
retten.

POLITIKK
BIRGITTE IVERSEN, NTB
redaksjonen@tk.no

SV og Ap oppfordret Høy-
re-representantene til å 
stemme etter sin sam-

vittighet i reservasjonssaken, 
men alle ble i folden.

– Det var ikke mitt prinsipa-
le standpunkt, men vi holder 
en avtale selv når den koster 
inderlig, sier Heidi Nordby 
Lunde (H).

Nordby Lunde er den enes-
te av Høyres stortingsrepre-
sentanter som har vært tyde-
lig på at hun ikke ønsker end-
ringer i reservasjonsreglene. 
Likevel valgte hun å stemme 
med sitt parti torsdag.

– Avtalen med Kristelig Fol-
keparti danner grunnlaget for 
regjeringen, og den ble inn-
gått før jeg gikk inn på Stor-
tinget. Da synes jeg det blir 
unaturlig at jeg skal gå inn og 
prøve å bryte den avtalen, 
sier Lunde til NTB.

Avviser partipisk
Stortinget behandlet torsdag 
et representantforslag fra SV 
om å si nei til utvidelse av re-
servasjonsretten. Forslaget 
kommer samtidig som regje-
ringen har sendt ut et forslag 
på høring om å gi legene en 

resverasjonsmuliget. Den sa-
ken skal behandles til høsten.

Lunde avviser at det har 
blitt brukt partipisk i saken, 
og sier den har vært lite de-
battert i stortingsgruppa.

– Hvor mange av Høyres re-
presentanter i tillegg til deg er 
det som ikke har regjeringens 
forslag som hovedstand-
punkt?

– Jeg tror det bare er meg. 
Resten av stortingsgruppa 
gikk jo enstemmig inn for av-
talen med KrF, sier Lunde, 
som kom inn på Stortinget på 
et senere tidspunkt som mø-
tende vara for forsvarsminis-
ter Ine Eriksen Søreide.

Nedstemt
SVs forslag ble stemt ned med 
61 mot 48 stemmer.

Helseminister Bent Høie 
(H) ble fra opposisjonen be-
skyldt for å stå for «en av de 
mest spektakulære 180-gra-
derne i nyere norsk politisk 
historie». Gjentatte ganger 
ble han konfrontert med tidli-
gere uttalelser hvor han har 
uttalt seg klart imot en reser-
vasjonsrett.

Han avviste at han har gjort 
helomvending, og understre-
ket at debatten nå dreier seg 
om en reservasjonsmulighet, 
mens den tidligere handlet 
om reservasjonsrett. 

– Debatten handler om å 
sette kvinnens rettigheter 
først, og deretter åpne for en 
mulighet for den enkelte fast-
lege. Høyre har alltid vært 
opptatt av å balansere hensy-
net til kvinners rettigheter 
opp mot legers mulighet til å 
ivareta sin samvittighet, re-
pliserte Høie.

Ingen utbrytere i 
reservasjonssaken

BESKYLDNINGER: Helseminister Bent Høie (H) avviste at partiet 
har gjort helomvending.  FOTO: TERJE PEDERSEN, ANB

Lavere oljeinntekter i "or
Norge tjente 22 milliarder kro-
ner mindre på olje og gass i !or 
sammenliknet med i 2012. Pris-
nedgang, nedgang i gassalg og 
høye investeringskostnader "år 
skylden.

Til sammen innbrakte sta-
tens egen olje og gass 124,8 
milliarder kroner i 2013 mot 
146,9 milliarder året før. Olje-
produksjonen gikk ned ni pro-
sent, mens gjennomsnittspris 

for olje var 647 kroner per fat, 
mot 657 kroner året før. Salg av 
gass gikk ned 13 prosent, og 
gassprisene var nær to prosent 
lavere enn i rekordåret 2012. 
Samlet førte dette til nedgang i 
inntektene, men også en tredje 
faktor spiller stor rolle:

– Den kraftige investerings-
økningen er en vesentlig del av 
forklaringen på den reduserte 
kontantstrømmen, sier Grethe 

K. Moen, administrerende di-
rektør i Petoro AS, som forval-
ter SDØE-porteføljen på vegne 
av staten.

Investeringene gikk opp 34 
prosent til 34,4 milliarder. 
Hensikten med investeringene 
er å #nne nye ressurser som 
kan $ate ut den forventede 
produksjonsnedgangen, særlig 
for olje.

 ANB/NTB

FOR FRAMTIDEN: Store investeringer på norsk sokkel har 
betydning for lavere inntekter i 2013. Draugen i Norskehavet hadde 
«Regalia» koblet til i forbindelse med utbygging i !or.  FOTO: SHELL


