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NORDMØRE

Nordmøringene vil til Trønde-
lag. Ønsket oppstår mens
sjukehussaken koker. Å
handle i affekt er ikke nød-
vendigvis det smarteste en
gjør.

Ei gruppe næringslivstopper
stiller med penger og har hyret
inn nylig avgått First House-
topp og mangeårig rådgiver til
Jens Stoltenbergs, Jan Erik Lar-
sen, for å finne vegen ut av Møre
og inn i Trøndelag.

Det er vanskelig å få øye på
hva nordmøringene har å tjene
på det. Det ser mer ut som et
velrettet spark mot Molde, enn
en nøye overveid strategi. Hva
de ønsker oppnå synes mildt
sagt uklart.

Nordmøres problem er at
endringer av fylkesgrensene
ikke står på dagsorden. Skulle
Nordmøre gå til Trøndelag, som
det sikkert er mulig teknisk å få
til, så vil neste spørsmål bli om
Sunnmøre og Romsdal skal gå til
Sogn og Fjordane. Er svaret på
det ja, har Nordmøre mer eller
mindre utilsiktet starta en ny
regioninndeling her i landet.
Det tror vi ikke skjer.

Den andre debatten som nå
går er om hele Nordmøre skal
bli en kommune. Det står de
langt på vei fritt til å bestemme

selv. Det er en fullt mulig løs-
ning om alle kommunene
ønsker det. Om det er stemning
for det når støvet har lagt seg
etter oppgjøret om sykehuset,
gjenstår å se.

Det som er sikkert er at sjuke-
hussaken har fått begeret til å
renne over for vanligvis sindige
nordmøringer. De har følt seg
som lillebror i fylket, og plasse-
ringen av et nytt fellessjukehus
på Hjelset ble på mange måter
en bekreftelse på det.

Taper til Molde. Det er fullt
mulig å skjønne reaksjonene.
Kristiansund er byen i fylket
med færrest offentlige arbeids-
plasser, de har ikke egen høg-
skole og snart har de heller ikke
eget sjukehus. Kontrasten til
Molde, som i folketall er
omtrent på samme størrelse, er
mildt sagt stor på alle disse fel-
tene.

Kristiansund er industri- og
fiskeribyen som har måtte se at
egne skipsverft gikk over ende
og at hegemoniet for den lønn-
somme klippfiskeksporten hav-
net i Ålesund. Byen var langt
nede på 1990-tallet, før en fikk
bygget opp en betydelig base-
virksomhet for oljevirksomhe-
ten i Norskehavet.

Men oljebasen har ikke løst
alle byens problemer. Et av dem
er at Kristiansund sliter med
folketallsutviklingen. Mens
befolkningen i Norge øker kraf-
tig og folk flytter inn til byene,
står Kristiansund mer eller min-
dre på stedet hvil. Mangelen på
offentlige arbeidsplasser kan
være en av forklaringen på det.

Disse grunnleggende utfor-
dringene har vi vanskelig for å
se at en fusjon med Trøndelag
løser.

Sjukehussaken er etter alle
solemerker tapt. Som svar på
det bør Kristiansund-politikere
snarest starte arbeidet med
utformingen av et distriktsme-
disinsk senter i byen. Det er slett
ikke utenkelig at et slik senter
kan komme til å erstatte svært
mange av de 600 arbeidsplas-
sene som nå er tilknytte sjuke-
huset.

Drahjelp. Så må et samla fylke gi
Kristiansund drahjelp for å
sikre byen flere offentlige
arbeidsplasser. Det bør slett
ikke være noen umulig oppgave.

For noen år siden ble Kystdi-
rektoratet flytta fra Oslo til Åle-
sund. den gang var
Ålesund-politikerne kjapt på
ballen og gjorde de riktige gre-
pene.

Det finnes en rekke offentlige
institusjoner i Oslo som kan flyt-
tes ut. Dessuten etableres det
stadig ny offentlig virksomhet
som det bør være fullt mulig å
legge til Kristiansund. Vi tror
Jan Erik Larsen vil gjøre større
nytte for seg ved å benytte kon-
taktene han har i Oslo, enn å
drikke kaffe med fylkesordfører
Tore O. Sandvig Trondheim.

Lillebror i harnisk

TAPER: Kristiansund er byen i fylket med færrest offentlige arbeidsplasser, ikke egen høgskole og snart heller
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KOMMENTAR

– Det ser mer ut
som et velrettet
spark mot Molde,
enn en nøye
overveid strategi

LEDER

Det blir oppfattet som en regel i de fleste partier at det er
landsmøtet som er det øverste organet i partiet, og at det
program som landsmøtet vedtar er gyldig i fire år. Så skjer
det at et flertall i stortingsgruppa i Senterpartiet vedtar at et
nasjonalt tiggerforbud ikke lenger skal være partiets poli-
tikk. Klare landsmøtevedtak og programformuleringer ble
forkastet. I de gamle partiene, Høyre og Venstre, kunne nok
slikt skje før, men neppe nå lenger. Det er historisk.

KUVENDING

Sp-gruppa snudde partiprogrammet

ASYLBARNA

Justisminister Anders Anundsen (Frp) greide seg bruk-
bart i høringen om asylbarna, og det er vanskelig å se at
det i denne saken er grunnlag for et mistillitsforslag.
Kritikk har han fått og det kommer han også til å få, men
det er neppe nok substans i saka til å felle en statsråd.
Det vil også overraske om statsminister Erna Solberg
bytter ut Anundsen akkurat nå. Han har hatt noen trø-
blete saker som kunne ha vært løst bedre, men har ellers
vært en brukbar fagstatsråd.

Asylavtalen som regjeringspartiene inngikk med støt-
tepartiene KrF og Venstre, innebærer at hensynet til
barnas beste skal tillegges større vekt når søknader om
opphold skal vurderes. Det gjelder spesielt asylbarn som
har vært lenger enn to år i Norge. Signalet om dette
sendte Justisdeparte-
mentet til Politidirekto-
ratet (POD), men
videreformidlingen til
Politiets utlendingsenhet
(PU) var mangelfull, og
det resulterte i at lenge-
værende barn ikke ble
skjermet spesielt.

7.200 asylsøkere med
avslag ble sendt ut av lan-
det i fjor. 40 prosent av
disse var kriminelle, 9 prosent var mindreårige og rundt
1 prosent av de utsendte hadde vært i landet over fire år.
Særlig i september var det mange barn som ble sendt ut,
og justisministeren forklarte det med at det ble åpnet
for retur til både Afghanistan og Nigeria. Alle barnefa-
milier som ble utsendt, hadde fått avslag og utvisnings-
vedtak. Både Anundsen og sjefen for POD, Reidar
Humlegård, mente det var i samsvar med regelverket å
sende dem ut. Lengeværende barn har ikke blitt priori-
tert framfor barn generelt, og det er vel ikke helt i sam-
svar med avtalen med KrF og Venstre. Manglende
rapportering fra POD og nedover til PU om politikkend-
ring forklarer mye av dette, men Anundsen presiserer
at han har ansvaret for alt som skjer i underliggende
etater. Humlegård hevdet at til tross for manglende
beskjed til PU, viste det seg likevel at PU førte en prak-
sis i samsvar med avtalen mellom regjeringen og støt-
tepartiene. Det stemmer vel ikke helt med at PU-sjef
Kristin Kvigne sa at lengden på barnas opphold i Norge
ikke har vært avgjørende, men muligheten til å få sendt
dem ut. Justisminister Anundsen har opplagt en opp-
dragergjerning å gjøre nedover i sitt system, og kritikk
vil han få i Stortinget, men neppe mistillit.

Anundsen sitter,
men ikke godt

– Justisminister
Anundsen har
beklaget flere
ganger, og slip-
per nok mistillit


