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Regjeringen foreslår at fra 1.
august skal også Marinejeger-
kommandoen (MJK) bistå
politiet i bekjempelsen av ter-
ror. Dette har fra før vært
ansvaret til Forsvarets spesi-
alkommando/Hærens jeger-
kommando (FSK). Disse 
styrkene beholder sine nå-
værende baser på Rena og i
Bergen og får en felles stabs-
ledelse i Oslo. Dette er et etter
mitt skjønn et steg mot et
tryggere Norge, med militære
anti-terrorstyrker både langs
kysten og i Østlandsområdet.
Forsvarssjef Harald Sunde
fikk det ikke som han ville
denne gangen.

Dessuten la regjeringen før
påske fram stortingsmelding-
en «Terrorberedskap» hvor
det går fram at politiets utryk-
ningsstyrker styrkes gjennom
økt grunnberedskap. Flere
politifolk skal øve mer på
skarpe oppdrag, og antall
politifolk som deltar i lokal
utrykningsenheter, økes fra
800 til 1200. 

I tillegg vil en høyere
øvingsfrekvens for alle 
Heimevernets styrker, høyne
beredskapen over hele landet.
Målet må være at alle hele HV
øves hvert år. Men dette må
Stortinget bevilge de nød-
vendige midlene til. En kan
ikke være fornøyd med en
øvingsprosent på rundt 50
prosent!

Nils Tore Gjerde, 
styremedlem Romsdal

forsvarsforening

Et tryggere
Norge

Kan en bil snakke? Jada, sånn
for eksempel:

– Sa du Skoda?
– Nei, jeg er skada! sa bilen.
– Hvor har du vondt da, lille

venn?
– Jeg har jækla ondt i det

ene bakhjulet, sa bilen.
– Kom fram hit til alteret og

legg deg ned på kne, så skal
jeg be for deg – i Jesu navn.

Bilen kjørte da lydløst fram
til alteret og la seg på kne.

– Vil du at jeg skal helbrede
bakhjulet ditt, da?

– Å ja! Kjære Gud! Det vil jeg
mer enn gjerne, sa bilen.

– Vær sikker! Bakhjulet ditt
skal bli helt frisk og fint, bare
du tror på Gud, da vil bak-
hjulet ditt bli som nytt! Bare
tro på Gud og Jesus og Den
hellige ånd, så vil alt bli bra!
Jeg har nemlig helbredet alle
slags biler. Til og med biler
som har hatt vondt i alle fire
hjulene. Bare snu deg litt
rundt her, og så kan du legge
deg på hjul. Og dermed raste
bilen ut av Kirkelandets kirke
i ei forrykende fart. Men fort-
satt finnes det noen som går
rundt og tror at ikke jeg kan
helbrede en bil. Det kan jeg!
Garantert!

Einar Kr. Pettersen

Om å helbrede
en bil
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FILOSOF
– Noe ganger må du invol-
vere deg i andres liv for å
forstå hva som mangler i
ditt eget. Vismannen.

POLITIVIRUS
– Leste artikkelen din om

politiviruset. Har fjernet
dette viruset med et pro-
gram som heter kaspersky
rescue disk. Last ned iso fil
fra kaspersky web side og
brenn det til en cd/dvd. Cd
blir bootable og kjører et
virituelt OS. Oppdater
virusdefinisjoner og kjør en
scan på pc. Pc-en jeg
fjernet dette fra virker helt

fint etterpå.

UTE AV CUPEN
– Ute av Cupen er like
greit. Dette ble et slit i
storm og regn. Det samme
skjedde tidlig i fjor, og vi
kunne konsentrere oss om
serien. Stå på KBK!

GRØNNE ALGER
– Bassengene i svømme-

hallen er skitne og uhygi-
eniske. Om man tar seg en
dukkert i idrettsbassenget
ser man ofte grønne alger
som dekker bunnen. 

SLUM
– Til Kristiansund kom-
mune: Må det se så stygt
ut i Helsings gate? U-
brukte brakker og annet
søppel har i et års tid stått
gata til å se ut som en
slum. Er det lov til å ta seg
til rette slik? Nå går det for-
håpentlig mot vår og lysere
tider, kan vi ikke fiffe litt
opp i byen vår? Mvh.
Roald.

FORKASTELIG
– En kan lure på hva slags
folk som sitter og bestem-

mer når en rullestolav-
hengig mann ikke får til-
latelse til å ha rullestol-
rampe ut fra huset han bor
i, når grunnen er så lite

god. Det må da være
mulig å tilrettelegge for at
en skal få bo hjemme.
Snakk om mangel på for-
ståelse. Forkastelig!

Vi hører ofte Høyre-politikere
snakke om behovet for mer
fleksibilitet i norsk arbeidsliv,
og at det skal lønne seg å jobbe.
Begge deler høres i utgangs-
punktet fornuftig ut. Spørsmå-
let er bare hva de faktisk mener
med det. 

Høyre sier i sitt utkast til par-
tiprogram at fleksibilitet er et
gode for mange arbeidstakere,
fordi det gir større mulighet til
å kombinere arbeid, familie og
fritid. Det er vi helt enige i.
Spørsmålet er hva Høyre egent-
lig vil endre? For når de skal
konkretisere, bruker de ord
som myke opp, gjennomgå og gi
mulighet til. Dette har er-
faringsmessig lett for å være
forslag som vil tjene arbeids-
givere mer enn de ansatte. 

Lederne mener hovedtrek-
kene i den norske arbeids-

miljøloven må forsvares. Sam-
tidig kan vi gjerne diskutere
enkelte justeringer av loven,
både med dagens regjering og
med de borgerlige partiene.
Men vi har en klar forutsetning
om at det handler om justering-
er og ikke endringer av hoved-
trekkene i den loven som gjør
norsk arbeidsliv til et av de
best fungerende. 

Når Høyre sist satt i regjering
gikk de inn for dramatiske
endringer i arbeidsmiljøloven.
Dette ville betydd flere midler-
tidige stillinger, mer og dår-
ligere betalt overtid og dårli-
gere stillingsvern. Nå vil de 
gjøre reglene for overtid mer
fleksibel, gjennomgå reglene
for søndags-, helligdags- og
nattarbeid, gjøre det lettere
med midlertidige ansettelser og
«myke opp» adgangen til å

ansette arbeidstakere på åre-
mål.

Et annet område der det er
grunn til å spørre hva Høyre
egentlig vil, er rettighetene til
arbeidsledige. I programut-
kastet heter det at de vil gå
gjennom dagens velferdsord-
ninger for å sikre at det lønner
seg å jobbe. Det høres fint ut,
men vi husker hva de gjorde
sist de satt i regjering. Da 
gjorde Høyre endringer i
reglene for arbeidsledige, som
gjorde at en person som ble
arbeidsledig mistet 20.000 
kroner i året fordi de mistet ret-
ten til feriepenger. 

I Sverige har vi sett at Høyres
søsterparti, med begrunnelsen
om at det skal lønne seg å job-
be, har innført det de kaller
«jobbskatteavdrag». Dette går
ut på at alle som er i jobb får

opp til 1825 kroner per måned i
skattefradrag. Blir du arbeids-
ledig, mister du retten til fra-
drag og får dermed en skatte-
økning på nær 22.000 kroner, i
tillegg til at du mister inntekt.
Høyre bør gi et tydelig svar på
om de har tenkt noe lignende,
og i god tid før valget. 

Særlig Torbjørn Røe Isaksen
har i den siste tiden profilert
Høyre med en ny arbeidslivs-
politikk. Spørsmålet er dels
som han får gjennomslag og
dels hva han egentlig mener.
Hva legger egentlig Høyre og
Røe Isaksen i begreper som
fleksibilitet, «myke opp» og at
det skal «lønne seg å jobbe»? 

Jan Olav Brekke, 
forbundsleder, Lederne

En gang for lenge siden gikk
«Folkehelsa» ut i media og
advarte mot ubeskyttet sex
med afrikanere, fordi det i Afri-
ka florerte hiv-sykdommer på
den tid. Det utløste en unorsk
demonstrasjon i Oslo. Som van-
lig tålte ikke utlendingene en
slik meddelelse fra den norske
«Folkehelsa». Og siden har den
vært taus om smittsomme
overførbare utenlandske syk-
dommer. 

Det er mye som henger sam-
men med folks helse. Ikke bare
hva vi putter i munnen, men
like mye det vi avleverer som
kroppslig avfall. Derfor er det i
Norge gjennomført et sinnrikt
kloakksystem for menneske-
lige ekskrementer. Og vi har i
vårt lovverk også paragrafer
som har folks helse i mente. 

Men det er det kommet store
grupper mennesker fra andre
land som driter i. I mange år
har Norges hovedstad vært 
plaget med dette problemet,
uten at helseministeren har
grepet inn. Arbeiderpartiet har
skjøvet problemet over på jus-
tisministeren, som igjen har
skjøvet problemet over på kom-
munene. Men så er det den
haken ved Oslo at den er først

og fremst hovedstad, dernest
eget fylke og så har den også
rollen som kommune for de
som bor der fast. 

Alt dette har Ap visst om i
hele den snart 8-årige periode
de har regjert sammen med SV
og Senterpartiet. Men de tre
partier har ingenting gjort for å
løse hovedstadens problemer
med sigøynerne fra Romania.
Som gjør fra seg hvor som helst
i naturen, slik at man kan risi-
kere å traske i mannskit i alle
parker i hovedstaden i Norge. 

Store økonomiske midler er
gitt til Romania slik at landet
selv skulle kunne gi sigøynerne
bedre kår i hjemlandet. Norge
var også med blant giverne som
lovte årlige summer til denne
hjelpen. Er det kanskje på tide
å etterlyse omfanget av de
bedrede forhold som er si-
gøynerne til del i Romania?
Eller er korrupsjonen like
utbredt der som i Afghanistan?
Pøser Norge ut millioner også i
Romania og får mannskit over
alle byer i Norge tilbake?

Så helseministerens arbeid
må ikke bare begrense seg til
maten vi spiser, skjønt det er
prisverdig at helseministeren
engasjerer seg i den siden av

vår helse også. Det er bare det
at det er så pussig at det enga-
sjementet sammenfaller med at
det bare er fem måneder til
stortingsvalget. 

Jeg håper at helseministerens
kreativitet også strekker til for
å undersøke hvor næringsrik
middagsmaten på sykehjem-
mene er i dag. Hvor næringsrik
er egentlig oppvarmet middags-
mat? Og etter hva jeg er fortalt
så er det bare oppvarmet mat i
sykehjemmene i dag. 

I min tid som hjelpepleier i
sykehjem fikk pasientene vel-
smakende, nylaget mat hver
dag. Personalet kjøpte seg også
middag i kantina fra tid til
annen, så slik vet jeg at maten
var velsmakende. Så sørg for å
ta prøver av den oppvarmede
maten når den kommer ut av
mikroovnen. 

Jeg er selv over 80 år og kjen-
ner på kroppen betydningen av
næringsrik tilførsel til musku-
laturen. Og det tror jeg at alle
geriatere vil gi meg rett i. Det er
geriatere det er manko av i
sykehjemmene, helseminister
Støre!

Reidun J. Husby
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... til pelsdyroppdrett i fylket
vårt. 

Det er det etiske lavmål. Vi vil
ikke ha en slik respektløs
behandling av dyr i fylket vårt.
Det tilhører fortiden. Frem-
tiden er kunnskapsrik med
respekt for dyr og mennesker
og et samspill med naturen, i
den inngår også dyr og men-
nesker. Pelsdyroppdrett er en
skamfull historiefortelling vi
må legge bak oss.

Det politiske miljøet er i ferd
med å snu og pelsmotstanderne
er i ferd med å farge det poli-
tiske landskapet. De kommer
til å bli en betydelig stemme i
fremtiden. En fremtid uten
dyremishandling. Etter å ha
vunnet kampen vil vi rette
fokuset mot dyremishandling
og den elendige håndtering av
dyr i norsk matproduksjon.
Dyrevernere har blitt en robust
stemme i det politiske land-
skapet.

Godt valg!
Velger, Møre og Romsdal

Nei, nei,
nei og

atter nei

Folkehelsa

Hva mener Høyre – egentlig?

ROS TIL JORDAHL
– Dagens rose fortjener Viggo Jor-
dahl. Han hadde som politiker mot til
å si hva han mener. Som politiker har han valgt å set-
te seg inn i saken og lese dokumentasjon. Og uttalt
seg deretter. Ser virkelig opp til deg som medmen-
neske og politiker. Mvh I. Svendsvik.

DEL GLEDENE
Hverdagen består heldigvis av massevis å
glede seg over. Det kan være alt fra at sola
skinner til en ekstra hyggelig butikkmedarbei-
der. Del dine små og store gleder med alle
våre lesere. Den største lykken man kan
ha, er jo å gjøre andre glad.
Tore Dyrnes, sjefredaktør

Noen timer tidligere har professor
Arild Hervik og forskningsleder
Oddmund Oterhals i Møreforsk-
ning lagt fram sine framtidsut-
sikter for oljenæringen i Kristian-
sund. Antall ingeniører skal de
neste sju årene vokse med 460, fra
396 i 2012 til 853 i 2020. Antall fag-
teknikere og personer med fagbrev
skal øke med 650, fra 703 i 2012 til
1.355 i 2020. 

Til sammen utgjør dette 200 nye
stillinger i året. I tillegg kommer
naturlig avgang som skal erstattes,
og behov for flere i næringer som
indirekte har ansatte gjennom
ringvirkninger fra oljenæringen.

TIRSDAG er det 40 år siden de tre
olje-musketerer Asbjørn Jordahl,
Wilhelm Dall og Otto Dyb kom
hjem etter å ha deltatt på oljemes-
sen Offshore Technology Confe-
rence i Houston. Med seg hadde de
blant annet ei trekasse som viste
dybdeforhold og geologiske forma-
sjoner under havbunnen på Halt-
enbanken. Modellen var laget av
professor Christoffer Oftedahl ved
NTH og befinner seg i dag på Petro-
senteret på Storkaia.

På reisen over Atlanterhavet har
de også med seg Kristiansunds
generalplan. Her er arealene til
baseområdet i Vikan markert. Det
samme er flyplassen, Løkkemyra,
nærheten til storhavet og indre
havn. 

– Vi kan i ettertid vurdere inn-
satsen i Houston som meget god.
For det første var montasjene
svært realistiske og konkrete med
kart og modeller. Det baseområdet
som vises fra Vikan, ligner mis-
tenkelig på fremveksten de neste 30
år. I tillegg peker Kristiansunds tre
oljefolk på Haltenbanken, der felt
som Heidrun, Draugen, Åsgard og
Njord senere ble etablert, skriver
Helge Hegerberg i boka «Et stille

diplomati».

NORSK OLJEPOLITIKK er preget
av å legge stein på stein. I oktober
1962 søkte det amerikanske sel-
skapet Phillips Petroleum norske
myndigheter om tillatelse til olje-
leting i Nordsjøen. Tilbudet var på
160.000 dollar i måneden og ble sett
på som et forsøk på å få eksklusive
rettigheter på hele den norske sok-
kelen. Det sa heldigvis regjeringen
nei til.

Neste milepæl kom i mai 1963 da
Gerhardsen-regjeringen prokla-
merte norsk suverenitet over kon-
tinentalsokkelen. I mars 1965 ble
det inngått avtaler med Danmark
og Storbritannia om deling av sok-
kelen etter midtlinjeprinsippet, og
13. april 1965 ble første konsesjons-
runde delt ut.

Sommeren 1966 ble den første
letebrønnen boret, men det var
først 23. desember 1969 Norge tok
skrittet inn i oljealderen. Da fant
«Ocean Viking» Ekofisk for Phil-
lips Petroleum.

I 1980 ÅPNES det for oljevirksom-
het nord for 62 breddegrad. Saga
borer med «Byfjord Dolphin» som
markerte starten på oljealderen da
den kom til Kristiansund mandag
26. 1980 og ankret opp utenfor Stor-
vik i Dalasundet, en dag før den
offisielle åpningen av Vestbase.

Det første funnet gjøres 6. juni
1981 med riggen «West Venture».
27. juli tre år senere finner Shell
Draugen. 12. august 1992 flytter de
inn på Råket, og 19. oktober 1993
tappes den første oljen nord for
Stad.

ANNE-MARI FLATSET er der fort-
satt. Ekteparet som har bosatt seg
på Frei sammen med barna sine,
forteller at det var mulighetene for
en jobb i oljen som lokket de til
Kristiansund. De voksne trives,
barna trives. De planlegger å være
her i mange år.

Ringvirkningsanalysen som Her-
vik og Oterhals la fram, viser at det
nå er 2.600 årsverk knyttet til

bedrifter i Averøy og Kristiansund
med betydelig petroleumsbasert
aktivitet. 2.240 av disse bor lokalt. I
tillegg kommer 1.700 årsverk indi-
rekte sysselsatt gjennom ringvirk-
ninger.

I to kommuner som til sammen
har 29.800 innbyggere og 14.000 
sysselsatte, er 4.300 årsverk knyttet
til oljeindustrien. Men det skal alt-
så bli flere. Betydelig flere.

– DET VAR ikke mange som hadde
troa i 1973 da de tre dro til Houston,
minnes kollega Åge Olsen. Han tok
bildet av de tre på vei opp flytrap-
pa. Tittelen handler om vinter og
vær, ikke olje og gass.

Olsen har ikke tatt vare på fil-
men. Han trodde ikke bildet ville
være noe for historiebøkene.

– Det var nok mange som ristet på
hodet av det å bruke penger på en
slik tur, sier Åge i dag.

Å TAKLE MOTGANG er en ting, å
takle suksess noe annet. Rekrut-
tering av ingeniører og fagfolk vil
finne sin løsning, men det vil kreve
nye tiltak. 

For det første må vi få på plass en
ingeniørutdanning i Kristiansund,
gjerne rettet mot subsea. For det
andre må vi utvide Kristiansunds-
regionen til å omfatte mye mer enn
Averøy og Kristiansund. Det må
etableres et felles bo- og arbeids-
marked som innbefatter hele Nord-
møre. I tillegg må vi koble oss på
ingeniør-miljøet både i Molde og på
Sunnmøre.

Vi har noe å leve av. Da må vi
også ha noe å leve for. Det betyr
utvikling av et rikt kulturtilbud,
gode skoler og barnehager, urbani-
sering og mangfold.

TIRSDAG var 60-70 surnadalinger
samlet for å diskutere tre mulige
framtidsbilder for sin kommune:
CulTech Valley, en høyteknologisk
framtid basert på import av kompe-
tanse, Trollheimen kommune med
Surnadal som et regionalt tyngde-
punkt og Offshore-Surnadal.

Ingen konklusjoner er trukket.
Til høsten venter nye folkemøter. I
mens venter Nordmøre på bedre
veier, fergefri forbindelse over 
Halsafjorden og Todalsfjorden,
Møreaksen og ingeniørutdanning i
Kristiansund.

God helg, Nordmøre.

GRUNNLAGT 1906
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For det første må vi få på plass en ingeniørutdanning i Kris-
tiansund, gjerne rettet mot subsea. For det andre må vi utvi-
de Kristiansund-regionen til å omfatte mye mer enn Averøy
og Kristiansund. TORE DYRNES
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Til Houston: 25. april var det 40 år siden Asbjørn Jordahl (fra venstre), Wilhelm Dall og Otto Dyb reiste til
oljemesse i Houston. FOTO: ÅGE OLSEN

Ikke bare flaks ...
Det er mandag ettermid-
dag. Jeg sitter i bilen på
vei fra Kristiansund til
Oppdal. Kollega Anne-
Mari Flatset i NRK Møre
og Romsdal intervjuer et
ungt par som har flyttet
fra Bærum til Kristian-
sund.
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� � Utad anses spørsmålet om hvem som skal
etterfølge Roar Flåthen som det viktigste under
den pågående LO-kongressen. Begge nestleder-
ne, Tor-Arne Solbakken og Gerd Kristiansen,
har sagt seg interessert i å overta. Han kommer
opprinnelig fra det største forbundet i stats-
sektoren, Norsk Tjenestemannslag (NTL),
mens hun har bakgrunn fra det mektige Fag-
forbundet. Flere av de største forbundene, som
Fellesforbundet i privat sektor, holder kortene
tett til brystet. Politisk er det i praksis ingen
forskjell på dagens to nestledere i LO. Men de
forskjellig i stil og arbeidsform.

� � Bare to dager før de 315 kongressrepre-
sentantene skal velge én av dem, er det fortsatt
er uklart hvem av dem som vil overta en av de
mektigste rollene i vårt samfunn. I kulissene
går det hardnakkede rykter om tautrekking og
hestehandel om framtidige posisjoner i LO. 

� � Fellesforbundets leder Arve Bakke forsik-
rer om at noe sånt ikke er tilfelle. Men både han
og sjefen i Fagforbundet, Jan Davidsen, har
gode grunner til å tenke framover mot LO-kon-
gressen i 2017. På grunn av alder kan verken
Solbakken eller Kristiansen bekle toppvervet i
fagbevegelsen i mer enn én fireårsperiode. Da
gjelder det å få manøvrert nye kandidater inn i
rette posisjoner nå, slik at de kan klatre opp på
LO-tronen neste gang. Det er grunnen til at
både Davidsen, Bakke og flere andre har nok
tanker om hvilke personer skal inn i LOs
ledelse.

� � Men faktisk står fagbevegelsen overfor
viktigere veivalg enn kampen om posisjoner på
årets kongress. Et viktig politisk spørsmål er
norsk EØS-tilknytning. Motstanden mot EØS-
avtalen i fagbevegelsen er drevet fram av 
venstresiden, som de siste årene ikke har fun-
net få andre ting å samle seg om enn spørsmål
knyttet til Norges forhold til EU. Årets framstøt
kommer til å falle i fisk når kongressen får det
til avstemning.

� � I tillegg til fagforbundene, har LOs egne
lokalledd fått betydelige posisjoner i dagens
fagbevegelse. På mange steder har de utviklet
seg til å bli utgangspunkt for organisert og
aktiv opposisjon mot LOs linje. Seinest så vi det
i årets 1. mai-feiring, der lokale LO-paroler i
flere spørsmål ga stikk motsatt budskap enn
det organisasjonen står for. I flere fagforbund
er det mange sentrale som irriterer seg over
dette. 

� � Arve Bakke fra Fellesforbundet ønsker å
begrense de lokale LO-avdelingenes makt og
posisjon. Hans standpunkt er riktignok ikke
politisk begrunnet. Han mener LO-avdelingene
fungerer dårlig og opererer parallelt med for-
bundene. Følger kongressen Bakke i dette
spørsmålet, blir effekten at venstresidens platt-
form i fagbevegelsen innskrenkes.

� � Ett veivalg er imidlertid de som nå sitter
samlet i Folkets Hus i Oslo helt enige om. De vil
ha en ny rødgrønn regjering med Jens Stolten-
berg som statsminister. På tross av million-
bevilgninger og sterkt engasjement fram mot
valget, blir trolig dette den mest krevende
saken for LO å få gjennomslag for.

LO velger vei


