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Synes du det er vanskelig å få effekt
med annonser på Facebook?
Vi hjelper deg i gang!

fusjon: - Mener ledelsen i dagens Mjøsen at de gjennomfører en god prosess og
sørger for en forankring og legitimitet som er et skogsamvirke verdig? 
Foto: Torbjørn Olsen

skogfusjon

Mjøsen skog
med «Tempo
gigante»
Som tidligere næringspolitisk rådgiver i Mjøsen Skog er jeg fortsatt interessert i andelslagets næringspolitiske agering. Som tidligere andelseier er jeg
skremt.
Noe av det jeg lærte gjennom årene i
Skogbrukets Hus – og i Skogeierforbundet – var betydningen av forankring og
involvering ved større næringspolitiske
vegvalg. Spørsmålet om fusjonering av
Mjøsen og Glommen er et slik vegvalg.
Styrelederen har sendt ut hva jeg vil kalle et ilbrev til andelseierne sine, med
fjorten dagers svarfrist. Jeg tillater meg
noen spørsmål:
1. Det anføres i nevnte andelseierbrev at
tempoet i forhandlingene ikke har gjort
det mulig å arrangere lokale andelseiermøter på fusjonssaken. Hvem har pålagt
dere et tempo som umuliggjør dette?
2. Det er innkalt til et høstmøte der lokallederne møter. Møtet skjer samme
dag som fjortendagersfristen går ut.
Noen lokallagsledere kunne sikkert
tenkt seg å innkalle til lokallagsmøte på
fusjonssaken selv om Mjøsen ikke har
lagt opp til dette. Dato for høstmøtet
regner jeg med har vært klart lenge.
Hvorfor involveres lokalleddet så tett
opp mot høstmøtet at slike lokale møter
vanskelig lar seg gjennomføre?
3. Den enkelte andelseier inviteres ifølge ilbrevet til å stille spørsmål eller kommentere til sin lokale leder. Ingen informasjon om eventuelle premisser for fu-

sjonsforhandlingene, hensikt, gevinstmuligheter, ulemper, kostnader, ansattes
situasjon
osv.
er
gitt.
Noen av oss var sterkt involvert i prosessen som gikk for ca. 20 år siden om samme spørsmål – en svært grundig og bred
prosess som endte med en avvist fusjon.
Jeg spør retorisk: Mener ledelsen i dagens Mjøsen at de gjennomfører en god
prosess og sørger for en forankring og
legitimitet som er et skogsamvirke verdig?
Einar Moe,
Øyer

Abortdebatt

Nei til tvang
Det er ingen menneskerett å bli født
som krøpling, sa forfatteren Finn Carling, da vi på tidlig 1990-tall drøftet fostervannsundersøkelser. Ingen kvinne
kan bli tvunget til å ta Abortus provoatus, det kan kun skje etter hennes vilje.
Og hun skal heller ikke tvinges til å gjennomføre fødsel, når hun selv mener det
ikke er til beste for barnet, hennes egen
kropp og familiens livssituasjon. Den
kan bare hun bedømme!
Tove Henny Lehre, Lillehammer
Kvinnepolitisk leder i Oppland SV

Offentlig ordskifte

Media-dvale
i Gausdal

takk til Sverre Karper for hans meget
gode og skarpe leserinnlegg, nå sist i GD
16.11.2018.
Som noen har lagt merke til, har undertegnede i flere innlegg i GD bedt om

www.tur.digital

svar på spørsmål om ulike disposisjoner
i Gausdal kommune i helse og omsorgssektoren, og det har hele tiden kommet
flere av samme art som Sverre Karper tar
opp.
Våre fremste ombudsmenn i bygda,
ordfører, varaordfører og rådmann, er
blitt oppfordret til å gi informasjon, slik
Sverre Karper ber om. Nå går det videre,
Fylkesmannen har så vidt jeg leser i GD
åpnet systemtilsyn etter klage fra brukere, der GD prisverdig tar saken og viser den fram.
Jeg skal ikke denne gangen dvele ved
kommuneøkonomi,
eiendomsskatt,
skoleutbygging, eldrebølgen, men rett
og slett bare spørre Ap og Sp om de er
fornøyd med sine ombudsmenn.
I GD kan vi i sak etter sak se at våre
ombudsmenn ikke er på banen. Med
den analyse vi ser av forgubbingen og
fraflytting, er det vel meget tvilsomt om
ny skole og fortetting av bebyggelse i
sentrum av Segalstad Bru er særlig
smart å bruke penger på.
Ser vi på utviklinga og nedgangen i
elevtall, står den videregående skole for
fall. Ser ikke våre ombudsmenn inn i
glasskula og leser statistikker, slik GD
sine journalister gjør når de holder sine
lesere oppdatert?
Når da den gamle helserådsordfører
og lege er synlig i spaltene, svarer vel
kommunen i det offentlige rom, selv om
hvermannsen ikke tas på alvor?
Arne H. Bakkestuen,
Gausdal

Sykehusdebatt

Faglige
vurderinger og
brukebehov
vektlegges ikke
I forslag til statsbudsjett for 2019 er
det lagt opp til en vekst på sykehusbudsjettene på 1,7 prosent. Dette vil ikke
dekke lønns- og prisstigningen. Den demografiske utviklingen, økningen i antall mennesker med psykiske lidelser,
flere og mer avanserte behandlingsformer og innfasing av nye medisiner gir
behov for en styrking, ikke svekkelse, av
spesialisthelsetjenestene.
Utfordringsbildet for pasienter og innbyggere i Oppland og Hedmark forverres ved at Sykehuset Innlandet på grunn
av budsjettoverskridelser nå må kutte i
tilbudet. Kombinasjonen av statsbudsjettet og den økonomiske situasjonen i
Sykehuset Innlandet vil ikke minst gå
utover de svakeste gruppene i samfunnet og de med lengst avstand til sykehus.
Det legges i statsbudsjettet opp til at
flere pasientoppgaver skal overføres til
kommunene, uten at vi kan se det følger
med midler til å finansiere mer behandling på kommunenivå. Kommunene

opplever at sykehusene skriver ut pasientene stadig raskere. Terskelen for tilgangen til spesialisthelsetjenester innen
psykisk helsevern øker. Dette gir økt
press på kommunene som ikke er rigget
for å gi nødvendig bistand til flere pasienter og mer komplekse diagnoser og
behandlingsformer.
Det fører til hyppigere reinnleggelser
med den unødvendige belastningen
dette medfører for pasientene. Dette er
dårlig bruk av helsetjenestenes samlede
ressurser. Pasientene opplever for ofte å
være kasteballer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Pasientfokuset svekkes i konkurranse
med økonomiske innsparinger og taudragning om hvor ansvaret for pasienten primært skal ligge.
I første omgang vil kommunene i
Gudbrandsdalen formidle en forventning om at Stortinget vedtar et statsbudsjett som gir sykehusene økonomisk
kompensasjon for lønns- og prisstigning
samt møter behovet for mer pasientbehandling.
En bærende forutsetning i Samhandlingsreformen har vært, og er, at tilbud i
spesialisthelsetjenesten ikke skal bygges ned før nødvendig kompetanse og
kapasitet er bygd opp i kommunehelsetjenesten. Dette stadfestes gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan (20162019), der det sies at det i påvente av utredning av hvordan kommunene i større
grad kan overta rehabiliteringsområdet
så skal ikke tilbudet i spesialisthelsetjenesten trappes ned.
Tempoet i omstillinga i sykehussektoren og overføringa av flere oppgaver og
mer behandling i kommunene må ha
pasienten i fokus. Innfasinga av de overordnede målsettingene i Samhandlingsreformen må være tilpasset oppbyggingen av nødvendig kompetanse og kapasitet i kommunene. Dette er ikke situasjonen nå.
Faglige vurderinger og brukernes
behov blir ikke vektlagt når prioriteringer blir gjort. I Innlandet blir kompetansemiljøer, som er opparbeidet gjennom
mange tiår, nedbygd med de prioriteringer SI nå blir tvunget til på grunn av den
økonomiske situasjonen. Det fører til
større ulikhet i behandlingstilbudet,
mellom pasienter og innad i opptaksområdet til helseforetakene. Tilbudet i
spesialisthelsetjenesten reduseres før
kommunene er klare til å påta seg mer
ansvar. Det må dessuten følge med finansiering når staten forventer at kommunene tar mer ansvar for pasientene.
Vi aksepterer ikke en slik utvikling for
våre felles helsetjenester, og forlanger
nå at Stortinget og regjeringen kommer
på banen og sikrer en faglig forsvarlig
utvikling av tjenestene innen Sykehuset
Innlandet sitt opptaksområde.
Brit Kramprud Lundgård,
ordfører (Ap) i Øyer og leder av
Gudbrandsdalstinget

