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 Åse Brandvold | Emilie Ekeberg | Pål Hellesnes  

Anne Kari Hinna | Simen Tallaksen   
Frida Holsten Gullestad | Jo Skårderud (Trondheim)

Ole Magnus Rapp (Tromsø)

IT-SAKEN: Styreleder Thomas Bagley i Sykehuspartner trekker seg 
som følge av IT-saken i Helse sør-øst. – Det er blitt reist betydelig tvil 
om dette er blitt håndtert på en god måte. Styret i Helse sør-øst RHF 
er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styrele-
der i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, sier styreleder 
Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst til NRK. Ifølge rikskringkasteren 
benektet Bagley nylig at utenlandske IT-arbeidere skal ha hatt 
mulighet til å gå inn i pasientjournaler og kopiere innholdet uten å 
legge igjen spor. Helse sør-øst har innrømmet at noen hadde en slik 
tilgang, men sier omfanget er mindre enn det NRK melder. ©NTB

NRK: Styrelederen trekker seg

Av Åse Brandvold (tekst)  
og Siv Dolmen (foto)

«Umusikalsk.» Slik karakteri-
serte statens forhandlings-
leder Leif Forsell kravet til 
bondeorganisasjonene da det 
kom i forrige uke.

I går la staten fram sitt til-
bud, og leder i Småbrukar-
laget Merete Furuberg svarte 
med samme mynt: 

– Tilbudet har verken takt 
eller tone og innbyr ikke til 
dans.

– Tar en omkamp
Avstanden mellom partene er 
stor. Staten har tilbudt én mil-
liard mindre enn det 
bondeorganisasjone-
ne har krevd. Selv om 
totalrammen på 410 
millioner er større 
enn de to foregående 
årene, gir den en for-
ventet inntektsvekst 
som Småbrukarlaget 
og Bondelaget mener 
er provoserende lav: 
2,25 prosent mens 
prognosene for sam-
menlikningsgruppen 
er 3,1 prosent. 

Det som gjør årets 
oppgjør spesielt, er 
at Stortinget nylig 
har behandlet en 
landbruksmelding 
der de fastsetter et 
mål om å redusere 
inntektsgapet mel-
lom landbruket og 
andre grupper. 

At regjeringen et-
ter bondeorganisasjonenes 
mening ikke følger opp dette, 
skaper sterke reaksjoner: 

– Her tar regjeringen en 

omkamp på landbrukspolitik-
ken som Stortinget ikke ville 
vedta. Det provoserer meg, sa 
leder av Bondelaget Lars Pet-
ter Bartnes under gårsdagens 
pressekonferanse.

– Spiller høyt
Statens forhandlings-
leder Leif Forsell for-
talte en ganske annen 
historie enn bondeor-
ganisasjonene på 
gårsdagens presse-
konferanse:

– Inntektsveksten i 
jordbruket har de sis-
te tre årene vært dob-
belt så høy som for 
andre grupper.

Forsell mente at re-
gjeringens tilbud føl-
ger opp Stortingets 
prioriteringer.

– Vi følger opp, 
men på et forskjellig 
nivå enn det Bondela-
get ønsker. De vil ha 
en økt ramme. Vi til-
byr et skråtak, som 
gjør at mindre bruk 
kommer bedre ut, sa 

Forsell til Klassekampen.
Christian Anton Smeds-

haug, daglig leder i landbru-
kets tenketank Agri Analyse, 

mener rammen er for liten til 
at staten kan snakke om å gjø-
re noe videre forskjell.

– Regjeringen spiller høyt. 
De forsøker å slippe unna så 
billig som mulig. Det er 
uvisst i hvilken grad de har 
backing fra støttepartiene 
på det, sier Smedshaug til 
Klassekampen.

KrF forventer samsvar
Kristelig Folkeparti og Ven-
stre var i Stortinget med på å 

gjøre store endringer i regje-
ringens landbruksmelding. 
Landbrukspolitisk talsperson 
Line Henriette Hjemdal (KrF) 
ville i går ikke si noe om hvor-
dan de vil forholde seg til et 
eventuelt brudd i jordbruks-
forhandlingene.

– For KrF er jordbruksfor-
handlingene så viktige. I re-
spekt for dem, så avstår jeg 
fra å kommentere både krav 
og tilbud, sa Hjemdal til Klas-
sekampen.

– Stortinget og KrF har gitt 
tydelige føringer for jord-

n Staten med tilbud i jordbruksoppgjøret n Strid o m stortingsflertallet følges opp

Høyt spill fra regjeringen

Line Henriette 
Hjemdal

Christian 
Anton Smeds-
haug

FAKTA

Jordbruksoppgjøret:
n Staten kom i går med sitt 
tilbud i jordbruksoppgjøret.
n Rammen er 410 millioner 
kroner. 
n Statens tilbud legger til rette 
for en inntektsvekst på 2,25 
prosent fra 2017 til 2018.
n Målprisene foreslås økt med 
150 millioner kroner, som 
imøtekommer jordbrukets krav.
n Staten foreslår å øke 
budsjettstøtten med 177 
millioner kroner.
n Tilskuddsrammen for 
investering foreslås økt med 55 
millioner.

Kilde: Landbruks- og  
matdepartementet

«Tilbudet har verken takt eller tone og 
innbyr ikke til dans»

MERETE FURUBERG, SMÅBRUKARLAGET

BLIR BRÅK: Regjeringen prøver å slippe 
billig unna Stortingets krav om å løfte 
bøndenes inntekter, mener Agri Ana-
lyse, som spår bondeopprør mot valget.

JORDBRUKS-
OPPGJØRET
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SKOG: Når månen dukker opp over øya 
Sulawesi i Indonesia, starter også spøkel
sesapene å synge til hverandre for å styrke 
samholdet og markere territorier. Nå har 
en gjeng forskere klart å oppdage to nye 
arter ved å undersøke sangene. Alle de 
elleve artene ser nesten helt like ut, men 

sangene er veldig forskjellige. Apene regnes som halvaper og 
er kun funnet i skogene sørøst i Asia. Det er forresten det 
pattedyret med største øyne i forhold til kroppsstørrelse.  OR

Spøkelsesaper sang seg kjente

VERDT 
Å VITE

BARNEHAGER: 163 ansatte i sju barne
hager og andre virksomheter eid av 
selskapet Akasia i Bergen, tas ut i 
streik. Meklingen om tariffavtale førte 
ikke fram. Streiken startet i går. Det er 
arbeidstakerorganisasjonene Fagfor
bundet, Utdanningsforbundet, Delta 
og Lederne som representerer de 
ansatte i konflikten, som først og 
fremst dreier seg om pensjon. ©NTB

Streik i Bergen

n Staten med tilbud i jordbruksoppgjøret n Strid o m stortingsflertallet følges opp

Høyt spill fra regjeringen

brukspolitikken. Nå blir det 
opp til partene å omsette inn
stillingen til økonomiske ram
mer som svarer på Stortingets  
vedtak. 

Forventer bondeopprør
Agri Analyses årlige Land
bruksbarometer ble også lan

sert i går. Det viser at tre av 
fire er uenige i at regjeringen 
har ført en god landbruks
politikk, og denne andelen 
har vært økende siden 2014. 
Bare 7 prosent er enige i dette 
i 2017. Christian Anton 
Smedshaug tror vi vil se et 
bondeopprør fram mot valget.

– Kampviljen og troen på 
egen sak, er betydelig. Man 
ser det tydelig  i store områder 
som sliter, deriblant Vestlan
det, Troms, Finnmark, Agder 
og Telemark der brukene er 
små og inntektsgrunnlaget er 
lavest, sier han.

aseb@klassekampen.no

ULVEDANS: – Jeg forstår at det kan bli en dans med ulver, sa statens forhandlingsleder Leif Forsell (t.v.) 
etter statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Merete Furuberg i Småbrukarlaget og Lars Petter Bartnes i 
Bondelaget mener tilbudet legger opp til et krevende jordbruksoppgjør.
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