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Sandberg bedt om å droppe dispensasjoner i fiskefeide med Stortinget
KrF går sammen med de
rødgrønne og ber fiskeriminister Per Sandberg
(Frp) unngå nye dispensasjoner i deltakerloven
for fiske.
OSLO: Det er i en flertallsmerk-

nad i forbindelse med behandlingen
av
et
representantforslag fra SV at
stortingsflertallet kommer
med disse signalene.
Konkret bes Sandberg om
ikke å benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for
at industrien kan eie kystfiskefartøy – før nærmere avkla-

ringer er foretatt med
Stortinget.
– Det er bra at stortingsflertallet nå setter foten ned for
fiskeriministerens forsøk på å
uthule og snikliberalisere fiskeripolitikken, sier Aps næringspolitiske
talsperson
Terje Lien Aasland til NTB.

Stortingsmelding

En samlet næringskomité ber
dessuten regjeringen om å
legge fram en egen stortingsmelding om fiskeripolitikken.
SV, Ap og Sp foreslo også at
endringer i regelverk og praksis i deltakerloven og havressursloven skulle stilles i bero i
påvente av stortingsmeldin-

gen, men dette er det ikke
flertall for.
Bakgrunnen er anklagene
om at Sandberg har tatt seg til
rette og snikinnført nye regler
i fiskeripolitikken.

Avviser

Per Sandberg har selv avvist
anklagene om at han tyr til

snarveier for å endre deltakerloven for fiske. Men det har
ikke vært til hinder for massiv
kritikk fra Ap, SV og Sp.
– Sandberg har ikke fått flertall for liberalisering. Nå forsøker han å dispensere seg til
ny politikk, sa næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp)
til NTB nylig. 
NTB
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Diett skattlegges delvis fra neste år

nyheter

Fra og med neste år må
ansatte som mottar diettgodtgjørelse når de er på
jobbreise, betale skatt for
deler av beløpet.
OSLO: Det kommer fram i en gjen-

nomgang HR-selskapet Infotje-
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nester har gjort av budsjettavtalen
mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene
Venstre og KrF.

Skattefritt i dag

Diettgodtgjørelsen er i dag skattefri, og arbeidsgiver betaler ikke
arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen. Det blir nå 150 kroner i redu-
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Bil kjørte av vegen

sert trekkfri diettgodtgjørelse fra
2018.

Tar inn 212 millioner

Staten anslår å tjene 212 millioner kroner på den nye skatten i
2018, ifølge Frifagbevegelse.
NTB

ELnESvågEn: En bil kjørte av vegen nær Elnes-

vågen i Fræna mandag. Politiet fikk melding
om trafikkuhellet klokka 14.01. – Det var en
person som måtte ta en unnamanøver på
grunn av møtende bil. Dermed havnet han i
grøfta, men han ble ikke skadd, opplyser
operasjonsleder Jan Helge Kjøl til Rbnett.
Det skal ha vært en mann i 40-åra fra Fræna
som kjørte bilen. Bilen er ikke til hinder for
trafikken, og føreren ordner med bilberging
på egen hånd, opplyser politiet.

• budsjettforliket på stortinget innebærer kraftig avgiftsøkning for oskar sylte

FESTIvAL: Hjertøyfestivalen ble en kunstnerisk suksess, men
det ble delvis overskygget av narkoaksjonen. Nå er det en god
dialog mellom arrangør og politi.
Foto: Pernille Huseby

Ta lærdom fra de
voksne festivalene
Molde og Romsdal har fått stadig flere arrangører som lager festivaler. Bare i år har vi fått Rabalderfestival, Skyhøyt og Hjertøyafestival. Fra før har vi store publikumssuksesser som Moldejazz,
Bjørnsonfestival, Raumarock og Nordsjøfestival. I tillegg kommer flere mindre lokale festivaler. Dette betyr at kulturlivet blir
rikere, og stadig flere sjangere får samlet sitt publikum til større
fester.
En festival er imidlertid mye mer enn å samle artister til en scene.
Det er mye logistikk, vakthold, skjenkeregler, lyd og lys, matservering, markedsføring og så videre, og det er viktig å ha et
samarbeid med politiet når store menneskemengder samles.
Nye sikkerhetsregler i forbindelse med terrorfare har også
gjort jobben enda mer krevende.
Hjertøyafestivalen fikk en skeiv start i september, da politiet kom
med båter og fant narkotika flere steder på festivalområdet.
Det skapte noen steile fronter mellom deltakere og politi, men
nå har arrangører og politi fått samarbeidet inn på et godt spor.
Nå ser det heldigvis ut til at arrangørene kan forberede seg til
en ny festival på Hjertøya.
I Molde er vi heldige som har Moldejazz med flere tiår med erfaringer med det å arrangere festivaler. De har også hatt sitt å stri
med opp gjennom åra, men gjennom et tett samarbeid med
politiet har de funnet en form som gjør at dette nå fungerer
veldig bra. Det samme har Molde fotballklubb som har store
folkemengder annenhver helg gjennom hele fotballsesongen.
Her er det mye å lære for nye arrangører. Det er all grunn til å
samarbeide, for jo større tilbudet blir gjennom hele året, jo
mer vil folk bruke kulturtilbudet. Det er bare å se til Ålesund
hvor konserttilbudet har blitt veldig mye bedre i løpet av få år.
Politiet i Møre og Romsdal har knappe ressurser, men det er god
økonomi i forebyggende arbeid. Et godt samarbeid mellom arrangører og politi er nærmest en forutsetning for å lykkes. Det
er viktig at årets arrangement nå evalueres av alle parter, og at
vi kan glede oss til en ny, variert festivalsommer i Romsdal.

•

De nye festivalene har mye å lære
av dem som har holdt på noen år.

Romsdals Budstikke arbeider etter regler for god presseskikk slik de er nedfelt i Vær
Varsom-plakaten. Ta kontakt med redaksjonen dersom du mener deg urimelig behandlet i
en avisomtale. Du kan også klage til Pressens faglige utvalg, pb 46 Sentrum, 0101 Oslo.
E-post: pfu@presse.no. Tlf: 22 40 50 40. Faks: 22 40 50 55.

Kan bli spikeren i kista for fabrikken
– Den kraftige avgiftsøkninga som ligger i budsjettforliket på Stortinget,
kan i ytterste konsekvens
være spikeren i kista for
mineralvannproduksjonen
her, sier daglig leder Oskar
Dag Sylte jr. i Oskar Sylte
Mineralvannfabrikk AS.

STORTIngSREpRESEnTAnT:
Steinar Reiten (KrF).

KrF viser
til folkehelsehensyn

MOLDE: I budsjettforliket mellom

Høyre, FrP, Venstre og KrF ligger det en kraftig økning av mineralvannavgiften. Avgiften på
brus blir økt med om lag 900
millioner kroner. Avgiften rammer brus med og uten sukker
og vann med smak. Det var KrF
som kom med forslaget om avgiftsøkninga.

– Jeg har forståelse for at
Oskar Sylte Mineralvannfabrikk, som har strevet,
ikke er særlig begeistret
for avgiftsøkninga, sier
stortingsrepresentant
Steinar Reiten (KrF).

Produserer med tap

OSLO: Det er KrF som har foreslått avgiftsøkninga, som nå
vekker sterke reaksjoner.
Steinar Reiten sier han vil bli
svært lei seg om avgiftsøkninga
blir det som velter lasset for
Oskar Sylte, som er ei bedrift
som har satt Møre og Romsdal
på kartet. Han håper og tror
ikke det blir resultatet.
– Dette er et avgiftspåslag
som gjelder alle aktører i næringa. Konkurransemessig vil
ikke Oskar Sylte bli rammet i
forhold til andre. Prisdifferansen på produktet vil være den
samme for alle som bruker noenlunde samme mengde sukker i samme type produkt.
Avgiftsøkninga vil således ikke
slå urettferdig ut på den måten.
sier Steinar Reiten.

Oskar Sylte Mineralvannfabrikk
sliter etter bruddet med Ringnes, og har produsert mineralvann med tap i påvente av å få
økt volumet, som brusfabrikken er avhengig av på sikt.
– Timingen på avgiftsøkninga
er særdeles dårlig for oss. Dette
var det vi trengte minst. Vi er
nå landsdekkende, og i forhold
til handelslekkasjen til Sverige
vil avgiftsøkninga ramme oss.
Coca-Cola og Pepsi selger i alle
land, og blir ikke rammet på
samme måte, sier Oskar Dag
Sylte jr.
Han forteller at mineralvannavgiften i dag er på 3,34 kr per
liter. Med budsjettforliket økes
den med 50 prosent. Oppå der
kommer momsen. Med alt sier
Oskar Dag Sylte jr. at det blir
bortimot ti kroner i avgift på en
1,5 liters flaske.
– Vi betalte i fjor nesten 22
millioner kr i mineralvannavgift, sier han.

– Useriøst

– Jeg synes det blir useriøst når
en slik avgiftsøkning kommer
fra «blue sky». Det blir uforutsigbart og vanskelig å forholde
seg til, sier Oskar Dag Sylte jr.
– Hva blir konsekvensen for dere?
– Vi kommer til å selge mindre, og det er antakeligvis det
de ønsker. Det betyr at folk kjø-

OvERRASKET: Den kraftige avgiftsøkninga kom som lyn fra klar himmel på daglig leder Oskar Dag Sylte jr. i Oskar Sylte Mineralvannfabrikk.
Foto: bjørn brunvoll

per mer fra utlandet. Jeg vet
om folk i Molde som bestiller
varene sine fra Sverige, sier Oskar Dag Sylte jr.
Avgiftsøkninga kom overraskende på hele bransjen.
– Det har vært en samarbeidsavtale mellom bransjen
og myndighetene for å få redusert sukkerforbruket. Brusbransjen er den som har
redusert sukkerforbruket desi-

dert mest de siste åra. Det er
for øvrig misvisende når dette
kalles sukkeravgift, fordi avgiften også rammer drikke som
ikke inneholder sukker. Jeg
skjønner ikke logikken i at avgiften skal gjøre det, sier Oskar
Dag Sylte jr.

Kraftig nedbemanning

Etter bruddet med Ringnes har
Oskar Sylte gjennomført en

kraftig nedbemanning, og redusert staben fra ca. 100 til 34
medarbeidere.
Oskar Dag Sylte jr. uttalte
tidligere i år at det ennå er for
tidlig å si om mineralvannproduksjonen vil bære seg på sikt.
Så kom avgiftssjokket i budsjettforliket sist uke. Det gjør
ikke situasjonen bedre.
Årsproduksjonen ligger nå
på rundt fem millioner liter.

– Vi må gange dagens årsproduksjon med to eller tre for
at den skal gå rundt på sikt, sa
Oskar Dag Sylte jr.

Redusert sukkerforbruk

Direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforningen
har vist til at brusindustrien i
Norge har redusert sukkerinntaket fra brus med 18 prosent
de siste fem årene. Norge er

verdensledende når det gjelder sukkerfrie drikker, og han
regner med at 2018 blir året da
andelen sukkerfri brus passerer femti prosent av forbruket.
Bransjen har forpliktet seg til å
redusere sukkerinntaket fra
brus med 19 prosent i femårsperioden 2015 til 2020.
– Ingen bransje har levert
bedre og ingen bransje har
større ambisjoner om å fort-

sette å levere. Men det gir
ingen mening å inngå forpliktende samarbeid med myndighetene, hvis de kan endre
spillereglene dramatisk over
natta, sier Petter Nome til
Bryggeri- og drikkevareforeningens eget nettsted.

EGIL H. TORVIK
egil.h.torvik@r-b.no

Folkehelse

– Jeg forstår at Oskar Sylte, som
en mindre produsent, ønsker
et økt totalvolum. Men der er
det vanskelige avveininger vi
må gjøre opp mot folkehelsehensyn. Vi har fått klare råd
fra kostholdseksperter i Norge
om at grepet vi gjør med å bruke avgiftsregimet, er en god
måte å få ned sukkerforbruket
på. Rådene fra kostholdseksperter er klare og entydige.
Dermed ble det til at vi landet
på dette grepet, sier Steinar
Reiten.
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••Stor oppslutning om Lean Forum Nordvest

Bidrar til forenkling og effektivisering

Avgiftssjokk for
mat- og drikkeprodusentene
INNLEGG
TORILL YTREBERG
Regiondirektør NHO Møre og Romsdal
Budsjettforliket mellom Regjeringen, Venstre og KrF møtes med
fortvilelse, resignasjon og raseri i mat- og drikkenæringen.
Det føles som å få seg en midt i
fleisen av «sine egne». Avgiftsøkninger etter ren innfallsmetode er alltid ille, men når
avgifter som allerede er blant
de høyeste i verden, øker med
mellom 40 og 83 pst. med Høyres støtte, er det komplett uforståelig.

ROSER HØGSKOLEN: Daglig leder Stein Arne Schnell i Oss-nor i
Kristiansund roser Høgskolen i Molde og Høyskolesenteret i
Kristiansund for studietilbudet i Lean.

Nettverket Lean Forum
Nordvest, som har forenkling og effektivisering av
virksomheter som formål,
har blitt en suksess. Hele
57 bedrifter og institusjoner i Møre og Romsdal og
Nordfjord er nå med.
MOLDE: – Oppslutninga har vært

overveldende. Vi har medlemmer fra Statoil på Tjeldbergodden i nord til Vestlandsvinduet
i Måløy i sør, forteller Alf Reistad i Molde, som var en av initiativtakerne til nettverket og
driver det. De andre initiativtakerne var Protomore Kunnskapspark og næringsklynga
Ikuben i Molde
Lean er en metodikk som
opprinnelig kommer fra Toyota
i Japan, og skal gi forenkling og
effektivisering i så vel private
som offentlige virksomheter.
Lean Forum Nordvest er en
frittstående medlemsorganisasjon som ikke har profitt som
formål.

Lokomotivene

De aller fleste store lokomotivene i næringslivet i Møre og
Romsdal er med i nettverket.
– Vi har lyktes godt med å få
en bred medlemsmasse, der
spesielt de store industrivirksomhetene i fylket er med. Vi
skulle ønske enda større delta-

kelse fra offentlig sektor. Her er
det mye å hente. Men samtidig
har både helseforetaket og enkelte kommuner gjennomført
imponerende forbedringsprosjekt, sier Alf Reistad.

NHO mener det er useriøst å behandle bedrifter på denne måten, og vi er redd for at
konsekvensene vil bli dramatiske for mange. Oskar Sylte AS
i Molde er sterkt berørt av de
nye avgiftene, og er ei tung bør
i en tid da bedriften har store
utfordringer også på andre områder. Dersom regjeringen ikke
snur i denne saken, kan den
nye mineralvannsavgiften bety
tap av viktige arbeidsplasser og
i verste fall nedleggelse av en
tradisjonsrik bedrift. Det er
vanskelig å forstå argumentene
om helseeffekt, da norske mineralvannsprodusenter
har
satset kraftig på å redusere sukkerinnholdet i sine produkter
og blant annet satset på vann
med smak. Rent vann blir ikke
avgiftsbelagt, men en dråpe
smak tilsatt vannet utløser avgiften.

Tester nye produksjonslinjer

Alf Reistad framholder at noe
av det mest interessante med
forumet er erfaringsutveksling
mellom ulike selskap – også
mellom private industribedrifter og offentlig sektor.
– Personlig synes jeg det er
litt moro at en fremadstormende og anerkjent bedrift som
Ekornes bruker nettverket fullt
ut. Ekornes er den bedriften
som har deltatt mest aktivt i
forumet – også gjennom å dele
sine erfaringer, sier Alf Reistad.
Han forteller at noen av medlemsbedriftene nå tester ut nye
produksjonslinjer – blant annet som resultat av studieturer
forumet har arrangert til Skoda, Doosan og Toyota i Tsjekkia.

Universitetssamarbeid

Etter invitasjon fra NTNU har
Lean forum Nordvest, sammen
med SINTEF og Universitetet i
Aalborg, gått inn som samarbeidspartner i NTNU sitt Smartlog-prosjekt, som er finansiert
av Norges forskningsråd.
– Bakgrunnen for dette er at
Lean Forum Nordvest ønsker å
ligge i fremste rekke når det
gjelder koblinga mellom digita-

NYE PRODUKSJONSLINJER: – Noen av medlemsbedriftene tester nå ut nye produksjonslinjer – blant
annet som resultat av studieturer til Skoda, Doosan og Toyota i Tsjekkia, sier Alf Reistad i Lean
Forum Nordvest. Her under en Lean-samling i Kristiansund. 
ALLE FOTO: EGIL H. TORVIK
lisering og Lean, sier Alf Reistad.

Høgskolen med godt tilbud

Høgskolen i Molde har et studietilbud i Lean, tilpasset næringslivet.
Offshorebedriften Oss-nor i

Kristiansund er en av bedriftene som er med i forumet, og
som har benyttet seg av utdanningstilbudet ved Høgskolen i
Molde og Høyskolesenteret i
Kristiansund.
– Dette er et godt tilbud. Vi er
seks medarbeidere som har

meldt oss på og tar studiet. Det
vil jeg absolutt anbefale. Det er
et veldig interessant studium,
med dyktige lærerkrefter. Det
finnes sikkert også mange andre fag en kan ta på Høgskolen.
Høgskolene må bli enda flinkere til å fortelle oss i næringslivet

hva de kan tilby, sier daglig leder Stein Arne Schnell i Oss-nor

Petter Aamot Lean-pioneren

Mangeårig bedriftsrådgiver og
IT-gründer Petter Aamot i Molde, som gikk bort for få år siden, var den som rundt 1990

introduserte Lean-metodikken
i en rekke industribedrifter i
Norge og utlandet. deriblant
Glamox og Brunvoll.
Blant virksomhetene som er
med i Lean Forum Nordvest er
Shell, Statoil, Aker Solutions
Ekornes, Glamox, Doosan,

Wonderland, Brunvoll, Bussbygg, Oshaug, Hydro Sunndal,
Midthaug, Norsk Mineral, Prezioso Linjebygg, Axess, Protomorel Høgskolen i Molde, og
NTNU,
EGIL H. TORVIK
egil.h.torvik@r-b.no

I tillegg noterer vi oss med tilnærmet vantro at det fra regjeringspartiene uttales et håp om at
forbrukerne ikke skal merke
avgiftsendringene. Når prisene
på produktene stiger så dramatisk vil salget stupe. Det er

•

umulig for produsentene å ta
inn avgiftsøkningene ved kostnadsbesparelser i bedriften og
avgiften må da legges på prisen. I tillegg kommer momsen
på 15%. Å innføre en slik økning
i avgiftene viser at politikerne
ikke har forståelse for de konkurransemessige forholdene i
næringen. Det avslører også at
forslaget ikke kan være ment å
skulle bety noe for folkehelsen,
men snarere en måte å finne
områder for inndekning av
budsjettforliket.
I tillegg kommer netthandelen,
der 350-kronersgrensen gjør til
at folk kan kjøpe store mengder
sjokolade og brus fra utlandet
på nett. Dette tilsier naturlig
nok at effekten av budsjettforliket også treffer andre enn de
som produserer.
Næringen har et tett og godt samarbeid med helse- og omsorgsministeren om det som er
verdens mest ambisiøse og systematiske samarbeidsavtale
mellom myndigheter og næringsliv om sunnere kosthold.
Bent Høie har nedlagt et betydelig arbeid og engasjement for
å få til gode resultater gjennom
dette arbeidet. Nå er vi redd for
at dette samarbeidet kan rakne,
fordi toneangivende bedrifter
opplever regjeringspartienes
opptreden som tillitsbrudd.
I NHO har vi blitt kontaktet av
mange små og store medlemsbedrifter over hele landet. De
tar kontakt fordi de ikke kan
forstå at størrelsen på avgiftsøkningen kan stemme. Vi kan
bare bekrefte at slik er det. Reaksjonen til bedriftene er vantro. De ser på dette som et
uforståelig løftebrudd som
kommer til å hefte ved Høyre/
Frp fremover. Partienes troverdighet er kraftig svekket.

Reaksjonen til bedriftene er vantro.
De ser på dette som et uforståelig løftebrudd som kommer til å hefte ved Høyre/
Frp fremover.

