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Krekar frykter
for sitt liv

Pyntet fasaden for 1,7
milliarder kroner

■■Mulla Krekar forklarte i retten
mandag at han frykter for sitt
liv.
For tre uker siden skal flere
personer ha kommet til Norge
for å ta livet av ham, ifølge hans
forsvarer Brynjar Meling.
Krekar selv nevnte drapstrusselen da aktor Geir Evanger
kom inn på at mullaen går i
moské i Oslo. Han bekreftet at
han går i en av moskeene på
Grønland, men at han ikke har
vært der på fem uker.
– Jeg har ikke gått ut siden
jeg fikk høre at en gruppe
sendt av Talabani var kommet
hit for å likvidere meg. Og jeg
har fortalt det til politiet. Jeg
oppga både navn og ga bilde
av en av personene, sa Krekar i
retten. NTB

■■Vi la igjen 1,3 milliarder
kroner hos frisører og skjønnhetssalonger sist høst. I tillegg
brukte vi 401 millioner på vaskeri og renseri.
Det viser ferske tall Statistisk sentralbyrå har lagt ut for
tjenestesektoren i månedene
september og oktober i fjor.
Omsetningen for hud-, hårog kroppspleie økte med 2,4
prosent sammenlignet med
samme periode i 2010, mens
vaskeriene tok inn 8,7 prosent
mer enn året før.
Kategorien «annen tjenesteyting» omfatter også begravelsesbyråer, som sammen med
kirkegårdene og krematoriene
hadde en omsetning på 218 millioner kroner, en økning på 5,8
prosent. NTB
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– Reservasjonsl
Fastleger som av samvittighetsgrunner reserverer
seg mot visse helsetjenester,
kan bli avskjediget. Men til
slutt kan bli en rent politisk
avgjørelse, ikke en juridisk,
tror menneskerettsekspert.
Stein Gudvangen
stein.gudvangen@dagen.no

Staten må ivareta både pasienters
rett til et enhetlig helsetilbud og
fastlegers
rett
til reservasjon,
mener Njål Høstmælingen. Han
er ekspert på
forholdet mellom norsk lov og
menneskerettskonvensjonene knyttet til FN og
Europarådet.

Protesterer

Ofte tomme kyrkjer i Danmark
■■Ikkje mindre enn 108 gonger kima kyrkjeklokkene til inga
nytte i bispedømmet Lolland-Falster i Danmark i fjor. Den danske kyrkjeministeren trur det kan bli nødvendig å stengje fleire
kyrkjer for godt.
Kyrkjeminister Manu Sareen er forbløffa over tala, som kjem
fram i eit oversyn over avlyste gudstenester i Lolland-Falster i
2011.
– Det er oppsiktsvekkjande at det er så markant. Dette er
ikkje berre ein tendens på Fyn. Vi ser det også andre stader i
landet, seier Sareen til avisa Kristeligt Dagblad.
Statsråden meiner det no må gjerast meir for å lokke folk til
gudsteneste, men ser ikkje vekk frå at det kan bli nødvendig å
leggje ned kyrkjer. NPK

Norske lønningar auka med 4,3 prosent i fjor
■■Ei gjennomsnittleg årsløn i Noreg gjekk opp 4,3 prosent i 2011,
viser tal frå Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera.
Utvalet, som også er kjent under forkortinga TBU, opplyser at det
har vore mindre sprik enn tidlegare i lønsutviklinga mellom ulike
grupper.
Svakast lønsvekst hadde tilsette i varehandelen. Blant dei Virkeorganiserte i denne sektoren blei lønsveksten på 3,6 prosent. I
motsett ende av skalaen finn vi tilsette i finanstenester, som kunne
leggja 4,9 prosent meir i løningsposen i 2011 samanlikna med året
før. NPK

En gruppe fastleger og annet
helsepersonell har, som tidligere
omtalt, protestert på et rundskriv
fra Helsedepartementet. 160 underskrivere går imot at departementet vil fjerne fastlegenes rett
til å reservere seg mot oppgaver.
De viser blant annet til Europarådet som understreker reservasjonsretten. Mange som protesterer, vil trolig bringe sine saker inn
for retten hvis de blir avskjediget.
Høstmælingen heller dem
imidlertid kaldt vann i blodet:
– Det beste fastlegene kan
håpe på, er at de som nå har en
avtale, får beholde den. Jeg tror
ikke fastleger som nyansettes, får
reservere seg, sier juristen som er
direktør ved ILPI, International
Law and Policy Institute, i Oslo.

Ikke overkjøre
– Staten må finne løsninger i utøvelsen av sitt forvaltningsskjønn.
De må de passe på at de ikke
overkjører samvittighetsfriheten,
påpeker han. Men alt er ikke sagt
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Faksimile fra Dagen 18. februar

FAKTA
Reservasjonsstriden
◗◗ Helsedepartementet har i
et rundskriv strammet inn
adgangen fastlegene har til ut
fra sin samvittighet å reservere
seg mot aborthenvisning, visse
typer prevensjon og henvisning til kunstig befruktning for
lesbiske.
◗◗ 160 leger og annet helsepersonell har skriftlig protestert mot
departementets innstramning.
◗◗ Juristen Njål Høstmælingen tror
de som reserverer seg vil ha
vansker med å få gjennomslag
for sin sak i norsk rettsvesen
eller i Menneskerettsdomstolen
i Strasbourg.

gir svar. Til sist vil det være en
politisk avgjørelse, tror Høstmælingen. Med dagens tone fra regjeringen, går det mot avskjedigelse av en fastlege før eller siden.
Da vil saken havne i rettsapparatet. En slik sak kan gå helt til Den
europeiske menneskerettsdomsstol i Strasbourg.
– Fremmes en sak der, kan
domstolen si at det ikke er de
som skal konkludere, sier Høstmælingen. Derfor mener han
spørsmålet vil havne hos norsk
helseforvaltning. Da blir det uansett en politisk vurdering som
avgjør.

Vil fortsette
Reservasjonslegene vil fortsette
med den praksis de har fulgt i

RESERVERT: 160 personer som jobber i

som rettslig måtte komme til å prøve s

over 30 år, og mener de har rett
til det.
– Vi har fire dokumenter på
det. To av dem er fra før fastle-

Regner med sivil ulydighet og rettssaker

styreleder Olav Magnus S. Fredheim i Norges Kristelige Legefo-

rening til Dagen. Foreløpig ser
det ut som staten og helsepersonellet som vil beholde reservasjonsretten, føler hverandre
på tennene, men
det kan raskt
spisse seg til.
– Vi jobber
for å få Helsedepartementet
til å snu, men vi
har inntrykk av
at de bare hamrer inn sitt standpunkt enda mer. Derfor regner vi
med at det kommer til en rettslig
avklaring i et tilfelle der en lege
velger å fortsette som før og dermed utfører sivil ulydighet. Da

vil vi få en avklaring på om det er
grunnlag for sanksjoner overfor
leger eller ikke, sier Fredheim.
– Jeg vil tro dette er en sak
som ikke blir juridisk avklart før
om et halvt til ett år, sier han.
– Vi har ikke gått ut med råd
til våre medlemmer om hva de
bør velge, men kommunisert at
ingen er tjent med å handle imot
sin samvittighet, sier styreleder
Olav Magnus S. Fredheim i Norges Kristelige Legeforening til
Dagen.
Han mener det bør være mulig å finne ordninger som ivaretar både pasientenes rettigheter
og legenes samvittighet. DAGEN
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legene vinner neppe fram

i helsevesenet har protestert mot innstramningen av samvittighetsbasert reservasjonsrett. Juristen Njål Høstmælingen mener det ikke er grunn til for stor optimisme for dem
sin sak. FOTO: Tore Meek, Scanpix

geordningen i 2001, to fra tiden etter. De to siste sier det ikke er noe
i veien for at reservasjonsmuligheten opprettholdes, så lenge kom-

munene sørger for at pasientene
får helsehjelpen de har krav på.
Det statsminister Jens Stoltenberg
sa i Stortinget om at det ikke er

åpnet for reservasjonsmuligheten
etter den nye fastlegeloven, er direkte feil. Jeg velger å tro at det er
folkene rundt ham som har gjort

en dårlig jobb, men han bør korrigere og beklage, sier fastlege Eilif Haaland. Han fronter gruppen
som har underskrevet protesten

mot innstramningen fra Helsedepartementet. DAGEN

NSB større innen buss enn tog
NSB driver i dag større innen
buss enn innen tog. – NSB er i
ferd med å bli et busselskap, sier
Høyres Ingrid Schou.

TJENER PÅ TOG: NSB-konsernet har fortsatt litt større inntekter

fra persontogene sine enn fra bussene. FOTO: Cornelius Poppe, Scanpix

Hun reagerer på at mange private
busselskaper i Norge må konkurrere mot en aktør som har staten
i ryggen.
Uansett om målestokken er antall passasjerer eller antall ansatte,
driver NSB i dag større innen
bussvirksomhet enn persontogvirksomhet.
Nettbuss AS, som er et heleid
busselskap av konsernet NSB AS,
fraktet i fjor langt over dobbelt så

mange passasjerer som konsernets
tog gjorde.

Passasjervekst for buss
52,5 millioner passasjerer reiste
i fjor med NSB-konsernets tog.
126 millioner passasjerer reiste
med konsernets busser, framgår
det av konsernets årstall som ble
lagt fram mandag. Det totale antall passasjerer som ble fraktet av
NSB- konsernet i fjor, lå 11 millioner høyere enn året før. Nettbuss
sto alene for 10 millioner av denne
passasjerveksten.
Over 5.000 personer er ansatt
i NSBs bussvirksomhet i Norge,

Sverige og Danmark.
Det er 2.000 flere årsverk enn
NSB i dag trenger for å drive konsernets persontogvirksomhet i
Norge og Sverige.

Litt bedre
NSB-konsernet hadde imidlertid
litt større inntekter fra persontogene sine i fjor enn fra bussene.
Totale driftsinntekter for persontogene var nesten 5,4 milliarder
kroner i fjor, som er 10 prosent
bedre enn året før.
Bedringene skyldes flere forhold, blant annet at staten betaler
mer for togtjenester nå enn før. NTB

