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Gravemaskin veltet – en person skadet
En person skal være skadet etter
en gravemaskin veltet på Sæbø
i Ørsta i går. Den skadde er en
bonde som jobbet på privat eiendom. Han skal ha sittet inne
i gravemaskinen da den veltet
og rullet ned en bakke, kunne
operasjonsleder Sindre Molnes
opplyse Sunnmørsposten om i
går kveld.

Personen tok seg selv til legevakt, men ble vurdert av legevaktlege til så skadet at han ble
sendt videre med luftambulanse
til Ålesund sjukehus.
– Vi kan ikke kommentere tilstanden til den skadde foreløpig,
sa Molnes i går kveld.
Politiet har vært på stedet,
men ikke fått snakket med

føreren ennå.
Det var kl. 17.15 at politiet
først mottok melding om en
ulykke i forbindelse med gravemaskinarbeid på en privat eiendom på Sæbø.
VERONICA.HJELSETH
veronica.hjelseth@smp.no

Alvorlig skadet i arbeidsulykke
Politiet i Møre og Romsdal meldte i går ettermiddag at
en person hadde fått hodet i klem i ei rundballeklype og
var alvorlig skadet. Han ble fraktet til St. Olavs hospital
i Trondheim i luftambulanse, opplyste politiet på Twitter
klokka 13.14.
Ulykka skal ha skjedd på et gårdsbruk i Vågstranda i
Rauma kommune.
Tilstanden for mannen var i går alvorlig, men stabil,
opplyste St. Olavs hospital i Trondheim til NRK.

• Tussa Kraft ønsker kontroll over Istad

– Må stå ved løftene sine
– Hvis Tussa Kraft får
kjøpe Moldekrafts aksjer
i Istad, frykter vi at det vil
forsvinne arbeidsplasser
fra Molde-regionen.
Det sier ansatterepresentantene i Istad-konsernet dagen etter at nyheten om Tussa Krafts
ønske om kontroll over Istad
ble kjent.

Flyttes til Sunnmøre?

Det er eierposten som Moldekraft har på 17 prosent som er
i spill. Tussa Kraft eier fra før
av 36 prosent av selskapet, og
samarbeidspartner KLP har 13
prosent.
Dersom Tussa Kraft får hånd
om Moldekraft-aksjene, vil de
sitte med 66 prosent av aksjene
i Istad, mens Molde kommune
blir solid «lillebror» med 34
prosent.
De vil fortsatt ha såkalt negativ kontroll og vil kunne hindre
vedtektsendringer. Men dette
er ikke nok, mener ansatterepresentantene:
– Vi regner med at Tussa
Kraft vil utnytte noen synergier dersom de lykkes med
oppkjøpsplanene, der de blant
annet samlokaliserer en del
arbeidsplasser. De har hovedkontor på Sunnmøre, og da vil
en naturlig konsekvens være
at kompetansearbeidsplasser
forsvinner fra Molde-regionen.

Unisone tilbakemeldinger

Ansatterepresentantene i Istad,
Jon Arne Olsen i EL og IT Forbundet, Odd Magne Bolli i Nito,
Bernt Johansen i Delta og Tor
Rolv Time i Tekna, sier de ikke
har rukket å ha formelle medlemsmøter rundt temaet.
– Vi fikk først vite dette på
torsdag, så vi har ikke hatt noen
samling for å drøfte dette, men
jeg har snakket med flere av
medlemmene. De gir en rimelig unison tilbakemelding om at
de ønsker lokalt eierskap, sier
Jon Arne Olsen.

Lokal kontroll

Moldekraft ble etablert i 2001

VIL HA LOKALE EIERE: De ansatte i Istad mener Molde kommune må benytte seg av forkjøpsretten de har med Moldekraft AS, slik at
Tussa Kraft AS ikke blir majoritetseier. F.v. Tor Rolv Time, representant for Tekna, Jon Arne Olsen i EL og IT Forbundet, Odd Magne Bolli
i Nito og Bernt Johansen i Delta. FOTO: ØYSTEIN BJERKELAND

nettopp for å sikre lokal kontroll med Istad.
Moldekraft og Molde kommune sitter i dag med 51 prosent av aksjene i Istad AS.
Moldekraft har en aksjonæravtale med Molde kommune
som innbefatter forkjøpsrett
ved salg av Istad-aksjer. Det er
denne avtalen ansatterepresentantene nå forventer vil bli
gjeldende.
– Forkjøpsretten er uhyre
viktig. Det gir politikerne i
Molde kommune muligheten
til å styre.
– Å beholde styringen og eierskapet her lokalt ble jo trukket fram flere ganger i løpet av
valgkampen. Vi regner med de

mente noe med de løftene de
da ga, sier de fire.
Også i samarbeidsavtalen, som
ble tegnet mellom Høyre, Sp,
KrF og Venstre, under konstitueringen etter kommunevalget i
høst, er dette et tema.
Punkt 11 i denne avtalen heter
«Lokalt eierskap i Istad» og
inneholder følgende tekst:
• Partiene ønsker å beholde det
lokale eierskapet i Istad AS og
bidra til at selskapet fortsatt
skal være en bærekraftig, lønnsom og lokal drivkraft for hele
regionen.
– Nå må politikerne stå ved
løftene de har gitt, er kravet fra
de ansatte i Istad.

– Et lokalt lokomotiv

Det er rundt 115 ansatte i Istadkonsernet i dag. Men det er ikke
bare arbeidsplassene ansatterepresentantene er bekymret
for. De fire understreker betydningen Istad har også på andre
områder i lokalsamfunnet.
– Istad er et lokalt lokomotiv
med solide bidrag og økonomisk støtte til det frivillige
arbeidet her lokalt. Konsernet
er et lokalt lokomotiv – en drivkraft – og vi frykter at dette vil
bli svekket om eierskapet går
til Sunnmøre, sier Bernt Johansen, og får støtte fra de andre.
– Men dere kjenner jo Tussa
Kraft som eier fra før – de er
allerede den største enkeltak-

sjonæren i Istad?
– Ja, og vi er på ingen måte
misfornøyde med Tussa Kraft
som eier. Det vil vi understreke. Men vi ønsker at kontrollen
over selskapet holdes i Molde.
– Vi driver godt og vil beholde miljøet her. Istad Nett er
for eksempel et av landets mest
effektive nettselskap. Vi fikk
en ny måling denne uka, og vi
ligger helt i toppen når det gjelder effektivitet, sier Odd Magne
Bolli.
ØYSTEIN BJERKELAND
nyhet@smp.no

Denne saken ble først publisert
hos rbnett.no.

