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Sykehussaken
ROGER A. KJØL
Kristiansund Høyre

Helse Møre og Romsdal 
holder på med en prosess 

for valg av hvor man skal bygge 
et nytt felles sykehus for 
Nordmøre og Romsdal. 

Sykehuset bør legges til Frei/
Krifast-området, som også 
underbygger behovet for å 
opprettholde regionens 
akuttfunksjon for Norskehavet, 
det er den beste løsningen sam-
funnsøkonomisk sett, og ikke 
minst er det den beste plasse-
ringen for det geogra!ske 
nedslagsfeltet et nytt felles 
sykehus skal ha.

Et felles sykehus bør ligge 
sentralt mellom Trondheim og 
Ålesund. Dette utelukker 
Molde kommune som lokalise-
ringssted, da kommunen ligger 
for nært Ålesund. Dette ville 
medføre meget stor pasient-
lekkasje nordover til St. Olavs. 
Ved plassering på Frei/Krifast, 
vil eventuell pasientlekkasje 
skje innenfor Helse Møre og 
Romsdal, til Ålesund. 

God samfunnsøkonomi var 
også argumentasjonen for at 
man tidligere valgte å legge et 
felles politihus for Nordmøre 
og Romsdal til Kristiansund. 
Det geogra!ske, demogra!ske 
og logistiske knutepunkt er 
Frei/Krifast-området. Her bør 
et nytt, felles sykehus ligge. 

Samferdselsmessig har det 
skjedd svært mye positivt i de 
siste årene, og det er lagt ned 
mye arbeid for å sikre at fylket i 
framtiden har en fergefri åre fra 
sør til nord. I tillegg er Kristian-
sund sykehus beredskapssyke-
hus for norsk sokkel i Norske-
havet. Når Møre-aksen står 
ferdig om noen år, vil de "este 
romsdalinger kunne nå både 
fellessykehuset i Krifast- 

området samt Åse sykehus i 
Ålesund på under en time. 

Helse Møre og Romsdal bør 
legge fellessykehuset for 
Nordmøre og Romsdal på Frei/
Krifast på grunn av:

1. Operatørene på Halten-
banken som i dag har et 
samarbeid med sykehuset i 
Kristiansund som fungerer 
svært godt, med hensyn til 
logistikk, beredskap og 
kriseøvelser. Dette gir ansatte 
og ledelse en trygghet for at 

akuttberedskapen fungerer. En 
lokalisering til Frei vil være 
innenfor grenser for responstid 

Sykehus i Frei/Krifast-området

Et felles sykehus 
bør ligge mellom Trond-
heim og Ålesund. Dette 
utelukker Molde.

MENINGER
redaksjonen@tk.no

Sykehuset bør 
legges til Frei/
Krifast-områ-

det, som også un-
derbygger behovet 
for å opprettholde 
regionens akuttfunk-
sjon for Norskeha-
vet.
ROGER A. KJØL 
Kristiansund Høyre

Sjefredaktør
Tore Dyrnes
Nyhetsredaktør
Bent Botten

Politisk redaktør
Åge A. Olsen
Nettredaktør
Ole Knut Alnæs

Lovløse 
vilkår
Stadig !ere utenlandske arbeidstakere blir 
tilbudt regelstridige lønns- og arbeidsvilkår 
for å jobbe i Norge. Timebetalingen kan 
være langt under norske lønninger. Arbeids-
dagene blir gjerne svært lange uten at de 
ansatte #år overtidsbetalt. Den ukentlige 
arbeidstiden bryter med arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. 

Sosial dumping, som dette omtales som, 
har hittil mest vært knyttet til bygge-
bransjen. Men fenomenet brer om seg. Både 
i !skeindustrien og transportnæringen er 
det avdekket at utenlandske arbeidstakere 
må godta helt andre vilkår enn sine norske 
kolleger. 

Mye handler selvsagt om økonomiske 
lovbrudd, som skatteunndragelser og 
manglende momsinnbetaling. Men etter 
hvert har det også blitt klart at bakmennene 
til denne lysskye virksomheten er godt 
organisert og opptrer på en ma!aliknende 
måte. Slike forhold kan ikke godtas i Norge. 
Nå er det på tide å si stopp. 

 LO opplyser at 8–10 fagforbund har 
rapportert om useriøse forhold innen sitt 
område. Det er bakgrunnen for at fagbeve-
gelsen nå sender brev til statsminister Erna 
Solberg og seks av hennes statsråder med 
krav om nye tiltak for å stanse arbeidslivs-
kriminaliteten. LO-leder Gerd Kristiansen 
erkjenner åpent at heller ikke hennes egen 
organisasjon har vært tilstrekkelig dyktige i 
dette spørsmålet. 

Samtidig som LO selv lover en sterkere 
innsats, utfordrer organisasjonen både 
myndigheter og arbeidsgivere mot sosial 
dumping. Ett av de foreslåtte tiltakene er å 
gjøre o$entlige innkjøpere til spydspisser i 
kampen, og at prisfokuset i anbudskonkur-
ranser skal dempes. Det er viktig å ta tak i 
dette. LOs initiativ er en god begynnelse.

SOSIAL DUMPING: LO-leder Gerd Kristiansen 
erkjenner åpent at heller ikke hennes egen 
organisasjon har vært tilstrekkelig dyktige i dette 
spørsmålet.
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 ● SMS

Fint på Rensvik
– Takk til foreldre, elever og 
lærere for en !ott ettermid-
dag på Rensvik skole tirsdag 
under skolens aktivitetsuke. 
På programmet sto mange 
aktiviteter, der både elever og 
foreldre deltok. De !este løp 
800 meter før dagen ble 
avsluttet med grønnsaksuppe 
laget av foreldrene.

På livets hav
– Når du føler deg fortapt og 
kastes omkring på livets hav, 
bør du be om Guds hjelp. Han 
kan bære deg gjennom 
stormen, eller dempe 
stormen for din skyld. Så 
mektig er han, og så hå høyt 
elsker han deg.   Maria

En tradisjon
– Til tross for at TK er laget av 
trær, så er det dog vondt å 
være vitne til overgangen til 
«elektronisk papir». Blir 
liksom ikke det samme å ta 
med seg nettbrettet på do ... 
Utviklingen går jo sin gang, 
men skal vi ikke unne oss 
noen juletrær for å opprett-
holde en evig tradisjon?  
 Bjørnen

Hvem skal rydde opp?
– I Folkeparken har vi "ått en 
omfattende freezbeegolf-
bane. I den anledning er det 
#ernet masse trær og små-
skog som ligger i skjemmende 
dunger rundt omkring. Er det 
freezbeegol$lubben som er 
ansvarlig for å rydde opp, 
eller forventes det at kommu-
nen skal gjøre det?

Om kvitteringer
– Det ble i denne spalten stilt 
spørsmål om oppbevaring av 
kvittering på Atlanterhavs-
tunnelen i seks måneder. 
Svaret er: Dette har vært 
standard tekst på denne type 
kvitteringer i mange år. Det 
kan skje feil ved registrering 
av passeringen. Noen kan 
derfor i ettertid "å tilsendt 
faktura med tilleggsavgift. For 
å lette en eventuell saksbe-
handling, er det derfor gitt 

den opplysningen at man må 
ta vare på kvitteringen i et 
halvt år. Det er svært sjelden 
dette skjer.  AM

Helseforetakene
– Nå må noen ta tak i helsefor-
etakene! Her blir det spart og 
spart, og så går en leder ut og 
soper inn 4,7 millioner etter at 
han har sagt opp jobben i fore-
taket. Nå må noen med makt 
og myndighet ta tak i saken.

KBK
– Kanskje det er på tide å tone 
ned alt skrytet rundt KBK? Få 
av oss som bor utenom 
%skebergene i Kristiansund 
har interesse av en slik 
middelmådighet. TK tror 
tydeligvis det motsatte. 
Kanskje 2. div. neste sesong?  
 Endre Leira
Rydd opp
– Hvorfor er det anlagt et lager 
av gammelt stillasmateriell på 
den vakre «Nykaia» vår? Er 
det fordi turistsesongen snart 
er i gang? Rydd opp!  sd

Boikott
– Norsk Folkehjelp tror at 
bønder stjeler. Det er stigma-
tiserende å henge ut en hel 
yrkesgruppe, og når det 
kommer fra Per Nergaard, 
som er leder for sikkerhet og 
beredskap i Norsk Folkehjelp, 
er det skremmende. Jeg 
mener alle bønder og støtte-
spillere bør boikotte Norsk 
Folkehjelp inntil beklagelse 
kommer.

 Jorunn K. Kvernen, bonde

Tigging
– I går ringte det på døren, og 
der sto en mann og en dame 
med en kopp med hank. De 
lurte på om jeg ville gi penger 
til Kirkens Nødhjelp. I 
Kaibakken sitter det en dame 
og holder fram en kopp og 
håper at jeg kan gi litt til livets 
opphold. Vi hører stadig om 
at noen vil ha forbud mot 
tigging. Hva er forskjellen på 
disse eksemplene? Jeg bare 
lurte. Roald

Kulturhus
– Jeg håper virkelig politiker-
ne i Kristiansund vet hva de 
gjør. Dette vil koste både å 
bygge og drifte. Det kommer 
til å ramme mange tjenester 
som kommunen er pålagt, 
samt en økonomisk anstrengt 
fylkeskommune som må 
være med på dette. Jeg er 
sikker på at et stort !ertall av 
byens innbyggere er meget 
skeptisk til dette tiltaket. Det 
skal bli interessant å følge 
dette prosjektet.  M.S.

DELTA I 
DEBATTEN

71 57 00 00
redaksjonen@tk.no
Send TKDEBATT  
<din melding> til 2005 
(En krone per melding)

Sykehus i Frei/Krifast-området

og fare for ising av helikopter.

2. Bygging av nytt felles 
sykehus på Frei vil gi enorme 
økonomiske gevinster for 
samfunnet og et mye bedre 
helsetilbud i Nordmøre og 
Romsdal. Da kan de aller !este i 
vår helseregion "å lokal 
behandling og slipper å dra til 
Trondheim og Ålesund.

3. Geogra!-Frei/Krifast er 
midt i Nordmøre og Romsdal. 
Politihuset for regionen er 
plassert i Kristiansund blant 

annet grunnet dette.

4. Logistikk-Kristiansund 
har gode veier og tilførsler fra 
alle retninger i regionen.

5. Demogra! – Kristiansund er 
et folkerikt område i regionen 
med et stort omland. Frei/
Krifast vil derfor være bynært.

6. Orkidé (ordfører og 
rådmannskollegiet på Nord-
møre) har vedtatt at man 
ønsker et felles sykehus 
lokalisert i Krifast-området.

7. Møre-aksen kommer om 
noen år. Dette vil gi Molde med 
omland tilgang til Åse sykehus 
kun 45 minutter unna. I andre 
enden vil man ha ca. 45 
minutter til Kristiansund.

8. Sist, men ikke minst: Et 
stort sykehus i Ålesund og Frei/
Krifast vil gi et robust og godt 
helsetilbud til beste for 
innbyggerne i hele fylket.

SYKEHUSDEBATT: – Kartet viser at Molde vil få en unik dobbeltdekning på akuttsykehus med en 
plassering av felles sykehus på Frei/Krifast-området, skriver Roger A. Kjøl, bystyrerepresentant og 
formannskapsmedlem for Kristiansund Høyre. 

På trykk
Si din mening, men fatt deg i 
korthet. Tidens Krav forbehol-
der seg retten til å redigere og 
korte ned leserbrev. 
Anonyme angrep på identi-
!serbare personer eller 
virksomheter tillates ikke.
E-post: redaksjonen@tk.no
Post: Tidens Krav, Storgata 41, 
Boks 8, 6501 Kristiansund.

tk.no

Mange pleietrengende deler i 
dag ufrivillig rom sammen 

med andre på norske sykehjem. 
De må bo to personer på rom 
som er beregnet til en person. 
Sykehjemsbeboere betaler en 
stor andel av bokostnadene selv, 
gjennom en egenandel. Regje-
ringen mener det er urimelig at 
personer som må dele rom, skal 
måtte betale det samme som de 
som "år eget rom.

Regjeringen vil derfor som 
første regjering innføre rabatt i 
prisen for dem som må dele rom 
mot sin vilje på sykehjem. 
Tidligere har dette ikke medført 
økonomisk ulempe for kommu-
nene. Nå reduser vi altså 
egenbetalingen, noe kommu-
nene vil merke. Slik vil regjerin-
gen sikre at kommunene legger 
til rette for enerom for alle 
beboere som ønsker det. 

Økt kapasitet er svaret på 
dobbeltrom-utfordringen. 
Regjeringen øker derfor statens 
økonomiske ansvar for å sikre at 
kommunene raskere bygger ut 
tilstrekkelig kapasitet og kvalitet 
i eldreomsorgen. Pårørende som 
tar vare på sine nærmeste gjør en 
enorm innsats. Målet til regjerin-
gen er derfor tilbud om enkelt-
rom for alle som ønsker det når 
behovet melder seg.

Mål om enkeltrom for alle på sykehjem

Replikk
ELISABETH R. NØRVE
Stortingsrepresentant (H)


