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LESERBREV Når kongen kjem på besøk, 
synest den alkoholpolitiske 
planen ikkje å vere gjel-

dande lenger. Sterkare kan det 
ikkje seiast at til ein skikkeleg fest 
høyrer alkohol med. 
EIVIND HASLE OG PER ARNE LILLEBØ
Actis, rusfeltets samarbeidsorgan
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Kongebesøk 
og vin- 
servering
EIVIND HASLE OG  
PER ARNE LILLEBØ
Fylkesleiar og nestleiar i Actis 
Møre og Romsdal

Gjemnes kommune har ein 
alkoholpolitisk plan, der 

det mellom anna er vedtatt å 
ikkje servere alkohol i kommu-
nale samanhengar.

Men når kongen kjem på 
besøk, synest den alkohol-
politiske planen ikkje å vere 
gjeldande lenger. Sterkare kan 
det ikkje seiast at til ein 
skikkeleg fest høyrer alkohol 
med.

Slik vi kjenner kongehuset, 
har det alltid hatt stor respekt 
for lokale reglar og skikkar 
rundt om i landet. Kongehuset 
har også sjølv gitt til kjenne ved 
ulike høve at det er kjent med 
dei problema som ofte følgjer i 
kjølvatnet av rusmidla. Det er 
mest eit teikn på lokal mindre-
mannskjensle når lokal-
samfunn og lokalpolitikarar 
spring frå sine vedtatte 
retningslinjer og prinsipp når 
kongen kjem på besøk. 

Actis, rusfeltets samarbeids-
organ, som representerer både 
fråhaldsorganisasjonar, 
pårørande- organisasjonar og 
organisasjonar av tidlegare 
russkadde, beklagar at Gjem-
nes kommune synest å fråvike 
sin ruspolitiske plan under 
kongebesøket. Vi oppfordrar 
både Gjemnes og dei andre 
kommunane som no !år besøk 
av kongefamilien, til å ha eit 
meir forpliktane forhold til sine 
rusplanar og sine planverk enn 
det som synest avdekt i denne 
saka.

Ta godt imot 
Dalai Lama
NILS TORE GJERDE
Molde

Den 8. og 9. mai kommer 
Dalai Lama – tibetanernes 

åndelige leder – på besøk til 
Norge i anledning av at det er 
25 år siden han mottok Nobels 
fredspris, noe kineserne syntes 
lite om, for å si det pent. Han er 
invitert av Nobelinstituttet, 
Den norske Tibetkomiteen og 
Karma Tashi Ling buddhist-
samfunn. Kineserne liker slike 
besøk dårlig, og spesielt hvis 
Dalai Lama !år møte o"sielle 
representanter for vertslandet. 
En skal ikke se bort ifra 
knallhardt kinesisk press mot 
den norske regjeringen i den 

forbindelsen.
Uansett hva kineserne sier; 

Dalai Lama er verken splittel-
sesmaker, separatist eller 
terrorist. Dalai Lama har alltid 
stått for ikkevold, han er en 
fredens mann som konsekvent 
arbeider for det okkuperte og 
undertrykte tibetanske folk. 

Tibet har aldri vært en del av 
Kina, landet er ulovlig okku-
pert av Folkerepublikken Kina. 
Men Dalai Lama har for lengst 
sagt han ikke står for en 
uavhengighetslinje, men 
ønsker selvstendighet for 
tibetanerne innenfor Folke-
republikken. Utenriks- og 

forsvarspolitikk vil han 
overlate til kineserne. Han 
krever kun respekt for tibe-
tansk kultur, religion og at Kina 
respekterer menneskerettighe-
tene – også i Tibet. Det er nok 
verre der enn i selve Folkerepu-
blikken. Over 130 tibetanere 
– de #este munker og nonner – 

har satt fyr på seg selv i protest 
mot kinesernes behandling av 
det tibetanske folket. Dette 
forteller sitt brutale språk om 
hvor desperat situasjonen i 
Tibet oppfattes. Dette er en 
protestform som sjelden fører 
til annet enn døden, men den 
forteller også om at disse 
desperate menneskene ikke 
ønsker å skade uskyldige.

Kineserne tror at Tibet- 
problemet løser seg selv ved 
Dalai Lamas død. Det er langt 
ifra sikkert. Det burde være i 
Folkerepublikkens interesse å 
løse spørsmålet i tråd med 
Dalai Lamas «middelvei» lenge 
før den tid. Den klarer heller 
neppe å lure tibetanerne ved å 
sette inn en prokinesisk Dalai 
Lama heller, han vil neppe bli 
akseptert. Alternativet kan 
godt bli bilbomber og gerilja i 
den tibetanske $ellheimen, en 
utvikling verken kineserne og 
tibetanerne burde være tjent 
med. Tibet-problemet er såpass 
alvorlig at norske myndigheter 
burde høre på hva Dalai Lama 
har på hjertet. Jeg går ut ifra at 
han blir tatt godt imot av det 
politiske miljøet i Norge, også 
av o"sielle norske myndighe-
ter.

Forbud mot 
tigging?
STIG ØDEGAARD
Norges Kommunistiske Parti

Forbud mot tigging er jo helt 
absurd! Å forby fattigdom er 

noe «blårussen» bare gjør på 
skrivepulten sin.

Skal dette forbys, må også 
alle de virkelig plagsomme 
tiggerne; selgere av mobil og 
strøm, forbys. Disse er jo en 
virkelig plage. Tiggerne plager 
ingen.

Hva er problemet med dem 
som tenker slik? Mulig de har 
sagt ja til EØS-avtalen uten å 
tenke?

La oss få en 
nasjonal OL-
gallup
REIEL FOLVEN
Bestefar

Oslos OL-søknad er kontro-
versiell. Samtidig forteller 

galluper at Oslo-#ertallet er 
imot. Dersom/siden referen-
dum er uaktuelt, bør folket i 
det minste !å tale gjennom en 
nasjonal rundspørring.

Kulturministeren eller media 
bør legge noen kroner i en 
grundig gallup. Avisene kan i 
hvert fall spørre leserne online.

RASMUS RASMUSSEN
Molde

I desember 2012 gjorde styrene i Helse Møre 
og Romsdal og Helse Midt-Norge vedtak om 

at det skulle bygges et felles sykehus for Nord-
møre og Romsdal, og at dette sykehuset 
skulle plasseres mellom Hjelset og Frei. Disse 
vedtakene var basert på en ny struktur med 
ett stort fellessykehus som i størst mulig grad 
skulle omfavne pasientgrunnlaget til de to 
sykehusene som da legges ned, henholdsvis i 
Kristiansund og Molde.

Etter hvert har det imidlertid blitt stadig 
tydeligere at direktør Eidsvik ønsker en 
annen struktur, hun ønsker et stort sykehus i 
Ålesund, og et lite sykehus på Nordmøre. Det 
er over tid stadig vekk blitt overført funksjo-
ner til Ålesund fra sykehusene i Kristiansund 
og Molde, som begge er blitt nedbygd, de skal 
jo legges ned. Samtidig argumenterer Eidsvik 
kraftig for at det nye sykehuset lokaliseres 
lengst mulig nord i fylket, for å stoppe 
pasientlekkasjene til Sør-Trøndelag. 

Direktør Eidsvik ønsker åpenbart å redusere 
den konkurransen som sykehuset i Ålesund 
møter fra det nye sykehuset. Det gjør hun ved 
å legge det nye fellessykehuset lengst mulig 
unna Ålesund, og gjøre det minst mulig. I 
Kristiansund er man selvsagt glad for å !å det 

nye sykehuset lokalisert nær seg, og beroliger 
med at den nye Møreaksen gir Molde dobbelt 
dekning av sykehus, ettersom man der da like 
gjerne kan dra til Ålesund. 

Og det er nettopp det direktør Eidsvik 
ønsker. Pasientgrunnlaget til det nye sykehu-
set på Nordmøre blir svært lite, mens pasient-
grunnlaget for Ålesund vokser kraftig. 
Dermed er det behov for å bygge ut sykehuset 
i Ålesund, mens man på Nordmøre kan 
beholde helseforetakets nyeste sykehus i 
Kristiansund, som med litt påbygging vil være 
stort nok til å dekke det resterende pasient-
grunnlaget. Da er det kanskje ikke lenger 
behov for noe nytt sykehus for Nordmøre og 
Romsdal. Disse pengene kan isteden benyttes 
til en utvidelse av sykehuset i Ålesund.

En slik sykehusstruktur, der et stort 
fellessykehus i Ålesund dekker Sunnmøre og 
Romsdal, mens et lite sykehus i Kristiansund 
dekker Nordmøre, er imidlertid ikke nedfelt i 
noe politisk styringsdokument, og svært 
$ernt fra de forutsetningene som lå til grunn 
for de vedtakene som helseforetakene fattet i 
desember 2012. Nå er det på tide at politikerne 
våkner og sier fra hvilken sykehusstruktur de 
ønsker i vårt fylke. Et gammelt ordtak sier 
«Den som tier samtykker», i dette tilfellet med 
direktør Eidsvik.

Ny sykehusstruktur 
uten politisk styring?

PASIENTGRUNNLAG: – Det er blitt tydeligere at direktør Astrid Eidsvik ønsker et stort sykehus i 
Ålesund og et lite sykehus på Nordmøre, skriver Rasmus Rasmussen fra Molde.


