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Etterdønningene merkes fortsatt et-
ter at helse- og omsorgsminister Anne-
Grete Strøm-Erichsen for snaut to uker

siden byttet ut hele det gamle styret for Helse Midt-Norge
og erstattet det med nye folk.  I et intervju med Aftenposten
rettet den avgåtte styrelederen, Kolbjørn Almlid, skytset
mot sin tidligere statsrådssjef. Almlid  sa at helseministe-
ren  styrer sjukehusene på en uklar og vinglete måte. Han
anklaget  henne for å snu ryggen til forutsetningene som
var lagt for å bygge nytt sjukehus i Molde.

Helseministeren har svart på kritikken ved å vise til at
styret var uenig i saker. Hun trekker fram sjukehussaka
som eksempel på ei sak som ble for dårlig håndtert fra sty-
rets side. Ordvekslingenmellom Almlid og Strøm-Erich-
sen viser med all tydelighet hvor liten tillit det i virkelighe-
ten var mellom statsråden og hennes håndplukkede styre.
Hadde ikke Almlid frasagt seg
gjenvalg, ville  Strøm-Erichsen
fjernet ham.

Helseministeren har ikke
sagt i det offentlige rom at hun
vil ha ett fellessjukehus for
Nordmøre og Romsdal. Det er
mulig hun mener det er beste løsningen, men fram til nå
har hun kjøpt seg tid ved først å slå sammen to helseforetak
og deretter be foretaket utrede flere sjukehusløsninger.

Et sentralt punkt i  sjukehusdebatten er:  Signalene fra
Bjarne Håkon Hanssen var  tydelige: Når barneavdelinga i
Ålesund var bygget, var det Moldes tur. Med tilskudd fra
staten. Vi undres: På hvilket grunnlag la Strøm-Erichsen
om kursen for sjukehusutviklinga?

I et demokratisk samfunn reiser sjukehusstriden det
enkle spørsmålet: Hvem lytter statsråden til? Sitt eget fyl-
keslag i  Møre og Romsdal lytter hun ikke til. Stortingsre-
presentantene fra Møre og Romsdal blir ikke hørt. Fylkes-
tinget, som har vedtatt fire sjukehus, lytter hun ikke til. Og
ikke anbefalingene fra sitt eget regionale helseforetakssty-
re, Helse Midt.  Når det kommer til maktutøvelse, viser
Anne-Grete Strøm-Erichsen handlekraft. Et ulydig styre
byttes ut.  I kommunikasjonen er hun utydelig. Vi mener
befolkningen i Møre og Romsdal har krav på å få vite:
Hvem legger premissene? Og hva vil helseministeren?

LEDER

Anne-Grete Strøm-Erichsen er tydelig når hun utøver
makt, men hun er utydelig om hva slags
sjukehusløsning hun vil ha. FOTO: RICHARD NERGAARD

Hvem lytter
Strøm-Erichsen til?

«Det enkle
spørsmålet 
er: Hvem 
lytter stats-
råden til?»

For andre gang er
romsdalingen dømt for
besittelse og spredning
av bilder og filmer med
grove overgrep mot
barn. 

MARIT HEIENE
marit.heiene@r-b.no

MOLDE: Mannen i 20-åra ble i Roms-
dal tingrett dømt til 11 måneder i
fengsel for forholdene. 
I sine beslag av pc og harddisk

fant politiet 3.151 foto og 54 film-
snutter som viste dels grove seksu-
elle overgrep mot barn. Noen av bil-
dene og filmene viste voldtekter der
barna stritter imot. 
En del av bildene handler om

små barn, mellom 5 og 6 år gamle,
ett foto omhandler et spedbarn. De
fleste bildene viser barn mellom 6
og 12 år, i seksuelle handlinger med
hverandre, med voksne, eller pose-
rende. På mange bilder kan barna
identifiseres. 
Minst 2.906 bilder og 32 film-

snutter var blitt gjort tilgjengelig
for andre gjennom fildeling. 

Dømt tidligere. Mannen ble
også i 2005 dømt og måtte sone i
fengsel for besittelse og spredning
av barnepornografi. 
Det var i september 2010 at poli-

tiet ransaket mannens bolig og tok
beslag i hans pc og harddisk. Man-
nen har tilstått forholdene, og er-
klærte seg skyldig, slik at saka ble
kjørt som tilståelsesdom. 

Del av et nettverk. Mannen
har fortalt at han deltok i et nett-
verk med fildeling, der deltakerne
gratis fikk tilgang til bilder som den
enkelte ønsket å dele. Han anslo sjøl
at han hadde drøyt ti venner han
delte med i nettverket. 
Han har forklart at han kom i

gang igjen med å laste ned barne-
porno etter soning av forrige dom,
fordi han da fant en cd med materi-
ale som politiet hadde oversett
under sin ransaking forrige gang. 

– Livsvarig krenkelse. I sin
dom viser Romsdal tingrett til en
tidligere norsk dom, der belast-
ningen ved krenkende bilder på
internett blir påpekt: 
«Barn som er blitt misbrukt

gjennom produksjon av pornogra-
fi, vil .. oppleve å kunne bli gjen-
kjent i årevis. Det dreier seg ... om en
livsvarig krenkelse.» 
Og: «Man må regne med at risi-

koen for at andre kommer over bil-
dene vil være en betydelig tilleggs-
belastning seinere i livet for den det
gjelder." 

– Noe feil med meg. Mannen
forklarte at han ikke var interessert
i de groveste overgrepsbildene,
men at han brukte disse for å få til-
gang til barnepornografi av den ty-
pen han var interessert i. 
Romsdalingen sa også at «det må

være noe feil med meg» som driver
med dette, fordi han vet at det er
«jævlig» for barna som utsettes for
de overgrepene bildene viser. Han
forklarte at han ikke greier takle
problemet alene. 

Fikk ikke behandling. Man-
nen har sagt at han under forrige so-
ning ba om behandling for legning-
en. Det fikk han ikke. 
Sjøl om mannen erkjenner straff-

skyld, sier han det er rehabilitering
han trenger, ikke fengsel. 
Som begrunnelse for dommen,

skriver tingretten bla a: 

«Pornografiske bilder og filmer
av barn er et produkt av overgrep.
Besittelse og spredning av barne-
pornografi er med på å skape etter-
spørsel av slikt materiale, og således
opprettholde et marked, som igjen
kan føre til nye overgrep.» 

Strafferamme 3 år. Derfor er
det rettspraksis i slike saker å
reagere med ubetinget fengsels-
straff. Strafferamma for besittelse
av barnepornografi ble for noen år
siden økt fra to til tre år. 
I tillegg til mannens tilståelse,

bygger Romsdal tingrett på bevi-
sene i saka: bildematerialet, analy-
ser av databeslag, Telenor-sporing
av IP-adresse, laboratorieundersø-
kelser gjort av Kripos, og utdrag av
chat fra fildelingsnettverket man-
nen deltok i. 

Straffen skjerpet. Dommen på
11 måneder var i samsvar med ak-
tors påstand. Forsvareren ble der-
med ikke hørt med sitt argument
om at dommen var for streng i for-
hold til rettspraksis. 
Forholdene mannen ble dømt

for denne gangen, ville alene gitt 8
måneder fengsel, ifølge tingretten.
Men siden mannen også tidligere er
dømt for det samme, ble straffen
skjerpet til 11 måneder. 
Forsvarer i saka var Grete Melbye

Sæter, aktor var politijurist Laura
Havdal, mens dommerfullmektig
Magnus Aarø var dommer. 

Dømt igjen
Spredte barneporno – får fengsel

Forsvarer: Grete Melbye Sæter var forsvarer for romsdalingen som i januar ble dømt til 11
måneder for besittelse av barneporno. FOTO: BJØRN BRUNVOLL 

ÅLESUND: En litauisk mann er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i
fire år og åtte måneder for voldtekt. Mannen  bor og arbeider i Åle-
sund, hvor voldtekten fant sted i november i fjor. Han er i tillegg
dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til kvinnen, skriver
Sunnmørsposten.
Retten mente at voldtekten har karakter av overfallsvoldtekt, og at

dette pekte i straffeskjerpende retning. Kvinnen var på vei til en lei-
lighet der hun skulle overnatte. Mannen hjalp kvinnen å åpne ytter-
døren til bygården, og tvang seg deretter seg inn i leiligheten. Han
satte foten inn for å hindre henne i å lukke døren til leiligheten, hvor
han deretter voldtok henne. I retten forklarte kvinnen at hun ikke
turte å rope om hjelp på grunn av at tre mindreårige barn lå og sov i
leiligheten. Hennes søster overrasket deretter voldtektsmannen.
Mannen forklarte at det dreide seg om frivillig samleie, men ble ikke
trodd i retten. NTB

Fire års fengsel for voldtekt
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Helseminister Anne-
Grete Strøm-Erichsen
kontrer kritikken fra
tidligere styreleder
Kolbjørn Almlid. –
Sjukehussaka kunne
vært håndtert på en
bedremåte av styret,
sier hun til Romsdals
Budstikke.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Helseminister Anne-Gre-
te Strøm-Erichsen (Ap) har ikke
værtfornøydmedmåtendetgam-
le styret for Helse Midt-Norge
håndtertesakaomnyttsjukehusi
MøreogRomsdalpå.

Det skriver helseministeren i
ene-posttilRomsdalsBudstikke.

Torsdagrettetdenavgåttestyre-
lederen,KolbjørnAlmlid, kritikk
mothelseministeren for uklar og
vinglete styring av sjukehussek-
toren.

HanmenteogsåatetnyttMolde
sjukehusville værtpåbegyntder-
som Bjarne Håkon Hanssens løf-
terhaddeblitt fulgtoppavStrøm-
Erichsen.

Svarer på kritikken. Nå sva-
rer helseministeren på tiltalen.
Hun mener styret som Kolbjørn
Almlid ledet, ikke håndterte sju-
kehussaka iMøre og Romsdal på
engodnokmåte.

– Håndteringen av nytt sjuke-
hus iMøreogRomsdalerblantde
sakene jeg mener styret kunne
håndtertpåenbedremåte,skriver
Anne-Grete Strøm-Erichsen til
RomsdalsBudstikke.

Sjukehussaka ett eksem-

pel. Hunleggertilatdet ikkevar
én enslig sak som førte til utskif-
tingavstyret,mentrekkerlikevel
framsjukehussakasomeksempel
påhvordanHelseMidt-styretbur-
deagertannerledes:

– Jegmener styret i større grad
burde forholdt seg til resultatene
avsineegneutredninger.

På et konstruktivt spor. Hel-
seministeren oppfattet at styret i
Helse Midt-Norge seinere gjorde
sittforåretteoppisituasjonen.

– Jeg føler nå at den er i et mer
konstruktivt spor, skriver helse-
ministeren.

I kommentarene fra helsemi-
nisteren begrunner hun på nytt
hvorfor hunmente det var best å
skifteuthelestyretforHelseMidt-
Norge30. januariår.

Intern uenighet. – Styret be-
sto av svært mange dyktige en-
keltpersoner. Det er imidlertid
kjent at det har vært til tider har
værtinternuenighetistyret,oget-
terensamletvurderingfantjegdet
riktigå«starte»pånytt.

– Jeg ønsker ikke å felle noen
domoverdettidligerestyret,men
jeg har lagt vekt på å finne en
sammensetningavstyretsomgjør
atstyretkanbalansereulikeinter-
esserpåengodmåteogtaenaktiv
rolle for å drifte ogutvikle spesia-
listhelsetjenesten i hele regionen
tilbesteforbefolkningen.Jegføler
meg trygg på at det nye styret vil
forvaltedethelhetligeansvaretde
har. Medlemmene i styret skal
ikke representere politiske parti-
erellergeografiskeområder,men
skal gjennomføre Stortingets og
Regjeringenshelsepolitikkpåbest
mulig måte for innbyggerne i
Midt Norge, sier helseminister
Strøm-Erichsen

– Ikke godt no
Helseministeren ikke fornøyd med Almlid-styre

Ikke godt nok styrearbeid: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erich
Kolbjørn Almlids styre ikke håndterte godt nok. Til høyre adm. direk

Helseministerensepost til
Romsdals Budstikke fredag:

«Styret besto av svært mange
dyktige enkeltpersoner. Det er
imidlertidkjentatdetharvært
tiltiderinternuenighetistyret,
og etter en samlet vurdering
fant jeg det riktig å «starte» på
nytt.

Jeg ønsker ikke å felle noen
dom over det tidligere styret,
menjegharlagtvektpååfinne
en sammensetning av styret
somgjøratstyretkanbalansere
ulikeinteresserpåengodmåte
ogtaenaktivrolleforådrifteog
utvikle spesialisthelsetjenes-
ten i hele regionen til beste for
befolkningen.

Jeg følermeg trygg på at det
nye styret vil forvalte det hel-
hetlige ansvaret de har. Med-
lemmene i styret skal ikke re-

presentere politiske partier el-
ler geografiske områder, men
skal gjennomføre Stortingets
og Regjeringens helsepolitikk
påbestmuligmåte for innbyg-
gerneiMidtNorge.

Det er ikke en spesifikk sak
som er årsaken til å endre sty-
ret, men håndteringen av nytt
sykehus i Møre og Romsdal er
blant de sakene jegmener sty-
retkunnehåndtertpåenbedre
måte. Jeg mener styret i større
grad burde forholdt seg til re-
sultatetavsineegneutredning-
er.Imidlertidharstyretgjortsitt
for å rette opp i situasjonen og
jeg føler nå at den saken er i et
merkonstruktivtspor.

Kravene til finansiering og
planlegging av sykehus har
vært behandlet i Stortinget og
harheletidenværtkjentforsty-
retiHelseMidt.»

Svaret fra
helseministeren

Lederen i Molde Arbeiderparti,
Sidsel Rykhus, gir Kolbjørn
Almlid skulderklapp for å ha
fortalt hvordan helseministe-
ren har håndtert sjukehussa-
ka.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: –Jegharsjølhattnetterder
jegharvåknetmidtpånattaogvært
fortviltoverhvordanhelseminister
Anne-GreteStrøm-Erichsenharfra-
skrevet seg ansvaret for løfter som
er gitt om nytt sjukehus i Molde,
sierSidselRykhustilRomsdalsBud-
stikke.

Rettet krass kritikk. Torsdag
brakteAftenpostenetintervjumed
den avgåtte styrelederen for Helse
Midt-Norge, Kolbjørn Almlid. I
Intervjuet kritiserte Almlid helse-
ministeren for å være utydelig og
vinglete i helsepolitikken, og for å
ha oversett løfter hennes forgjeng-
ereihelseministerposisjonhargitt
omnyttMoldesjukehus.

Støtter Almlids versjon. –Jeg
støtter Kolbjørn Almlid fullt og
helt. Det var virkelig bra at han
snakketåpentomhvordantinghar
foregått.NoenharkritisertAlmlid
for at han fortalte dette først nå.
Menjegtrordeflesteskjønnerhvor-
dan det hadde gått om han hadde
sagt meningen sin mens han var
styreleder i Helse Midt, sier Sidsel
Rykhus.

– Kom det fram noe nytt i
intervjuet med Almlid?

–Nei.Visomhararbeidetfornytt
Molde sjukehus i Arbeiderpartiet
lokalt, har visst om hva som har
foregått. Vi har visst at Bjarne Hå-
kon Hanssen lovet å kommemed
penger til nyttMolde sjukehus, og
atdetvarenavtalemellomhamog
AlmlidomatbarneavdelingaiÅle-
sundkunnebyggesførst.

Støtter barneavdelinga. –La
detværesagt tydelig: Vi iMoldeAp
erikkeimotatÅlesundfikkbarne-
avdelinga.Detviharreagertpå,erat

– Våkenetter av

Voldtekten med flere siktete i
Molde i september i fjor, ven-
tes å være ferdig etterforskes
om en måned. Om siktelsen
mot de fire opprettholdes, vil
ikke påtaleansvarlig si noe om.

SIGRUN L. MEISINGSET
sigrun.meisingset@r-b.no

MOLDE:Fredagoppsummertepåta-
leansvarligisaka,politiadvokatAs-
tridBolstad,sakaslik:

–Etterforskningeneriferdmedå
sluttføres nå. Den er forventet å
væreheltavslutteti løpetavenmå-
neds tid, sier Bolstad til Romsdals
Budstikke. Deretter er det opp til
statsadvokaten å avgjøre om det
skaltasuttiltaleisaka.

Fire siktete. Fire tenåringsgut-
terblesiktetetterenvoldtektiMol-
de sentrum natt til søndag 4. sep-
tember i fjor. To ble siktet for vold-
tekt,ogtoformedvirkningtildet.

Omdetharblittenendringisik-
telsene siden november, ønsker
ikkeBolstadåuttalesegom.

Hun overtok påtaleansvaret et-
ter politiadvokat Tom Hamnes,
som i november uttalte at den vi-
dereetterforskningenavventetsvar
påDNA-prøver fra fornærmete og
åstedet.

Kontakt med siktete. Vare-
tektsperioden til de siste to av de
siktete, gikkut21. september. Iføl-
ge politiet haddeman deretter bo-
stedsadresse på dem og kontakt
medvergeansvarlige.

– Gjelder dette fortsatt?
– Vimener at vi har rimelig god

oversikt over dem fortsatt, ja, sier
Bolstad.

I november uttalte Hamnes til
Romsdals Budstikke at sakahadde
høgeste prioritet, og at de hadde
bedt om å prioritet hos Rettsmed-
isinskinstitutt.

Lang tid.Hvislovnadenomslutt-
føringomenmånedholder,hardet
gått bortimotsjumånederfravold-
tektenbleanmeldt til dener ferdig
etterforsket.

– Hva tenker du om at det har
gått så lang tid?
– Jeg ønsker ikke å gå inn på tids-
bruken i denne konkrete saken,
mengenereltkanjegsiatdettartid
å etterforske voldtektssaker, sier
Bolstad.

– Har ventetida på DNA-prø-
vene fra Rettsmedisinsk institutt
påvirket tidsbruken?

– Det tar generelt tid å få analy-
sert DNAog å få svar på andre tek-
niske undersøkelser. Det gjelder
ogsåidenne saka.

Sluttfører saka:
Politiadvokat Astrid Bolstad,
overtok påtaleansvaret etter
Tom Hamnes.

FOTO: ERIK BIRKELAND

– Ferdig
etterforsket
om en måned
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ok håndtert
ets håndtering av sjukehussaka

sen trekker fram saka om nytt sjukehus i Møre og Romsdal som eksempel på ei sak hun mener
ktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge. FOTO: RICHARD NERGAARD

v fortvilelse

Oppildnet: Lederen for Molde Ap, Sidsel Rykhus , er
glad Kolbjørn Almlid går ut og forteller hva som
egentlig har skjedd i sjukehussaka. Bildet er tatt
under fakkelmarkeringen for nytt sjukehus i Molde 14.
desember 2010. Rykhus får fakkelfyr av Magne Fiske.

FOTO: KJELL LANGMYREN

helseminister Strøm-Erichsen ikke
harvedkjentsegatdetergitt løfterom
nytt sjukehus i Molde, forteller Ryk-
hus.
– Hvordan har Molde Arbeider-

parti taklet at partiets egne stats-
råder først har lovet, deretter sier at
ingen løfter er gitt?

–Viharværtforferdeligfortviltover
dette. Vi har prøvd å få fram hva som
har vært sagt og lovet. Vi har spilt inn
detteoverforRoger Ingebrigtsen, som
da var statssekretær i Helsedeparte-
mentet.Vihar silt det innoverforpar-
tisekretærRaymondJohansenogover-
for departementet. Så opplever vi at
statsrådenvrirpåvirkelighetenslikat
hunslipperåståtil rettefordetsomer
blitt lovet. Det er dette tillitsbruddet
somgjørosssåfortviltogleioss.
– Har dere gitt opp kampen om

nytt sjukehus i Molde?
–Nei, aldeles ikke. Vi håper at rett-

ferdighetenendagvilseire.Viharbåde
fylkestingetsvedtakogMøreogRoms-
dalApsvedtak i ryggen: Det skalvære
firesjukehusiMøreogRomsdalifram-
tidaogså,sierSidselRykhus.

FRITID

Oppdragsansvarlig:
Eiendomsmegler Randi Hollingen
Tlf 48 13 79 21

DNB Eiendom Molde
Tlf: 09999
www.dnbeiendom.no

Prisant.: 2.390.000,- + omk.
Omk.: Statsavgifter ca. 2,7% av salgssum
Adresse: Museumsvegen 6
P-ROM/Bra 98/135 kvm
Byggeår: 1947
Tomt: Felles eiet 1281 kvm
Visning: ons. 15/2 kl. 17-18 Velkommen!

VESTVENDT 4-ROMS SELVEIERLEILIGHET MED STOR VERANDA OG 
FIN UTSIKT. GOD BODPLASS.

SENTRUM- SELVEIERLEILIGHET

FRITID

Oppdragsansvarlig:
Eiendomsmegler Randi Hollingen
Tlf 48 13 79 21

DNB Eiendom Molde
Tlf: 09999
www.dnbeiendom.no

Prisant.: 4.290.000,- + omk.
Omk.: Statsavgifter ca. 2.7% av salgssum
Adresse: Svarttrastvegen 23
P-ROM/Bra 204/212 kvm
Byggeår: 1985
Tomt: Eiet ca. 664 kvm.
Visning: man. 13/2 kl. 17-18 Velkommen!

MODERNISERT ENEBOLIG MED UTSIKT OG FINE UTEPLASSER. 
GARASJE.        

NORDBYEN- ENEBOLIG

FRITID

Oppdragsansvarlig:
Frank A. Fylling, Megler MNEF
Tlf 91 14 97 07

DNB Eiendom Molde
Tlf: 09999
www.dnbeiendom.no

Prisant.: 2.850.000,- + omk.
Omk.: Statsavg. ca 2,7% av salgssum
Adresse: Viken Øvre
P-ROM/Bra 205/214 kvm
Byggeår: 1930/1997
Tomt: Eiet, 1919kvm
Visning: ons. 15/2 kl. 17:30-18:30 Velkom-

men!

RENOVERT OG INNHOLDSRIK ENEBOLIG PÅ STOR TOMT MED 
GODE SOLFORHOLD. GARASJE.

AUKRA -  ROMSLIG ENEBOLIG
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