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SJUKEHUSSAKA

Når helseministeren
ikke vil bygge nytt
Molde sjukehus, er det
fordi Regjeringen har
lagt ompolitikken?
Eller driver Anne-
Grete Strøm-Erichsen
soloutspill? spør
tidligere styreleder i
helseforetaket, Helge
Aarseth.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: I et leserinnlegg i dagens
RomsdalsBudstikkeberdentidli-
gere styrelederen forHelseNord-
møreogRomsdal,HelgeAarseth,
statsministerJensStoltenberggri-
pe innforåfåsjukehussakatilba-
kepårettspor.
– Ja, jeg mener Anne-Grete

Strøm-Erichsen driver en sjuke-
huspolitikk somdirekte er i strid
meddenuttalteRegjeringenspo-
litikk. Da er det bare én somkan
slå fast hva som er Regjeringens
uttaltepolitikk.Deterstatsminis-
terStoltenberg,sierHelgeAarseth
tilRomsdalsBudstikke.

Et skoleeksempel. Aarseth,
som gikkavsomstyrelederforett
år siden i protestmotmåten hel-
seministerenhåndterteNyeMol-
desjukehussakapå,menerAnne-
GreteStrøm-Erichsensopptreden
i sjukehussaka er et skoleeksem-
peliuryddigmaktutøvelse.
–Helemodellenmedhelsefore-

tak baserer seg på at eieren, altså
Helsedepartementet, utøver
maktiforetaksmøtene.Strøm-Er-
ichsensnakkerom«dialog»,som
åpenbartmåværenoe annet enn
foretaksmøtene.Detaljstyring av
helseforetakeneeristridmedhel-
seforetaksmodellen, sierAarseth
tilRomsdalsBudstikke.

Skriftlig redegjort for.Iavis-
innlegget peker Aarseth på to
konkreteredegjørelsersomergitt
av Regjeringens sjukehuspoli-
tikk:
� 20. august2007saStoltenberg i
et avisinnlegg i Romsdals Bud-
stikke følgende: «Alle lokalsyke-
husskalbestå.Dettegjelderogsåi
Kristiansund og Molde. Utred-

ningogplanleggingavetnyttsju-
kehus iMolde erpåbegynt.Dette
arbeidetmåfortsette.»
� På et skriftlig spørsmål i Stor-
tinget fra Elisabeth Røbekk Nør-
ve(H) svartedaværendehelsemi-
nister Bjarne Håkon Hanssen 6.
oktober 2008: «Regjeringen har
tidligere slått fast at vi går inn for
bådenytt sjukehus iMoldeogny
barneavdelingiÅlesund».

Glemt å fortelle statsrå-
den?HelgeAarsethmener de to
skriftligeutsagnenegjørdetklart
hva somerRegjeringenspolitikk
medhensyntilsjukehusstruktur
ognyttsjukehusbyggiMolde.
–Det ble etter hvert stadigkla-

rereatstatsrådStrøm-Erichsenslo
innpåenannenkurs,og ikkeøn-
sket bygging av nytt sjukehus i

– Solospill fra m
Tidligere styreleder Helge Aarseth vil ha Stolten

Vil ha Stoltenbergs svar: – Sjøl en fagstatsråd står ikke over Regjeringen, skriver advokat Helge
sjukehusbygg.

En 20 år gammel mann må i
fengsel etter promillekjøring.
Domfelte hadde 1,44 i promil-
le. Han la alle kortene på bor-
det da han ble tatt.

MOLDE: Episoden skjedde fredag 2.
september i fjor, og ifølge egne for-
klaringerhadde20-åringenværtpå
en konsert i nærheten av Høgsko-
len i Molde. Tidligere på kvelden
hadde han parkert bilen sin ved
skolen,ogdakonsertenvaromme,
bestemte mannen seg for å kjøre
hjem.
Med seg i bilenhaddehan toka-

merater, ogdeendteoppmedådra
hjemtilénavdisse.Etterathanhad-
de parkert bilen og blitt med inn,
dukket politiet opp og fortalte at
han var mistenkt for promillekjø-
ring.Mannenvalgte da å legge alle
kortenepåbordet.
Blodprøven han avla under én

timeetterendtkjøringvisteenpro-
millepå1,44.Dennemålingenerså
høgatvedkommendenåerdømttil
ubetinget fengsel i16dager.Videre
ermannenilagtenbotpå6.000kro-
ner, subsidiært fengsel i 15 dager, i
tillegg til at hanmå greie seg uten
førerkortitoår.
Domfelteerorientertommulig-

heten til å anke dommen, og har
varsletathanviltabetenkningstid.
I dommen går det fram at det er

straffeskjerpende at mannen had-
demedseg topassasjerer, ogatnoe
av kjøringen skjedde i sentrum av
Molde hvor det vanligvis ferdes
mangemennesker.Mannensufor-
beholdnetilståelsevektleggesifor-
mildenderetning.

Promilletur
ga fengsel

GJEMNES: Mannen i 70-åra var
uoppmerksom et øyeblikk, og
havna i autovernet på euorpave-
gen.

Det var kl. 11.58 mandag for-
middag at politiet fikk melding
om en trafikkulykke på E39 i
Gjemnes.

Ulykka skjedde ca. 4 km fra
Batnfjordsøra i retning Molde. Der
hadde bilen kommet over i mot-
gående kjørefelt, og videre inn i
autovernet.

Bilføreren ble undersøkt på le-
gekontoret på Batnfjordsøra, og
viste seg å være fysisk uskadd.

Føreren, som er fra Kristian-
sund, mente sjøl at årsaka til
uhellet var at han hadde vært
uoppmerksom.

Fulgte ikke med –
havna i autovernet

Helseminister Anne-Grete
Strøm-Erichsen avviser kritikken
fra Helge Aarseth om at hun ikke
følger Regjeringens politikk og
er uklar. – Dette er helt feil, sier
hun til Romsdals Budstikke.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Helseminister Anne-Grete
Strøm-Erichsen mener at tidligere
styreleder Helge Aarseth i Helse
Nordmøre og Romsdal tar helt feil
nårhanhevderathunikkefølgerdet
som er Regjeringens uttrykte poli-
tikkomsjukehusa.

Svarer på kritikken. I går etter-

middag svarte helseministeren
gjennom sin statssekretær Robin
MartinKåsspåkritikkenfraAarseth.
–Avgått styrelederAarsethpåstår

at jeg ikke gjennomfører Regjering-
enspolitikk,ogat jegharværtuklar.
Dette er helt feil. Regjeringens poli-
tikk er klar, og den blir lagt fram i
åpnestortingsdokumenterogiåpne
foretaksprotokoller, understreker
Anne-GreteStrøm-Erichsen.

Enstemmig i Stortinget.Hun
viser til atetenstemmigstortinghar
vedtatt at alle sjukehusprosjekter
over 500 millioner kroner skal
gjennomengrundigprosessførman
bestemmerseg.
HelseministerensieratRegjering-

– Aarseth tar feil, jeg bryter ikke m
Ingen

særbehandling
: – Det er

selvfølgelig
aldri gitt noe

løfte om at én
region skulle få

en annen
finansiering av
sjukehus enn

andre, sier
helseminister
Anne-Grete

Strøm-Erichsen
og tilbakeviser

kritikken fra
Helge Aarseth.
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BIRKELAND

Soldat skadd: En
nederlandsk soldat bleman-
dag ettermiddag alvorlig
skadd da han kom i klem
mellom to kjøretøy i Harstad-
området, opplyser politiet.
– Politiet fikk via omveger
kunnskap omat en neder-
landsk soldat var hardt skadd
i en trafikkulykke i Harstad-
området, opplyser opera-
sjonssentralen iMidtre Hålo-
galand politidistrikt.
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Ønsker du å lære deg noe nytt for å stå sterkere i
jobbmarkedet, eller kanskje du allerede jobber med
regnskap og ønsker å lære mer? Vårt regnskapskurs
er en praktisk rettet utdanning i regnskaps-
lære. Du får blant annet en grunnleggende inn-
føring i regnskap med vekt på bruk av
kontoer, behandling av bilag, forståelse
for inntekter og kostnader, og
mye, mye mer...
Kurset kvalifiserer
deg til flere typer
jobber!

i Kurs

PLUSS AS, Molde | Tlf. 71 24 66 70 | studier@pluss.no | www.pluss.no

En typisk
pluss-elev
er gjerne voksen,
i annet arbeid
eller arbeids-
søkende, trenger
litt omskolering
eller har lyst på
nye utfordringer.

Besøk vår
webside for
mer info, eller
kontakt oss så
forteller vi deg
mer om studi-
ene og mulig-
hetene for bl.a.
finansierings-
støtte...

 typisk En z

videre? komme å til Lyst

regnskap

Kveldskurs i

MOLDE
Studiestart 28. febr.

Ta kontakt med oss!

Kari Mette Viken, Molde

Kari Mette er utdannet kokk, men
ønsket å finne en jobb på dagtid
med mer regulær arbeidstid. Hun
investerte to kvelder i uka i ett år på
Pluss-skolen. Det var nok til å gå
rett inn i fast jobb hos regnskaps-
avdelinga hos Fjord 1. Vi gratulerer!

Molde Viken, Mette Kari

SJUKEHUSSAKA

ministeren?
nberg til å gripe inn i sjukehussaka

Aarseth i et innlegg der han kritiserer helseministeren for å løpe fra tidligere løfter om nytt
FOTO: RICHARD NERGAARD

FRÆNA: I løpet av helga skjedde
en kraftig utforkjøring på Ho-
stad. Bilføreren taklet ikke det
glatte føret og kom litt uheldig
ut - eller inn - i forhold til ga-
rasjen.

Politiets operasjonssentral
har ikke fått noen melding om ulykka. Det kan skyldes at ingen ble
skadd i episoden. FOTO: PRIVAT

Slik endte ferden

med Regjeringens politikk
en vil bygge flere nye sjukehus.
Staten stiller med sin andel av fi-
nansieringen når helseforetaket
stillermedsin.

– Kan ikke klandres.–Davæ-
rende styreleder Aarseth bør der-
forikkeklandreRegjeringenforat
HelseMidt-Norgesutredningino-
vember 2010 slo fast at prosjektet
fradetdaværendestyretikkekun-
ne startes før omkring 2018 på
tross av maksimalt investerings-
lånpå 50prosent. Årsaka til dette
varhøgekostnader,ogatdetaller-
edevargjeldpå5,7milliarderkro-
ner iHelseMidt-Norge, sierhelse-
ministeren.
Hunpoengtererogsåfølgende:

–Det er selvfølgelig aldri gitt et
løfte om at én region skulle få en
annenfinansieringennandre.
Nårdetgjelderhvilkenløsning-

en Regjeringen ser for seg for sju-
kehustilbudetiMøreogRomsdal,
viser helseministeren til at dette
spørsmålet utredes nå av Helse
MøreogRomsdal.

Ikke bestemt plassering.
Nårdet gjelderhvor etnytt sjuke-
hus skal plasseres, sier helsemi-
nisteren dette til Romsdals Bud-
stikke:
–Jegerklaroveratmeningenei

Møre og Romsdal er svært delte
knyttet til valg av sjukehusløs-
ning, ogRegjeringenhar ikke tatt

stillingtilplasseringtiletnyttsju-
kehus. Dette er et arbeid som det
nye helseforetaket er i gangmed,
sierAnne-GreteStrøm-Erichsen.
Hununderstrekerathennesan-

svarsomstatsråderåsørgeforsju-
kehustilbud til alle. Regjeringen
har bevilget penger til nye sjuke-
husbygg i Hordaland, Tromsø,
Nordland. Sør-Trøndelag, Oslo og
Østfold.
–På sammemåtevil vi gi støtte

til Møre og Romsdal når det fore-
ligger planer som tilfredsstiller
Stortingetskrav,sierStrøm-Erich-
sen.

Molde. Noen må ha forsømt sin
oppgave med å fortelle den nye
statsråden om hva som allerede
var uttalt som Regjeringens poli-
tikk, skriverAarsethiinnlegget.
Han anklager helseministeren

for å fare med tomt prat når hun
11.mars2010sieratdet erde regi-
onale helseforetakenes ansvar å
prioritere ogplanleggebyggepro-
sjekterisinregion.

– Det må forventes at kursen-
dring er forankret i vedtak Regje-
ringen har gjort. Sjøl en fagstats-
råd står ikke over Regjeringen,
skriverAarseth.

Ber Stoltenberg svare.Han
oppfordrerstatsministerJensStol-
tenbergtilåfortellehvasomerRe-
gjeringenspolitikk.
– Dersom statsministeren står

fastveddethantidligereharuttalt
omhva somerRegjeringenspoli-
tikk,måhansørgeforathansegen
statsråd opptrer i trådmed Regje-
ringens politikk, mener Helge
Aarseth.
Les hele leserinnlegget på le-

serbrevsidene i dagens avis.

23-åring hadde vært i Lille-
hammer og kjøpt valium og
hasj da han ble stoppet av po-
litiet på Lesja.

RAUMA:Detvartorsdag12.maiifjor
atmannen som er bosatt i Åndals-
nes ble stoppet på Lesja. Med seg i
bilenhaddehanénpassasjer.
Mannenhar forklartathanhad-

derøykthasjogtattvaliumtabletter
kvelden før kjøringen, og at han
ikke følte seg spesielt ruset da han
blestoppetavpolitiet.
Politietharopplystatdevalgteå

stansebilenfordikjøringensåmis-
tenkeligut.Mannenbletattmedtil
politistasjonenpåDombåshvordet
ble tatt blodprøver og andre tester
avham.Førerkortet ble ikkebesla-
glagtpåstedet,menførst ipolitiav-
høriÅndalsnes12. juli.

Handlet narkotika. 23-åringen
har videre innrømmet overfor po-
litiet at han og passasjeren dro til
Lillehammeridenhensiktåskaffe

narkotika. De skal ha fått med seg
100blåvaliumtabletterog30gram
hasj.Stoffetvargjemtibilenda den
ble stoppet av politiet på E 136 ved
Lesja.
VedGudbrandsdalpolitidistrikt

blemannen28.november2011sik-
tet for å ha kjørt i narkotikapåvir-
ket tilstand, og for å ha oppbevart
narkotiskestoffer.

Fengsel og bot. Siktetehar av-
gittenuforbeholdentilståelseiret-
ten. Etter å ha vurdert skjerpende
og formildende omstendigheter,
har retten kommet fram til at pas-
sende straff er fengsel i 36 dager.
Fengselsstraffener imidlertidgjort
betinget,medenprøvetidpåtoår.
Videre ermannen bøtelagtmed

40.000 kroner, subsidiært fengsel i
15dager,ogmågreiesegutenfører-
kort i 22 måneder. For å få tilbake
førerkortet,måvedkommende av-
leggenyførerprøve.

Ble stoppet på
Lesja i narkorus
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Ei viktig avgjerd skal takast om
korttid.Regjeringogstortingskal
tastillingtil vikarbyrådirektivet
somEUvilpåleggjaoss.Kvabetyr
dette?EU,Høgresida,NHOogAP
seierdet handlaromågjetilsettei
vikarbyrå samerettarsomfasttil-
sette.Detbørvelalleverasamde
om?ForSVog1,4millionarnorske
arbeidstakarar(LO,UNIOogYS)
handlardetomåsikrarettanetil
norskearbeidstakarar,ogsærleg
rettentil fastarbeid.Direktivetvil
fjernahinderilov-ogavtaleverket

forbemanningsselskapogvikar-
byrå.Detviltrulegføratilauka
brukavinnleigdarbeidskraft,
nokoopnarforeitarbeidslivsom
svekkjerfagrørslaogdennorske
velferdsmodellen.Einharheller
ingengarantiforatdennorskear-
beidsmiljølovavilstålikesterkt
somidag.

Utan fast arbeid får folk ein ut-
rygg livssituasjon.Detteerikkje
minstviktigforkvinnerogung-
dom,somoftevertbruktsomflek-

sibelarbeidskraft. Kampenforrett
tilheiltid–høvetildeltidvertvan-
skelegareomdirektivetvertnorsk
lov.Denpolitiskestreiken18. ja-
nuarmedkravomvetomotinnfø-
ringavvikarbyrådirektivetvar
sværtviktig.LO-forbundsomom-
fattar80%avmedlemsmassen
deltok.Eisåstormarkeringhar
ikkjefunnestadinorskfagrørsle
påfleiretiår.Detviserklartkor
viktigdennesakaerfordeisom
veitkvarskoentrykkjer.

Difor seier SV, saman med fag-
rørsla, eitklartJAtileitarbeidsliv
medfasttilsette,og eitklartNEItil
vikarbyrådirektivettilEU.Mestør
kravetomveto,ogvonarAPvil
snuidennesaka.Fasttilsetjing
skalveradetnormale.Likebe-
handlingavvikararkanvisytafor
mednasjonallovgiving.Meserdi-
rektivetsomnokeitdømepåat
EU-direktivvertnorsklov,trassiat
deierdårlegtilpassatilhøvaiNo-
reg ogdennorskevelferdsmodel-
len. Detnorskefolkhartogonger

sagtneitilEUogtilåblistyrtfrå
Brüssel.Likevelstrøymerdetpå
medstadignyedirektivsomdra-
matiskkanpåverkakvardagentil
folkiNoreg.MeharTenestedirek-
tivetogDatalagringsdirektiveti
frisktminne.

Ingrid Opedal,
Fylkestingsrepresentant

Møre og Romsdal SV

SV seier ja til fast tilsetjing og tryggleik for arbeid og inntekt!

Statsminister Stoltenberg må
bringe saken tilbake på rett
spor.

StatsrådStrøm–Erichsensinbe-
handlingavsykehussakenbryter
medregjeringensklartuttaltepo-
litikk.Deternåpåtideatstatsmi-
nisterenselvgriperinnogfårsa-
kentilbakepårettspor.

Regjeringens politikk. Iavisinn-
legghøsten2007uttaltestatsmi-
nisterStoltenbergathanvar«gjort
oppmerksompåatnoenseruttilå
hamisforstått,ellerfeiltolketmin
ogregjeringenspolitikkforsyke-
huseneiMøreogRomsdal» (min
uth).Statsministerenfantderfor
grunntilåpresiserehvasomvar
regjeringenspolitikk.Detteble
gjortifirepunkthvorhaniførste
punktpresiserteat«Allelokalsy-
kehusskalbestå.Dettegjelder
ogsåiKristiansundogMolde.»I
punktfirepresisertestatsministe-
renat«Utredningogplanlegging
avetnyttsykehusiMoldeerpåbe-
gynt.Dettearbeidetmåfortsette.»
(Jf. InnleggfraJensStoltenberg.
RomsdalsBudstikke20.08.2007.)

På skriftlig spørsmål frastor-
tingsrepresentantElisabethRø-
bekkNørvesvartehelse-ogom-
sorgsministerBjarneHåkonHans-
sen6.oktober2008bl.a.:«Regje-
ringen(minuth)hartidligereslått
fastatvigårinnforbådenyttsyke-
husiMoldeognybarneavdelingi
Ålesund.»

Uttalelsene fra statsminister og
helsestatsrådpresisererklarthva
somerregjeringenspolitikkmed
hensyntilsykehusstrukturog
byggingavnyttsykehusiMolde.

Uttalelsenemåsesilysavdenfel-
lespolitiskeplattformendetrere-
gjeringspartienehaddenedfelt i
Soria-Moriaerklæringen.

Visomdeltokiplanleggingenav
nyeMoldesjukehusfølteossselv-
følgeligbundetavregjeringens
klartuttaltepolitikkogladettetil
grunnforstedsvalgogdimensjo-
nering.

Kursendring. I2009overtok
Anne-GreteStrøm-Erichsensom

helse-ogomsorgsministeretter
BjarneHåkonHanssen.

Detbleetterhvertstadigklarereat
statsrådStrøm-Erichsensloinnpå
enannenkursogikkeønsketbyg-
gingavnyttsykehusiMolde.Noen
måhaforsømtsinoppgavemedå
fortelledennyestatsrådenomhva
somalleredevaruttaltsomregje-
ringenspolitikk.

Dennyestatsrådensvegringmotå
gjennomføreplanenefornyttsy-
kehusiMoldegasegbl.a.uttrykki
anmodningomnyeutredninger.
SåledesbaStrøm-ErichsenHelse
Midt-Norgeimars2010om«at
bådevidereføringavdrift idagens
lokalerogettfellessykehusiNord-
møreogRomsdalutredesidetvi-
dereplanleggingsarbeidet.»

Istatsrådensoppdragsbrevav
11.03.2010bledetuttaltat«Helse-
foretaksmodelleninnebæreratre-
gionalehelseforetakharansvaret
foråprioritereogplanleggebygge-
prosjekterisinregion,samtigang-
setteenkeltprosjekter.»

Statsrådenuttalelseomatansvaret
forplanleggingogigangsettinglå
hosdetregionalehelseforetaket
vistesegåværetommetalemåter.

Etterengrundigutredningvedtok
styreneisåveldetlokalesomdet
regionalehelseforetaketatengikk
innforento-sykehusløsning.

Strøm-Erichsenlikteåpenbart
ikkedetsvarethunfikk.Ibrevav
desember2010svartehunathun
«Etterenforeløpiggjennomgang
avrapporten» fantgrunntilåsette
dentilside.Statsrådenuttaltevi-
dereathunønsket»enfortsattdia-
logmedstyretomdette».

Uryddig myndighetsutøvelse.
Statsrådensopptredeneretskole-
eksempelpåuryddigmyndighets-
utøvelse.Etterhelseforetaksmo-
dellenskaleierensdirektivgisi
foretaksmøter.Nårdetertaleomå
fravikedetsomtidligereeruttalt
somregjeringenspolitikk,må
dessutenforventesatkursendring
erforankretivedtakregjeringen
hargjort.Selvenfagstatsrådstår
ikkeoverregjeringen.

Strøm-Erichsensatsetpå«dialog»
medstyret.Deternærliggendeå
antaatdetsommenesmed«dia-
log»eruformellesamtalersomdet
ikkeengangskalgisetoffentligre-
feratfra.Undertegnedeharveden
tidligereanledningbidratttilat
innholdetavslikesamtalerble
gjortoffentligkjent.

TilovermålharStrøm-Erichsen
forventningeromatstyretihelse-
foretaketselvskullefravikedet
somvaruttaltåværeregjeringens
politikk,menutenathelsestatsrå-
denskulletabelastningenmedåsi
detteiklartekst. Idenoffentlige
debattenharstatsrådengjortet
dårligskjultforsøkpååkamuflere
sinkursendringgjennomhenvis-
ningtilmanglendefinansieringav
detnyesykehuset.

Soloutspillellerendringavregje-
ringenspolitikk?

PåbakgrunnavatStrøm-Erichsen
såklartbrytermeddetsomhar
værtpresisertåværeregjeringens
politikk,måenkunnespørreom
detteersoloutspill frahennesside,
elleromkursendringenerforank-
retiregjeringen.Dersomdeterre-

gjeringensomharendretkurs,til-
sierryddighetogredelighetat
statsministerenbekrefterdet.Der-
somstatsministerenfortsattstår
fastveddethantidligereharuttalt
omhvasomerregjeringenspoli-
tikk,måhansørgeforathansegen
helsestatsrådopptreritrådmedre-
gjeringenspolitikk.

Offentlig ressursbruk.Denplan-
leggingavnyttsykehusiMolde
somstatsministerenhøsten2007
bekreftetskullefortsette,harvært
megetomfattendeogutgjørirene
kostnadernær100millkroner
hvoravhelseforetaketsegneutgif-
terutgjørover70mill.Enkom-
plettkonseptrapporterinnsendt
tildepartementetforgodkjen-
ning.Enslikbrukavsamfunnets
midlerlarsegbareforsvareder-
somdetvarpolitiskryggdekning
forårealiserebyggeprosjektet,
hvilketdetsåavgjortvarmedbåde
statsministerogtotidligerehelse-
ministresom«garantister».Det
varenalminneligoppfatningat
byggingavnyeMoldesjukehus
haddepassert«pointofnoreturn»
daStrøm-Erichsenovertokstats-
rådsstoleniHelseogomsorgsde-
partementet.Ytterligerehadde

hennesforgjengerBjarneHåkon
Hanssenangittåret2012sombyg-
gestartfordetnyesykehuset.

Tilbake på sporet. Behovetforå
erstattenåværendebygningerved
Moldesjukehusmedetnyttsyke-
huserveldokumentert. Itillittil
tilsagnomsnarligbyggestarthar
detbevisstværtspartpåvedlike-
holdavbygningsmassen.Deter
godtdokumentertatopprustning
avnåværendebygningerikkeer
fornuftigverkenøkonomiskeller
funksjonelt.

Statsministerensavisinnlegghøs-
ten2007varklargjørende.Medall
denuroogusikkerhetStrøm-Er-
ichsenharskapterdetavgjortbe-
hovforathangjentarbudskapet.

Påsammemåtesomi2007måfor-
sikringenogsåomfattelokalsyke-
husetiKristiansund.Barepåden
måtenkandetskapesgrobunnfor
enbedresamhandlingmellom
fogderiene.

Helge Aarseth
Tidligere styreleder i

Helse Nordmøre og Romsdal

Nye Molde sjukehus

Helge Aarseth, advokat og tidligere styreleder i Helse Nordmøre og Romsdal.
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