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FYLKESTINGET I GEIRANGER

HelseMidt-Norge
vil satse på
desentralisering.
Torgeir Dahl (H)
opplever detmotsatte i
Nordmøre og Romsdal.
OLAV SKJEGSTAD
olav.skjegstad@r-b.no

GEIRANGER: –Detsomblibygdned,
blir svært vanskelig å bygge opp
igjen.Derforerdetsåviktig åkjem-
pe for at spesialisthelsetjenesten i
NordmøreogRomsdal ikkeblirut-
vannetogsvekket,sierTorgeirDahl
tilRomsdalsBudstikke.
Det er stille før stormen når det

gjelder framtida for sjukehusa i
NordmøreogRomsdal. HelseMøre
og Romsdal og Helse
MidtNorgeskalvedtaen
ny utviklingsplanmed
fordeling av funksjoner
i Møre og Romsdal i lø-
petav2012.

Møtte politikerne.
Det store spørsmålet er
sjukehusstrukturen i
NordmøreogRomsdal i
framtida.Tirsdagvardi-
rektøreneogstyreleder-
neiHelseMidtNorgeog
HelseMøre og Romsdal
invitertforåorientereomriketstil-
stand.
Her stod ikke sjukehusstruktur

på dagsorden, det ligger ennå et
stykkeinniframtida.Desentralise-
ringvarderimotettavstikkordene
til styreleder Marte Styve Holte i
HelseMidtNorge.
–Samhandlingsreformenervik-

tig.Kreftplanenerutepåhøring,vi
skalhakreftlegerpåalle sjukehus.
Vi skal desentraliseremye av kon-

trolleneogpolikliniskvirksomhet,
saStyveHolte.

Ord og handling. – Dette er
flotte ord, men virkeligheten ser
heltannerledesut fraNordmøreog
Romsdal. Vi må samle noe, men i
Møre ogRomsdal går det for langt.
Vi opplever rett og slett demonte-
ring av spesialisthelsetjenesten i
nordfylket, tordnetTorgeirDahl.
SidselRykhus(Ap)ønsketogsåå

slippe til med spørsmål om hva
somskalskjemedMoldesjukehus,
menhunslappikketil.
– Jeg er glad for at kreftbehand-

lingenskalstyrkes,ogjegvilleikke
starte en lokaliseringsdebatt om
dette. Meni følgeopplysninger jeg
har, blir det vurdert å flytte patolo-
gen fraMolde til Ålesund. IMolde
har vi topatologer, ogMolde erdet

sjukehusetsomharkor-
test ventetid på patlo-
gen. Vil det fortsatt blir
slik ved flytting, vil de
velfungerende patolo-
gene flytte? spør Sidsel
Rykhus.
Steinar Reiten (KrF)

baomenmedisinskfag-
lig vurdering av å plas-
sere et nytt felles sjuke-
huset utenfor en av by-
ene.
–Hermåvisebådepå

volum, nærhet og re-
kruttering. Vi vil oppleve ulike
interesser. Deterikkestoreavstan-
der i Nordmøre og Romsdal, og
akuttberedskapenmå samles mer
enn i dag, svarte direktør Gunnar
Bovim.

Sjukehus i byen. Torgeir Dahl
tolker svaret fra Gunnar Bovim
sometnytt signalomatdetblir ett
akuttsjukehus, og at dette blir lagt
tilenavbyene.

–Debattenomåbyggeetnyttfel-
lessjukehusmellomMoldeogKris-
tiansund er ikke et aktuelt tema
lenger, den er lagt død. Det blir ett
akuttsjukehus og ett med elektiv
behandling i nordfylket, sier Tor-

geirDahl, somsatserpåat dettevil
styrke kravet om bygging av nytt
Moldesjukehus.
ÅgeAustheim(Frp)villevitehva

som blir desentralisert, og hvilke
sjukehussomskalgjørehva.Svaret

pådettekommerpåsluttenavåret,
når dennyeutviklingsplanen skal
vedtas etter en omfattende hø-
ringsrunde.
Menhvoretnytt felles sjukehus

forNordmøreogRomsdalskalbyg-

–Opplever nedbygg
Mens helseforetaket lover desentralisering

Olav
Skjegstad
olav.skjegstad@r-b.no

I GEIRANGER

Fylkestinget bevilget tirsdag
4,6 millioner kroner til etter-
montering av setebelter i sko-
lebussene.

OLAV SKJEGSTAD
olav.skjegstad@r-b.no

GEIRANGER:Detvarbredenighetpå
fylkestinget om at dette er viktig.
Staten har som målsetting at det
skal komme setebelter i alle bus-
seneinnen2016,menfylkestingeti
Møre og Romsdal vil ikke vente så
lenge.
Pengene blir nå stilt til disposi-

sjon umiddelbart, og fylkestinget
har sommålatde flesteavbussene
skalha belter montert når skolen
starterigjentilhøsten.
Detrulleridag83busserutense-

tebelte på vegene iMøre og Roms-
dal.Detteergamlebusser,somofte

blir brukt til skoleskyss. På nyere
bussererdetpåbudtmedsetebelter,
unntaketerrenebybusser.
Deterengammelsaksomnåen-

delig har fått en løsning, og på fyl-
kestingetvardetgledeovervedtak-
te.
Fylkeskommunen finansierer

investeringene ved hjelp av frie
driftsmidler.
En utfordring blir nå å få barna

tilåbrukebelte.ITrafikktryggings-
utvalet satte Randi Walderhaug
Frisvoll fram forslag om å sette i
verk en kampanj rettet mot barrn
og foreldre for å få alle til å bruke
belte. Dettte fikk tilslutning i fyl-
kestinget.
Sjåfører vi har snakket med be-

krefter at dette er et problem, selv
omdeoppfordrerbarnatilåspenne
påsegbeltene. Sikkerhet i bussen: Kjersti Løge og Sidsel Rykhus på fylkestinget i Geiranger.

FOTO: OLAV SKJEGSTAD

Nå blir det setebelter i alle bussene

I løvens hule: Marte Styve Holte, Gunnar Bovim, Astrid Eidsvik, John Harry Kvalshaug og Tor Harald
fylkestinget i Geiranger.
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ging Den ferjefrie stamvegen
gjennom Møre og Romsdal bør
gå via Møreaksen fra Nerås
under Tautra til Midsund og
med bru over Julsundet.

OLAV SKJEGSTAD
olav.skjegstad@r-b.no

GEIRANGER: Dette fikk full opp-
slutningpåfylkestingetiGeiranger
igår.Fylkeskommunenerhørings-
instans i saka, som denne gang
handler om konseptvalg for fram-
tidigtraseforE39fraSkeiiJølstertil
ValsøyapåNordmøre.
Mensdetvardebattomtrasevalgog
tekniske løsninger for fjordkrys-
sing på Sunnmøre og Nordmøre,
var fylkestinget samlet om Møre-
aksenslikdenerplanlagt.

– Framtidsrettet. – Dette er et
veldigviktigvedtak,ogdeterspesi-
elt viktig at det er enstemmig, sier
BernhardRiksfjord,HelgeOrtenog
TorgeirDahl.GamleordføreriVest-
nes og fylkestingsmedlem Knut
Flølo fraVestnes slutter seg fulltut
tildette.

–Dette er et vedtok somerposi-
tivtforhelefylket,determedåbin-
de Møre og Romsdal sammen, sier
Bernhard Riksfjord til Romsdals
Budstikke.Hanhaddetatt turentil
Geiranger for å følge saken fra til-
hørerplass. Etter at vedtaket varpå
plass, var det bare glede. Helge Or-
tenerstyrketitruapåatMøreaksen
ikke trenger å være så langt unna,
ogtrorhankankjørebilunderfjor-
dentilNeråsi2023.

Ingen glede i SV. Menikkealle
er likebegeistretovergigantplane-
ne.IngridOpedal(SV)villehautre-
det Sekken-alternativet, men ble
stående aleine om dette. Hun liker
ikkestorsatsingenpåundersjøiske
tunneler, og mener dette er nega-
tivt,bådeformiljøetogbefolkning-
eniMøreogRomsdal.

– Jeg beklager vedtaket, men fø-
lermegikkesomentaper.ViiSVer
førstogfremstopptattavetforster-
ketferjetilbud,sierIngridOpedal.

På Sunnmøre krangles det om
man skal velge Fefast (fra Festøya)
ellerHafast(FraHareid).Herstøtter

fylkestinget kryssing av Storfjor-
denviaHareid.

Også for kryssing av Halsafjor-
den på Nordmøre er det ulike syn.
Tingvollvilhabru,ogfikkstøttefor
dette fra Sunnmørslista på fylkes-
tinget.Mendetvarikkenok,,ogfyl-
kestinget går inn for kryssing av
Halsafjordenmedundersjøisktun-
nel.

Ørskogfjellet. Når det gjelder
Møreaksen, mener fylkestinget at
tilførselsvegen fra Sunnmøre til
RomsdalentenkangåoverØrskog-

fjelletellerviaennyvegoverStette
ogTomrefjord.

Vestnes kommune har tidligere
gått inn for å satsepåutbyggingav
vegenoverØrskogfjellet.Dette lig-
gerogsåinnesomforslagiNasjonal
Transportplan. Også fra kommu-
neneStordalogØrskogerdetklare
signaler foratmanønskerØrskog-
fjellet somframtidig stamveg påE
39,ogsånårMøreaksenerpåplass.
Vedtaket i fylkestinget går nå som
høringuttalelse til konsepttvalgs-
utredning forE39 fra Skei i Jølster
tilValsøyapåNordmøre.

Enstemmig vedtak om Møreaksen

Felles glede: Gode naboer på fylkestinget gleder seg over
vedtaket om valg av trase for E 39. Bernhard Riksfjord,
Helge Orten og Torgeir Dahl. FOTO: OLAV SKJEGSTAD

ges,stårikkepådagsordentil
noenav styrene i 2012.Dette
blir derimot et helt sentralt
tema i valgkampen fram til
stortingsvalgethøsten2013.

Haukaas møtte politikerne på
FOTO: OLAV SKJEGSTAD
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Str. 30-38.

 299,-

Skinn. Damestr.

 999,-
Damestr.

 499,-

Herrestr.  

599,-

Skinn. Damestr.  

699,-

Herrestr.  

499,-

Semsket skinn. Damestr.

 499,-
Nubuk. Damestr.

 999,-

TORSDAG, FREDAG & LØRDAG

gjelder utvalgte modeller i butikken.

Du betaler bare for det dyreste paret

TA 2
FOR 1

Om du vil dele eller ei, så er 

det Deg & meg-dager torsdag, 

fredag og lørdag i Skoringen. 

Så ta med mannen, en venninne, 

barna eller bare deg selv, for 

du får 2 for 1 på en lang rekke 

merkesko! Se et utvalg av de 

mange modellene her.

Finner du ikke 2 par, gir vi deg 30 % på ett par av de utvalgte modellene.

SKORINGEN
Hamnegata 37, tlf. 71 21 58 20 • www.skoringen.no21 07 91 25

MOLDE: Einar
Øien er valgt
til ny styrele-
der i Møre-
aksen AS.
Han er ord-
fører i Mid-
sund, og
kommer inn som ny i styret.
Erik Berg fra Molde ble valgt
til nestleder.

De øvrige i styret er Eva
Langstein, Vestnes, Geir
Stenseth, Ålesund, Svein
Harsøen, Haram, Olav Hau-
ge, Aukra, Britt Flo, Molde
og Jan Petter Hammerø,
Molde.

Årsregnskapet viste et
overskudd på 594.000 kro-
ner, som tilføres egenkapi-
talen. Generalforsamlingen
var representert med vel
54.000 av 74.025 aksjer.

Øien ny leder i
Møreaksen AS

Einar Øien
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