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13. desember skal avgjørelsen
tas om hva slags sjukehustil-
bud Nordmøre og Romsdal skal
ha. Helseforetaket forbereder
en kriseplan for ansatte som
vil bli berørt.
ÅLESUND: Ender styremøtet i Helse
Møre og Romsdal 13. desember med
at det skal være et annerledes sjuke-
hustilbud enn dagens, vil det få sto-
re konsekvenser for mange ansatte
ved sjukehusa.

Ikke minst vil mange ansatte ved
sjukehuset som enten blir nedbygd
eller avviklet, bli berørt.

– Vi ser for oss at det vil bety store
endringer for mange ansatte der-
som styret fatter et annet vedtak

enn å fortsette med dagens drift ved
Molde sjukehus og Kristiansund
sjukehus. Mange ansatte vil da måt-
te gjennom ei omfattende omstil-
ling, sa adm. direktør Astrid Eidsvik
i styremøtet.

Styremedlem og ansattvalgt
Charles Austnes mener helsefore-
taket må ha tenkt gjennom konse-
kvensene. 

– Utfallet vil skape forbannelse
og fortvilelse blant ansatte som blir
berørt. Styrevedtaket 13. desember
vil ha dramatiske konsekvenser for
rekrutteringen og arbeidsmiljøet
ved sjukehuset som blir mest be-
rørt, sa Austnes. 

Styreleder John Harry Kvalshaug

understre-
ker at helse-
foretaket
må ha klar
en bered-
skapsplan
som fortel-
ler hva som
skal skje
med sjuke-
husa og de
ansatte et-
ter 13. de-
sember.

– Vi må ha planen klar 14. desem-
ber, sånn at vi kan fortelle ansatte
hva som vil skje de nærmeste må-
nedene og åra, sier Kvalshaug.

Venter reak-
sjoner: Styre-
medlem Charles
Austnes. FOTO: 

RICHARD NERGAARD

Beredskapsplan for ansatte

Styremedlem Svein
Anders Grimstad
frykter at hvis ett
lokalsjukehus foreslås
nedlagt, vil det sette
full fyr i regionen som
mister sjukehuset.

ÅLESUND: Da styret i går ble orien-
tert om de sju ulike løsningene di-
rektør Astrid Eidsvik har lagt fram
om framtidas sjukehusløsning for
Nordmøre og Romsdal, stilte Svein
Anders Grimstad spørsmål ved om
to av løsningene var i tråd med be-
stillingen helseforetaket har fått fra
helseminister Anne-Grete  Strøm-
Erichsen?

– Var det én ting tida i styret for
Helse Nordmøre og Romsdal lærte
meg, var det at vi må holde oss inna-
for det oppsatte mandatet. Jeg for-
står ikke at to av de foreslåtte løs-
ningene;  samling av akuttilbudet
og føden til enten Kristiansund el-
ler Molde, er innafor mandatet. Går
vi videre med disse alternativene,
frykter jeg vi får dem midt i trynet
tilbake, sa Grimstad i styremøtet.

I strid med Soria Moria.Over-
for Romsdals Budstikke utdjuper
styremedlem Grimstad, som er
kommunelege i Sunndal, hva han
mener.

– Jeg oppfatter løsningene om å
samle akutt og føde til ett av sjuke-
husene og la det andre sjukehuset
være poliklinikk og dagbehand-
ling, til å være i strid med Soria Mo-
ria-erklæringen til Regjeringen, sier

Grimstad.
–  Er sam-

ling av akutt
og føde til
ett av sjuke-
husene det
samme som
å legge ned
det andre
sjukehuset?

– Jeg tror
ingen vil be-

trakte et sjukehus med bare dagbe-
handling og poliklinikker som et
lokalsjukehus.

– Du stemte ikke imot å ta
med de to alternativene som
medører nedlegging av enten

Molde eller Kristiansund?
– Nei, styrearbeid er noe annet

enn politikk. Det var ikke noe mål
for meg å argumentere for en ute-
lukkelse av alternativene i dag. Når
vi  får helhetsvurderingene 1. okto-

– Kan sette full fyr igjen
Svein Anders Grimstad advarer mot å lansere sjukehusnedleggelse på nytt

Fra smil til alvor: Etter styremøtet i Helse Møre og Romsdal i går var   det bare smil blant styremedlemmene, her Svein Anders Grimstad (t.v.) og Kirsti Slotsvik. Grimstad
advarer mot å lansere en løsning der ett av sjukehusene legges ned. 
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Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no

I ÅLESUND

Bilbransjen er på veg inn i en bryt-
ningstid. Flere og flere vurderer seriøst å
kjøpe elbil – i det minste som en num-

mer to-bil. Og forhandlere med elbil eller hybrider i porte-
føljen synes å ha skaffet seg et forsprang.

Elbiler har inntil nylig vært for de spesielt interesserte
og de mest miljøbevisste. Men med norske myndigheter i
ryggen, har stadig flere latt seg lokke. Myndighetenes bi-
drag er at elbilister skal betale null i engangsavgift og
moms, null i årsavgift, ha plass i kollektivfeltet, gratis på
bomveger, fri ferjereise, avgiftsfri parkering og reserverte
parkeringsplasser med mulighet for lading. Det har vært
viktig å signalisere at det skal lønne seg å kjøre utslippsfritt
og miljøvennlig. I klimaforliket
sist sommer ble det bestemt at
fordelene skal gjelde ut 2018.

Det har likevel ikke vært nok
for at elbilsalget skulle ta helt
av. Men elbilprodusentene har
tatt store steg framover. Fra å
lage biler alle snur seg etter for-
di de er så annerledes, kan man på enkelte modeller ikke se
at det er en elbil. Sikkerheten er som på diesel- og bensinut-
gaver, komforten blir bedre og bedre og enkelte har fått en
rekkevidde man kan leve med – i alle fall om man bedriver
mye småkjøring. Og nå får man snart kjøpt store familiebi-
ler som kun går på elektrisitet.

Vi tror elbilenes begrensninger enn så lenge er hovedår-
saken til at så mange vegrer seg mot å skaffe seg en. Hvis
man ikke kan nå en av nabobyene våre uten å risikere å
måtte stå strømløs midt på fjellet, vil vi fortsatt velge et
mindre miljøvennlig alternativ. Men når batteriteknologi-
en blir enda bedre, og hvis prisene holdes på et anstendig
nivå, er det håp om at enda flere velger elbil.

Bilinteresserte har ikke glemt regjeringens kuvending:
I 2007 senket den avgiftene på dieselbiler fordi dieselbiler
slipper ut mindre CO2. Fire år etterpå snudde regjeringa og
skrudde opp avgiftene igjen: Diesel var ikke så miljøvenn-
lig likevel. Hvis elbiler blir altfor populære, er det grunn til
å frykte at myndighetene ser muligheter for noen nye av-
giftskroner i statskassa og fjerner godene elbilistene har i
dag. Det er å håpe at den har lært av dieselsaka fra 2007.

LEDER

Snart for alle: Elbiler skal ikke være bare for de
spesielt interesserte. Interessen er stigende.
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Bilbransjen inn 
i brytningstid

«Elbilenes 
begrensninger
er grunnen til
at så mange
vegrer seg.»
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Har Helse Nordmøre og
Romsdal økonomi til å inves-
tere milliardbeløp i nytt sjuke-
hus? – Vi vet ikke eksakt hva
som er mulig å investere fram
til 2018, sier strategisjef Espen
Remme.

ÅLESUND: Styret for Helse Møre og
Romsdal vedtok i går å arbeide vi-
deremedsamtligesjusjukehusløs-
ninger for Romsdal og Nordmøre.
Defireløsningenespennerfraåbe-
holdedagenstosjukehussomidag,
og bare gjøre nødvendige oppgra-
deringeravbyggenepåLundavang
og Kristiansund, til løsninger der
det skal bygges trinnvis på dagens
sjukehus. Videre til løsninger om
nytt sjukehusbygg, enten nært
Kristiansund, nært Molde eller
mellom byene. Et nytt fellessjuke-
hus er stipulert til fire milliarder
kroner.

Hva finnes i pengeboka?Hva
harhelseforetaketøkonomiskrygg
tilåbære?
AdministrerendedirektørAstrid

Eidsvik sa til styret at helseforeta-
ketharkravpåsegfraeieren,Helse
Midt-Norge, om at løsningen som
velges 13. desember i år, må være
muligåfinansiere.
–Toavløsningene, sominnebæ-

rer trinnvis utvikling av sjukehu-
set i Molde eller sjukehuset i Kris-
tiansundtilakuttsjukehusforhele
området, er enmåtedervikan løse
de økonomiske utfordringene på,
sadirektøren.

Må avklares før 1. oktober.
RomsdalsBudstikkespurtestyrele-
der John Harry Kvalshaug hvor
myepengerhelseforetaketklarerå
investereinyttsjukehus?
–Viharikkeannetåholdeosstil

enn økonomiplanen for Helse
Midt-Norge fram til 2018. Det som
framgårdereratdetkanfinnesopp-
til to milliarder kroner til investe-
ringer i regionen. Administrasjo-
nenvårvilkommenærmereinnpå
dette når de vurderer det økono-
miske handlingsrommet 1. okto-
ber,sierKvalshaug.

Må samkjøres med Oslo. Di-
rektørforstrategiogutviklingihel-
seforetaket,EspenRemme,minnet
styretomatmanfortkommeroppi
investeringsbehovpå500millioner
kroner.Allebeløpoverdennesum-
menmåviidialogmedHelsedepar-
tementet om. Og når vi vet at bare
oppgradering av sjukehusbygget
på Lundavang i Molde vil koste
rundténmilliardkroner,servihvor
viktigdenøkonomiskevirkelighe-
tener,sierRemme.

– Finnes det penger til å kun-
ne realisere alle de sju framlagte
alternativene til sjukehusløs-
ning?
– Det skal vi prøve å beskrive

fram til vi sender ut redegjørelsen
1. oktober. Per i dagvet vi ikkemer
enndetsomliggeriHelseMidt-Nor-
gesøkonomiplan framtil 2018.Og
der ligger det ikke fire milliarder
kroner til sjukehusbygg, sier Rem-
me.

Venter på
pengesvaret
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berogimøtet13.desembermåre-
alitetenetasmed,sierGrimstad.

– Styret mente det er fint å
ha mange alternative sjuke-
husløsniner å velge mellom. Er
ikke det fint?

– Jegmenervimåpasseossforå
ikkeåpneforendebattpåløsning-
er somtidligerebleavvist. Dasty-
ret for Helse Nordmøre og Roms-
dal i mars 2010 vedtok å samle
akuttogfødeiMolde,ble løsning-

en stoppet avRegjeringen. Vimå
ikkeiHelseMøreogRomsdalvære
så åpneat vi ermedpåååpnenye
kriger og sette fyr i to regioner
enda en gang, sier Svein Anders
Grimstad.

Advokatene Lunde & Co
Storgt. 50, 6413 Molde –  Tlf: 71 20 54 20
Thomas Urdshals: thomas.urdshals@advolunde.no tlf: 473 09 892
Morten A Lunde: morten.lunde@advolunde.no tlf: 913 20 322

Advokat Thomas Urdshals har gått inn
i kontorfellesskap med adv. Morten A. Lunde. 

Thomas Urdshals har tidligere arbeidet ved Eiendomsseksjonen i Vegvesenet, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Advokatfi rmaet Øverbø & Standal. 

Han vil kunne gi juridisk bistand innen for det privatrettslige og 
forvaltningsrettslige området, for eksempel barne- og familiesaker, skifte, arv, 
ekspropriasjon, eiendom, forsikring og klage på offentlige vedtak.
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Utreder videre: Styreleder John Harry Kvalshaug (t.v.) og
adm. direktør Astrid Eidsvik. FOTO: RICHARD NERGAARD


