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Bent Botten
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Åge A. Olsen
Nettredaktør
Ole Knut Alnæs

Sykehussaken
ANNE RYGG  
LINDSETH

Det nærmar seg no vedtak 
for tomteplassering av det 

nye fellessjukehuset som skal 
erstatte dagens Kristiansund 
sjukehus og Molde sjukehus. 
Bestillinga frå helseministeren 
er at det i sum skal vere betre 
enn dagens to sjukehus til 
saman. Dokumenta frå Helse 
Møre og Romsdal (HMR) 
bekreftar dette. Alle funksjonar 
og antal ansatte ved dagens to 
sjukehus ligg til grunn, det skal 
bli eit stort og robust fagmiljø 
med god rekrutteringsevne. 
Det skurrar derfor når Astrid 
Eidsvik i desse dagar held på å 
plukke vekk funksjonar frå 
Kristiansund og Molde.

Det er �ott at bygginga er 
prioritert høgast på Helse Midt 
Norge (HMN) sine investerings-
planar.

I avisintervju er det også 
oppmuntrande å lese at Astrid 
Eidsvik ikkje er bekymra for at 
det er økonomien det skal stå 
på i realiseringa av det nye 
sjukehuset.

Min påstand er: Ved å velje 
Frei som sjukehustomt legg ein 
ikkje opp til eit stort felles-
sjukehus. Styret i HMN har 
ikkje mandat til å vedta eit lite. 

Ved drift av sjukehus er 
personalet den største ressur-
sen. I rapporten (Regional 
konsekvensutgreiing) �nn vi å 
lese at antal ansatte i Kristian-
sund er 60 prosent av antal 
ansatte i Molde. Omrekna til 
prosent: Kristiansund har 37,5 
prosent og Molde 62,5 prosent 
av dei ansatte.

Sintef helserapporten skulle 
sjå på forsking om lokalisering 
av sjukehus. Forskjellar 
mellom sjukehusa når det gjeld 
antal ansatte og befolknings-
grunnlag er av lita interesse i 
denne bestillinga. 

Ein tenkt situasjon for å 
illustrere: HMR ønskjer å slå 
saman Ålesund sjukehus og 
Volda sjukehus. At også 
Ålesund-regionen og Eiksund-
regionen får eit felles sjukehus 
er framtidsretta. Bør Nye 

Sunnmøre sjukehus ligge 
nærmast Ålesund eller Volda? 
Sintef helse lagar ein tilsva-
rande rapport. Ålesund er «noe 
større» enn Volda.

«Vi har ikke grunnlag for å si 
at plasseringen av sykehuset vil 
ha noen påvirkning på hvordan 
det faglige arbeidet ved 
sykehuset utvikler seg, gitt at 
man får et godt grep om 
rekrutteringen. Det er ikke 
store forskjeller mellom 
lokaliseringsalternativene for 
faktorer som kan påvirke 
rekrutteringsmulighetene. Ved 
knapphet på nøkkelpersonell 
er det viktig ikke å undervur-
dere forskjellene mellom 
lokaliseringen, selv om de for 
noen faktorer er små. Det kan 
være en viss fare for avskalling 
av fagmiljøene.»

«Samlet sett kan trolig 
Ålesund og Volda vurderes som 
likeverdige i forhold til rekrut-

tering, men det er likevel noe 
mindre potensial for avskalling 
av fagmiljøet om det nye 
fellessykehuset blir lagt til 
Ålesund. På lengre sikt er det 
usikkert om forskjellene har 
avgjørende betydning.»

Så tilbake til oss her på 
Nordmøre og i Romsdal. Viss 
sjukehuset blir lagt på Frei 
betyr «en viss fare for avskal-
ling» at 60 -70% av arbeids-
stokken til det nye sjukehuset 
forsvinn. Rapporten seier sjølv 
at «pendleravstanden er over 
smertegrensen/sykehuset vil i 
liten grad trekke til seg arbeids-
kraft bosatt i den andre byen.» 
Den kritiske perioden er fram 
til nytt sjukehus er etablert 
med stabil bemanning. 
Nøkkelpersonar må vere med. 
Det er dei ansatte før �ytting 
som skal bygge opp fagmiljøet 
og gjere det nye sjukehuset til 
ein attraktiv arbeidsplass.

Må seie det er modig gjort 
med slike ambisiøse mål å 

avskrive 60-70 prosent av 
dagens ansatte ved å legge 
sjukehuset til Frei.

Sintef helse/Norconsult 
sjokkerer med å påstå at å få 
nok fagpersonell ikkje vil vere 
problem når sjukehuset først 
står ferdig. «Over noe tid» vil 
ansatte busetje seg nær den 
byen sjukehuset ligg. Dette 
hevdar dei sjølv om dei ein 
annan stad i rapporten seier at 
konkurransen om helseperso-
nell vil tilspisse seg i åra 
framover. «Det er forventet en 
betydelig underdekning av 
helsefaglig kompetanse for 
sykehusene på landsbasis».

 Å rekruttere fagfolk: Kanskje 
folk �est tenkjer at det må gå 
bra.

Men når profesjonelle aktørar 
uttaler seg bør ein kunne 
forvente eit visst nivå. Kva med 
å setje seg inn i problemstil-
linga? Å rekruttere nøkkelper-
sonell til sjukehusa utanom 
storbyane er nemleg inga enkel 
sak. Molde har god historikk i å 
klare dette. Betre enn sjukehus 
med tilsvarande størrelse. Er 
dette ei viktig opplysning og 
ein ressurs når fagmiljøet i det 
nye sjukehuset skal byggast 
opp?

Korleis er rekrutteringshisto-
rikken i Kristiansund? 

Mykje kan seiast om legar. 
Men alle kan vel samstemme i 
at når det gjeld å drive sjukehus 
så er dei ei sentral yrkesgruppe. 
Kristiansund har 30 prosent og 
Molde 70 prosent av legane.

Denne faktaopplysninga står 
ingen plass i dokumenta frå 
HMR. Tenk det. Astrid Eidsvik 
har ikkje funne dette relevant å 
ha med i vedtaksgrunnlaget.

Ved å legge fellessjukehuset 
på Frei, d.v.s. nærmast 30% av 
legane: Kven kan med handa 
på hjartet seie at ein legg opp til 
eit stort fellessjukehus? Det er i 
beste fall politisk ønskjetenk-
ning. Berre så synd at det er 
pasientane som må betale 
prisen.

Eg forstår at det er forskjell 
på matematikk og politikk. Eit 
styre kan sikkert vedta at 37,5 = 
62,5. Og at 30 prosent og 70 
prosent er omtrent likt. Skal tru 
om styra i HMR og HMN i 
desember vil gjere eit fagleg 
eller politisk vedtak? 

Ny� sykehus i Møre og Romsdal

Kanskje folk �est 
tenkjer at det må gå 
bra.

Ungdom 
og fotball
Den siste uka har �ere tatt til orde for å se på 
hvordan vi organiserer fotballen for de 
yngste. Arn�nn Isaksen kom med sitt 
innspill i Tidens Krav onsdag, mens Per 
Sjøtrø tok tak i temaet i forkant av kampen 
mellom Kristiansund BK og Mjøndalen. 
Tidligere KBK-trener Geir Bakke har tidli-
gere gått ut og sagt at KBK, CFK og KFK bør 
slås sammen. Dessverre skjedde det ikke 
noe etter Bakkes utspill. 

Nå bør tiden være inne til i alle fall å starte 
en diskusjon. En slik diskusjon kan ikke 
bare involvere KBK, KFK og CFK, som 
allerede i dag har et formalisert samarbeid. 
Etter vår mening bør ikke bare samtlige 
klubber i Kristiansund inviteres inn, men 
også klubber i nabokommuner som Aure, 
Tingvoll, Gjemnes og Averøy. Alle vi som 
elsker fotball generelt, og KBK spesielt, 
ønsker oss �est mulig lokale spillere på 
A-laget. Det er viktig for å sikre identitet og 
lokal entusiasme. Det er enklere å slutte opp 
om et lag når du kjenner spilleren, forel-
drene eller besteforeldrene. Skal KBK 
styrkes som klubb, er man helt avhengig av 
å engasjere �ere voksne. Den beste måten å 
gjøre dette på er utvikle et tilbud i alders-
bestemte klasser. Spiller barna i KBK-drakt, 
kommer også foreldrene. Slik er det bare.

Det vanskeligste spørsmålet er hvordan 
KBK skal engasjere seg i aldersbestemt 
fotball. Her må hensynet til talentutvikling 
avveies mot at det er viktig også å ta vare på 
bredden og de nest beste.

Rosenborg har valgt én modell. De har lag i 
gutte- og juniorklassen. Slik mener de at de 
sikrer nødvendig spissing med behovet for 
fortsatt å ta vare på breddefotballen. Vi har 
ingen skråsikker oppfatning hva som er best 
på Nordmøre, men oppfordrer alle som er 
engasjert i fotball til å snakke sammen. 
Kanskje er det naturlig at KBK setter seg i 
førersetet for prosessen. 

LOVENDE: Sondre Sørli er ung og lokal 
fotballspiller som venter på sin debut i 1. divisjon.
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Flyplasskrysset I
– Det er håpløst når folk som 
knapt har førerkort og som 
ikke har vært ute i den store 
verden og sett på tra�kkløs-
ninger, skal bestemme, sier 
en tra�kkinteressert kristian-
sunder. Flyplasskrysset kan 
løses på en enkel måte. Det 
kan lages et avkjøringsfelt fra 
Flyplassveien mot sentrum, 
med midtrabatt mellom de to 
feltene. Fra eiendommen til 
Kristian Morch bør det være 
et �ettefelt for bilene som er 
kommet ut fra Flyplassveien. 
For alle biler som skal ut fra 
Flyplassveien, bør det være et 
sperrefelt. Det vil si at de 
fysisk står stille, før de kjører 
ut i riksveien, sier mannen.

Flyplasskrysset II 
– Det burde ha vært en stor 
rundkjøring i krysset på 
størrelse med den som er ved 
Årø �yplass. Den burde vært 
på plass før nyveien fra Dale 
og Løkkemyra ble åpnet. At 
de har laget rumlefelt er jo 
som å pisse i buksa. Her må 
det skikkelig utbedring til før 
det oppstår en dødsulykke.

Morsomt bilde 
– Artig å se de åtte, kjekke 
guttene i Minnenes album 
onsdag i TK. Dessverre er to 
av dem døde i dag. Dette er en 
del av Ole Dahl Rossbachs 
guttekor, som leverte mange 
�otte prestasjoner den 
gangen. Noen av dem har jo 
også fortsatt med korsang i 
voksen alder. Gutten foran til 
venstre er Bjørn Rosbach, ikke 
Bjarne.

Mørkt på Innlandet
– Hvor blir det av gatelysene 
på Innlandet? Det forsvant 
sent på fredagskvelden under 
vindkastene som feide over 
Nordmøre. Trengs det 
spesialekspertise fra NASA for 
å få reparert dette? 
Beboer som vandrer i mørke

Stor overgang
– Da har vi gjort unna noen 
måneder på ungdomsskolen. 

Lurer på om barneskolene og 
ungdomsskolene er i dialog 
med hverandre om hva det 
forventes at elevene skal 
kunne mestre når de begyn-
ner. På barneskolen er det 
ingen lekser, nesten ikke 
prøver og ikke noe trening i 
huske fra �ere kapitler. Men 
etter to måneder sommer-
ferie, jo da er de plutselig 
gamle nok til å få �ere prøver 
på ei uke. Overgangen blir 
altfor stor når man ikke har 
fått noe erfaring med dette fra 
barneskolen.

Takk
– Vil på vegne av beboere fra 
Frei sykehjem takke Ånes- og 
Ørnvika velforening for en 
kjempe�n busstur 25. 
september. Vi �kk sett og 
opplevd mye �nt og nytt på 
turen, og avsluttet med 
middag i «velhuset». Dette 
frisker opp i hverdagen. 

Anne S.

Advokater
– Mange av dem som siktes 
for terrorisme, narkotikafor-
brytelser o.l. benytter ofte de 
samme kjente, og antakelig 
kostbare, forsvarsadvoka-
tene. Er det de selv som 
betaler kostnadene? Hvis 
ikke, bør det være en stan-
dard for hva det o�entlige 
skal bekoste.

To gule
– Næss Lund burde ha gått av 
banen selv etter to gule kort. 
Det er vel fair play?

Branntomt
– Takk til brannvesenet som 
tok ansvar og gjorde brann-
tomta i Stortuveien 9 sikrere. 
Hvem skal nå ta på seg å rive 
bygget?

Råttenskap
– Falskhet og løgner er en 
ting. Men råttenskap og svik 
er noe helt annet.

Lyn i kroppen
– TKTV hadde forleden dag et 
innslag om en kar som hadde 
vært borti et lynnedslag, og 
hva han gjorde etterpå. Håper 
noen minnet ham på å drikke 
vann med natron i, slik at han 
kunne få erstattet elektroner 
som lynet hadde revet vekk
fra kroppen hans.

I rundkjøring
– Husk at det er mye bedre å 
gi for mye signal enn for lite. 
Jeg blinker alltid når jeg skal 
inn i rundkjøringa, og når jeg 
skal ut av den.

DELTA I 
DEBATTEN

71 57 00 00
redaksjonen@tk.no
Send TKDEBATT  
<din melding> til 2005 
(En krone per melding)

Her forleden var jeg i Molde på sykehuset. 
Denne gangen var det ledig parkeringsplass. 
Etter min legesjekk gikk jeg for å sette meg i 
min gamle bil. Heldigvis så ble jeg ikke stra�et 
med bot. Men gribbene hadde funnet mange 
åtsler, og hadde det, etter min mening, meget 
travelt med å bøtelegge legeavhengige.

Dette er hva jeg mener en stra�ar handling 
mot folk som må til legen for undersøkelse for 
hvilken som helst sykdom. At eldre og yngre 
folk som har vært med på å bygge landet til den 

standard det er kommet opp i, skal bli bøtelagt, 
fordi det skjer noe med helsen og skal bli 
behandlet på en slik måte, må jo i utgangspunk-
tet bero på dette at de som styrer landet ikke 
har forlatt lekegrinden og tåtesmokken mellom 
gommene. At dere ikke er klar over endringen 
av utviklingen når det gjelder økningen av 
private biler og behovet for større parkerings-
plasser, er for meg en gåte. 

Det er ikke bare jeg som ser dette. Det �nnes 
andre måter å la folk parkere på, slik at den tid 

en bruker for å være der, blir betalt ved avslut-
tet tid. Til dere som skriver ut disse stra�e-
bøtene; Om jeg var blitt tilbudt en sli oppgave, 
ville mitt svar blitt ett bestemt nei! En slik 
handling hadde jeg ikke villet hatt på min 
samvittighet, altså bøtelegge dem som har bygd 
opp landet, og de som fortsatt er med på 
utviklingen.

Det kunne ha vært skrevet langt mer om dette 
emnet men jeg avslutter her for denne gang.

Åtselgribbene flyr lavt

Replikk
KRISTIAN GEORG 
SVENSLI

 sykehus i Møre og Romsdal (del 1)

SYKEHUS: Ved drift av sjukehus er personalet den største ressursen. I rapporten (Regional 
konsekvensutgreiing) �nn vi å lese at antal ansatte i Kristiansund er 60% av antal ansatte i Molde, skriv 
Anne Rygg Lindseth.
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Det nærmar seg no vedtak 
for tomteplassering av det 

nye fellessjukehuset som skal 
erstatte dagens Kristiansund 
sjukehus og Molde sjukehus. 
Bestillinga frå helseministeren 
er at det i sum skal vere betre 
enn dagens to sjukehus til 
saman.

Min påstand er: Ved å velje 
Frei som sjukehustomt legg ein 
ikkje opp til eit stort felles-
sjukehus. Styret i Helse Midt 
Norge (HMN) har ikkje mandat 
til å vedta eit lite.

Det er framtidsretta og bra at 
Nordmøre og Romsdal no skal 
samle seg i eit robust felles-
sjukehus. Dette skjer takka 
vere Kristiansund. Det har i 
årevis vore krevjande å drive 
små avdelingar med stor 
vaktbelastning. Ikkje akkurat 
noko sjekketriks for å rekrut-
tere fagfolk. Smerta med eit 
felles er at ein av byane vil tape 
stort. Dette var truleg grunnen 
til at det vart bestemt at begge 
byane fortsatt skulle ha 
sjukehus. 

Etter styrevedtaka starta 
planlegginga av eit sårt tiltrengt 
Nye Molde sjukehus. I samråd 
med Helse og omsorgsdeparte-
mentet gjekk planlegginga 
framover og var straks ferdig 
(inkl. plassering av stikkontak-
ter). Då ombestemte Kristian-
sund seg. Dei ville ha felles-
sjukehus. Strøm-Erichsen stilte 
opp for sine partikollegaer og 
veljarar. Ho oppheva Helse 
Nordmøre og Romsdal, og 
Helse Sunnmøre og hadde 
dermed med eit pennestrøk 
annullert Nye Molde sjukehus. 
Helse Møre og Romsdal var 
oppretta.

Har Astrid Eidsvik ein visjon 
om at det beste for HMR er eit 
lite sjukehus i nord og eit lite i 
sør (enn så lenge) og eit stort i 
Ålesund? Flyttar ho ØNH-
funksjonar frå Molde fordi ho 

veit at viss dette «går vegen» vil 
miljøet i Molde forsvinne 
likevel? Kanskje deler ho denne 
visjonen med �eire i HMN?

Dette er ikkje i samsvar med 
jobben ho og HMN er sett til å 
gjere. 

Einaste kravet frå forrige 
regjering var at dei politiske 
myndighetene i Kristiansund 
måtte akseptere plasseringa. 

Bent Høie vil ha eit stort og 
robust fellessjukehus til det 
beste for pasientane. 

Å vere ordførar er krevjande. 
Ein må vere velsigna med ei 
sterk helse for å stå i denne 
jobben. Opp i all den politiske 
drakampen må vi ikkje gløyme 
den viktigaste: Pasienten. 
Bortsett frå dei �este fødande 
er det sjuke menneske som 
treng sjukehustenester. Vi er 
alle noverande eller potensielle 
pasientar. Ein frisk person kan 
ha 1.000 ønskje, ein sjuk har 
eit.  

Så eit lite eventyr:
Den 18. desember blir Frei 

vedtatt som tomt for det store 
fellessjukehuset. Kristiansund 
jublar og Molde er svært sku�a. 
Men Molde sin ordførar har 

Ny� sykehus i Møre og Romsdal 

Alt anna er poli-
tisk spel. Det har vi hatt 
nok av.

Beny�
sjansen
Lørdag åpnes en spennende utstilling i 
Folkets Hus i Kristiansund. Studenter fra 
Norsk miljø- og biovitenskapelige universi-
tet på Ås har fått frie tøyler til å komme med 
innspill for hvordan byen kan utvikles. De 
har sett på alt fra kollektivtilbud til lokalise-
ring av boligfelt og sentrumsutvikling. Her 
er det ingen begrensninger verken i penger 
eller vedtatte reguleringsplaner og andre 
formelle begrensninger. 

Kanskje er nettopp det siste det viktigste. 
– Kristiansund har et stort potensial, og vi 
har inntrykk av at det er politisk vilje til 
utvikling. Det er bra. På den andre siden 
føler vi at man er for realistisk orientert. 
Kristiansund må tørre å tenke utenfor 
boksen. Våg å være litt gal og slippe seg løs, 
sier studentene Torgeir Fagerstrand og Ole 
Wang Høiem i et intervju med Tidens Krav.
Litt galskap er et godt utgangspunkt for 
kreative prosesser. Spesielt viktig er det å få 
inn folk utenfra som kan se byen med nye 
øyne. 

Ett konkret innspill er å gjøre Kongens 
Plass til en grønn lunge. – Jeg har aldri 
skjønt hvorfor Kongens Plass er en stor 
parkeringsplass, sier fylkesordfører Jon 
Aasen. Han har helt rett, men vi som bor 
her, har vent oss til at slik er det bare. 

Det er stort engasjement for byutvikling i 
Kristiansund. Det ser vi både i egne spalter 
og på sosiale media. Kommunen arbeider 
nå med en rullering av sentrumsplanen. 
Samtidig skal det bygges nytt opera- og 
kulturhus. Om ikke setter KOM Byliv 
byutvikling på dagsorden i en egen konfe-
ranse. Vi håper derfor mange tar turen til 
Folkets Hus og lar seg inspirere til å se nye 
muligheter. Det beste resultatet får vi når 
mange engasjerer seg. Studentenes bidrag 
er derfor et viktig bidrag til å skape en god 
debatt om den videre utviklingen av 
Kristiansund.

UTSTILLING: Lørdag åpnes utstillingen i Folkets 
Hus. Studenter fra Ås står bak utstillingen.
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Fiskeoppdrett
– Skandalene står i kø for 
oppdrettsnæringa. Jeg 
nevner: Oppdretts�sk som er 
fôret med kreftframkallende 
fôr. Store mengder rømt 
oppdretts�sk hvert år, hvor 
ikke alt blir rapportert. 
Oppdretts�sken blander seg 
med vill�sken og fortrenger 
den vill�sken. Krabbene som 
blir svarte inni og helt 
uspiselig i stor radius fra 
oppdrettsanleggene, dette 
ble dysset ned i media. 
Smittsom sykdom på gjelle-
ne, det er påvist på minst ett 
oppdrettsanlegg i Tingvoll 
kommune i disse dager. 
Lakselusproblemet er vi godt 
kjent med. Oppdretts�sken 
er vaksinert, medisinert og i 
tillegg fôret med ting en 
vill�sk ikke ville spist. 
Oppdretts�sken vokser mye 
fortere enn vill�sken, og med 
det fôret den gis blir det ikke 
mye næring og omega 3 i den. 
Man kan ikke akkurat si at det 
går så det suser med opp-
drettsnæringa, men kanskje 
heller som TK skrev «at det 
går så det griner». For det er 
vel nettopp det som kommer 
til å skje; at vi griner av 
oppdrettsnæringa. 

Helsepersonell
– Så på TKTV hvor �ott 
intensivavdelingen er blitt. 
Men fortsatt har personalet 
egen klokke, er det også �ott? 

Iver 

Flyplasskrysset I
– Det snakkes så mye om at 
�yplasskrysset er farlig. Vel, 
krysset ligger der helt rolig, 
det. Det er bilførerne som 
forårsaker ulykkene. Når 
skrotnisser med egne regler 
for vikeplikt og forkjørsrett 
kan trille rundt på denne 
måten, så skjer det ulykker. 
Ikke skyld på veien. Hold 
dere til reglene, så går det 
bra.

Flyplasskrysset II
– Å beskylde et veikryss for å 
være farlig er jo ganske teit 

da. Flytter det på seg, eller? 
Hvem gjør det utrygt å ferdes 
der? Jo, alle de som er 
uoppmerksomme og ikke er 
fokusert på det de holder på 
med, nemlig å føre et kjøre-
tøy. Til dere som vil ha 
rundkjøring, lyskryss, full 
stopp etc., er det for at de 
som ferdes der skal slippe å 
ha fokus det da? Regner med 
at jeg får svar på det! Nei, 
folkens, skjerp dere.

Flyplasskrysset III
– Den beste løsningen i 
�yplasskrysset må vel være å 
høvle ned denne «marbak-
ken» (marerittbakken). 
Tra�kant

Naboer
– Når vi ikke klipper plena, 
eller søppeldunkene ikke står 
«rett» og mye annet ikke er 
bra nok for naboen ... Ja, hva 
skal vi da gjøre? Tror bare vi 
fortsetter som før. Prøver å 
smile, mens tankene går til 
barndommen, og nesten alle 
hadde, eller kjente til gamle, 
sytete og sure naboer, som 
fant feil på andre naboer, bare 
ikke seg selv. Skal vi se oss i 
speilet alle mann, og se hva vi 
ser?  Lille my

Sykehus I
– Ja, da har styreleder Kinser-
dal uttalt seg o�entlig. 
Ganske utrolig sier han at 
plasseringen av sykehuset 
ikke behøver å være logisk. 
Det har mye med følelser å 
gjøre, sa han. Da leser jeg 
mellom linjene at han er redd 
for den massive støyen fra 
moldekanten hvis de ikke får 
det som de vil. Det logiske og 
rettferdige er Storbakken.

Sykehus II
– Nei da. Sykehuset er ikke 
nedlagt, men dere må 
bestemme selv hvor dere vil 
bli innlagt. Det er jo fritt valg?

Jakt
– Skal det jaktes i tettbebygd 
strøk? Skal dette foregå uten 
at vi får beskjed? Jeg har 
faktisk noen horn og en pels 
liggende ...

Tingvoll
– Har gjennom hele året lurt 
på hvorfor Tingvoll stort sett 
ikke er med i avisas oversikt 
når det gjelder eiendomsover-
dragelser, senest i TK 30. 
september. Tror det bare er 
to-tre ganger Tingvoll har 
vært med i løpet av året, og 
synes det virker veldig rart at 
det er bare den kommunen 
som mangler.

DELTA I 
DEBATTEN

71 57 00 00
redaksjonen@tk.no
Send TKDEBATT  
<din melding> til 2005 
(En krone per melding)

Denne uka ga jeg forsvarssjefen 
i oppdrag å utarbeide et uavhen-
gig fagmilitært råd om den videre 
utviklingen av Forsvaret.

Vi er i dag vitne til betydelige 
forskyvninger i de sikkerhetspo-
litiske forutsetningene vi har 
kunnet legge til grunn siden 
avslutningen av den kalde 
krigen. For første gang siden 
annen verdenskrig har en 

europeisk stat erobret en del av 
et naboland med makt. Den siste 
tids hendelser i Europa har vist at 
vi ikke kan legge til grunn lange 
varslingstider i en sikkerhetspo-
litisk krise. Relevansen av norske 
styrker med lange reaksjonstider 
er derfor betydelig redusert.

Når jeg nå, gjennom oppdraget 
til forsvarsjefen, stiller krav om 
et forsvar med høyere beredskap 

og større utholdenhet på de 
viktigste enhetene, så vet jeg 
samtidig at det vil kreve at vi 
evner å prioritere.

Forsvarssjefens fagmilitære 
råd skal foreligge 1. oktober 2015. 
Jeg har klare forventninger til at 
forsvarssjefen legger opp til en 
åpen og inkluderende prosess 
internt. Jeg vil samtidig benytte 
anledningen til å oppmuntre til 

en bred o�entlig debatt. 

Regjeringen vil utvikle og 
forbedre vårt forsvar i dag, for at 
vi også i framtiden skal ha 
trygghet og sikkerhet. Et bredest 
mulig ordskifte om utfordrin-
gene vi står overfor er helt 
vesentlig. Det er fordi dette er et 
av de store spørsmålene i vår tid. 
Og fordi Norges sikkerhet og 
forsvar angår oss alle.

Norges sikkerhet angår oss alle

Replikk
INE ERIKSEN SØREIDE
Forsvarsminister

 sykehus i Møre og Romsdal (del 2)

ikkje gitt opp. Vedtaket må i 
januar godkjennast av helse-
ministeren. Og som venta, Bent 
Høie seier at dette ikkje er i 
samsvar med bestillinga, dette 
kan aldri bli eit stort og robust 
fellessjukehus. Han sender 
oppdraget tilbake til HMN.

Men då startar bråket. Ein 
opprørt kristiansundordførar 
står fram i media og seier at 
demokratiet har spelt fallitt. 
Her har HMR hatt ein grundig 
prosess som enda i eit svært 
klokt vedtak, og så set helsemi-
nisteren foten ned. Overskrif-
tene begynner å �orere i 
riksmedia. «Høgre-statsråd 
stoppa lokalt forankra vedtak 
for å berge ordførar-kollega i 
Molde. Kan vi stole på den blå–
blå regjeringa som ofrar 
pasientane til fordel for 

partipolitikk?»
Ein dag blir Bent innkalla til 

Erna. «Sorry Bent. Du gjorde 
helt rett. Men dette går ikke 
lenger. Vi kan ikke ofre regje-
ringsmakten på dette. Du må 
bare godkjenne styrevedtaket 
fra HMN.»

Endeleg kan Kristiansund 
sleppe jubelen laus etter mange 
års kamp. Dei får sitt nye felles 
(lokal)sjukehus. Og ordføraren 
får statue ved sida av Klipp�sk-
damen. Men uventa ting skjer i 
Molde. Ingen søkjer på dei 
utlyste stillingane. Mange 
begynner å sjå seg om etter 
anna arbeid. Det blir vanskeleg 
å oppretthalde drifta. Men 
Astrid veit råd. «Kom til 
Ålesund», seier ho, «her er det 
framtid og håp. Om litt står eit 
større Ålesund sjukehus ferdig. 

Vi har plass til alle (nesten).»
Og snipp, snapp, snute, så er 

eventyret ute.

Her står vi. Ingenting er 
vedtatt. Enno.

Astrid Eidsvik kan fortsatt 
vise at ho tek oppdraget frå 
helseministeren på alvor: Ho 
går inn for Hjelset, den einaste 
tomta som er berekraftig for eit 
sterkt og robust fellessjukehus.

17. desember viser styret i 
HMR sitt ansvar og den 18. 
desember gjer styret i HMN sin 
jobb. Kvitterer for «oppdrag 
utført» då dei vedtek Hjelset.

Alt anna er politisk spel. Det 
har vi hatt nok av.

SYKEHUS: Det er framtidsretta og bra at Nordmøre og Romsdal no skal samle seg i eit robust felles-
sjukehus, skriver Anne Rygg Lindseth.


