
Som en del av arbeidet med å
lage en utviklingsplan for syke-
husene i Møre og Romsdal, skal
det også utarbeides en analyse
av både de samfunnsmessige
og de samfunnsøkonomiske
konsekvensene av de forskjelli-
ge alternativene. Oppdraget
utføres av Oslo Economics.
Tirsdag var de i Molde, onsdag
i Gjemnes, og i går var turen
kommet til Kristiansund.

I formannskapssalen møtte
de tre utrederne en samstemt
holdning om at et sykehus
mellom byene plassert i Kri-
fast-området, var det beste for

hele regionen.

Likeverd � Høyres Dagfinn
Ripnes argumenterte hardt for
at man må ta hensyn til de

nordligste delene av fylket.
– Nærhet til akutt og føde for

alle er viktig. Vi er villig til å
legge vårt sykehus mellom
byene. Legene i Kristiansund
sier at å pendle er helt OK.
Nordmøre har pekt på en løs-
ning som må være akseptabel
både i Romsdal og på Nordmø-
re, sa Ripnes.

Daglig leder Ellen Engdahl i
Kom Vekst var tydelig på at et
sykehus mellom byene var den
beste.

– Det vil bygge regionen sam-
men og gi konkurransefortrinn
til begge byene, sa Engdahl.

Signe Sefland fra Nordmøre
næringsråd var like tydelig.

– Et felles sykehus er best
både på kvalitet, likeverd og

økonomi. Nå ønsker vi å bygge
fellesskap mellom Nordmøre
og Romsdal, Kristiansund og
Molde, sa Sefland.

Batnfjord � Ordfører Roger
Osen i Smøla gjorde det helt
klart at de også i framtiden var
avhengig av ambulansebåt.

– Lenger sør enn Batnfjordsø-
ra er helt uakseptabelt, sa
Osen.

Utredningen skal være klar i
midten av november. 20.
november blir det et ekstraor-
dinært styremøte. Høringsfris-
ten går ut allerede onsdag 7.
november.

TORE DYRNES
tore.dyrnes@tk.no

10 DELEGATER fra Møre og
Romsdal deltar på landsmøtet
i Utdanningsforbundet på Lil-
lestrøm, som starter mandag.

Kunnskapsminister Kristin
Halvorsen taler t tirsdag, og
onsdag 7.november er det
utdanningspolitisk debatt med
deltakelse fra partiledelsene i
Ap, H, V og SV.

Ragnhild Lied fra Stranda er
enstemmig innstilt som ny
leder i Utdanningsforbundet.

Dersom landsmøtet vedtar at
det skal være to nestledere, er
Kolbjørg Ødegaard fra Åle-
sund en av flere mulige kandi-
dater. I tillegg er Frank Bergli
fra Ørsta innstilt som 1. vara-
medlem til sentralstyret.

I saken om framtidas lærer-
rolle vil tema som rekrutte-
ring, karriereveier i læreryr-
ket, sertifisering av lærere
samt lønns- og arbeidsvilkår
bli diskutert. I tilknytning til
denne saken vil det bli fagse-
minar der den anerkjente
amerikanske skoleforskeren
Dennis Shirley vil innlede. 

Videre er profesjonsetikk i
praksis en aktuell sak, og tors-
dag vil Utdanningsforbundets
klimapris bli utdelt for første
gang.

Fra Nordmøre stiller Borg-
hild Moe, Hilde Holmeide Aan-
dahl og Bjørn Thore Schrøen
fra Kristiansund og Mette
Spange fra Smøla.
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På landsmøte: Borghild Moe.

Ti fra fylket til Utdanningsforbundets landsmøte

Talte varmt for
fellessykehus

Utreder: Oslo Economics var i går i Kristiansund i forbindelse
med sin utredning i sykehussaken. Fra venstre Aleksander Møll,
Erik Magnus Sæther, Finn Rygh, alle fra Oslo Economics, og Sig-
ne Sefland, Nordmøre Næringsråd.

UTREDERNE fra Oslo
Economics møtte et
samstemt krav om at
fellessykehus mellom
byene er den beste løs-
ningen.

LANDSSTYRET i Senterpartiet
sier nei til å tilby tidlig ultralyd til alle
gravide. Partiet støtter heller ikke
donasjon av egg og embryoer eller
statlig støtte til assistert befruktning
av enslige. I spørsmålet om donors
identitet ønsker Senterpartiets
landsstyre å videreføre dagens
regelverk der sæddonor skal være
anonym. I spørsmålet om assistert
befruktning til enslige la landsstyret
vekt på at det ikke er statens opp-
gave å legge til rette for at det kom-
mer barn til verden med en enslig
forsørger. (ANB-NTB)
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