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SJUKEHUSKAMPEN

Informasjon og bestilling: 

Sunnmøre Psoriasis Forening
på telefon: 93 41 10 01 

eller SeaQiQ AS: 51 95 69 00
Nettbutikk: www.qiq.no

Prøv QIQ, et nytt
norsk naturprodukt
basert på salter og
mineraler fra havet

Havets balsam

Som vist på
NRK-nyhetene 4. november.

Mer info: www.qiq.no

Eksem, kløe 
eller andre 

hudproblemer?

– Jeg kjenner at jeg har
vondt imagen,men
jeg går i denne krigen
motMolde likevel,
sier Kristiansund-
ordfører Per-Kristian
Øyen til Romsdals
Budstikke.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Torsdagkveldleverteord-
føreren i Kristiansund, Per-Kris-
tian Øyen (Ap), krigserklæring
motMolde.ØyenfrykteratHelse
Nordmøre ogRomsdal skal ta fra
Kristiansundsykehusakuttfunk-
sjoneneogfødeavdelingaogsam-
lede iMolde,mensKristiansund
blir et sjukehus for planlagte be-
handlinger.

– Vi er ikke dumme.–Vileser
med våre øyne hva som er i ferd
medåskje.Ogvierikkedummere
ennat vi forstår at helseforetaket
nå skal utrede å lage ett akuttsju-
kehusogettelektivtsjukehus. Da

siervistopp!Akuttsjukehusetfor
Nordmøre og Romsdal kan ikke
liggepåEikremiMolde.Da får vi
kjøredetvielskeriMøreogRoms-
dal, nemlig en lokaliseringsde-
batt, sier ordfører Øyen til Roms-
dalsBudstikke.

– Forlater du prinsippet om
at det skal være fire sjukehus i
Møre og Romsdal?
– Ja! Når forutsetningene en-

dresslikvifrykter,gårviforettfel-
lessjukehus for Nordmøre og
Romsdal. Og det sjukehuset skal

ikke ligge iMolde,menet stedpå
aksenmellomMoldeogKristian-
sund,sierØyen.
I går fylte ordfører Øyen og

gruppasomarbeiderforåutvikle
Kristiansundsykehusheleførste-
sidatilavisaTidensKrav.Medsto-
rebokstavererklærteordførerPer-
KristianØyen krig.

Hjelm og blanke våpen.
– Hvem er det du erklærer

krig mot?
Øyen tar en liten tenkepause.

Såsierhan:
–Egentlig er krigserklæringen

rettetmot eieren, altså helsefore-
taket.Mendet erMoldekommu-
ne som har regulert sjukehus-
tomta til Eikrem.Derfor tar vi på
osshjelmogblankevåpenoggåri
krig mot Molde. Når det gjelder
sjukehus,blirdetkrig.

Tar åpen strid.Kristiansund-
ordføreren understreker at han
ikke er noen krigshisser, men at
denne saka er så viktig for Kris-
tiansund og Nordmøre at det er
nødvendigågåutiåpenstrid.
– Jeg kjenner at jeg har vondt i

magen av å skulle gå i denne kri-
gen,mennår vi ikke kan få til en
fornuftig fordelingav funksjone-
nemellomsjukehusa, slikatbeg-
gesjukehusaopprettholderakut-
tilbudeneogfødeavdelingene,må
vitafighten,sierØyen.
Han legger til at det er tverrpo-

litisk enighet i Kristiansunds po-
litiskemiljø omåkjempe for sju-
kehusetibyen.

– Hvem retter du skytset
mot?
–Vi retter skytsetmotalle som

endrer forutsetningene for hva
sjukehusa skal være. Og vi går
heltopptilstatsrådenforåforfek-
tevårsak.

– Hvordan skal befolkning-
en oppfatte krigserklæringen?
– Jeg vil ikke gi noen føringer

om hvordan folk skal oppfatte
den. Hovedbudskapet er at Kris-
tiansundsykehusseruttilåmiste
akuttfunksjonene. Damå vi hel-
ler planlegge ett fellessjukehus
som skal ligge mellom de to by-
ene.

– Gir du deg på dette?
– Gir meg? Nei, jeg gir meg al-

dri, svarerPer-KristianØyen.

– Stopp Molde!

Ett sjukehus? – Vi
aksepterer ikke at Molde
blir akuttsjukehus for
Nordmøre og Romsdal, sier
ordfører Per-Kristian Øyen i
Kristiansund.

En ny runddans om ett felles-
sjukehus åpner for at peng-
ene går til St. Olavs Hospital
og hele befolkningen i Roms-
dal og på Nordmøre blir ta-
pere, mener ordfører Jan Pet-
ter Hammerø (H).

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE:Molde-ordfører JanPetter
Hammerø (H) har trodd at avta-
len han inngikkmed daværende
ordfører Dagfinn Ripnes i Kris-
tiansund om å bygge nyttMolde
sjukehus nærmest mulig bysen-
trumiMolde,vartilåstolepå.

Fikk viljen i 2004. –Jegermer
enn overrasket over at ordfører
PerKristianØyen iKristiansund
erklærer krigmotMolde om sju-
kehuset.Kristiansundfikkviljen
sin i 2004, om å legge NyeMolde
sjukehus nærmest mulig sen-
trum.Nårhelseforetaketvilutre-

de funksjonsdelingmellomMol-
deogKristiansund,erklærerKris-
tiansund krig, sier Hammerø til
RomsdalsBudstikke.

Forverrer klimaet. Igåretter-
middag innkalte Molde-ordføre-
ren,somogsåleder Romsdalregi-
onråd tilpressekonferanseiMol-
de. Før pressekonferansen sa
Hammerø til Romsdals Budstik-
ke:
– Jegsynesdeterveldig syndat

Kristiansund inntar en slikhold-
ningisjukehussakaatdevilstop-
peNyeMoldesjukehus.Grunnla-
get er jo ikke til stede.Utspillet er
ikke et bidrag til å bedre samar-
beidsklimaet mellom Molde og
Kristiansund.
Molde-ordførerenminner om

atdeterHelseNordmøreogRoms-
dal ogHelseMidt-Norge somhar
valgtåbyggeNyeMoldesjukehus
på Øvre Eikrem. Dette var ett av
fire tomtealternativer som ble

lansertavMoldekommune.
– Molde kommune har ikke

vedtatt Eikrem. Vi la fram fire
tomtealternativer, og det var hel-
seforetaketsstyresombestemteå
byggesjukehusetpåØvreEikrem,
sierhan.

Trondheim kjører forbi.
– Hva blir konsekvensene for
pasientene dersom Nye Molde
sjukehus stanses?
– Faren er at hvis vi lar sjuke-

hussakahavne i enny runddans,
meddiskusjoneromettsjukehus,
såvilåragå.ImellomtidavildaSt.
Olavs Hospital kjøre fram beho-
vetfornyttpsykiatribyggiTrond-
heim. Det vil i så fall føre til
mange, mange års utsettelse av
nyttsjukehusbyggiNordmøreog
Romsdal. Da står vi igjenmed at
hele befolkningen, innbyggerne
på Nordmøre og innbyggerne i
Romsdal, blir tapere. Kanskje fø-
lerkrigsherreneiKristiansundat

de har vunnet noe, men sannhe-
ten er at vi alle blir stående igjen
somtapere,sier Hammerø.

– Hva er oppfordringen til
ordførerkollega Per Kristian
Øyen?
–Øyenmåbesinneseg.Ogslut-

te å bruke virkemidler som
skremmer innbyggerne. Jeg me-
ner ordfører Øyen bruker andre
argumenterenndetsomertilbes-
teforinnbyggerneiheleregionen,
sierJanPetterHammerø.

– Ødelegger for alle

– Bare trist, sier Moldes
ordfører Jan Petter
Hammerø.

I fjor høst drev Arbeiderparti-
et og førstekandidat Else-
May Botten valgkamp på at
Nye Molde sjukehus skal byg-
ges. Det holder hun fast på.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Overfor Romsdals Bud-
stikke gjør Else-May Botten, som
er leder for Mørebenken på Stor-
tinget,detklartathunstår fastpå
partiets årsmøtevedtakomat det
skal være sjukehus både i Kris-
tiansundogiMolde.

–Sjukehusstrukturenvaroppe
på årsmøtet til Møre og Romsdal
Arbeiderparti i fjor vår. Årsmøtet
vedtok at sjukehusstrukturen
skalværesomidag;firesjukehus:
Volda, Ålesund, Molde og Kris-
tiansund.Jegstårfastpådet,ogar-
beider for atNyeMolde sjukehus
skal bygges som planlagt, sier
Else-MayBotten.
–Oppfatterduutspilletfraord-

førerPerKristianØyeniKristian-
sundomåerklærekrigmotMolde
og stoppe Nye Molde sjukehus
som et soloutspill fra ordføreren

ogKristiansund-miljøet?
–Ja,detvil jegsi.
– Du gikk til valg på å bygge

Nye Molde sjukehus. Har det
kommet nye ting til som har
fått deg på andre tanker?
–Vimåforholdeosstilvirkelig-

heten og endringene som skjer.
FormegliggerdetfastatNyeMol-
de sjukehusmåbygges. Samtidig
registrerer jeg at debatten om ett
fellessjukehus går i alle leirer. Jeg
vil tro at sjukehustilbudet blir en
viktig sak på vårens årsmøte i
MøreogRomsdalAp,sier Botten.

– Står fast på nytt bygg

Stødig standpunkt: – Nye
Molde sjukehus må bygges,
mener Arbeiderpartiets
Else-May Botten.

MOLDE: Langdalsbud har åpent
hver søndag i januar. Første åp-
ningsdag var søndag 3. januar, og
trass kraftig snøvær var oppmøtet
godt.

Langdalsbu har åpent søndager
i januar og lørdager og søndager
fra februar og ut skisesongen. I
kiosken på hytta får du kjøpt kaf-
fe, toddy, buljong, kjeks og sjoko-
lade. På disken inne ved kiosken
ligger turboka for barn. Tre besøk
gir diplom, mens sju registrering-
er i boka gir «stjernediplom» og
en overraskelse. Alle barn som
skriver seg i boka er med i tre-
kning av premier etter sesong-
slutt.

Langdalsbu eies og drives av
Molde og Romsdals Turistforening
og ligger fint til ved foten av Bjør-
nen. En fin tur i oppkjørte spor fra
Skaret.

Langdalsbu har
åpnet hver søndag

Langdalsbu ligger vakkert til
ved foten av Bjørnen.
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MOLDE: Grunneiere i Molde ble
fredag pålagt å fjerne istapper
som kunne skade fotgjengere.

Den lange kuldeperioden har
gitt gode vekstvilkår for istapper.
Flere steder i Molde begynner det
å se skummelt ut for den som skal
gå under istappene.

– Vi har måttet be grunneiere i
både Myrabakken og Romsdals-
gata om å fjerne istappene på for-
svarlig vis, sier politiet til Rbnett
fredag kveld. – Når været slår om,
kan det bli direkte farlig.

Politiet krever at
istapper fjernes


