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BOLIG:

I dag
10 sider

side 16-25

Vi følger
unge bolig-

byggere

Selger
ovner som

aldri før

� � Det er ikke penger det står på,men vilje,
mener den tidligere styrelelderen i Helse NR,
Helge Aarseth. Helseministeren har sagt nei
til spleiselag for nytt sjukehus iMolde.

� � –Helseministeren vil ikke at det skal
bygges nytt sjukehus iMolde. Det burde hun
sagt i klartekst, sier Arseth.

Sjukehussaka side 2, 4, 5, 6 og 7

Spill: Helseministeren fortsetter spillet med å argumente utenfor det som er sakens kjerne, om det skal være ett eller
to sjukehus i Nordmøre og Romsdal, mener Helge Aarseth. Strøm-Erichsen har orientert om at Møre og Romsdal blir ett
foretak. FOTO: ERIK BIRKELAND

ONSDAG

Espen Bugge Pettersen.

Anne Botslangen og
datteren Sigrid.

side 12-13

MFKs norske
landslag

side 8 - 9

Tryggere på
skoleveg

– Vil ikke
bygge
Tror helseministeren

har agenda om
ett sjukehus

Priseksempel Boliglån Ung (BLU) for helkunde under 34 år med lån i DnB NOR Boligkreditt: Lånebeløp kr 1 700 000, innenfor 90 % av verdi av egen bolig
og 20 års løpetid. Nominell rente  3,15 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,23 % p.a. inkl etabl.omkostninger kr 1 750/1 000 og termingebyr kr 30.
Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 439 047. Månedlig avdrag varierer fra kr 2 004 økende til kr 13 707. Prisen er per 08.11.2010 og kan bli endret.

dnbnor.no

Gode nyheter til deg mellom 18 og 33 år.
Velkommen innom for en prat, eller 
ring oss på 04800.

B for BLU – Boliglån for unge.

side 30 - 31

Kulturtorg
som bobler

Henrik Høie, Fabelfix.
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RRoommssddaallss  BBuuddssttiikkkkee arbeider etter regler for god pres-
seskikk  slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.  Ta
kontakt med redaksjonen dersom du mener deg uri-
melig behandlet i en avisomtale.

Du kan også klage til Pressens faglige utvalg, pb 46 Sentrum, 0101
Oslo.  E-post: pfu@presse.no.  Tlf: 22 40 50 40. Faks: 22 40 50 55.

Ansvarlig redaktør: Ole Bjørner Loe Welde
Nyhetsredaktør: Per-Kristian Bratteng
Politisk redaktør: Richard Nergaard
Reportasjeredaktør: Jan Inge Tomren

Administrerende direktør: Gunhild Sjøvik Frøystad

Helseministeren har talt: Pasientene
ved Molde sjukehus skal i minst ti år til
ha firesengersrom med dårlig inneluft

og elendige sanitærforhold.  Gårdagen ble en trist dag for
dem som trodde at sjukehussaka først og fremst handler
om pasientenes behov.

Allerede i 1986 begynte fylkeskommunen å utrede ut-
bygging av sjukehuset Molde. Allerede den gang – for 25 år
siden – ga man uttrykk for at forholdene på sjukehuset på
Lundavang var uverdige, først og fremst for pasientene,
men også for ansatte.

I går sa helseministeren nei til å vurdere en utradisjo-
nell, men spiselig, økonomisk finansieringsløsning for ny-
sjukehuset slik at byggingen kan starte i 2013 som forut-
satt.  Men når det er uvilje til å endre finansieringspraksis,
hjelper det ikke med all verdens
gode argumenter. Sjukehuset i
Molde skal ikke bygges nå. Og
pasientene i Romsdal skal ikke
ha et sjukehustilbud på høgde
med det man krever og forven-
ter i andre deler av  landet.

Arbeiderpartiet har med sine brutte lovnader  nærmest
radert seg sjøl bort fra Romsdal.  I den siste meningsmåling-
en som InFact gjennomførte for Romsdals Budstikke, fikk
regjeringspartiet Ap en oppslutning på vel fem prosent.
Med dette som bakteppe var det et håp om at helseministe-
rens møte med helseforetakene skulle være Aps mulighet
til å få sjukehussaka på riktig spor.  Men med å varsle å slå
sammen de to foretakene i Møre og Romsdal til ett, sender
hun hele fylket ut i en bitter kamp om ressurser, behov og
lokaliseringer. Strøm-Erichsen og hennes sjef Jens Stolten-
berg har bommet fullstendig i strategien.

Det er ingen andre å skylde på enn dagens regjering for
det rabalderet som nå skapes. Statsminister og statsråder
har  over flere år lovet byggestart i 2012 – nå sier de tidligst i
2018.  Hvordan kan vi ha tillit til en regjering, som ikke kla-
rer å holde det den har lovet? Hvordan kan regjeringa med
troverdighet påstå at den ikke har lovet et nytt sjukehus
når man lar det renne ut nærmere 77 millioner kroner til
planlegging før rødlampa skrus på? Svaret er at regjeringa
er uten tillit. I går fikk vi nye bevis på det fra statsråden.

LEDER

Vil ikke: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
(Ap) viser ingen vilje til å gi pasientene ved Molde
sjukehus et verdig tilbud. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Trist dag for
pasientene

«Det er ingen
andre å skylde
på enn dagens
regjering.»

Vegvesenet lover nå
god erstatning for
saltvannsbrønnen i
Tjellekleiva. Fortsatt
kan det bli mye
advokatkrangel om hva
som ligger i det.

PER KÅRE TVEEIKREM
per.kare.tveeikrem@r-b.no

Nesset: Statens vegvesen har
uten forbehold erkjent at det helse-
farlige saltinnholdet i vannverket
Tjelle grunnvann skyldes deres sal-
ting av Tjellekleiva. I går erkjente
man det fulle økonomiske ansvaret
for at beboerne får ny brønn.  Men
kun i prinsippet.

Lover mer.Fortsatt står Vegvese-
net på at det er vannverkseier  Terje
Tjelle som må bygge ut en ny og salt-
fri brønn sjøl, mot et økonomisk en-
gangsoppgjør etterpå.  Det nye er at
Vegvesenet i en pressemelding i går
er uttrykker seg langt mer forplik-
tende enn før hva  de vil betale.
– Størrelsen på erstatningen må

baseres på et dokumentert økono-
misk tap. Dette innebærer at skade-
lidte skal stilles i samme økono-
miske situasjon som om skaden
ikke var inntrådt, skriver Vegvese-
net.

God løsning. – Vi må ha en dia-
log med vannverkseieren for å av-
klare på forhånd hva vi skal betale
for. Her tror jeg på en minnelig løs-
ning.
Vi tar det økonomiske ansvaret

innenfor gjeldende retningslinjer, i
Vegdirektoratets veileder fra no-
vember 2010.  Jeg tror det blir en god
løsning for Tjelle, sier  seksjonsle-
der Lindis Nerbø i Statens vegvesen
region midt. For øvrig henviser hun
Romsdals Budstikke til den lokalt
ansvarlige, Ivar Hol.

Statens regler. Veilederen   fast-
setter rutinene ved behandling av
erstatningskrav for brønner med
saltforurensning fra statens veger.
Det er Møre og Romsdal fylkes-
kommune som eier av Tjellekleiva.
– Fylkestinget har ikke behand-

let veilederen, men vi   følger den
også i denne saka. I tillegg vil vi ta
kontakt med fylkeskommunens
jurister for å diskutere løsningen,
sier Ivar Hol.

Informert. Veilederen slår fast at
det kan reises erstatningskrav ved
etablering av ny vannforsyning og
refusjon for advokatutgifter i for-
bindelse med klagesak. 
«Brønneieren er i dette tilfellet

gjort kjent med denne veilederen
og hvilke utgifter Vegvesenet vil
dekke. Vi vil altså dekke regningen
for brønneier innenfor de retnings-
linjer som gjelder», heter det i pres-
semeldingen. 

Likevel uklart. Dette betyr ikke
at det er klart hva Vegvesenet vil be-
tale. Tjelle  har krevd forpliktende
forhåndsløfte om at han får alle ut-
gifter betalt, pluss godtgjørelse for
eget arbeid.  Det har Vegvesenet
fortsatt ikke lovt ham.
– Vi har kommet med et utspill.

Deretter forventer vi tilsvar fra ham
med en liste over hva han konkret
krever, sier Hol.  
–Dette er vanlig saksgang. Spørs-

målet om utbyggingen gir  en stan-
dardhevning av vannverket i for-
hold til tidligere, som vi ikke kan er-
statte, blir  fortløpende vurdert.
– Poenget fra Tjelle er at dere

må godkjenne utbyggingen og
prinsippene for erstatning på
forhånd. Ikke krangle med ham
om penger etterpå.
– Vi tar gjerne et møte med ham

om dette, hvis han tar  et slikt initia-
tiv. Først må ha si hva han har tenkt
å gjøre. Så må vi svare på om dette er
greit, sier Hol. 

Lover bra oppgjør
Vegvesenet på gli om saltvannsbrønnen i Tjellekleiva

Optimist: Seksjonsleder Lindis Nerbø ved Statens vegvesen region midt tror på god avtale for brønneieren i Tjellekleiva. 
FOTO: BJØRN BRUNVOLL.

� I 2010 fikk Tjelle grunnvann
ett 100 m djupt hull i fjellet,
som sørget for 36.000 liter
reint vann i døgnet til fire hus-
stander.

� I 2007 besluttet Vegvesenet å
holde Tjellekleiva is- og snøfri
ved hjelp av vegsalt.

� November 2010 viste analyser
helsefarlige og ulovlige  høge
saltmengder i brønnen.

� Vegvesenet erkjenner ansvaret
for forurensningen og betaler
drikkevannet til beboerne. 

� Vegvesenet krever at vann-
verkseier Terje Tjelle bygger ny
saltfri brønn sjøl, men er
uklare på hvor mye av kostna-
dene de vil betale.

VEGSALTBRØNNEN

Saltvannet i springen har alt
ødelagt mange kopper på Tjelle.
Nå frykter folk for vaskemaski-
nene.

PER KÅRE TVEEIKREM
per.kare.tveeikrem@r-b.no

Nesset: For sjøl om vannet til Tjelle
grunnvann ikke kan drikkes, brukes
det fortsatt til vask av folk, klær og
kopper. 

Knallhardt belegg. –  Kona har
kastet mange kopper. Det så ut som
om de var sandblåste når de kom ut
av  oppvaskmaskinen, sier  Sverre
Tjelle (73).
– Koppene får et knallhardt, hvitt

belegg, som ikke kan vaskes vekk for
hand. Jeg tror at saltet løser opp kal-

Saltvannet truer kjøkkenet

MOLDE: En person er anmeldt etter at han skal ha oppsøkt en annen
mann i sitt hjem og slått ham ned. Det var i 15-tida tirsdag en mann
møtte opp til politivakta i Molde og ville anmelde en person for le-
gemsbeskadigelse. I følge offeret skal den anmeldte mannen ha
oppsøkt ham hjemme og slått ham ned. Etter å ha slått ned offeret
skal mannen ha ødelagt flere gjenstander i boligen. De to er i følge
politiet bekjente. Mannen som ble utsatt for vold måtte til lege for å
behandle skadene han pådro seg under overfallet. Politiet vet fore-
løpig ikke hva som er årsaken til hendelsen, og ønsker ikke å kom-
mentere saken ytterligere før man har avhørt de to involverte i saka.
Forholdet vil etterforskes videre av politiet i Molde.

Overfalt hjemme

Økonomisjef i Sparebanken
Møre, Sandra Myhre Helseth,
ble kåret til årets unge leder i
går kveld. Romsdals Budstik-
kes sjefsredaktør var med helt
til finalen.

LASSE TOMREN
lasse.tomren@r-b.no

Sandra Myhre Helseth ble årets unge leder
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– ViljenHelge Orten (H) mener helseministeren
nå kaster hele Møre og Romsdal ut i usik-
kerhet.

ØYVIND BRUNVOLL
brunvoll@r-b.no

MOLDE: Høyresfylkesordførerkandidatogmid-
sundordfører gårhardtutmot statsrådenetter
det som har kommet fram etter dagens fore-
taksmøteiHelseMidt.
–Detteerdirekteuansvarlig.Herkasterhun

bådepasienterogsjukehusansatte ihele fylket
utienusikkerhet.Detenestesomsynessikkert
eratvibeholdersjukehuset iÅlesund.Mendet
erkanskjedetsomerRegjeringensmål-åhaett
sjukehus-ellermaksto- iMøreogRomsdal.

– Rein overkjørsel. Helge Orten mener
Strøm-Erichsenikketarfagfolketpåalvor.
– Hun overkjører Helse NR, hun overkjører

HelseMidt, oghunignorerer fullstendigdeut-
redningenesomharværtgjennomførtomsju-
kehusstrukturen.
Hun slår sammen to helseforetak uten i det

heletattåutredehvorsmartdeter.Jegsynesdet
blir fullstendigmeningsløst at en tilfeldigmi-
nister skal skalte og valtemedHelse-Norge på
dennemåten,sierOrten.
– Et sjansespill.Hanmenerstatsrådenbur-
de ta en rundepå Stortinget oghørehva andre
mener.
–Statsrådensframgangsmåteeregentligåspil-
lehelestyringsmodellenfallitt.Dettehørerhei-
me i debatten om nasjonal helseplan. Nå skal
hun istedetkjøreprosessengjennomi løpetav
noen måneder, og jeg karakteriserer det hele

sometsjansespill.

– Dårlig skjult agenda. Orten reagerer
også på at statsråden ikke vil akseptere den lo-
kalefinansieringsløsningen.
– Det er tydelig at økonomibegrunnelsen

bare var dratt fram for å skjule den egentlige
agendaen.Modellen vi la fram lokalt har vært
brukt i samferdselssektoren, og jegmener den
ogsåharværtbruktihelsesektoren.Dablirdet-
teenutroligforskjellsbehandling.
–Helseministerensbehandlingavdennesa-

ken er et uverdig narrespill. Hun burde snart
finne seg andre ting åholdepåmed, sierHelge
OrtentilRbnett.

– Direkte uansvarlig

Sterkt kritisk: Helge Orten mener
helseministeren overkjører både Helse
NR og Helse Midt, og ignorerer
utredningene som har vært
gjennomført om sjukehusstrukturen.
FOTO: ERIK BIRKELAND

VI HAR KUTTET PRISENE PÅ MANGE BRUKTBILER! 
FINANSIERING: KUN 2,95% RENTE! 

Med stort nybilsalg har vi nå fått inn mange nye bruktbiler

JANUARSALG PÅ BRUKTBILER

ÅPNINGSTIDER:
Man.-fre.: 08.00-17.00
Tors.: 08.00-20.00 Lør.: 10.00-14.00

Avd. Eide - Tlf. 71 29 99 99
Ta kontakt med Ronald Hauge (400 41 002)

eller Jonny Silseth Aspen (918 69 939)
www.auto8-8.no

30 min. fra Molde
– det kan lønne seg å ta turen!
Kjøp trygt med bruktbilgaranti!

Ford
2009 Mondeo 2,0 TDCI GHIA X 39 500 349 000
2005 Mondeo 91 000 179 000
2006 Transit 2,0 125T 300 Kasse 71 000 139 000
2002 Mondeo 1,8i Trend Stv. 145 000 99 000
1999 Mondeo 1,8 TD Stv. 280 000 29 000

Nissan
2009 King Cab NP 300 4WD Pickup 9 800 239 000
2008 Qashqai 1,5 Tekna 5-d 93 000 239 000
2008 Interstar 2,5 DCI 150 Aut. Kasse 53 000 229 000
2002 X-Trail 2,0 Sport 4x4 Aut. Stv. 113 500 169 000
2002 X-Trail 2,2 Elegance 4x4 Stv. 171 000 169 000
2002 Primera 1,8 Acenta Aut. Stv. 98 000 139 000
2002 Primera 1,8 Acenta Stv. 151 000 114 000
2001 Almera 1,8 Tino 5-d 136 000 98 000
1998 Patrol 2,8D GR SE 

7 seter 4x4 Stv. 190 000 185 000

Suzuki
2006 Liana 1,6 Sport 4x4 Aut. Stv. 40 000 189 000
2005 Grand Vitara 2,0i LTD 4WD Stv. 80 000 249 000

Andre merker
2001 Fiat Marea Weekend 129 000 33 000
2005 Honda FR-V 1,7 v-tec 6 seter 

Flerbruksbil 102 000 169 000
2006 Mazda 5 2,0 TD 5-d 95 000 225 000
2002 Mazda 6 1,8 Comfort Stv. 149 000 109 000
2009 Mercedes-Benz B-Klasse 2,0 

B 180 CDI Aut. 5-d 13 600 339 000
2006 Opel Vectra 1,9 DCI 120 Stv. 43 000 209 000
2005 Opel Zafira 1,8 16V -A Aut.

Flerbruksbil 94 000 169 000
2001 Renault 2,0 Grand Espace 

Aut. 5-d 158 000 129 000
2005 Skoda Octavia 1,9 TDI Tourer Stv. 55 000 169 000
1999 Subaru Forester 2,0 XT Turbo 

4WD Aut. Stv. 165 000 139 000

1999 Subaru Forester 2,0 GX 
4WD Stv. 197 000 79 000

2000 Toyota Rav4 2,0 
4WD Aut. 5-d 67 500 169 000

2006 Volkswagen Passat 2,0 TDI 
DSG Aut. 118 000 219 000

2006 Volkswagen Passat 1.6 FSI Stv. 63 000 198 000
2004 Volkswagen Touran 1,9 TDI 

7 seter Flerbruksbil 171 000 169 000
2003 Volkswagen Passat 1,9 TDI Stv. 134 000 139 000
2005 Audi A4 2,0TDI S-Line Stv. 127 700 247 000
2004 Volkswagen Sharan 1,9 TDI 

Family Flerbruksbil 108 000 229 000
2006 Volkswagen Passat 1,9 tdi 

Comfort 105 hk Stv. 71 000 214 000
2006 Volkswagen Golf 1,6i 

Comfortline 5-d 95 000 155 000

Km PrisKm PrisKm Pris

SJUKEHUSSAKA



Avgått styreleder
Helge Aarsethmener
helse-ministeren
prøver å legge
brikkene slik at det
skal passemed opp-
fatningen hennes
om ikke å bygge nytt
sjukehus iMolde.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Igårorientertehelsemi-
nisterAnne-GreteStrøm-Erich-
sen(Ap)styretiHelseMidt-Nor-
ge om at de to helseforetakene
HelseSunnmøreogHelseNord-
møreogRomsdalskalslåssam-
mentilettfra1. juli år.

Oppsiktsvekkende. – Det-
te er ganskeoppsiktsvekkende
at helseministeren beslutter
dette uten at saka er forelagt
noen av styrene; verken Helse
Nordmøre og Romsdal, Helse
Sunnmøre eller Helse Midt-
Norge. Jeg oppfatter dette som
at hun har en agenda der det
gjelder å styre mot en løsning
der det skal være ett sjukehus
for Nordmøre og Romsdal, sier
HelgeAarsethtilRomsdalsBud-
stikke.

– Tilpasser brikkene til
spillet. Aarseth, som takket
for seg somstyreleder forHelse
NordmøreogRomsdal10.janu-
ar i år, mener helseministeren
eriferdmedåleggebrikkenepå
nytt, slik at de passer med det
nyehelsekartet.
– Hun legger kortene om

igjen, slik at de skal passe inn i
argumentasjonen hennes. Noe
annet formål har det ikke å slå
sammen de to helseforetakene
tilettfylkesdekkendeiMøreog
Romsdal,sierAarseth.

Står ikke på penger.
– Hadde du forventet en løs-
ning på pengespørsmålet for
nytt sjukehusbygg?
–Detmåværetydeligforalle

atdeter ikkepengerdetstårpå,
men vilje. Anne-Grete Strøm-
Erichsenvilikkeatdetskalbyg-
ges nytt sjukehus i Molde. Jeg
menerhunburdesagtdetiklar-
tekst.Istedetfortsetterhunspil-
letmedåargumenterepåsiden
av det som er sakens kjerne,
nemligomdetskalværeetteller
to sjukehus i Nordmøre og
Romsdal,sierAarseth.
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er ikke der

Vil ikke bygge i Molde: Tidligere
styreleder Helge Aarseth (sittende foran)
mener helseministeren tydelig viser at
hun ikke vil bygge noe nytt sjukehus i
Molde. – Hun burde sagt det rett ut,
mener Aarseth. Bildet er tatt under
helseminister Anne-Grete Strøm-
Erichsens besøk på Hustadvika i april
i fjor. FOTO: ERIK BIRKELAND

Helseminister Anne-Grete
Strøm-Erichsen (Ap) følger
rådet fra ledelsen i Helse
Midt-Norge og sier nei til å
låne kommunale penger for
å bygge et nytt sykehus i
Molde.
OSLO: – Jeg støtter Helse Midt-
Norgesvurderingidennesaken,
sierStrøm-Erichsen.
Molde,Aukra,Eide,Frænaog

Midsund kommuner har
gjennom selskapet GassRor til-
budtHelseMidt-Norge500mil-
lioner kroner til bygging av et
nyttsykehusiMolde.
Pengeneskulledelsgissomet

rentefritt lånogdelsvedkjøpav
gamleMolde sjukehus’ tomtog
bygninger.
–Foråkunnetaimottilbudet

måtte regjeringen ha endret re-
gelverketsomvistyreretter,sier
administrerende direktør Gun-
narBovimiHelseMidt-Norgetil
NTB.
Regjeringen har allerede av-

visttilbudetfrainvestorenBjørn
RuneGjelstensomvilleplanleg-

ge,byggeogfinansiereetnyttsy-
kehusiMolde,forsååleiedetut
tilHelseMidt-Norge.Deteretter
det NTB forstår heller ikke
grunn til å tro at helseregionen
selv vil finne penger i langtids-
budsjettettilraskerebyggingav
etnyttsykehusiMolde.Dermed
ligger anslaget om tidligst byg-
gestart i 2018 fast, seks år etter
denopprinneligeplanen.

–Detmå være like regler for
alle. Men regjeringen har sagt
heltklartatviskalbyggeetnytt
sykehusiregionen.Omdetbliri
Molde eller nærmere Kristian-
sund er ikke klart. Det får vi
kommetilbaketil, sierhelsemi-
nisteren.
På et foretaksmøte mellom

statsråden og helseforetaket i
Oslotirsdagbledetellersklartat
de to lokale helseforetakene i
MøreogRomsdal–HelseSunn-
møre og Helse Nordmøre og
Romsdal – skal slås sammen
innen1. juli.

NTB

Får ikke låne mer
til nytt sykehus

*Rente 3,95 %, 36 md. leieperiode, kr 50.000,- forskuddsleie, 45.000 km kjørelengde.
Frakt, lev.omkost. og årsavgift kommer i tillegg. Forbruk bl. kjøring.: 0,45 l/mil.
CO2-utslipp: 118 g/km.

KAMPANJE PÅ BMW 3-SERIE ADVANTAGE EDITION.
Nå kan du også få oppleve kjøregleden som sørger for at deltakere og personell
under ski-VM 2011 er på rett sted til rett tid, uansett vær og føre.
Vi sponser deg med: • Stoff/skinn “Impuls” • Sportsratt i skinn • Aut. avblendbart innvendig speil • Sports-
seter • Oppbevaringspakke • Midtarmlene foran • Park Distance Control (PDC), bak • Regnsensor • Xenonlys
• Klimaautomatikk • Lyspakke • BMW Radio Professional • Cruise Control • 17” lettmetallfelger • Vinterdekk
• BMW SERVICE INCLUSIVE i 60.000 km

Kampanjen gjelder BMW 316d med 2.0 l turbodiesel på 115 hk:
LEASING/PRIVATLEASING SEDAN KR 2.499,- PR. MD. INKL. MVA.*
LEASING/PRIVATLEASING TOURING KR 2.699,- PR. MD. INKL. MVA.*

BMW SPONSER FOLK FLEST
– OG VINTERENS FOLKEFEST.
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Bavaria Molde
www.bavariamolde.no
T: 71 20 14 10
Fannestrandv. 70, 6416 Molde

Eksstyreleder Aarseth
anklager helseministeren
for skyggeargumentasjon

� I 2006 vedtok Helse
Nordmøre og Romsdal og
Helse Midt-Norge at det
skulle bygges et nytt syke-
hus på Eikrem i Molde.

� Byggestart var satt til
2012. Det er brukt over 70
millioner kroner på plan-
leggingsarbeid.

� Fram til slutten av 2009
var det enighet om at re-
gionen skulle ha to lokal-
sykehusmed fulle funk-
sjoner – et i Kristiansund
og et i Molde.

� Helseminister Anne Grete
Strøm-Erichsen ba i 2010
om nye faglige utredning-
er for tre alternativer.
Oppgradere det gamle sy-
kehuset, beholde to lo-
kalsykehus –med nytt sy-
kehus i Molde, eller bygge
ett felles sykehus for regi-
onen.

� Rett før jul i fjor valgte
styreleder Helge Aarseth i
Helse Nordmøre og Roms-
dal å lekke interne doku-
menter som viste at de-
partementet skal ha be-
stemt seg for å gå bort fra
planene om et nytt syke-
hus i Molde til fordel for
ett felles sykehus på
Nordmøre.

� Et nytt sykehus, uansett
lokalisering, vil ikke bli
bygd før 2018 på grunn av
manglende finansiering
hos Helse Midt-Norge.

� Det interkommunale næ-
ringspolitiske samar-
beidsorganet GassRor til-
bød et lån for å finansiere
bygging av sykehuset.
Helseministeren stoppet
tirsdag forslaget. NTB

SYKEHUSSTRIDEN
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Styreleder Kolbjørn Almlid sier
det ikke blir penger til nytt
sjukehus, uansett plassering,
før tidligst 2018. – Pasientene
må ikke bekymre seg, sier han.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Styret i Helse Midt-Norge
hadde bedt om avklaringer på en
rekke spørsmål da de i går møtte
helseminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen (Ap) og staben hennes i
HelsedepartementetiOslo.

Nei til fremmed kapital. –Vi
fikk to viktige avklaringer fra vår
eier. Avklaringersomviserbåderet-
ningoggirossrammebetingelserå
arbeide innenfor.Helseministeren
gjordedetenklereforossmeddette.
Hun har bestemt at det fra 1. juli
skalværeetthelseforetakiMøreog
Romsdal. Og hun sier at vi under
ingenomstendighetkanhenteinn
fremmedkapitalforåfåbyggetnytt
sjukehus, forklarer styreleder Kol-
bjørn Almlid etter foretaksmøtet i
Oslo.

Må finne nytt styre.–Hvahas-
terdetmestmed?

–Viharbaretidaogvegenmedå
forberede sammenslåingen av to
helseforetak til ett fra 1, juli. Vimå
sette i gang umiddelbart å utrede
nytt styre, hva slags administra-
sjonsopplegg det nye helseforeta-
ket skal ha, pasientforløp og i det
hele tatt innholdet i detnye foreta-
ket.Ettersomdeteretstyresoman-
setter direktør, bør vi ha styre for
HelseMøreogRomsdalpåplassfør
juni,sierKolbjørnAlmlid.

Nei takk til Romsdal. –Mulig-
hetene for andre instanser å
bidra med penger for å få bygget
nyttsjukehuserparkert?
– Ja. Tilbudene fra Molde kom-

mune og GassRor kan vi ikke ta
imot.Detbetyratviertilbakedervi
var: Tidligst i 2018 kan det finnes
penger til nytt sjukehus i Molde,
tidligstengangetter2020pengertil
et fellessjukehus, sier styreleder
Almlid.

Ingen ting er avgjort. Helse-
ministerenunderstreketiforetaks-
møtetathunikkehar tattnoenbe-
slutningomdetskalværeettellerto
sjukehus iNordmøreogRomsdal i
framtida.
Etter det Romsdals Budstikke

Må finne nytt styre

Molde-ordfører Jan
Petter Hammerø (H)
var nedslått etter
budskapet fra
helseministeren. – Jeg
kan ikke se at dette var
til pasientenes beste,
sier Hammerø.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: På telefonenhadde ordfø-
rer Jan Petter Hammerø fått høre
athelseministerenvilslåsammen
helseforetakenetilett forMøreog
Romsdalfra1.juli.Dessutenatdet
ikke kan komme pengehjelp fra
andreforåfåbyggetnyttsjukehus
iMolde.

Dårlig nytt.–Dettevarbaredår-
ligenyheter. Helseministerenhar
skubbet planene for nytt Molde
sjukehusut i enda størreuvisshet
ennhuntidligerehargjort.Hunvil
ikkefølge tankegangenmedatdet
er samfunnsøkonomisk uklokt å
bruke massevis av penger på å
pusse på dagens gamle Molde
sjukehusforhelleråbrukepenger
på nytt Molde sjukehus, sier
ordførerHammerø.

Romsdal er overkjørt.– Har
du og Romsdalsregionen blitt
hørt av helseministeren på noe
punkt?
– Nei. Når hun beslutter å slå

sammen helseforetakene til ett,
kjørerhunoveranbefalingenefra
både Romsdal og Sunnmøre. Be-
slutningenstemmergodtoverens
med det min ordførerkollega i
Kristiansund, Per Kristian Øyen
(Ap),sapåTKTVførjul.Tydeligvis
harnoen fått vitehvahelseminis-
terenharbesluttet,førdeoffisielle

styringskanalene,sierHammerø.
Molde-ordføreren registrerer

også at tilbudet fra Molde kom-
muneogGassrRoromtilsammen
lånpå500millionerkronertilnytt
sjukehusbygg,eravvist.

Liten tillit til departemen-
tet.– Hvordan vil du som ord-
fører i Molde og som leder for
Romsdal Regionråd forholde
deg til helseministeren etter
dette?
–Hererdetikkemyetillitigjen,

nei.Detblirvanskeloigåforholde
seg til departementet. Vi må
begynne å forholde oss til opposi-
sjonen på Stortinget og stole på
at en ny regjering kan opptre
annerledes.
– Er helseministerens beslut-

ning om ett helseforetak til
pasientenes beste?
–Nei.
– Blir det nå mer ro i forhol-

det mellom Romsdal og Nord-
møre?
– Nei, det gjør det ikke. Nå er

ogsåheleMøreogRomsdal i spill.
Sunnmøre vil raskt se at dersom
helseministeren går for ett felles-
sjukehus i Romsdal og på Nord-
møre,blirdetikkeenrødøreigjen
til sjukehusbygg på Sunnmøre,
sierordførerHammerø.

- Bare dårlig nyt
- Ikke mye tillit igjen til helseministeren og departemente

Nei til Molde: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) møtte ledelsen i Helse Midt-Norge til fore
Molde mener etter møtet athelseministeren har skubbet planene for nytt Molde sjukehus ut i enda stør
gjort.

– En sammenslåing av helse-
foretakene uten en gang å
vurdere konsekvensene, er
dra hele fylket ut på slag-
marka.

JAN G. RØE
jan.g.roe@r-b.no

Stortingsrepresentant Elisabeth
Røbekk Nørve (H) er skuffet og
opprørtover statsrådAnne-Grete
Strøm-Erichsens beslutning over
natta om så sammen helseforeta-
kene i en heseblesende prosess
frammotsommeren.
– Å dra hele fylket ut på slag-

marka iHelseNordmøreogRoms-
dal skaper nå stor usikkerhet i
hele MøreogRomsdalogsvekker
mulighetene for å rekruttere fag-

personell ved alle sjukehusa i fyl-
ket,sierElisabethRøbekkNørve.
Hunhevderregjeringaoghelse-

ministerennåbrukerøkonomien
tilHelseMidt-Norge foråunngåå
ta vanskelige beslutninger i den
betentesjukehusstriden.
– Det er helseminister Anne-

Grete Strøm-Erichsens ansvar å
ryddeopp.Detgjørhunikke.Hun
skaper heller flere og større pro-
blemer vedåinstruereregionfore-
taketomåslåsammendetohelse-
foretakene i fylket i en heseble-
sende prosess uten en gang å vur-
dere konsekvensene. Hun løser
ingen tingmed dette, men legger
derimottilretteforådraheleMøre
ogRomsdal innistriden. Jeg fryk-
ter at dette vil føre til at alle sjuke-
husa i fylket vil få problemer,

hevder stortingsrepresentantEli-
sabethRøbekkNørve.

Utvider slagmarka:
– Helseministeren drar nå
hele fylket ut på slagmarka,
sier stortingsrepresentant
Elisabeth Røbekk Nørve.

FOTO: OLAV SKJEGSTAD

Jan Petter Hammerø
registrerer at tilbudet fra
Molde kommune og GassRor
om tilsammen lån på 500
millioner kroner til nytt
sjukehusbygg, er avvist.

SJUKEHUSSAKA

– Drar hele fylket ut på slagmarka
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– For oss som har jobbet for at
byggingen av nytt sjukehus i
Molde skal komme i gang, er
det en skuffelse at vi ikke fikk
en avklaring av statsråden.

JAN G. RØE
jan.g.roe@r-b.no

MOLDE/OSLO: Stortingsrepresentant
ElseMay Botten (Ap) synes sjuke-
hussakaikkeerdenlystigstesakaå
kommentere etter at helse- og om-
sorgsminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen besluttet at de to helse-
foretakene iMøreog Romsdal skal
slåssammen,utenågietenestesig-
nal om hvordan hun har tenkt å
avklare situasjonenrundtbygging
avnyttsjukehusbyggiMolde.

Enda lengre tid. – Vi fikk ikke
denavklaringenvihaddehåpetpå
fornyeMoldesjukehus.Formegser
detut somdetnåvil ta enda lengre
tid å få enavklaringpåomdet skal
byggesnyttsjukehusiMoldeognår
byggingeneventueltkankommei
gang. Det er tydelig at helseminis-
teren ikke har bestemt seg for om
detskalværetoellerettfellessjuke-
hus,sierElseMayBotten.

– Hvordan ser du på at de to
helseforetakene i fylket nå skal
slås sammen i all hast?

–Jegerlittitvilomhvordandette
vil bli mottatt i de ulike delene av
fylket. Men det kan virke somdet

roer nedNordmøre, skaper ytterli-
gereuroiRomsdalogusikkerhetpå
Sunnmøre.Situasjonenerikkegod.

– Hva må til for å skape ro i
sjukehusstriden?

– Vimå jobbe for å en avklaring
somkan roened situasjonen– om
det skal bygges et nytt sjukehus i
Molde eller et fellessjukehus. Den
krigssituasjonen vi har i dag er
uheldig og skadelig for alle parter.
Detertøftformange,ikkeminstde
ansatteveddetosjukehusasommå
leve med dette hver dag. Jeg føler
meddem.

– Samtidig er det slik at det ikke
erjegsomsitterpåavgjørelsen. Det
gjørhelse-ogomsorgsministeren.

Skadelig uro. Else May Botten
oppfordrer sinepartifeller i depar-
tementet og regjeringa til så rakst
det lar seg gjøre å avklare situasjo-
nenrundtbyggingenavnyttsjuke-
husiMolde.

–Deterviktigatdetnåskapesro
både av hensyn til pasientene, an-
satte og alle innbyggerne som er
opptattavsjukehussaka.Alluroen
skader også rekrutteringen til sju-
kehusaiHelseNordmøreog Roms-
dal.Vimåsnakkeoppsjukehusaog
yrkene som er knyttet til sjukehu-
sa, og legge til rette for at jobbene
blir attraktive.Det er rekruttering-
en av fagpersonell til sjukehusa
somblir den største utfordringen i
framtida,sierElseMayBotten.

Skuffet over
Strøm-Erichsen

Lengre tid: – For meg ser det nå ut som det vil ta enda
lengre tid på å få avklart om det skal bygges nytt sjukehus
i Molde, sier stortingsrepresentant Else May Botten (Ap).

FOTO: KJELL LANGMYREN

taksmøte i går. Ordføreren i
re uvisshet enn hun tidligere har

FOTO: BERIT ROALD / SCANPIX

– jeg er veldig skuffet over at
helseministeren ikke kom med
en avklaring for nye Molde sju-
kehus. Det er ikke penger det
står på, men viljen.

JAN G. RØE
jan.g.roe@r-b.no

MOLDE: Nyvalgt ordførerkandidat
for Arbeiderpartiet i Molde, Sidsel
Rykhus, mener helseministeren
seigpiner Romsdal i striden rundt
byggingavnyeMoldesjukehus.

–Uansetthvilkenfinansieringvi
hadde kommet oppmed, ville den
ikke blitt godtatt av statsråden.
Hensikten ser ut til å være å drøye
avgjørelsensålengesommulig.Jeg
vil kalle det direkte seigpining av
osssomboriRomsdal,sierRykhus.

– Hvilken hensikten har hel-
seministeren med å drøye av-
gjørelsen?

–Detskullejeg gjernevisst.Men
myetyderpåatmåleteretfellessju-
kehusforNordmøreogRomsdal.Er
detdetsomgjelderfårregjeringastå
oppogsidet,sjølomdetbrytermed
SoriaMoria.

–Hva gjørMolde Arbeiderpar-
ti slik situasjoner er nå er blitt?

–Vivilfortsattforsøkeåholdeen
dialog og påvirke så godt vi kan og
makter for å få en avklaring som
innebærer at nyeMolde sjukehus
kanbyggespåEikrem.Vihar ennå
ikke rukket å diskutere den nye
situasjonen i lokalpartiet, men vi
vilheltsikkerttakontaktbådemed
våretrestortingsrepresentanterog
fylkespartiet,sierSidselRykhus.

– Står ikke på penger

- du kjenner oss

- du kjenner oss på de gode tilbudene
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Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 29/1

Hver uke gir vi 40 % Trumf-bonus på et utvalgt produkt. Trumf-bonusen går inn på din Trumf konto. Er du ikke medlem av Trumf kan
du enkelt melde deg inn på trumf.no eller fylle ut et skjema i butikk. Husk også å registrere ditt bankkort hos Trumf så sparer du bonus
automatisk hver gang du handler!

Begrensninger på tilbudene kan forekomme.
Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.

Kylling
nygrillet, pr stk

Røkte
kjøttpølser
900 g
33,22/kg

Strimlet svinekjøtt
edelgris, pr kg

Reinsdyrskav
fryst, 400 g 224,75/kg

Sensitive
Hvitt/Farger,
1,17 kg

%÷

Tomater
pr kg

forstår, bahunHelseMidt-Nor-
ge tenke seg omen gang til om
to sjukehus er den beste løs-
ningen.Hunminnetomatdeti
hele Møre og Romsdal bor
250.000 mennesker, og her er
firesjukehus.

Pasientenes krav. –Hvavil
du si til pasientene som får be-
handling vedMolde sjukehus,
KolbjørnAlmlid?

–Pasientenemå ikkebry seg
omprosessenesompågårrundt
sammenslåing av helseforetak
eller utredning av framtidige
sjukehusbygg. Pasientene skal
kreve god behandling. Kvalite-
tenpåbehandlingenkanviikke
kompromissemed.

Almlidleggertilatdethaster
forHelseMidt å starte rehabili-
tering av sjukehusbygget på
Lundavangi Molde. 50 millio-
nerkronereravsatt til formålet
iår.

Arbeidetmed å finne ny sty-
releder til Helse Nordmøre og
Romsdal etter Helge Aarseths
avgang, er stanset. I stedet star-
ter arbeidet med å finne styre-
medlemmer til det nye Helse
MøreogRomsdal.




