
– Jeg mener vi sitter med to av
tre tomtealternativer, sier Kris-
tiansunds-politikeren etter at

det er klart at Gjemnes
kommer til å gå for Høgset.

Kostbart �� De tre kom-
munenes reguleringsapparater
kan måtte bruke hundre-
tusener, kanskje millionbeløp
hver i kampen om fellessyke-
huset, som to av dem er dømt til
å tape.

– Vi har kommunedelplaner
som har kostet oss en million,
men det er vanskelig å
sammenligne. Kostnadene vil
ikke minst avhenge av hvor
mye av utredningene som
faller på tiltakshaver Helse

Møre og Romsdal, sier plan- og
bygningssjef Geir Aakvik i
Kristiansund kommune til
Tidens Krav.

Selv lanserte «delegasjonen»
fra Kristiansund den for lengst
avsatte tomta på Storbakken
på Frei som sitt prioriterte
alternativ. Bykommunen ser
ingen grunn til å utrede flere
tomtealternativer på «Søre
Frei», som er et av ytterpunk-
tene på helseforetakets aktu-
elle plasseringsakse.

Fortrinn �� I oppstartmøtet
på Angvik Gamle Handelssted

pekte kommuneplanlegger
Odd-Arild Bugge på flere for-
trinn med sykehustomta, som
ligger 16 km fra Kristiansund
sentrum:
�� Den oppfyller spesifikasjonen
både i størrelse (120 dekar) og
beskaffenhet (flat). Tomta kan
utvides mot nord, øst og dels
mot sør til det mangedobbelte
arealet.
�� Den ligger lokalklimatisk
gunstig til, ved at den er
skjermet mot nordavind og
skodde.
�� Den ligger inntil og langs Rv
70 med gode sikt- og stignings-

forhold. Kollektivløsningen
kan slik bli meget elegant og
effektiv.
�� Store arealer i nærheten er
allerede klargjort for bolig-
bygging. 
�� Tomta vil gi tilsvarende
helikopter-innflyging over sjø
som ved dagens sykehus i
Kristiansund.
�� Et sykehus på tomta vil ikke
skjemme eller dominere land-
skapet, men ligge tilbaketruk-
ket i forhold til sjø og fjell, med
åpent utsyn mot øst, sør og
vest. Høysommer vil det være
solgang i 270 grader.

– Vi har ikke til hensikt å omre-
gulere tomta på Eikrem da vi
ikke er sikre på at helsefore-
takets styrevedtak om et syke-
hus mellom byene står seg i en
KSK (konsekvensvurdering/-
kvalitetssikring). Eikrem-
alternativet vil derfor fortsatt
ligge der, var den kritiske
meldingen fra ordfører Torgeir
Dahl på «Molde-benken».

På motsatt ende av benken

satt kommunalsjef Eirik
Heggemsnes i Molde, tidligere
prosjektleder for Nye Molde
sjukehus på Eikrem. 

I Kristiansunds-leiren på-
kalte Moldes holdning i tomte-
spørsmålet en del hoderisting,
uten at noen fant det riktig eller
nødvendig å kommentere den.

Gjemnes-ordfører Odd
Steinar Bjerkeset nøyde seg
med å konstatere følgende:

– Selv om enkelte holder på
med sin tomt, så har styret slått
fast at det skal være på aksen
Hjelset – Frei, og det er viktig.

Bare en akse �� Overfor
Tidens Krav forsikrer Dahl at
Molde kommune forholder seg
til styrevedtaket ved at de også
kommer til å utrede et tomte-

alternativ på Hjelset.
– Men hvordan begrunner du

å satse videre på en lokalisering
som styret i Helse Møre og
Romsdal har vedtatt at de ikke
vil ha?

¬– Styret har egentlig ikke
valgt noe konsept, bare en akse.
I forhold til poliklinikker og
dagbehandling står det åpent
om man skal ha virksomhet på
ett, to eller tre steder. For lang
avstand fra byene til både Frei
og Hjelset kan da komme opp
som en problemstilling i en
KSK, mener Dahl.

– Selv Oslo Economics, som er
et godkjent fagmiljø for KSK,
peker på Hjelset og Frei
som alternative sykehus-
plasseringer?

– Jo, men de mener mer

BRUKEN av legemidler gikk litt ned i
Norge i fjor, viser tall fra Apotek-
foreningen. Fortsatt er det medisiner
mot revmatisme som omsetter for mest
penger.

Totalt ble det solgt legemidler for 18,6
milliarder kroner i norske apotek i
2012, en økning på 3,3 prosent fra året
før. Men samtidig brukte hver enkelt
nordmann færre doser medisin i 2012

sammenlignet med i 2011.
– Det er svært små endringer i nord-

menns legemiddelbruk de siste årene
når vi ser på totalbildet, men i fjor var
det faktisk en liten nedgang i lege-
middelbruken per person. Mens befolk-
ningen økte med 1,3 prosent, økte lege-
middelforbruket med bare 0,2 prosent,
sier kommunikasjonssjef Jostein
Soldal i Apotekforeningen.

Målt i mengde – antall brukerdoser –
er det legemidler mot hjerte- og
karsykdommer som er mest solgt, og
listen toppes av den blodfortynnende
medisinen Albyl-E. Seks av de ti mest
solgte medisinene er til behandling av
ulike hjertesykdommer.

Mest penger på apoteket brukte nord-
menn til medisiner mot revmatisme i
fjor, mens midler mot kols og astma

også ble omsatt for flere hundre mil-
lioner kroner.

Salget av det smertestillende lege-
middelet paracetamol økte også hos
apotekene i fjor. I snitt kjøpte hver
nordmannt 70 paracetamoltabletter
hver i 2012 når salg i dagligvare-
butikker er medregnet. (ANB-NTB)

ANGVIK: Eks-ordfører
Harald Stokke greide
ikke dy seg etter at
de tre kommunene
Kristiansund, Gjemnes
og Molde i går ble enige
om organiseringen av
planprosessen for nytt
fellessykehus.

Solvendt: Tomta på Høgset ligger på oversiden av Gjemnes-gården og ligger solvendt til. Bildet er tatt fra BergsGjemnes-tomta: Slik har Gjemnes kommune tegnet inn et tenkt
sykehus på den prioriterte tomta på Høgset. I bakgrunnen
skimtes Gjemnessundbrua. FOTO: MONTASJE

Her er de prioriterte sykehustomtene på Frei og Høgset

– Vi har to av tre alt

Legemiddelbruken gikk ned i fjor
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Molde-benken: Fra venstre Molde-ordfører Torgeir Dahl, råd-
mann Arne Sverre Dahl og seniorrådgiver Henry Larsen.

Molde nekter å gi opp Eikrem
MENS både Gjemnes og
Kristiansund allerede har
sine tomtealternativer
klare, fastholder Molde
kommune en tomt utenfor
helseforetakets vedtatte
lokaliseringsakse.



�� Privat eier Nils Frey har sagt
seg villig til å avstå grunnen, og
det er små kjente arealbruks-
konflikter i området.

Uten pauser �� Mens Kristi-
ansunds-regionen har sittet
med tomt klar siden 2001, gjor-
de Gjemnes-ordfører Odd
Steinar Bjerkeset helsefore-
taket oppmerksom på at kom-
munen har gått for et felles
sykehus helt siden 2002.

– Det var ikke så populært
den gangen. Det har gått mange
styrer siden da, og hadde du
foreslått det da, John Harry, er

det ikke sikkert hvordan det
hadde gått, sa ordføreren hen-
vendt til styreleder Kvalshaug.

Hans oppfordring til Helse
Møre og Romsdal kan ellers stå
som en fellesnevner for de som
tok ordet:

– Kjør videre fortest mulig,
uten pauser. Den pausen som
har vært fra 2002 har
vært deprimerende for hele
regionen, sa Bjerkeset.

– Vår ambisjon er å gjøre
dette så fort som mulig, og det
er på slutten av 2014. Men det
er gitt at forutsetningene er til
stede, sa toppsjef Astrid Eids-

vik i Helse Møre og Romsdal.
To representanter fra hver

kommune vil nå sammen med
representanter for planav-
delingen i fylkeskommunen og
tiltakshaver Helse Møre og
Romsdal danne en gruppe som
legger de felles rammene for
planprosessen. Helsebygg og
andre faginstanser vil tiltre
gruppen når det er naturlig.

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no

SUNNDAL: Helsedirektoratet
har innvilget søknaden fra
Sunndal kommune om en sjet-
te legehjemmel i kommunen.
Det skriver Aura Avis.

Hjemmelen kommer i tillegg
til dagens tre ved Sunndal
legesenter og de to ved Sunn-
dal Medisinske Senter.

Spørsmålet er hvilket av de

to sentrene som får den nye
legehjemmelen. Begge har vist
interesse, og det er opp til
kommuneadministrasjonen å
avgjøre – etter søknad.

Fra Sunndal Medisinske Sen-
ter har det ifølge Aura Avis
vært gitt uttrykk for at man
ikke er trygg på at kommunen
vil være nøytral.

IMPORT av landbruksvarer
økte i fjor med 9,2 prosent fra
året før. Mesteparten av
veksten skyldtes mer import
av kjøtt, korn og poteter.

Verdien av de importerte
landbruksvarene var på 43
milliarder kroner i fjor, en
økning på 3 milliarder kroner
fra 2011, ifølge Statens land-

bruksforvaltning. Importen av
kjøtt økte med 54 prosent til
29.000 tonn. Mesteparten av
dette skyldtes rekordstor
import av storfekjøtt, 17.700
tonn. Import av lammekjøtt
økte med over 1.000 tonn fra
2011 til i fjor. Osteimporten
økte med 600 tonn i fjor.

Norskprodusert lam utgjorde

i fjor 89 prosent av markedet,
en nedgang på 5 prosentpoeng.
Norskprodusert storfe utgjorde
81 prosent av alt storfekjøtt på
markedet, en nedgang på 8
prosentpoeng. Landbruksfor-
valtningens tall viser at hver
femte storfebiff og hver tiende
lammekotelett ble importert i
fjor. (ANB-NTB)

Kristiansunderne: Kristiansund kommune lanserte sitt tomte-
alternativ på Frei på oppstartmøtet på Angvik Gamle Handelssted
i går. Fra venstre kommuneplanlegger Odd-Arild Bugge, plan- og
bygningssjef Geir Aakvik, Harald Stokke (Ap) og rådgiver Stein
Kulø (med ryggen til).

Frei-tomta: Tvers over veien for Coop på Storbakken på Frei er Kristiansund
kommunes plass for nytt fellessykehus.                                                   FOTO: MONTASJE

gsøya.
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Importøkning på landbruksprodukterSunndal får en ekstra lege
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Vår ambisjon er å gjøre dette så fort
som mulig.

ASTRID EIDSVIK

KIRKELANDET

Boligtype: Selveierleilighet
Adresse: Fløyveien 4
Prisantydning: 1 200 000,- + omk.
P-rom/Bra: 88/91 kvm
Byggeår: 1912
Oppdr.nr.: 17130016
Etasje: 2
Soverom: 2

Kontakt: Jan O. Kvalvåg
Tlf: 91640981
Visning: Torsdag 28.02 - kl 19:00

MIDT-NORGE

KIRKELANDET

Boligtype: Selveierleilighet
Adresse: Fridtjof Nansensgate 4
Prisantydning: 1 570 000,- + omk.
P-rom: 62 kvm
Byggeår: 1953
Oppdr.nr.: 17120232
Soverom: 1
Garasje

Kontakt: Mette  Skavnes
Tlf: 91661529
Visning: Onsdag 27.02. kl. 1800

MIDT-NORGE

AVERØY

Boligtype: Enebolig
Adresse: Dyrsetmyra
Prisantydning: 2 750 000,- + omk.
P-rom/Bta/Bra: 175/235/204 kvm
Tomt: 4119 kvm, eiertomt
Byggeår: 1980
Oppdr.nr.: 17130005
Etasje: 2
Soverom: 5

Kontakt: Jan O. Kvalvåg
Tlf: 91640981
Visning: Torsdag 28/2 kl. 17.00

MIDT-NORGE

GJEMNES

Boligtype: Enebolig
Adresse: Vollavegen 1
Prisantydning: 1 750 000,- + omk.
P-rom/Bta/Bra: 150/186/168 kvm
Tomt: 1139 kvm, eiertomt
Byggeår: 1979
Oppdr.nr.: 17130019
Etasje: 2
Soverom: 3

Kontakt: Jan O. Kvalvåg
Tlf: 91640981
Visning: 27.02.2013  kl. 17.00

MIDT-NORGE

KIRKELANDET

Boligtype: Selveierleilighet med hybel
Adresse: J.P. Clausensgate 18B
Prisantydning: 2 190 000,- + omk.
P-rom/Bra: 87/96 kvm
Byggeår: 1935
Oppdr.nr.: 17130029
Etasje: 2
Godt med parkering
Veranda

Kontakt: Mette  Skavnes
Tlf: 91661529
Visning: Onsdag 27.02. kl. 1700

MIDT-NORGE

Visninger
denne uke

bynære alternativer vil være
enda bedre, sier Dahl.

Trygg �� Styreleder John
Harry Kvalshaug er trygg på
at styrevedtaket står seg.

– Dette har vært klarert
oppover av Helse Midt-
Norge, påpeker han.

– Ja, jeg vet også at det var
dette man ville ha i departe-
mentet, sier Dahl.

– Men du mener den faglige
konklusjonen ikke nødvendig-
vis vil være den samme som
den politiske? 

– Det er vår oppfatning, ja,
svarer Dahl.


