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Sjukehusansatte i hele
Møre og Romsdal
markerer sin misnøye
med det sittende styret
i Helse Midt-Norge ved
å stille egen liste når
fire ansatte-
medlemmer velges.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Igårstartetvalgetderdean-
satte i helseforetakene Møre og
Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelagskalvelgefirestyremed-
lemmer til å sitte iHelseMidt-Nor-
gesstyre.

Stor misnøye. Misnøyen blant
ansatte iHelseMøreogRomsdaler
så stor at de ansatte har blitt enige
omå stille sin egen liste ved valget
somvarertil13.mars.

–Ansatte iHelseMøreogRoms-
dalønskeringentrønderdominans
iHelseMidt-styret. Vi har sett det i
flereviktigesakeratMøreogRoms-
dal regnes som et B-lag. Det vil vi
ikke være. Vi ønsker en demokra-
tiskrepresentasjonistyretforHelse
Midt-Norge, slik at det blir et styre
somsørger for likeverdig fordeling
av ressursene, sier sjukepleier
RagnhildMaalenBuggevedMolde
sjukehus. Hun er en av flere for-
slagsstillerepåkandidater tilMøre
ogRomsdal-lista.

Møre og Romsdal-lista har
følgendefirenavnpåtopp:
1.RuneHeggedal,Volda.
2.KirstiHoemsnes,Molde.
3.AnneStandal,Ålesund.
4.ØyvindErikDuguidJensen,Kris-

tiansund.
–Ansatte iMøreogRomsdalhar

settatviheletidaernødttilåkjem-
peogkjempe for å fågehør forvårt
syn. Ingenspørhvordanvihardet.
Vi har mulighet til å påvirke
gjennom valg av ansatterepresen-
tanter.Deterdenrettenvibenytter
ossav.Så fårdesomharsittetogre-
presentert oss i styret for Helse
Midt-Norge ta dette på sin kappe.
Når vi stiller egen liste, er det en

markering. Ingen tvil om det, sier
RagnhildMaalenBugge.

Likeverdig helsetilbud. Kirsti
Hoemsnes som står på andreplass
på lista, forklarer at hensikten er å
sikre Møre og Romsdals represen-
tasjonistyret.

–Jeghartidligereværtvaratilsty-
ret i Helse Nordmøre og Romsdal,
ogeropptattavatdetskalværeetli-
keverdig helsetilbud i hele Midt-

Norge.DaHelseMidt-styretvedtok
den nye finansieringsmodellen,
kom Møre og Romsdal veldig dår-
ligut.Viønskeretstyresomtarhen-
syntilalledeleravMidt-Norge,sier
sjukepleierKirstiHoemsnes.

– Bidrar denne lista til et bilde
av ansatte i Møre og Romsdal
som opprørske?

–Nei.Åvelgehvemsomskal re-
presentere de ansatte i styret, er en
demokratisk mulighet. Lista fra

MøreogRomsdaleretsupplement
til konserntillitsvalgtes liste.Møre
ogRomsdals listekanogsåfåstøtte
fraansatteiNord-TrøndelagogSør-
Trøndelag,sierHoemsnes.

To av fire styreplasser?Stem-
meralleansatte iMøreogRomsdal
på den alternative lista, kan Rune
Heggedal fra Volda og Kirsti Ho-
emsnesfraMoldefåtoavdefirean-
satteplasseneistyret.

– Vi er ikke B-lag
Sjukehusansatte i fylket fremmer egen liste til styrevalget

Egen Møre og Romsdal-liste: Sjukehusansatte i hele Møre og Romsdal stiller egen liste for å få valgt representanter til de
fire styreplassene for ansatte i Helse Midt-Norge. Valget startet i går, og det var oppslag ved sjukehusa om å benytte
stemmeretten, noe sjukepleierne Kirsti Hoemsnes og Ragnhild Maalen Bugge oppfordrer til. FOTO: PER TORMOD NILSEN

MOLDE: Mangeårig konserntillitsvalgt i
Fagforbundet, Sigmund Eidem, tror det
kan bli kritisk å få til et godt samarbeid
både blant tillitsvalgte og i styret for
HelseMidt-Norge nårMøre og Romsdal
stiller egen liste. – Jeg forstår at det kan
skje at ansatte i Møre og Romsdalmobili-
serer for å få reversert finansieringsmo-
dellen for HelseMidt-Norge, sier Eidem.

– Hva kan Møre og Romsdal oppnå
ved å stille egen liste?
–Med litt labermobilisering i trønde-

lagsfylkene kanMøre og Romsdal sitte
med tre av fire styremedlemmer fra de
ansatte. Det har skapt voldsomme reak-
sjoner blant tillitsvalgte i Trøndelag at
Møre og Romsdal ble tilbudt to plasser i
styret,mendet var ikke godt nok, tyde-
ligvis, sier Eidem.
Sigmund Eidemhar vært 50 prosent

konserntillitsvalgt i HelseMidt-Norge og
50 prosent tillitsvalgt ved St. Olavs Hospi-
tal. 1.mars sluttet han somkonsern-
tillitsvalgt.
– Jeg ble presset ut avmine egne, sier

Eidem somhar gått tilbake til å være hel-
tidstillitsvalgt i St. Olavs Hospital HF. Han
etterfølges av Tore Brudeseth fraMolde,
som fra 1.mars er ny konserntillitsvalgt
for Fagforbundet.

– Skaper voldsomme
reaksjoner

Trønderne ville ha Tore Brudeseth fra
Molde som ansatterepresentant i styret
for Helse Midt-Norge. Men Møre og
Romsdal-ansatte vil ikke ha Brude-
seth.

MOLDE:Nåransattevedsjukehusaskalvelge
hvemdevilhasomrepresentanteristyretfor
HelseMidt-Norge,hartoforholdskaptstrid:
1. Hvor mange styreplasser skal Møre og
Romsdal ha? 2. Hvem skal representere an-
sattefraMøreogRomsdal?

Idagharansattefirestyrerepresentanteri
HelseMidt-styret:EllenWøhnifraSt.Olav,
NilsHåvardDahlfraLevanger,BjørgHen-
riksenfraVoldaogToreBrudesethfraMol-
de.

Daansatteskullesetteoppforslagtilny
listeforanvalgetavansatterepresentanter,
krasjettoforhold:

Skullestyreplassenefordelesutfrafagor-
ganisasjonerellerutfrahelseforetak,slikat
hverthelseforetakfikk ´enansatterepresen-
tanthver?

Konserntillitsvalgteogkonsernverne-
ombudlagetsinliste.Dervaropprinnelig
kunettnavnfraMøreogRomsdalførtopp
påsikkerplass:ToreBrudesethfraFagfor-
bundet.

Flerekilderitillitsvalgtapparatetsom

RomsdalsBud-
stikkeharsnak-
ketmed,forteller
atansatteiMøre
ogRomsdalikke
ønsketToreBru-
desethinnistyre.
Detønsketder-
imotforhandler-
nefraTrøndelag.

MøreogRoms-
dalønsketat
BjørgHenriksen
fikkfortsettei
styret.Romsdals
Budstikkefårvite
atettermyemø-
tevirksomhetak-
septertekonsern-
tillitsvalgteat
Sjukepleierforbundetfikkdetoøverste
plassenepålista.

DetbetyratEllenWøhnifraSt.Olaver1.-
kandidat,BjørgHenriksen2.-kandidat.Vi-
dereerToreBrudesethfraHelseMøreog
Romsdal3.-kandidat,ogNilsHåvardDahl
fraLevanger4.-kandidat.Mendennekon-
sernlistaakseptererikkeansatteiMøreog
Romsdal.Destilleregenliste.

Nårdetstillerkandidaterfratolister,er

detsannsynligatkonsernlistafårdetoøver-
stekandidateneinn.DetbetyrEllenWøhni
ogBjørgHenriksen.Spekulasjonenegårut
påatMøreogRomsdal-listakanfåinnsine
toøverstekandidater.Detvil isåfallsiRune
HeggedalogKirstiHoemsnes.

Blirdetteutfallet,stårHelseNord-Trøn-
delagutenstyrerepresentant.Dafallerle-
genNilsHåvardDahlut.MøreogRomsdal
fårdatreansatteplasseristyret.

Styremedlemmene: Helse Midt-Norges styre slik det var i
2011: Fra venstre: Adm. direktør Gunnar Bovim, Eva Vinje
Aurdal, Trond Prytz, styreleder Marthe Styve Holte,
nestleder Kåre Gjønnes, Ottar Brage Guttelvik, Bjørg
Henriksen, Gunn I. Stokke, Tore Kristiansen (bak), Nils H.
Dahle, Tore Bruseseth (bak), Vigdis Harsvik, Kjersti
Tommelstad og Jon Olav Berdal (bak). FOTO: RICHARD NERGAARD

Trønderne ville peke ut


