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Amatørteater! Nå er det vel på
tide å skifte ut rådmann, fag-
sjef og ordfører? Gi politiker-
ne en voksen ledelse og gode
samarbeidspartnere som
tenker innbyggernes og an-
sattes beste. La kommunens
slagord få en riktig betyd-
ning! Jeg vil ha en kommune
som kan gjøre meg stolt å bo
i!

H. I.

Fræna
kommune

Leste referatet fra kommune-
styremøtet med forbauselse.
De samme politikerne som for
to uker siden enstemmig gikk
inn for et bedre faglig tilbud
på ungdomsskoletrinnet ved
å samle mer i Elnesvågen,
tålte ikke presset fra tribunen
og satte inn årets sjølmål: ut-
settelse. Minnes noen politi-
kere som kjempet for midler
til MOT i skolen for noen år si-
den. Hva med å demonstrere
litt MOT sjøl? Ønsker virkelig
disse politikerne at hver skole
skal bemannes med halvpar-
ten ufaglærte om få år? På
tide å redusere antallet skoler
og få sterke fagmiljø – for
barnas skyld. Men det kreves
... MOT, noe kun tidligere
ordfører Lode sto for slik, jeg
leste avisa.

Skoleengasjert fræning

MOT i Fræna?

Er det lenge siden du har vært
på Molde sjukehus? Ta deg en
tur og se hvordan arbeids-
forholda til de ansatte er. Og
minisjukehus, hva skal du
med det? Nei, et stort er det vi
trenger, og det fort. Og du kan
reise til Trondheim når du blir
sjuk, ja.

Svar til
Arne Juberg

Jeg leste et innlegg sendt inn
av Erling Thoresen-Vestre
som forsvarer homofili, noe
jeg synes er helt topp! Men
når du avslutter med å kalle
deg sjøl «antimørkemann»,
så synker du ned på samme
nivå. Du sier at Gud hater
diskriminering mens du angir
deg selv til å hate mørke
menn? Jeg er selvfølgelig for
homofilt ekteskap, men ra-
sisme er noe jeg ikke kan fra-
stå, Gud laget oss forskjellig
for en grunn.

Mvh. Shope L

«Samme nivå»

I år er det 20-årsjubileum for
verdensvanndag.FNønsketi
1992ågjøreverdenmerbevisstpå
vanniallefasetter,ogfølgenvarat
mani1993instituertedenførste
vanndagen.
DagenerblittenavFNsstore

dagerogmarkereshvertården22.
mars.Oppgjennomåreneharfo-
kusvariert. Iårerdetsamarbeid
omvannFNkonsentrerersegom.

Vann er avgjørende nødvendig
forlivetpåjorden,ogviharikke
merennvihar.Medøkendebe-
folkningogendringavlivsstilblir
pressetpåferskvannetstort,og
detkanværeenkimetilkonflik-
ter.Samarbeidomvannkanpå
denandresidenbidratil fredbåde
lokaltogregionalt.

Et av FNs tusenårsmåleråhal-
vereantallmenneskersommang-
lertilgangtilrentvann,før2015.
PåFNshjemmesiderskriverman
atmåleternådd.Utrolig,mengle-
delig!Heropplysesdetati2010
hadde89%avverdensbefolkning
fåttenforbedretdrikkevannskil-
deiforholdtil2005ogattallet
ventesåstigetil92%innen2015.
KinaogIndiaharståttforstør-

stepartenavdenneøkningen.Det
erimidlertid783millionermen-
neskersomfortsattmanglertil-
gangtilrentdrikkevann.

Soroptimistene (www.soropti-
mistnorway.no)iEuropaharen-
gasjertsegivannprosjekterdesis-
teårene.
HeriMoldesoroptimistklubb

harviaktivtbidratttiletfellespro-
sjektforalleklubbeneiNorge.
Prosjektet«WaterforLife»eret
samarbeidmellomNorgeog4so-
roptimistklubberiMoldova.Vi
hardeltut500vannfiltre(Life
StrawFamily)tilbarnehagerogfa-
milieri landetogpådenmåtenbi-
dratttilatmellom3.000 og4.000
personerharfåttbedredrikke-
vann.
Moldovaerdetfattigstelandeti

Europaogharsværtforurenset
vannpålandsbygda.Forurens-
ningenerbådekjemiskogbiolo-
gisk,ogdettefilteretkanelimi-
neredenbiologiskeforurensning-
en.

Christina Duwe
v/Molde Soroptimistklubb

Soroptimistene markerer Verdens vanndag

Av et innlegg i Tidens Krav idag
tirsdag19.mars2013kommerdet
framatMoldeArbeiderpartinå
gårnåinnforåkreveatHelsefore-
takettaroppigjen,ogarbeidervi-
deremed,detidligerevedtattepla-
neneomgodt, fungerendelokal-
sykehusbådeiMoldeogiKris-
tiansund.Ettermittsynetsvært
fornuftigforslag!

For Molde sin delvildettekunne
betyenrestaureringavLunda-
vangsykehusmedoppussingav
deeksisterendebyggognyetil-
bygg,alternativtåbyggeethelt
nyttsykehus.ForKristiansund
sindelvildetdaogsåværeaktuelt
medrestaureringogeventuelle
påbyggavdeneksisterendebyg-
ningsmassen.Detvardenneløs-
ningensomfornoenårsiden
skapteetenormtengasjement
blantbefolkningenibeggebyene,
medtitusenvisifakkeltogisterk
protestmotnedleggelseog
sammenslåing.
KristiansundArbeiderparti

haddedaogsådettesynetsomsin
hovedsakivalgkampen,oghadde

nedfelt isittarbeidsprogramfor
denkommendeperioden:«Ar-
beiderpartieterdetenestepartiet
somkangarantereforetfortsatt
godtsykehustilbudibyen.»

Kravene var da åopprettholde
akutt-ogfødeavdelingsamten
delandreviktigefunksjonerved
sykehusetiKristiansund,ogi
Moldevarkravetatløftetomet
nyttsykehusbyggmåtteholdes.
Dettealternativetbleikkefulltut
konsekvensutredetavHelsefore-
taket,somistedetaltsågårinnfor
etstort, fellessykehusforbegge
byene, lokalisertetstediomtrent
sammeavstandfrahverby,noe
politikernebådeiMoldeogKris-
tiansundnåogsågårinnfor.Det
harigjenmedførtatvinåerendt
oppiengod,gammeldagsfogderi-
krangelomhvilkensideavFur-
setfjelletdettenye,storesykehu-
setskalligge!GodtjobbaavHelse-
foretaketsmangelederemedmil-
lionlønninger!

I forbindelse medeteventuelt
nytt, fellessykehuspåFreielleri

Gjemnes, lurerjegpå:
nHvameddeninfrastrukturen
somvilkrevesforådekkebeho-
vettil fleretusenansatte?(Boliger,
skoler,barnehager,veier,butik-
ker,etc.,etc.)
nHvameddenøktereisetidenog
deøktekostnadeneforpasienter,
pårørendeogTrygdekontor?
nHvameddenøktefarenforpasi-
entersomblirakuttogalvorlig
syke,ogderhvertsekundogmi-
nuttiøkttidtilsykehuskanvære
etspørsmålomlivellerdød?
nHvamedalledenegativeerfa-
ringenefraOsloogØstfoldmed
sammenslåingertilenstorsyke-
husenhet?
nHvamedpasientundersøkelser
somviseratdefølersegbedreiva-
retattpåmindresykehusennpå
destore?Detkansikkertogsåfin-
nesmangeflererelevantespørs-
målåstille,vil jegtro.

Jeg mener fortsattatbefolk-
ningeneibådeMoldeogKristian-
sundmedomland,børhahver
sinevelfungerendelokalsykehus
medbådeakutt-ogfødeavdeling-

erogandrenødvendigedagkirur-
gisketilbud.Hvordanmansåfor-
delerspesialistavdelinger,som
ikkekreverøyeblikkeligbehand-
lingavpasientene,mellomMol-
de,Kristiansund,Ålesundog
Trondheim,errevnendelikegyl-
digetterminringemening.Et
sliktsamarbeidharvistsegåfun-
gereveldigbratidligere.

Jeg støtter derfor fullt ut Molde
Arbeiderpartisittforslag,tidli-
gereogsåuttryktavMoldeArbei-
derpartisinseniorgruppe,omen
nyogfullstendigutredningav
dettealternativetførdetblirfattet
noeendeligvedtakisykehussa-
ken.OgjeghåperArbeiderpartiet
ogandrepolitiskepartieriKris-
tiansundkommuneogsåvilgå
innforatetsliktforslagfårdento-
talvurderingenogkonsekvensut-
redningendetfortjener!

Charles Erik Jones
Kristiansund N

Sykehussaken

Christina Duwe.

Dette spørsmålet stillervibrukerneavRoses-
tua,sliksituasjonenbliriår.Påmandagblevår
dagliglederlagtipåsjukehusetforenopera-
sjon.Meddårligsamvittighethåpethunatsy-
keperiodenblekortvarig. Jegvil ikkenevne
hvilkenoperasjondetgjelder,avpersonver-
netsgrunner.
Daharvibrukernekommetidensituasjon

atvimåleieinnenvikar,somviegentligikke
harrådtil,slikbudsjetteridag.Dettefordien
personalmåttesiesoppvedåretsslutt.Ogdet
vilkommeslikesituasjonerutoveråret, tro
meg.Ferieavvikling,ogdetosomervåredagli-
geansvarligeerbaremenneskerdeogså.

Jeg må nesten sitere litt fraBibelenforogfå
detteiettperspektiv. Jegskullesågjerneha
værtJesus,oghatt5fiskog5brød,somjeg

kunnefordeleutoveråret,såvibrukernekun-
neføleosstryggenårvibrukerRosestuasom
ettstedforsosialtsamværogaktiviteterforå
pleievårdagligesituasjon,vierjotrossalt
menneskermedpsykiskeplager,ogerav-
hengigavdettetilbudet.
Mennårkommunentokifraossbrukene

mesteavhandlingsfrihetenvedbudsjettfor-
handlingeneihøst,seråretuttilåbli littmør-
kereennvihaddehåpetpå.Derforlurervibru-
kernepåomRosestuamåstengeifleretilfeller
utoveråret.

Vi valgtebrukerrepresentanteneforRosestua,
vilkommetilåinvitereenrepresentantfra
hveravpartieneiMoldetilbrunsjidennær-
mesteframtid,forogsnakkeomsituasjonen
påRosestua,oghåpepåogfånoensvarpå

hvorforRosestuamåttenedprioriteresveddet-
tebudsjettfor2013.
Vihåperarflestepartenavpartienekanstil-

le, forvibrukernemeneratpsykiskhelseerett
alvorligtemaidag.Vilersåkaltmenneskervi
også,selvmedenlittannenhverdagellervan-
ligefriskemennesker.

Til slutt vil vipersonaleogbrukerneavRoses-
tuasendeenvarmtakktileierneavDamvok-
terhyttasomhargittossgratisleieutåret.
Detfinnes,heldigvisnoensomgjøratda-

genepåRosestuablirlitt lysere.Tusenhjerte-
ligtakk!Viharhellerikkeglemtdengavenvi
fikkfraNorskTjenestemannslagførjul.Tusen
takkigjentildere!

Leif Dagfinn Sandvik

Står Rosestua i fare for å måtte stenge
enkelte dager eller uker gjennom dette året?


