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Mister Helse Møre og 
Romsdal 19 millioner 
kroner til rusbehand-
ling, er det fare for at 
enten Vestmo i 
Ålesund eller Molde 
behandlingssenter 
ryker.
RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Rusbehandling er utpekt 
til et satsingsområde. Helse Møre 
og Romsdal har to rusbehand-
lingsinstitusjoner; Molde behand-
lingssenter (tidligere Veksthuset) 
og Vestmo behandlingssenter på 
Moa i Ålesund.

Må avvikle institusjon? Får 
Helse Møre og Romsdal mindre 
penger til rusbehandling enn i 
dag, sier administrerende 
direktør Astrid Eidsvik at det blir 
vanskelig å opprettholde begge 
institusjonene.

– Jeg skal ikke ha uttalt meg om 
hva slags finansieringsmodell 
som er best, men innføres det en 
ordning der Møre og Romsdal får 
19 millioner kroner mindre enn 
vi har til rusbehandling i dag, har 
vi ikke mulighet til å opprett-
holde dagens struktur med to 
b e h a n d l i n g s i n s t i t u s j o n e r, 
bekrefter direktør Eidsvik overfor 
Romsdals Budstikke.

De to rusinstitusjonene i Molde 
og på Moa eies og drives i dag av 
Rusbehandling Midt-Norge. Fra 1. 
januar 2014 er det vedtatt at Helse 
Møre og Romsdal skal ta over 
institusjonene. Rusbehandling 
Midt-Norge skal da avvikles.

På styremøtet i Helse Møre og 
Romsdal i Molde foreslo direktør 
Eidsvik at dagens finansierings-
modell skal føres videre. 

Dobbeltstemme avgjorde. 
Et forslag fra nestlederen i styret, 
Petter Bjørdal, hadde en annen 
ordlyd, og åpner for at pengene 
Helse Midt-Norge får til rusbe-
handling, skal fordeles etter 
samme prinsippet som til de 
øvrige helsetjenestene. 

Denne fordelingen, kalt 
Magnussen-modellen, kan i 
ytterste konsekvens gi Møre og 
Romsdal 9 millioner kroner 
mindre. Forslaget fra Bjørdal ble 

vedtatt med styreleder John 
Harry Kvalshaugs dobbelt-
stemme.

– Er det mulig å ta penger fra 
andre fagområder for å styrke 
rusbehandlingen, Eidsvik?

– Intensjonen er at rusomsorg 
skal være et satsingsområde, 
svarer Eidsvik diplomatisk.

Direktør Dag Hårstad i Rusbe-
handling Midt-Norge tror ikke 
gradvis innføring av Magnusen-
modellen med bruk av skjønn for 
fordeling av penger, vil gi nega-
tive konsekvenser for Møre og 
Romsdal.

– Det er helt utenkelig at rusbe-
handlingen i Møre og Romsdal 
skal innskrenkes. Styret i Helse 
Midt-Norge vedtok i fjor en bety-
delig opptrapping av rusfeltet. Jeg 
er sikker på at Helse Midt tilfører 

Møre og Romsdal pengene som 
trengs for å få til den vedtatte 
opptrappingen, sier Dag Hårstad.

Må kutte i rus?
Molde behandlingssenter eller Vestmo kan bli rammet

Russatsing med mindre penger? Molde behandlingssenter, tidligere Veksthuset, er en av to rusinstitusjoner i fylket. Får Helse 
Møre og Romsdal nok penger til å satse viddene på denne rusbehandlingen?  FOTO: ERIk BIRkELAND

Optimistisk: Direktør Dag Hårstad i Rusbehandling Midt-Norge 
er trygg på at Helse Midt bruker skjønn når pengene skal 
fordeles, slik at Møre og Romsdal ikke rammes. 
 FOTO: RICHARD NERGAARD

■■ Møre og Romsdal har to 
institusjoner for rusbehand-
ling. Begge eies og drives av 
Rusbehandling Midt-Norge, 
men overtas fra 1. januar av 
Helse Møre og Romsdal.

■■ Molde behandlingssenter 
(tidligere Veksthuset) er et 
regionalt tilbud for mennesker 
med omfattende rusproblemer 
og som trenger omfattende 
rehabilitering. Døgnavdeling, 
dagbehandling og ettervern.

■■ Vestmo behandlingssenter på 
Moa har 14 plasser for 
avgiftning og utredning, 24 
plasser i klinikk og tre 
sengeplasser for akuttmottak 
av ruspasienter over 18 år.

RusBEHANDLINGEN

Wenche Aarsbog etterlyste 
ekstra oppvarmet svømme-
basseng i Eide under spørre-
halvtimen i kommunestyret 
torsdag.  

ODDBjøRN HARNEs
oddbjorn.harnes@rb.no

EIDE: – Da Per Fugelli besøkte Eide 
tidligere i år, skrøt ordføreren av 
Eide kommune, som satser på 
folkehelse. Det gjorde han med 
god grunn. Tiltaket Aktiv på 
dagtid er en suksess, oppslut-
ningen har bare økt siden 
oppstarten i vår. Vi møtes 
mandager og går i en til to time, 
orienterte Aarsbog. Men eldrefo-

reninga vil gjerne gjøre mer.
– Vi har lyst til å gjenoppta 

tilbudet om varmtvannsbading. 
Kan ordføreren love oss varme i 
svømmebassenget fra høsten?

Ordfører Ove Silseth (H) sa 
han hadde full forståelse for 
ønsket, men at det må finnes 
penger. Folkebadinga har vist 
seg å koste skolen mer enn det 

kommer inn i billettinntekter. 
– Jeg kan ikke her og nå love å 

skru opp varmen, sa Silseth og 
ville vite hvor mange som 
ønsker å bruke et slikt tilbud.

– Sist det var varmtvannsba-
ding, betalte vi en viss sum. Når 
det gjelder antall, var vi ingen 
ganger under 20, svarte Aarsbog.

Sterkt ønske om varmtvannsbading i Eide til høsten

Varmt basseng: Muligheten 
er der på Eide ungdomsskole.


