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Krever avklaring: – Hvis holdningen er å få til omkamp om
planene for Nye Molde sjukehus, er jeg redd det ikke blir
bygget nytt sjukehus i det hele tatt, sier ordfører Jan Petter
Hammerø. Han utfordrer både Ap-ledelsen og Frp til å
forklare seg i sjukehussaka. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

n n Statsminister Jens Stoltenbergs lynvisittgjennom fylket for å hjelpe partikamerateri valgkampen, skapte helsepolitisk kaos. 
n n Under besøket i Kristiansund lovpristehan lokalsjukehusene, uten å nevne at han etpar timer seinere skulle love Ålesund sjukehusbarneavdelinga utenom tur.

n n Hovedtillitsvalgte i Helse Nordmøreog Romsdal frykter nå nedleggelse avbarneavdelinga i Kristiansund og forsinketsjukehusutbygging i Molde. side 4

Avdelingsbesøk:
Statsminister
Jens Stoltenberg
tar en prat med
avdelingssjuke-
pleier Kari
Gjengstø og
seksjonsoverlege
Øystein Lian i
Kristiansund.
Delvis skjult
ordførerkandidat
Per Kristian
Øyen.
FOTO: JAN G RØE 

Jens skapte
helsekaos
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– Hun slipper
unna falsk
anmeldelse

Advokat Bjørn Ketil
Myrset og mannen
som hevder seg falskt
anmeldt for voldtekt. 

side 44 og 45

Fantefortid 
i Eresfjord

Olav Torjuul og
Laila Marie Yrvum.

Lovte barneavdeling i Ålesund utenom tur

Fredag besøkte jeg Møre og Roms-
dal. Jeg vil takke for god motta-
kelse og interessante møter i Kris-
tiansund, Brattvåg og Giske. I
ettertid er jeg gjort oppmerksom
på at noen ser ut til å ha misfor-

stått, eller feiltolket, min og regje-
ringens politikk for sykehusene i
Møre og Romsdal. Særlig er dette
kommet til uttrykk i oppslag i
Romsdals Budstikke. Jeg vil derfor
slå fast følgende: 
1. Alle lokalsykehus skal bestå.
Dette gjelder også i Kristiansund
og Molde. 
2. Det har lenge vært jobbet for ny
barneavdeling i Ålesund. Planleg-
gingen av den kan startes når

Helse Sunnmøre har kontroll
over driftsutgiftene. 
3. Helse Sunnmøre har etter opp-
fordring fra helse- og omsorgsmi-
nister Sylvia Brustad søkt om 1,6
millioner kroner til bedre sam-
handling mellom sykehuset og
kommunene. Sykehuset får der-
for innvilget 1,5 millioner kroner
til etablering av en sengepost for
utskrivningsklare pasienter. 
4. Utredning og planlegging av et

nytt sykehus i Molde er påbegynt.
Dette arbeidet må fortsette.

En kan få inntrykk av at det er
nedskjæringer i sykehusbevilg-
ningene. Virkeligheten er at det
hvert år bevilges mer penger, både
til investeringer og drift. Jeg er
derfor trygg på at Helse Midt-Nor-
ge i tiden framover vil være i stand
til å følge opp regjeringens poli-
tikk og intensjoner for sykehu-
sene i regionen, noe styreleder

Kolbjørn Almlid også har bekref-
tet i Romsdal Budstikke. At barne-
avdelingen i Kristiansund skal bli
lagt ned som følge av en opprus-
ting av barneavdelingen i Åle-
sund, er avkreftet av Helse Midt-
Norges styreleder, og jeg har selv-
sagt heller ikke fremmet et slikt
forslag, slik oppslaget i Romsdals
Budstikke lørdag 18. august kan
gi inntrykk av. 

Sykehusene i Møre og Romsdal
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senest 1. september 2007 (Gjelder alle anlegg)

Les av måleren på SMS og bli

med i trekningen av et gavekort

på kr. 3000,- fra Molde Sentrum

Vi gjør oppmerksom på at ved avlesning før 1. september, 
vil det fra avlesningsdato til avregningsdato bli beregnet et forbruk.

innlegg
Jens Stoltenberg

Fylkesordfører Jon Aasen avvi-
ser han gikk langt da han sa
at ny barneavdeling i Ålesund
er tatt ut av prioritet og plan-
leggingen kan starte straks,
etter møtet med statsminis-
teren. 

JAN G. RØE
jan.g.roe@r-b.no

MOLDE: Statsminister Jens Stol-
tenberg så seg i helga nødt til å
sende ut en presisering om hva
han egentlig hadde sagt og ment i
møtet med fylkesordfører Jon Aa-
sen.

– Statsministeren sierat plan-
legging av ny barneavdeling i
Ålesund kan startes når Helse
Sunnmøre har kontroll over
driftsutgiftene. Du har selvnylig
vært i Helsedepartementet og
bedt om ekstra penger til Helse
Sunnmøre fordi helseforetaket
mangler30 millionerkronerpå å
gå i balanse i år. Er det å ha kon-
troll over driftsutgiftene? 

– Helse Sunnmøre har nå kon-
troll over driftsutgiftene. Beløpet
på 30 millioner kroner ble for
kort tid siden redusert til 16 milli-
oner kroner av helseforetakssty-
ret. Et betydelig overskudd på 10-
11 millioner kroner i juli bidro til
dette. Ifølge styret vil Helse Sunn-
møre oppnå balanse i driften til
nyttår, sier fylkesordfører Jon Aa-
sen.

– Betyr statsministerens lov-
nader at barneavdelinga i Åle-

sund overtar førsteplassen til
Nye Molde Sjukehus på priori-
tetslista, vedtatt av styret i Helse
Midt-Norge? 

– Dette betyr ikke at man skal
ta verken det ene eller andre pro-
sjektet ut av noen prioritetsrek-
kefølge, men at Helse Midt-Norge
blir i stand til å gjennomføre beg-
ge prosjektene.

– Hva synes du om reaksjone-
ne som erkommet etterstatsmi-
nisterbesøket? 

– Jeg er skuffet over at man kan
klare å snu en gladmelding til noe
negativt. Den store trusselen for
sjukehusa i Møre og Romsdal er
ikke ny barneavdeling i Ålesund,
pengesluket St. Olavs Hospital,
som kjemper for å beholde alle
funksjoner selv og ikke vil overla-
te noe til lokalsjukehusene, sier
Jon Aasen. 

Fylkesordfører Jon Aasen,
Ap.

– Jeg har ikke 
gått for langt

advarte for tre år siden mot at
noen kunne ønske å drive om-
kamper. Den største trusselen
for omkamp kommer fra Frem-
skrittspartiet i Molde. Frp har
stemt imot både reguleringspla-
nen og kommunedelplanen for
Eikrem-området der sjukehuset
skal ligge. Hvis holdningen er å
få til omkamp om plasseringen
eller strukturen, er jeg redd det
ikke blir noe nytt sjukehus i Mol-
de i det hele tatt, sier ordfører Jan
Petter Hammerø. 

Romsdals Budstikke
18. august 2007
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