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MOLDE: Fem ungdommer ble pågrepet i
en privatbolig etter mistanke om hasj-
røyking klokka 19.30 mandag kveld.
Det ble også beslaglagt små mengder
med narkotika. Fire av ungdommene
ble løslatt etter å ha vedtatt forelegg,
mens den femte ble tatt med til avhør.
Han ble også løslatt etter avhør, men
etterforskningen av han fortsetter.

Ungdommer tatt
for hasjrøyking

MOLDE: Litt etter klokka
16.30 mandag ettermid-
dag ble det rapportert
inn at uvedkommende
har tatt seg inn i en pri-
vatbolig i Molde i løpet av
dagen. Tjuvene hadde
stjålet kontanter samt en
iPod fra boligen. 

Grovt tjuveri
fra bolig

Ei kvinne fra Romsdal inn-
rømte i retten at hun flere
ganger hadde lugget, slått
og dratt i ørene til sine tre
barn.

RENATE BÆVRE GILDE
Redaksjon@r-b.no

MOLDE: Kvinna er fra en roms-
dalskommune, og har tre barn. I

retten innrømte hun at siden år
2000 har hun flere ganger lugget,
slått og dratt ungene i ørene.

I formildende retning ble det
lagt vekt på at volden var av en
mild karakter- i nedre sjikte av
hva som karakteriseres som vold.
Det ble også påpekt at det er
snakk om enkeltepisoder med
lang tids mellomrom. Dette var i

en periode kvinnen slet psykisk,
og hun får nå hjelp for proble-
mene sine.

Retten påpeker for orden skyld
at barnevernstjenesten i kommu-
nen mener det vil være til barnas
beste å fremdeles bo hos mor.

Kvinna ble dømt til fengsel i 36
dager. Fengselsstraffa ble gjort be-
tinget, men ei prøvetid på to år.

Kvinne lugget og slo egne barn

Her viser helseminister
Bjarne Håkon Hanssen
at han kan praktisk
politikk. Første skuffa
med sand ble tatt for
ny barneavdeling i
Ålesund. Om tre år er
det Moldes tur. 

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

ÅLESUND: – Gratulerer, Ålesund!
Gratulerer til hele Møre og Roms-
dal!  sa helse- og omsorgsminister
Bjarne Håkon Hanssen da han fore-
tok markeringen av byggestart for
den nye barneavdelinga ved Åle-
sund sjukehus i går.

Ga sunnmøringene skryt.
Helseministeren frydet seg over at
ett av byggeprosjektene han har
fulgt siden 2001, nå skal bli realisert. 

– Barneavdelinga har dere drevet
fram sjøl.  Og dere har fått orden på
økonomien. Uten økonomisk kon-
troll ville det ikke ha blitt barneav-
deling nå, sier helseminister Bjarne
Håkon Hanssen.

Sammen med ledelsen ved Helse
Sunnmøre anført avdirektør Astrid
Eidsvik, ansatte ved Ålesund sjuke-
hus, ledelsen i Helse Midt-Norge og
et antall interesserte pasienter ved
sjukehuset deltok helseministeren
i markeringen av byggestarten på
barneavdelinga.

Betyr bedre kvalitet. Avde-
lingssjefen ved barneavdelinga,
Ove Økland, var rask til å understre-
ke at ny barneavdeling innebærer
en kraftig kvalitetsforbedring for
barna som trenger hjelp.

– Nå skal vi få større plass til pasi-
entene. Større avstand mellompa-
sientene betyr også redusert smit-
tefare. Og vi kan tilby både barn og
ikke minst pårørende lokaliteter
som er gode. Vifår 10 plasser på den
ene sida av bygget, samt 10 plasser
for infeksjonsforebygging. For for-
eldre som har barn her, blir forbe-
dringen formidabel. Nå får vi hotell-
standard, noe særlig foreldre til
barn som blir værende her lenge,
kan få bruke, forklarer Ove Økland.

Også for Romsdal og Nord-
møre. Og han legger til:

– Nå snakker vi kvalitet også på
lokalene. Denne avdelinga skal
også komme Romsdal og Nordmø-
re til gode. Vi dekker hele fylket ek-
sempelvis når det gjelder barn med

nyfødtproblemer, barn med hjerte-
problemer, kroniske tarmsjuk-
dommer, diabetikere og etterbe-
handling av barn som har kreft,  sier
Ove Økland.

Ved barneavdelinga i Ålesund ar-
beider det 110 sjukepleiere, 10 leges-
pesialister og sju assistentleger
samt fysioterapeuter.

Helseministeren åpnet for å byg-
ge barneavdelinga i Ålesund sjøl
om byggeprosjektet står etter nytt
sjukehus i Molde på prioriterings-
lista til Helse Midt-Norge.

Lover Molde i 2012. Til Roms-
dals Budstikke sier Hanssen:

– Når vi skulle komme i gang med
byggingen i Ålesund, måtte vi forsi-
kre oss om at Moldes nysjukehus
kommer i 2012. Og jeg gjentar: Vi
kommer til å komme i gang i 2012
med nytt sjukehusbygg i Molde.
Men Helse Midt-Norge må fortsette å
holde orden i eget hus når det gjelder
økonomien, sier helseministeren.

For hele fylket: Avdelings-
sjef Ove Økland og helse-
minister Bjarne Håkon
Hanssen. 

Markerte byggestarten: Med ett minutts opplæring bak spakene på gravemaskinen, tok
helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen den første grabben med grus i det som
skal bli ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus. FOTO: RICHARD NERGAARD

Grabbet for barna
Og i 2012 vil Bjarne Håkon Hanssen bygge i Molde

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)
viste seg som en kløktig politiker da han i
fjor høst satte tidspunkt for byggestart
for nytt sjukehus i Molde og barneavde-
ling i Ålesund.
ÅLESUND: Det mener styreleder Kolbjørn Alm-
lid i Helse Midt-Norge. I forbindelse med marke-
ringen av byggestart for den nye barneavde-
linga i Ålesund i går, roste Almlid helseministe-
ren for å klare å finne løsning på to byggepro-
sjekter i Møre og Romsdal.

– Nytt sjukehus i Molde sto foran barneavde-
linga i Ålesind på prioriteringslista. Alle skjøn-
ner at en investering på 2,5 milliarder kroner i
Molde først, ville vært en trussel mot tidspunk-
tet for realisering av barneavdelinga i Ålesund.
Helseministeren satte en dato, både for Nye
Molde sjukehus og barneavdelinga i Ålesund.
Dermed fikk romsdalingene og nordmøring-
ene forsikringen om at Nye Molde sjukehus
kommer, med byggestart i 2012, sa Kolbjørn
Almlid.

I går var Almlid strålende fornøyd med at
barneavdelinga i Ålesund var gått fra å være pla-
ner på papir til å bli et konkret byggeprosjekt.

– Dette er en stor dag for befolkningen i Møre
og Romsdal. Denne gangen hjelper vi til i Åle-
sund, og bygger barneavdelinga uten låneopp-
tak. På et seinere tidspunkt, forhåpentligvis i
2012, skal vi hjelpe Molde så de også får nytt sju-
kehus.  Forutsetningen er at økonomien i helse-
foretakene er i orden, så de kan klare kostna-
dene det følger med å bygge nytt hus,.

Hanssen får ros for Moldegaranti

n Ålesund sjukehus skal få ny
barneavdeling.

n Første spadestikk ble tatt 1.
september 2009 av helse- og
omsorgsminister Bjarne Håkon
Hanssen (Ap).

n Den nye barneavdelinga blir på
5.357 kvadratmeter. Bygget,
som skal bygges inntil dagens
Ålesund sjukehus på Åse, skal
romme poliklinikk, nyfødtpost,
isolat og sengepost for barn.

n Prislappen er 275 millioner kro-
ner, med 70 prosent sikkerhet.

BARNEAVDELINGEN


