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Når ansatte får vite at arbeidsplas-
sene er i fare, de ber om å få møte 
ledelsen, men ledelsen avslår å 

snakke med sine ansatte – er det da de ansatte eller 
ledelsen som har et problem?

Problemstillingen burde egentlig vært absurd, men 
den utspiller seg faktisk i forholdet mellom Helse 
Midt-Norge og 25 ansatte ved AMK-sentralen ved 
Molde sjukehus. Bakgrunnen er at direktøren i Helse 
Midt har foreslått tre akuttmedisinske kommunika-
sjonssentraler (AMK-sentraler) i Midt i stedet for 
dagens fire. AMK-sentralen i Molde foreslås nedlagt.
Et forslag om å legge ned 
i Molde må ha en faglig 
begrunnelse. Blir det 
bedre styring av ambu-
lansebiler og båter og fly 
med tre AMK-sentraler i 
stedet for fire? Blir 
medarbeiderne mer 
kompetent til jobben de 
skal utføre? 

Det kan umulig være vanskelig å sette seg inn i 
situasjonen de ansatte opplever både i forhold til egen 
arbeidsplass og i forhold til tjenesten de skal yte 
overfor innbyggerne. AMK-ansatte i Molde har derfor 
invitert direktøren i Helse Midt-Norge til Molde 
sjukehus. Men ledelsen i Helse Midt vegrer seg. 
Administrerende direktør Trond Michael Andersen 
sier han er opptatt av å likebehandle AMK-miljøene, 
og at det er problematisk å la Molde få spesiell 
oppmerksomhet. Argumentet faller på steingrunn, for 
direktøren har allerede forskjellsbehandlet AMK-
stasjonene ved å gå inn for at tre skal bestå, mens én 
skal legges ned.  

Det er menneskelig å foreta feilvurderinger, men når 
det lyser med fluoriserende skrift at kommunikasjon 
mellom regionledelse og ansatte i underordnete 
foretak er eneste oppskrift for å kunne ha den minste 
tillit til prosessen, bør direktøren tenke en gang til. 
Kom til Molde, møt sjukehusansatte her, uansett hvor 
brysomme spørsmål de måtte ha!

Når ansatte blir 
for brysomme

Dialog: AMK-ansatte i Molde og ledelsen i Helse Midt-
Norge bør snakke med hverandre om AMK-sentralenes 
framtid. FOTO: KJELL LANGMYREN

«Møt ansatte, 
uansett hvor 
brysomme 
spørsmål de 
måtte stille.»

LEDER

Fræna kommunes 
viktigste framtidsplan 
er gjennomlyst av 
Fylkesmannen. Tonen 
er god, men det er ikke 
direkte få innsigelser.

EIRIK HEEN
eirik.heen@r-b.no

FRÆNA: En pressemelding på i alt 
16 sider, pluss to sider med 
kommentarer fra fylkesmann 
Lodve Solholm, forteller at det 
langt fra er aktuelt å bare stempe 
OK på Fræna kommunes forslag 
til kommuneplan, arealdel, for 
2013 til 2025. Men Solholm 
ønsker å være rosende i sin 
konklusjon:

– Det er en grundig og gjen-
nomtenkt kommuneplan. Men 
noen av forslagene bryter likevel 
med nasjonale og viktige regio-
nale interesser. Vi vil nå drøfte 
videre med Fræna hvilke 
endringer som bør gjøres i 
planen, uttaler Solholm.

Landbruk. Stikkord for innsi-
gelsene er områdene dyrka jord/
landbruk og friluftsliv/strand-
sone. Her florerer det med innsi-
gelser fra Fylkesmannen. På disse 
områdene er det innsigelser mot 

16 utbyggingsområder. Eksem-
pler er Jendem, Jendemsbakken, 
Aureosen, Malmeskiftet, Dale, 
Askvågen, Julshamn, Elne-
stangen og Skaret.

– Noen forslag i kommune-
planen overrasker meg. Blant 
annet utbygging av hytter rundt 
Skarvatnet, hotell på Ergan i Bud 
og boligbygging på ei fylling ut i 
sjøen ved kyststien rundt Elne-
stangen, sier Solholm.

– Fræna kommune er en pioner 
når det gjelder tilrettelegging av 
kyststier, og har et nasjonalt 
viktig kulturlandskap. Jeg ser 
fram til god dialog med 
kommunen om hvordan disse 
områdene skal utnyttes.

Fylkesmannen, ved saksbe-
handler Bjarne Otnes, under-
streker at Fræna har lagt frfam et 
svært omfattende planmateriale, 
med mange positive trekk. 
Fylkesmannen ber dermed om 
unnskyldning for at de ikke har 
kapasitet til å kommentere alle 
positive sider ved planforslaget.

Ordfører Nils Johan Gjendem 
(Frp) i Fræna sier at han tar 
Fylkesmannens innsigelser til 
etterretning. Han har ikke hatt 
tid til å sette seg inn i detaljene 
ennå, men vedgår at det ligger an 
til å koste både ekstra tid og 
ekstra penger å komme i mål med 
den viktige planen.

Ikke uventet. – Innsigelser fra 
Fylkesmannen er vi forberedt på. 
Det er ikke uventet. Dette er 
kommunens viktigste framtids-
plan, og det er klart at det blir en 
lang prosess når det er så mange 
innsigelser. Vi går heller ikke 
rundt og tror at alt som kommer 
ut fra kommunehuset er korrekt 
etter boka. Vi må bare jobbe hardt 
på videre, og samtidig gå i dialog 
med Fylkesmannen på områder 
der vi ikke er enige, sier Gjendem. 

– Og så må vi jo ikke glemme at 
Fræna får mye ros, også! Det er 
gjort et godt planarbeid. 

– Hør her
Fylkesmannen med mange innsigelser 
til kommuneplanen i Fræna 

Har studert kommuneplanen: Fylkesmannen gir både ris og ros til Frænas kommuneplan. 
F.v. ass. fylkesmann Rigmor Brøste, fylkesmann Lodve Solholm og kommunikasjonsrådgiver 
Vidar Ryther Myklebust. Bildet ble tatt i januar. FOTO: EIRIK HEEN

Ordfører i strandsona: Nils 
Johan Gjendem tar Fylkes-
mannens mange innsigelser 
til etterretning, og håper at 
man kommer fram til fornuf-
tige kompromiss her og der i 
kommunen. 

OSLO: Det blir flere EU-sympatisører på det 
nye Stortinget, men unionstilhengerne har 
fortsatt ikke flertall blant de folkevalgte. 
En undersøkelse som organisasjonen Nei 
til EU har gjennomført, viser at 75 av de 
nyvalgte stortingsrepresentantene mener 
Norge bør bli medlem av unionen. 70 sier 
nei mens 20 ikke vet eller vil ikke opplyse 
om sitt ståsted, skriver Nationen. NTB

Flere EU-sympatisører  
på Stortinget


