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En mannklarte å redde 
seg ut fra et brennende 
bolighus på Storlandet.

RENATE.GILDE

renate.gilde@r-b.no

GJEMNES: 01.44 natt til 
fredag fikk politiet 
melding om at det brant i 
et hus på Storlandet i 

Gjemnes. Det var én 
person som befant seg i 
huset, og det var han som 
meldte fra om brannen.

– Ingen personer kom til 
skade, men det oppsto 
betydelige skader på 
huset, opplyser politiet.

Brannårsaken er ikke 
kjent, og saka etterforskes.

Brann i bolighus i Gjemnes

Store skader: Huset er ikke beboelig etter brannen.
FOTO: ELIN STENKJÆR

– Det er helt bak mål å 
kjøre en prosess slik 
Helse Midt-Norge har 
gjort i saka om AMK-
sentralen i Molde. 

OLAV SKJEGSTAD
olav.skjegstad@r-b.no

MOLDE: Aukra-ordfører og nest-
leder i Romsdal Regionråd (ROR), 
Bernhard Riksfjord, bruker 
fotballspråket når han skal si sin 
mening om Helse Midt-Norge og 
forslaget om nedlegging av AMK-
sentralen i Molde.

Fredag var Romsdal Regionråd 
(ROR) samlet i Molde, der AMK-
saka sto sentralt på dagsorden.

– Trekk styresaka og start på 
nytt, er oppfordringen i brevet fra 
ROR til Helse Midt-Norge RHF 
med kopi til Helse Møre og 
Romsdal. 

Forslaget skaper sterke reak-
sjoner i det politiske miljøet. Et 
samlet Romsdal Regionråd kriti-
serer prosessen fram mot innstil-
ling i klare ordelag.

Konsekvenser. ROR mener at 
konklusjonen er trukket før saka 
har vært drøftet med kommu-
nene på forhånd, en framgangs-
måte de har liten sans for. 

Det blir også stilt spørsmål ved 
konsekvensene for beredskapssi-
tuasjonen ved en slik endring, her 
blir det vist til de utfordringene 
den store olje- og gassvirksom-
heten i Romsdal og Nordmøre 
medfører.

 Det uheldige i at det nye felles-
sjukehuset for Nordmøre og 
Romsdal mister AMK-funksjonen 
blir også påpekt.

Romsdal Regionråd avviser 
ikke å drøfte strukturendringer. 
Men da er kravet gode, troverdige 
prosesser, det har det ikke vært i 
denne saka, står det i brevet, 
signert Torgeir Dahl og Bernhard 
Riksfjord, leder og nestleder i 
ROR.

–Vi forventer å bli hørt. Vi vil ta 
kontakt med medlemmer av 
styret i Helse Midt-Norge i 
forkant av styremøtet i oktober 
for å understreke våre krav og 
utdjupe våre synspunkt, sier 

styreleder Torgeir Dahl i ROR til 
Romsdals Budstikke.

Skinnprosess? Han ser på 
prosessen i Helse Midt-Norge som 
en skinnprosess, og gir følgende 
råd til administrasjonen i Helse 
Midt-Norge.

– Lag en sak bygd på faglig 
grunnlag. Kjør gode interne 
prosesser, og lytt på politiske 
vurderinger fra de områder som 
blir berørt. Først da har man 
grunnlag for å lage en innstilling 

og ta opp saka til behandling, sier 
Torgeir Dahl.

Omkamp? Han tror ikke siste 
ord er sagt i denne saka. Torgeir 
Dahl minner om forrige runde 
med nedleggingsforslag mot 
AMK-sentralen i Molde for bare 
to år siden. Da ble AMK-sentralen 
i Molde berget.

– Molde er en viktig AMK-
sentral. I trafikk er det den største 
i Midt-Norge etter St. Olav, sier 
Torgeir Dahl.

– Hastverk er lastverk. Bern-
hard Riksfjord understreker at 
det er viktig for en stor organisa-
sjon som Helse Midt-Norge å 
opptre ryddig, det er helt avgjø-
rende for tilliten framover.

– Dette forslaget er hastverk, og 
det motsatte av anstendig saksbe-
handling. Kjør en skikkelig 
prosess, oppfordrer Bernhard 
Riksfjord.

Til kamp for AMK
ROR ber Helse Midt-Norge trekke saka om nedlegging

Til kamp for AMK-sentralen: Romsdal Regionråd synes prosessen som har ført til forslag om nedlegging av AMK-sentralen i 
Molde er kritikkverdig, og ber styret i Helse Midt-Norge om å trekke saka fra styremøtet i oktober. FOTO: KJELL LANGMYREN

Tre biler kolliderte i forbin-
delse med en forbikjøring ved 
Hemne.

LASSE TOMREN

lasse.tomren@rb.no

HEMNE: Like før klokken 17 fredag 
rykket nødetatene ut til E39 ved 

Staurset i Hemne etter å ha fått 
melding om en trafikkulykke. 
Fem personer skal ha blitt skadet 
i ulykka.

Forbikjøring.  –  Ifølge det 
hendelsesforløpet vi har fått 
forklart til nå, med forbehold om 
at vi ikke har avhørt alle vitnene 

enda, skal ulykka ha skjedd i 
forbindelse med en forbikjøring. 
Bilene skal ikke ha kollidert front 
mot front, men ha kjørt inn i 
sidene på hverandre, sier opera-
sjonsleder Astrid Metlid ved Sør-
Trøndelag politidistrikt.

Politiet var en stund senere  
ferdig på ulykkesstedet og vegen 

kunne åpne igjen. Det skjedde  
imidlertid en ny trafikkulykke på 
E39, ved Orkanger, som ga redu-
sert fremkommelighet på vegen 
nærmere Trondheim. 

Til sjukehus. De fem som er 
skadet har blitt fraktet til 
sjukehus rundt om i distriktet. 

To er sendt til sjukehuset i 
Molde, to personer til St. Olavs 
Hospital i Trondheim og en 
person til sjukehuset i Orkdal. 

Politiet kunne i går kveld ikke 
si noe om kjønn og alder på de 
fem skadde. Skadeomfanget er 
også ukjent.

Fem skadd i trafikkulykke på E 39

VOSS: En mann i 50-årene er siktet for draps-
forsøk etter å ha angrepet hotelldirektøren på 
Fleischer›s Hotel på Voss fredag formiddag. 
Hotelldirektør Erik Fleischer Tønjum (45) ble 
fraktet til Voss sjukehus med lettere skader. 
Politiet pågrep den antatte gjerningsmannen 
etter kort tid. – Siktede blir sittende til 
mandag og skal etter planen fremstilles for 
varetektsfengsling da, sier vakthavende jurist i 
Hordaland politidistrikt, politiadvokat Laila 
Skeide, til Bergens Tidende. NTB

Siktet for drapsforsøk 
etter økseangrep


