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Løslot: – Han forklarte seg i samsvar
med det vi har fått fra vitner og etter-
forskningen, sier kriminalavdelings-
sjef Alf Rune Rolland om kristiansun-
der siktet for vold. SIDE 4

Kom ikke: Samferdselsminister Marit
Arnstad skuffet Kristin Sørheim i 
Halsafjordsambandet, samferdsels-
politiker Iver Nordseth og ordfører
Peder Hanem Aasprang. SIDE 9
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LEDER:
Vi kan ikke se at
det har dukket
opp argumenter
som gjør disse
alternativene mer
realistiske nå enn
tidligere. Hjelset
og Eikrem har
blitt lansert, men
nådeløst forkas-
tet.

’’
Hett: Molde-ordfører Torgeir Dahl har
med sitt ultimatum om at han aldri vil
akseptere et sykehus utenfor Molde, 
satt ny fyr i en betent sykehusstrid. 
Reaksjonene har vært mange. 
– Jeg bruker ikke tida mi på 
Dahl, sier Kristiansund-
ordfører Per Kristian Øyen. 

SIDE 6 OG 7

Jeg bruker 
ikke tida mi på 
Torgeir Dahl. 
Han får bare 
holde på 
med sitt.



Det er imidlertid et par saker som
begynner å bekymre meg mer og
mer lokalt. Det ene er hvilken
framtid vi kan vente når det gjelder
sykehus. En stemme på Høyre er
en stemme til en romsdaling på
topp. I Molde sitter en rabiat og
angstbitersk høyreordfører som
benytter enhver anledning til å
skjelle ut alle som tør tenke den
formastelige tanken at et nytt
akuttsykehus mellom Ålesund og
Trondheim kanskje ikke blir plas-
sert i Molde. 

VED FEIRINGEN av 300-årsjubileet
kom det klart fram at ordfører Dahl
ikke kommer til å akseptere et nytt
akuttsykehus utenfor aksen
Eikrem-Molde sentrum. Samtidig
skjeller han ut Arbeiderpartiet og
Støre for ikke å delta i feiringa. Ing-
en var invitert. Javel? Og Høyre
har en romsdaling på topp til stor-
tingsvalget.

Fra lokalpolitikken i Kristian-
sund kjenner jeg lokale høyrepoli-
tikere som ærlige og redelige folk,
som vil det beste – riktignok i en
annen retning enn undertegnede
og Arbeiderpartiet, men dog. 

Hva skal Høyre i Kristiansund
med politiske motstandere når de
har partifeller som Molde-ordføre-
ren?

DEN ANDRE saken som vekker
bekymring er framtidig kommune-
struktur. Foret par uker siden kom
det en rapport som viser hvordan

kommunekartet kan bli i framtida.
Jeg lurer på hvem som har vært
premissleverandør for det arbeidet
som er gjort av dette konsulentsel-
skapet? Med kjennskap til det bitre
klimaet mellom Molde og Kristian-
sund, der befolkningstallet er
noenlunde likt i dag, er det mildt
sagt merkelig at noen plutselig har
funnet ut at Kristiansund skal ha i
underkant av 33.000 innbyggere.
Og Molde? Med fantasifull fargeleg-
ging blir Molde nesten dobbelt så
stor, med 64.000 innbyggere, der
blant andre Gjemnes og Eide er tatt
med i Romsdalen. Hvorfor? Er det
rart man blir en smule betenkt når
dette samsvarer med tanker som er
tenkt fra romsdalsregionen tidli-
gere? Tilfeldig? Neppe!

KOMBINER SÅ dette med Kjell
Magne Bondeviks siste «hilsen
hjem» før han gikk av. Da ble regi-
onkontoret for Statens Vegvesen
lagt til Molde, stikk i strid med
absolutt alle faglige råd, bortsett
fra rådene fra Storgata i Molde,
selvsagt. 

På en måte skjønner jeg høyre-
ordfører Dahl. Alle som blir trengt
opp i et hjørne kan lett bli aggres-
sive.  Det kan ikke være lett for
høyreordfører Dahl. Han har valgt
å representere et parti som vil fjer-
ne fylkeskommunen og alle dens
arbeidsplasser. Det vil gå ut over
sysselsettingen i Molde. Konse-
kvensene kan bli store, men det
skal i alle fal ikke Nordmøre svi
for! Det skal ikke bygges et sykehus
for å redde arbeidsplasser i Molde,
sykehuset skal være for pasientene
– hvis herr Dahl ikke har fått det
med seg ennå.

LEKKASJER fra lista over hva Høy-
re vil prioritere, inkluderer Møre-
aksen. Det er flott, og helt i sam-
svar med prioritering lokalt. Når
prosjektet står ferdig, vil de fleste
romsdalingene ha tilgang til to
akuttsykehus innenfor en times
kjøring. Det kunne nok alle fra
Smøla, Aure og de 3.000 som til
enhver tid arbeider på oljeproduse-
rende installasjoner i Norskehavet
også tenke seg, men slik blir det
ikke hvis høyreordfører Dahl får
det slik han vil.

LOKALE høyrepolitikere vil sann-
synligvis, etter å ha lest dette, ta
pennen fatt og ile til med brann-
slokking. Det er ikke nødvendig:

1. Jeg ser ikke spøkelser på høy-
lys dag. Høyreordfører Dahl er ikke
et spøkelse, men en reell trussel for
Nordmøre.

2. Jeg benytter meg ikke av ure-
delige midler i valgkampen. Jeg
har fulgt nøye med, kan lese og kan
såpass matematikk at jeg vet svaret
når jeg legger sammen to og to.

3. I Molde har man vist en beun-
dringsverdig evne til å få det som
de vil. Hvilket gjennomslag Molde
og Romsdal vil få i en mulig ny
regjering er usikkert, men jeg er
livredd konsekvensene for Nord-
møre.

FOLK MÅ selvsagt stemme hva de
vil, bare de stemmer. Jeg er imid-
lertid redd for at en stemme til
Høyre denne gang ikke er en stem-
me som vil gagne Nordmøre. Jeg er
redd for at et nytt akuttsykehus
legger ut på en farefull seilas der
navigeringen er overlatt til bok-
handleren fra Molde og hans
meningsfeller. Kommuneøkonomi-
en tør jeg ikke engang tenke på.
Inneværende år ville Høyres over-
føringer til kommunene utgjøre 15
millioner mindre bare til Kristian-
sund kommune. Det blir det sik-
kert både bedre skole og bedre
helse av...

GRUNNLAGT 1906

Sykehus: Fredag kom Torgeir Dahl med et ultima-
tum i sykehussaken: Sykehuset må ligge i Molde.

Dro sykehuskortet
� � Sykehussaken har så langt vært nærmest
fraværende i valgkampen. Årsaken er nok først
og fremst at verken Høyre eller Arbeiderparti-
et har vurdert dette til å være en vinnersak.
Risikoen for å støte velgere fra seg, har blitt sett
på som minst like stor som muligheten til å få
flere stemmer.

� � Men fredag dro Molde-ordfører Torgeir
Dahl, Høyre, sykehuskortet, slik han gjorde
med stor suksess ved lokalvalget for to år
siden. I forbindelse med 300-årsjubileet for Mol-
de sjukehus kom Dahl med følgende ultimatum
ifølge Romsdals Budstikkes sak fra arrange-
mentet: – La meg gi et tydelig signal: Molde og
Romsdal vil aldri akseptere at en 300 års sjuke-
hustradisjon i Molde blir brutt. Det betyr at
bygging av et nytt felles akuttsykehus for Nord-
møre og Romsdal må skje i aksen Molde-Hjel-
set.

� � Dahl er en kunnskapsrik politiker, og han
kan selvsagt sykehussaken ut og inn. For alle
andre kan det være på sin plass å minne om at
både Hjelset og Eikrem, som ligger på aksen
Dahl kan akseptere, har blitt lansert før. I sep-
tember 2005 foreslo daværende direktør i Helse
Nordmøre og Romsdal, Eirik Heggemsnes, å
samle akutt- og fødetilbudet på Hjelset. Det end-
te med at Heggemsnes måtte gå av. 

� � Molde og Romsdals ambisjoner om et nytt
sykehus på Eikrem, som i realiteten var et fel-
lessykehus, endte med at Helse Nordmøre og
Romsdal ble avviklet. Vi kan ikke se at det har
dukket opp argumenter som gjør disse alterna-
tivene mer realistiske nå enn tidligere. Hjelset
og Eikrem har blitt lansert, men nådeløst for-
kastet.

� � Helse Møre og Romsdal er nå inne i tunge
utredninger som skal føre fram til valg av loka-
lisering for nytt sykehus i løpet av 2014. Både
Erna Solberg og Jens Stoltenberg har uttrykt
tillit til dette arbeidet. Dahl er av en annen opp-
fatning. Han har allerede stilt sitt ultimatum,
uavhengig av de faglige vurderingene han tid-
ligere trukket til sitt bryst.

� � Kanskje er sykehussaken og Molde-ordfø-
rerens ultimatum en god sak i Molde, men for
Høyre på Nordmøre er nok dette noe de helst
hadde sett usagt. Det siste de ønsker er at et
regjeringsskifte og et sterkt Høyre skal være en
garantist for at Nordmøre mister sitt akutt-
sykehus. Det vil legge Høyre i ruiner på Nord-
møre for flere tiår framover.
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STEINAR H. HØGSVE

Jeg er redd for at et nytt akuttsykehus legger ut på en fare-
full seilas der navigeringen er overlatt til bokhandleren fra
Molde og hans meningsfeller.

Fram til nå har valgkam-
pen stort sett gått
omtrent slik man kunne
vente. Frontene mellom
partiene og blokkene er
der de har vært, mellom
fellesskapsløsninger og
privatisering, skattekutt
eller ikke skattekutt.

Sykehus og kommuner

Sykehusdebatt: – Når Møreaksen står ferdig, vil de fleste romsdalingene ha tilgang til to akuttsykehus innen-
for en times kjøring. Det kunne nok alle fra Smøla, Aure og de 3.000 som til enhver tid arbeider på oljeproduse-
rende installasjoner i Norskehavet også tenke seg, men slik blir det ikke hvis høyreordfører Dahl får det slik
han vil, skriver Steinar H. Høgsve, bekymret Ap-medlem i Kristiansund.

INNLEGG

STEINAR H. HØGSVE
AP-MEDLEM



Kristiansund Høyre er heller
ikke videre begeistret over at
partifellen tenner nytt fyr i en
betent sykehusstrid som både
Høyre-leder Erna Solberg og

statsminister Jens Stoltenberg
etter beste evne har unngått å
puste nye glør i under denne
stortingsvalgkampen.

– Å stille ultimatum er sjelden
lurt i politikken, sier leder Tor-
bjørn Sagen i Kristiansund
Høyre.

Historisk �� Det var under
feiringen av 300-årsjubileet for
sykehusdrift i Molde fredag at
Dahl svingte seg opp til de his-
toriske høyder. 

– La meg gi et tydelig signal:
Molde og Romsdal vil aldri

akseptere at en 300 års stolt
sykehustradisjon i Molde blir
brutt. Det betyr at bygging av
nytt felles akuttsykehus for
Nordmøre og Romsdal må skje
i aksen Molde – Hjelset, sa
Dahl, ifølge Romsdals Bud-
stikke.

Med det befinner Dahl seg
fortsatt på en annen akse enn
Helse Møre og Romsdal og
Helse Midt-Norge, som begge
har fattet enstemmige vedtak
om at det nye sykehuset skal
plasseres et sted mellom Hjel-
set i Molde og Prestmyra på

Frei i Kristiansund. 
– Hva sier du om dette bidraget

til å finne en omforent løsning
på lokaliseringsspørsmålet,
Øyen?

– La meg si det slik. Jeg har
kjent Torgeir Dahl i mange år.
Han er en tydelig politiker, og
dette føyer seg inn i rekken av
tidligere utspill. Jeg bruker
ikke tida mi på Torgeir Dahl.
Han får bare holde på med sitt,
sier Øyen.

Garantister �� Det er en 
alminnelig oppfatning at Øyen

kan takke nettopp sykehussa-
ken for at Ap vant rent flertall
ved kommunevalget i Kristian-
sund for to år siden. Da gjorde
Kristiansund Høyre et dårlig
valg, spesielt etter at partikolle-
ga Dahl utropte Erna Solberg
og Høyre som en garantist for
et nytt sykehus lagt til Molde. 

– Nå er han der igjen, Sagen.
Det kan ikke være lett å drive
valgkamp i Kristiansund med
en sånn mann på laget?

– Nei, han er en god ordfører
for Molde, men han er ikke en
god ordfører for Kristiansund.

POLITIET i Surnadal kjenner iden-
titeten til de fem som natt til søndag
angrep en mann.

Politiet fikk natt til søndag melding
om at en mann var angrepet av fem
ukjente menn utenfor kommunehuset
på Skei. Det ble uten hell lett etter fem
personer som kjørte bort i en BMW. 

Mannen som hadde blitt angrepet av
de fem, ble kjørt til Orkdal sykehus.

Det er ikke snakk om alvorlige skader. 
Mannen, som er tidlig i 20-årene, skal

ha blitt både slått og sparket av de
fem. Det ble også gjort skadeverk på
mannens bil.

– Vi har snakket med ham, og han
sier at det kommer anmeldelse av
saken tirsdag. Vi vet hvem de fem er,
sier Tor Hansen ved Surnadal og Rin-
dal lensmannskontor. 

Politiet i Surnadal arbeider også med
en sak der en BMV var innblandet i en
kollisjon med et hus i Rindal i helga.
Hansen understreker at det ikke er
sammenheng i de to sakene, men at
det er tilfeldig at det var bil av samme
type som var involvert. 

– Vi vet hvem som eier bilen, og har
god tro på at saken oppklares fort, sier
Hansen.

TORGEIR Dahl rettet også et spark til
helse- og omsorgsminister Jonas Gahr
Støre for ikke å være til stede på 300-års-
jubileet for sykehusdriften i Molde. Nå
viser det seg at statsråden ikke var invi-
tert til Molde.

– Jeg registrerer at den egentlige eieren
av sjukehusa ikke er med på jubileet. Et
300-årsjubileum er normalt en arena for
en ansvarlig minister, og særlig i forbin-
delse med et valg. Helse- og omsorgs-
minister Jonas Gahr Støre er ikke her. Ei
heller noen av hans statssekretærer, sa
en sarkastisk Dahl under jubi-
leet fredag.

I ettertid har det vist seg at
arrangøren Helse Møre og
Romsdal ønsket en lokal fei-
ring og at man derfor ikke
hadde invitert Støre.

– Det er ikke vanlig å komme
i bursdagssselskap man ikke
er invitert til, ironiserte Stø-
res regjeringskollega Anniken
Huitfeldt (Ap) da hun drev
valgkamp i Molde i helga.

I likhet med statssekretær
Robin Kåss lot hun seg provo-
sere av at Molde-ordføreren
brukte et jubileum til det man
kalte å sverte Arbeiderpartiet.

– Dette er å synke ned på et veldig lavt
nivå, sa Kåss til Romsdals Budstikke. 

– Dette kunne Torgeir ha spart seg.
Ordføreren kan ikke vente seg helsemi-
nisteren på besøk når han ikke er invi-
tert, istemte Sidsel Rykhus i Molde Ap.

Dahl forsvarte seg med at statsråden
ikke trengte invitasjon for å komme og
mener reaksjonene på talen hans viser at
han hadde truffet et ømt punkt.

Bemerket manglende 
oppmøte fra stats-
råd som ikke var 
invitert

ANTALL asylsø-
kere fra Eritrea har
skutt i været i som-
mer. I august utgjor-
de eritreere hele 44
prosent av de nye
ankomstene til Nor-
ge. Antall asylsø-
kere fra Eritrea tre-
doblet seg fra om
lag 150 juni til 450 i
juli, viser nye tall fra
UDI.

Politiet vet hvem som angrep mann i Surnadal
NYHETERTIRSDAG
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79 PERSONER – 57
menn og 22 kvinner –
har druknet i løpet av
de åtte første måne-
dene av 2013. Det er
nesten dobbelt så
mange som på sam-
me tid i fjor. Ivar
Christiansen i Norsk
Folkehjelp mener
mange drukningsulyk-
ker kunne vært unn-
gått.

VALG 2013

Tar det kuli: Kristiansund-ordfører Per Kristian Øyen sier Torgeir Dahl får holde på med sitt. Her i samtale med toppsjef Astrid Eidsv

– Bruker ikke tida m
DET ER Kristiansund-
ordfører Per Kristian
Øyens kommentar til
Molde-ordførerens nye
ultimatum om at han
aldri vil akseptere et
sykehus utenfor Molde.

Jeg skjønte jo at det 
ville bli styr av dette.

TORGEIR DAHL

Frisk: Torgeir
Dahl mener
statsråden ikke
trengte invita-
sjon.



MØRETRE vil utvide parke-
ringsarealet ved Byggmakker
og Hageland. 

Utvidelsen skal etter planen
skje i elva Surna, i et område
på sørsiden av de to butik-
kene. Området ligger ved
nordenden av Ørabrua, ikke
langt fra selve utløpet ved 
Surnadalsøra, men på motsatt

side av elva. 
Det har kommet varsel om

innsigelser fra Statens vegve-
sen, Fylkesmannen, NVE og
fylkeskommunen. Politikerne
i hovedutvalg i teknikk og mil-
jø behandlet saken forrige uke.
Der ble det tatt inn endringer i
utforming og størrelse på utvi-
delsen, slik at innsigelsene

kan trekkes. 
I de nye planene er det tatt

hensyn til flomfare, redusert
utfylling i selve elva samt
naturverdiene i området. Det
tas også inn i bestemmelsene
at det utvidete området ikke
kan brukes til detaljhandel.

Utvider: Møre-
Tre søker om å
få fylle i deler
av elva Surna
for å gi bedre
parkeringsare-
al for kunder
på Byggmakker
og Hageland.

Vil fylle ut i elva og utvide til parkering
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vik i Helse Møre og Romsdal, som var personlig vitne til Molde-ordførerens ultimatum om sykehusplassering i Molde.

Vil overlate 
sykehus-
strukturen 
til Stortinget
HØYRE lover en ny nasjonal syke-
husplan, som tar stilling til hvor i
Norge det skal være sykehus. 

– Både Storting og regjering skal ha
makten over sykehuspolitikken, kon-
staterte statsministerkandidat Erna
Solberg overfor NRK i går.

– Det kan ikke være sånn at vi skal
gjemme oss bak helseforetak på regio-
nalt plan for å gjøre viktige beslut-
ninger for hvordan helsesystemet skal
være. I dag er beslutninger om struk-
tur lagt til et lukket rom i et helsefore-
tak. Vi mener det skal være i den
åpne, demokratiske sfæren, hvor også
statsråder kan stilles til ansvar for det
som skjer, utdyper hun.

Innholdet i planen – og når den kan
komme – er imidlertid i det blå fore-
løpig. 

Lokaliseringen av nytt sykehus i
Nordmøre og Romsdal skal etter pla-
nen besluttes av styret i Helse Midt-
Norge høsten 2014. Prosjektet skal der-
etter gjennom en kvalitetssikring i
departementet før saken legges frem
for Stortinget, trolig først etter kom-
munevalget i 2015. Slik helsesystemet
er organisert i dag, vil det imidlertid
bare være for å godkjenne et statlig
låneopptak. 

Kristiansund-ordfører Per Kristian
Øyen tror ikke det blir en del av pla-
nen å overlate til et blått Storting å
avgjøre sykehuslokaliseringen i Nord-
møre og Romsdal, men legger likevel
ikke skjul på hva han mener om Høy-
res ønske om omorganisering av fore-
takssystemet, med blant annet avvik-
ling av de regionale helseforetakene.

– Det er sikkert mange sider ved
dagens organisasjon som kan forbe-
dres, men jeg tror ikke det blir bedre
av at man flytter makten til Oslo. I dag
har vi en slik nærhet til beslutnings-
organene at vi i hvert fall kan håpe på
at de lytter til oss. Blir avstanden
lengre, blir det tungt å drive lokalpoli-
tikk og tungt å påvirke beslutnings-
prosessene. Jeg tror ikke en slik orga-
nisering vil gi noen god løsning for
sykehusstrukturen i fremtida, sier
Øyen.

mi på Torgeir Dahl
Når det er sagt, var det vel også
et parti som i kommunevalg-
kampen fremstilte Jens Stol-
tenberg som en garantist for et
sykehus i Kristiansund, påpe-
ker Høyres lokallagsleder Tor-
bjørn Sagen.

Han synes likevel det er på
sin plass å minne sin partikol-
lega i Molde om at landskapet
er forandret.

– Jeg skjønner at Dahl er sur
for at han ikke får det som han
vil, men nå har faktisk toget
gått videre. Vi har forlatt
Eikrem og har nå to enstem-

mige styrevedtak på at det skal
bygges et fellessykehus mellom
byene. I den forbindelse har jeg
lagt merke til at verken lederen
av Høyre eller lederen av
Arbeiderpartiet vil være
garantist for et bestemt tomte-
valg. Begge sier faglige argu-
menter skal ligge til grunn for
beslutningen. Det stoler jeg på,
konstaterer Sagen.

Skinnenighet �� Dahl selv
humrer litt når han får høre
hvorfor vi ringer.

– Jeg skjønte jo at det ville bli

styr av dette, sier han.
– Du er på en helt annen akse

enn de som skal beslutte dette?
– Vi forholder oss selvsagt til de
vedtakene som er gjort. Samti-
dig er jeg helt enig med Arbei-
derpartikjempene Ottar
Befring og Kåre Ellingsgård
som har påpekt at disse vedta-
kene bygger på en slags skinn-
enighet. Den roen som tilsyne-
latende hersker rundt et felles
sykehus betyr ikke at det er ro
den dagen man gjør en lokalise-
ringsbeslutning. Jeg frykter at
det valget vil utløse en ny og

veldig krevende strid.
– Det var derfor med et smil

om munnen da jeg leste hva
Jens Stoltenberg uttalte til TK
under valgkampbesøket på
Sunndalsøra. Han sa at han var
sikker på at man ville komme
frem til en lokalisering alle
både i Nordmøre og Romsdal
kunne bli fornøyd med. Jeg
skulle likt å høre hvilken tomt
han tenkte på! 

– Synes du ultimatumet ditt er
et godt bidrag til å hindre den
striden du frykter?
– Vel, toppsjef Astrid Eidsvik

har tidligere uttalt at Eikrem
ikke er aktuelt fordi det ikke er
en akseptabel plassering for
Kristiansund. Da finner det jeg
ikke urimelig at vi også tydelig-
gjør hva vi mener om en aksep-
tabel plassering for oss i Molde,
sier Dahl. 

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no


