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Hjertet i bygda har innbyggerne på 
Kleive i Molde omtalt skolen sin som. 
Den betegnelsen er sikkert andre 

lokalsamfunn enig i. Å ha ei god skole der barn har et 
trygt og godt læringsmiljø, er blant verdiene som 
kjennetegner et livskraftig lokalmiljø. Derfor hegner 
innbyggerne så sterkt om skolen sin.

Kommunestyret i Molde har nå slått fast hvordan 
skolestrukturen skal være de nærmeste åra. Torsdag 
sto politikerne i Molde overfor valget: Skulle elevene 
som sokner til Kleive, fortsatt ha barneskole der? 
Skulle Sekken fortsatt ha ungdomsskole? Og skulle 
Bolsøya skole gi slipp på de eldste elevene? Engasje-
mentet i lokalsamfun-
nene har vært 
formidabelt. Resultatet 
ble at politikerne ble 
overbevist om at det er 
riktig å beholde dagens 
skolestruktur. Vedtaket 
utløste forståelig nok, 
jubel, ikke minst på 
Kleive.

Moldes politikere gjorde en klok beslutning. Politi-
kerne lyttet til innbyggerne de er representanter for. 
Samspillet mellom Moldes bygdesamfunn og bysen-
trum har vært en styrke. Slik blir det fortsatt. Både 
Kleive og Bolsøya er områder i vekst. Sekken er i en 
særstilling, prisgitt gode og raske båtforbindelser til 
bysentrum i Molde. Skolene som er vedtatt opprett-
holdt, er ingen læresteder i forvitring, men viktige 
bidragsytere til Moldes vekst.

Økonomien i Molde kommune blir ikke enklere å sy 
sammen etter kommunestyrets vedtak. Men det blir 
de samme politikernes sak å fi nne løsningen på. 
Skole- og oppvekstsektoren må sjølsagt også forberede 
seg på tøffere vilkår å forholde seg til. Men utrygg-
heten om skolestrukturen er lagt død for fl ere år 
framover. Og med et så tydelig politisk vedtak har 
politikerne i Molde sagt at ambisjonene om å satse på 
skolen ikke bare er fi ne ord, men vises i praksis. 

Livskraftig skole 
i by og bygd

Applaus til politikerne: Politikerne i kommunestyret i 
Molde vedtok å drive skolene på Kleive, Bolsøya og 
Sekken som i dag. Det likte innbyggerne å høre.
 FOTO: BJØRN BRUNVOLL

«Utryggheten 
rundt skole-
strukturen i 
Molde er 
lagt død.»

LEDER

Bildet av løvefamilien kan godt 
tegnes tydeligere: Løven med 
den kraftige manken er fl okkens 
patriark; størst og sterkest. Så er 
det to halvstore hunnløver. Og 
siste medlem av fl okken er den 
minste krabaten – søt, men med 
stadig kvassere klør.

Hva gjør du hvis du ikke har 
mat nok til å fø alle fi re løvene? 
Hvem må lide? Det minste 
sjarmtrollet? Må sjefshannen 
ofre seg? Eller er det minst farlig 
å ta eksistensgrunnlaget fra de 
to mellomste løvene?

Du har skjønt bildet: Helse 
Møre og Romsdal har kommet i 
et slikt uføre at det ikke lenger 
fi nnes penger til å drive fi re 
sjukehus som skal tilby akutt 
pasientbehandling.

Er ute av kurs. I januar i år 
visste ikke styret i Helse Møre og 
Romsdal hvor de skulle spare 60 
millioner kroner for å nå kravet 
eieren har satt. Det vet styret 
fortsatt ikke. I stedet er helsefor-
etaket, ifølge egne tall, 103 
millioner kroner ute av kurs. Da 
må drastiske tiltak til, for neste 
år blir verre.

På styremøtet torsdag varslet 
styreleder John Harry Kvalshaug 
at vi må forberede oss på de mest 
dramatiske endringene i 
foretakets historie. Mandag 25. 
november vil direktør Astrid 
Eidsvik avsløre tiltakene. 

Hvilke forslag hun vil ha 
styret med på, er ikke godt å si. 
Direktøren har tidligere uttalt at 
det ikke er bærekraftig med fi re 
akuttsjukehus; Volda, Ålesund, 
Molde og Kristiansund. Tar vi 
direktøren på ordet, må vi 
forberede oss på forslag om å 
redusere tallet på akuttsjukehus 
fra fi re til to. Eller ett? Nei, 
forresten: Sjukehuset som 
planlegges for Nordmøre og 
Romsdal er betegnet som 

akuttsjukehus, og direktøren vil 
aldri fi nne på å svekke Ålesund 
sjukehus. Det store prosjektet til 
Eidsvik og styret er nettopp å 
bygge opp Ålesund sjukehus.

Er det tenkelig å ikke ha 
akuttsjukehus i Kristiansund? 
Er det tenkelig å ikke ha 
akuttsjukehus i Molde?

Betydning for fellessjuke-
huset. Spørsmålene setter 
direktøren og styret for Helse 
Møre og Romsdal i en vanskelig 
posisjon, for det pågår jo et 
langsiktig arbeid med å lage en 
utviklingsplan for spesialisthel-
setjenesten i hele Møre og 
Romsdal. Legger man ned Molde 
eller Kristiansund som akuttsju-
kehus, punkteres prosessen med 
å utrede det framtidige fellessju-
kehuset. Hva er det å utrede hvis 
fasiten allerede er skrevet? 
Velges Kristiansund som 
akuttsjukehus, hvordan skal 
helseforetaket klare å holde 
Molde med godt snakk om at et 
nytt sjukehus kan bli plassert 
innafor kommunegrensen? Og 
motsatt hvis Molde velges foran 
Kristiansund. Og midt imellom 
sitter Gjemnes med et håp som 
kan slokne 25. november.

Har ikke grepet inn. Som 
observant leser vil du sikkert 
spørre: Hvordan har Helse Møre 
og Romsdal havnet i et slikt 
økonomisk uføre? Godt 
spørsmål! Faktum er at styret 
startet året med å tillate seg å 
være ute av kurs. Og eieren, 
Helse Midt-Norge, godkjente 
kursen.

Utover året har helseforetaket 
kommet stadig mer ut av kurs, 
uten at noen har krevd å kaste 
anker.

Pasientene da? I januar fi kk 
Helse Midt-Norge oppdrag fra 
helseminister Jonas Gahr Støre 

(Ap). Ventetidene skulle ned 
under 65 dager, korridorpasi-
enter skal ikke forekomme og 
brudd på behandlingsfristen er 
bannlyst. Helseforetaket skulle 
også gå med overskudd for å få 
mer til investering i medisinsk 
utstyr og bygg.

Status per 15. november 2013: 
Helse Møre og Romsdal har ikke 
levert når det gjelder økonomi. 
Ikke levert når det gjelder 
ventetider eller brudd på 
behandlingsfrister.

Pengehensyn eller pasi-
enthensyn? Nå skal helsefor-
etaket komme fram med forslag 
for å drive rimeligere. Her er 
kjernepunktet: Omleggingen av 
driften må gjøres for å spare 
kostnader, men tiltakene må 
kles i en drakt som forteller at 
det ligger faglige hensyn bak. 
Variant av Keiserens nye klær? 

Regjeringa Solberg sier nei til 
å legge ned akutt- og fødetilbud 
uten at det er faglige grunner til 
det. Hvor klarsynt er helsemi-
nister Bent Høie (H) når han får 
forslagene fra Helse Møre og 
Romsdal på bordet?

Du har fi re sultne løver i ett bur, men bare mat til å 
fø to av dem. Hva gjør du? De fi re løvene kan godt være 
lik fi re sjukehus.

Fire løver i buret

Næringsgrunnlag: Mangler halvparten av løvene mat, hvem må lide? Løvehistorien kan 
likne på dilemmaet rundt sjukehusa i Møre og Romsdal.  FOTO: KJELL LANGMYREN
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