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Helseminister Bent 
Høie vil ha et felles-
sjukehus som er 
sterkere og bedre enn 
dagens Molde 
sjukehus og Kristian-
sund sjukehus. Det 
kan få konsekvenser 
for funksjonsforde-
lingen i fylket.

RicHaRd NERgaaRd
richard.nergaard@r-b.no

MOLdE: Når det nye fellessjuke-
huset for Nordmøre og Romsdal 
står ferdig, skal det være bedre 
enn summen av dagens Molde 
sjukehus og Kristiansund 
sykehus. Det slår helseminister 
Bent Høie (H) fast overfor Roms-
dals Budstikke.

dette mener Høie. Helsemi-
nisteren svarte på følgende 
spørsmål fra Romsdals 
Budstikke:

– Står det fast at innholdet i 
det nye fellessjukehuset skal 
være bedre enn dagens, med 
tanke på omfang og kvalitet, 
slik at det nye sjukehuset 
innrettes mot framtidig behov 
som befolkningen i denne 
delen av Møre og Romsdal 
kommer til å ha? 

– Det nye sykehuset skal i 
sum være bedre enn dagens 
tilbud og sikre et godt tilbud til 
befolkningen i Møre og 
Romsdal, uten at jeg nå kan defi-
nere hvilke konkrete oppgaver 
det vil inneholde. Det må bli 
resultatet av en prosess i Møre 
og Romsdal og med Helse Midt, 
sier helseminister Høie.

– Funksjonsendringer 
uaktuelt. Fredag 30. november 
møtte helseministeren represen-
tanter fra Romsdal Regionråd og 
Molde kommune i Oslo. Under 
møtet la representantene fra 
Romsdal fram sjukehussaka slik 
de ser den. Det er frykt for at 
ledelsen i Helse Møre og 
Romsdal i sin jakt på bespa-
relser, skal flytte funksjoner fra 
Molde og Kristiansund.

– For oss er det avgjørende 
viktig at statsråden i møtet 
bekreftet at den underliggende 
forutsetningen som enigheten 

om felles akuttsjukehus i Nord-
møre og Romsdal bygger på, 
fortsatt skal være premissgi-
vende i den videre prosessen: 
Innholdet i det nye sjukehuset 
skal med hensyn til omfang og 
kvalitet være bedre enn i dagens 
to sjukehus. Det er derfor ikke 
aktuelt å gjøre funksjonsend-
ringer av økonomiske årsaker 
ved de to sjukehusa før 
innholdet i fellessjukehuset er 
besluttet og styrebehandlet, 
samt at tomt for fellessjuke-
huset er vedtatt, skriver ordfører 
Torgeir Dahl i Molde kommune 
og daglig leder Britt Rakvåg 
Roald i Romsdal Regionråd i et 
brev til helseministeren.

Romsdals Budstikke har bedt 
helseministeren om svar på 
følgende spørsmål:

– Skal signalene fra Regje-
ringa til helseforetakene 
forstås slik at det kun er akutt-
funksjoner/fødetilbud som 
ikke kan legges ned av økono-
miske årsaker, eller gjelder det 
samme også for andre funk-
sjoner som i dag er ved sjuke-
husa i Kristiansund og Molde, 
fram til innholdet i fellessju-
kehuset er bestemt?

– Regjeringsplattformen 
omtaler konkret at den vil 
stoppe nedleggelser av akutt- og 
fødetilbud som ikke er 

– Skal bli bedre
Helseministeren vil ha nysjukehuset sterkere enn dagens to

1 + 1 = 3: Sjukehustilbudet det nye fellessjukehuset skal gi befolkningen, skal i sum være bedre enn det dagens to sjukehus 
gir, sier helseminister Bent Høie til Romsdals Budstikke. FOTO: RicHaRd NERgaaRd

Ordføreren tilrår 
næringslivsleder som ny 
kommunal toppleder.

MaRiT HEiENE

marit.heiene@r-b.no

FRÆNa: Det er i innkallingen 
til møte i Fræna kommune-
styre mandag, at ansettelse 

av ny rådmann står på saks-
kartet. En egen arbeids-
gruppe har jobbet med 
prosessen fram mot anset-
telse.

Arbeidsgruppa ved ordfø-
reren tilrår nå kommune-
styret å ansette Anders 
Skipenes som ny rådmann i 
Fræna kommune.

I dag er Arild Kjersem 
fungerende i stillingen, etter 
at mangeårig rådmann Per 
Øvermo sluttet i Fræna 
kommune etter sommeren, 
og begynte i ny stilling hos 
fylkesmannen.

Kjersem var sjøl blant 
søkerne til stillingen.

Banksjef. Tilrådinga til 
kommunestyret er også at 
formannskapet får fullmakt 
til å sluttforhandle arbeids-
avtale og lederavtale 
mellom Fræna kommune og 
Skipenes.

Av søkerlista går det fram 
at Anders Skipenes er 50 år, 
såkalt compliance-ansvarlig 

i Sparebanken Sogn og Fjor-
dane, og bosatt i Nord-
fjordeid.

Skipenes har ingen erfa-
ring fra offentlige virksom-
heter, men har vært 
regionbanksjef for Spare-
banken Sogn og Fjordane, og 
også hatt lederstillinger i 
Gilde, Elkem og Vest Buss AS.

Ny Fræna-rådmann fra næringslivet

Ordfører Nils Johan 
gjendem.  

11. og 12. desember vil vi
presentere årets store nyhet;
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begrunnet med pasientsikkerhet 
og kvalitet, før nasjonal helse- og 
sykehusplan er behandlet, svarer 
Bent Høie.

Hold tempoet oppe! – Må 
framdriften av det nye sjukehuset 

stå i bero fram til den nye nasjo-
nale sykehusplanen er vedtatt? 
Eller skal framdriften holdes oppe 
som forutsatt?

– Jeg har tidligere sagt at fram-
driften av arbeidet med å plan-
legge det nye sjukehuset må 

fortsette. Det er ingen ting i verken 
regjeringsplattform eller andre 
signal vi har gitt som gir grunn til 
å bremse framdriften, sier Bent 
Høie til Romsdals Budstikke.


