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Når Helse Møre og 
Romsdal har penge-
problemer, er ikke 
løsningen å legge ned 
tilbud, men å finne 
måter å jobbe smar-
tere, mener Helse 
Midt-direktør Trond 
Michael Andersen.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

STJØRDAL: Det er ikke bare Helse 
Møre og Romsdal som har en tøff 
økonomisk hverdag. Det har alle 
tre helseforetak i Midt-Norge, 
minnet administrerende 
direktør Trond Michael 
Andersen om da styret sist 
torsdag diskuterte utsiktene for 
2014.

Må effektivisere mer.
Andersen mener alle helseforeta-
kene må effektivisere driften for 
å skaffe penger til investeringer.

– I realiteten må helseforeta-
kene effektivisere mer enn én 
prosent i året. kanskje to-tre 
prosent, forklarer han.

For Helse Møre og Romsdal 
betyr en effektivisering på to-tre 
prosent at det må finnes måter å 
øke inntekter eller kutte kost-
nader for rundt 150 millioner 
kroner.

– Hvordan skal det skje?
– Vi har brukbare rammebetin-

gelser i helsevesenet. Helse Midt-
Norge har fått 900 millioner 
kroner mer enn for 2012, og har 
17,5 milliarder kroner til 
rådighet. Effektivisering handler 
ikke om de store funksjonsned-
leggelsene. Det handler mer om 
å effektivisere hverdagen, sier 
direktør Andersen.

Direktør for eierstyring i Helse 
Midt, Torbjørg Vanvik, ga også 
styret et tydelig innblikk i mulig-
hetene som ligger i Helse Møre 

og Romsdal og de to andre helse-
foretakene.

– Det er et enormt potensial til 
å få til effektivisering i helsefor-
etakene, sa hun.

Når går det sakte nok? Og la 
til et hjertesukk om at det er stor 
motstand mot å gjøre ting anner-
ledes enn i dag:

– Når blir det sakte nok å gjøre 
endringer, spurte Vanvik.

Flere av styremedlemmene 
lurte på hva Helse Midt gjør for 
å få til endringer.

– Vi styrer på makronivå, og så 
lukker vi øynene og lar skje det 
som skjer. Vi går inn i et nytt år 
med ubalanse i budsjettene for 
helseforetakene. Jeg har 
problemer med å forstå at de 
mest effektive sjukehusa, som i 
Møre og Romsdal, er de som må 
effektivisere mest, sa Ottar Brage 
Guttelvik.

Styremedlem Bjørg Henriksen 
var på samme linje: Sjukehusa i 
Møre og Romsdal er blant de 
mest effektive, viser sammenlik-
ningstall. Likevel er det her det 
snakkes mest om å legge ned 
funksjoner.

– Hvordan på kloden skal det 
være mulig for Helse Møre og 
Romsdal å få 2014-budsjettet i 
balanse, spurte hun.

Svaret fra administrasjonen 
var:

 – Ting må gjøres smartere.

– Det må jobbes smartere
Løsningen er ikke å legge ned, sier Helse Midt-direktøren

Leter etter det smarte:
Styremedlem Ottar Brage 

Guttelvik synes det er rart at 
de mest effektive sjukehusa 

må spare mest. Direktør 
Trond Michael Andersen 

(t.h.) og nestleder i styret, 
Kåre Gjønnes, mener sjuke-

husa må jobbe smartere i 
hverdagen. 
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De tillitsvalgte ved Molde 
sjukehus er harme på Helse 
Midt-styret som bestemte at 
AMK-sentralen i Molde skal 
legges ned. – Et dysfunksjo-
nelt postadressestyre, sier 
legetillitsvalgt Bernd Müller. 

RICHAR NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Tillitsvalgte ved Molde 
sjukehus er sint på styremedlem-
mene som vedtok at AMK-
sentralen i Molde skal avvikles.

Hard kritikk mot styremed-
lemmer. –  Styret for Helse 
Midt-Norge har vist at de er et 

dysfunksjonelt postadressestyre. 
De åtte styremedlemmene som 
stemte for å ha tre AMK-sentraler 
og legge ned AMK-sentralen ved 
Molde sjukehus, hopper bukk 
over faglige argument. De la 
heller ikke vekt på måten det har 
vært kjørt prosess på i AMK-
saka. I stedet blir det et distrikts-
politisk «ying og yang» som 
fører til at Nord-Trøndelag 
beholder AMK-sentralen, mens 
Molde mister sin. Vi kan ikke ha 
slike styremedlemmer i det neste 
styret for Helse Midt-Norge, sier 
tillitsvalgt for overlegene, Bernd 
Müller, til Romsdals Budstikke.

Bernd Müller sier at ansatte 
ved Molde sjukehus reagerer 

kraftig på beskrivelsen fagdi-
rektør Henrik Sandbu i Helse 
Midt-Norge ga i styremøtet om 
risikoen ved å opprettholde 
AMK-sentralen i Molde.

– Når konstituert fagdirektør 
Sandbu tillater seg å si det han sa 
i styremøtet torsdag, må de som 
skal ansette fagdirektør i Helse 
Midt virkelig tenke seg om, sier 
Müller.

De tillitsvalgte ved Molde 
sjukehus lurer også spørsmål på 
hva administrasjonen i Helse 
Møre og Romsdal har gjort for å 
få fram tall om sentralen i Molde.

– Hvorfor la ikke ledelsen i 
Helse Møre og Romsdal fram 
samme resonnement rundt AMK 

i Molde som ledelsen i Helse 
Nord-Trøndelag gjorde for å 
beholde AMK i Namsos? Vi har 
ikke sett ett eneste tall som viser 
at det er penger å spare på å legge 
ned AMK i Molde, sier Bernd 
Müller.

– Fagkompetanse sløses. – 
Er det ikke rettferdig at hvert 
fylke får en AMK-sentral hver?

– Faggruppa i Helse Midt 
avviste at foretaksgrensene 
skulle være argument når AMK-
strukturen skulle fastsettes. Vi 
har ingen forståelse for at et 
velfungerende fagmiljø, som i 
Molde, skal sløses bort, uten at 
helseforetaket sparer penger på 

nedleggelse av AMK i Molde, sier 
Bernd Müller.

Nytt styre utnevnes. Fredag 
20. desember er det ventet at 
helseminister Bent Høie offent-
liggjør navnene på dem som skal 
sitte i styret for Helse Midt-
Norge med virkning fra januar.

Ifølge kommunikasjonsdi-
rektør Tor Harald Haukaas i 
helse Midt er det varslet fore-
taksmøte – der Helse Midt-Norge 
møter statsråden – 7. januar 
2014.

– Vi kan ikke ha slike styremedlemmer
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Vestnes kommune investerer 
28,8 millionar kroner i 2014. 
55 prosent av dette blir 
finansiert med lån, men 
lånegjelda aukar ikkje.

OLAV SKJEGSTAD
olav.skjegstad@r-b.no

VESTNES: Den største enkeltinves-
teringa er fem millionar kroner 
til utbygging av industriområdet 
på Trohaugen i Tomrefjord. Her 
er mange bedrifter etablert, fleire 
har meldt interesse for å komme 
hit. Dessutan blir dette området 
enda meir aktuelt når Møreaksen 
kjem, inngangen til tunnelen 
under fjorden blir berre nokre få 
kilometer unna Trohaugen.

Frå Tresfjord har det komme 
sterke ønske om å sikre heil-
årsveg gjennom Kjersemdalen 
over til Sunnmøre. I fjor var 
denne vegen vinteropen. Det blir 
den også i år, her er det løyvd 
200.000 kroner til brøyting. Til 
opprusting av vegen er det sett av 
1,5 millionar kroner.

Brannvesenet skal få ny tankbil 
på Helland, teknisk sektor får ny 
gravemaskin. Det vart også sett av 
2,3 millionar kroner til gatelys, 
blant anna på strekninga 
Åsbygda-Furland på fylkesveg 
661.

Asfalt. Det er ikkje berre fylket 
som slit med etterslep på asfalte-
ring av vegnettet. Også i Vestnes 
er behovet langt større enn det 
midlane rekk til. Her skal det 

brukast 1,5 millionar til asfalte-
ring på kommunale vegar i 2014.

Som tidlegare omtalt vil 
Vestnes ruste opp sentrum 
gjennom ein ny sentrumsplan for 
sjøfronten. Her har fylket gått inn 
med 500.000 kroner, torsdag 
vedtok kommunestyret å løyve 
ein tilsvarande sum.

Her er oversikt over dei største 
investeringane til Vestnes 
kommune i 2014: (alt i mill. kr).  

1. Utbygging Trohaugen 5,0 
2. Avløp, utbygging 2,0
3. IKT ROR samarbeid 1,6
4. Veg Kjersemdalen 1,5
4. Asfaltering 1,5
6. Friluftstiltak 1,4
7. Restløyving diverse 1,4 
8. Brannbil 1,25
8. Gravemaskin 1,25

Gjeld. Vestnes kommune hadde 
ved årsskiftet 2012/2013 knapt 
400 millionar kroner i lånegjeld. 
Det tilsvarar 56.332 kroner per 
innbyggar. Dette er under gjen-
nomsnittet for kommunane i 
Møre og Romsdal, men. over 
landsgjennomsnittet.

Utgifter til renter og avdrag blir 
på 32 millionar kroner i 2014. 
Gjennom vedtaket i økonomi-
planen har Vestnes kommune-
styre bestemt at nye lån ikkje skal 
vere større enn det som blir betalt 
ned i avdrag i  løpet av 2014.

Vestnes set 
på bremsene

Behov for opprusting: Vegen over Kjersemfjellet mot 
Vaksvika får 1,5 millionar kroner til opprusting i 2014. Det er 
også sett av 200.000 kroner til å halde vegen vinteropen.
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et må jobbes smartere

Arg på Helse Midt-styret: – Når åtte styremedlemmer i Helse Midt-styret stemmer for 
å legge ned AMK-sentralen i Molde, men beholde sentralen i Namsos, viser de at de er 
et postadressestyre, sier legetillitsvalgt Bernd Müller. FOTO: ERIK BIRKELAND

OSLO: Nær tre av fire sjefer mener det er viktig at de ansatte er 
villige til å jobbe overtid. 42 prosent av norske arbeidstakere jobber 
overtid hver uke eller måned fordi arbeidsplassen krever det.
Det kommer fram i en arbeidslivsundersøkelse utført blant 2.500 
yrkesaktive over hele landet.

– Dette skyldes i stor grad økt konkurransepress på arbeids-
plassen for å levere tilfredsstillende resultater, sier Stein André 
Haugerud i Proffice til Aftenposten.

I undersøkelsen som Respons Analyse har utført på oppdrag fra 
rekrutteringsselskapet, går det fram at avspasering på et senere 
tidspunkt er hovedmotivasjon for om lag halvparten av dem som 
jobber overtid. NTB

Norske ledere vil ha ansatte 
som jobber overtid


