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Betydningen Molde fotballklubb
har for hele Romsdalsregionen, blir 
belyst i analysen som Høgskolen i 

Molde har utført. Etter det vi forstår, er det første gang 
en slik grundig studie er foretatt av hva en toppklubb 
gir av ringvirkninger. Ikke alle ante at MFK direkte og 
indirekte bidrar til mellom 110 og 120 arbeidsplasser. 

Tre forhold må fungere dersom en fotballklubb skal 
ha en positiv rolle i lokalmiljøet og i regionen. 
Klubben må bygge og utvikle lokal stolthet. Det får 
MFK dokumentert i analysen. Utflyttede romsdalinger 
som ikke ellers betrakter seg som fotballinteressert, 
sier i en undersøkelse at de føler stolthet over det MFK 
har oppnådd. Analysen 
forsterker bildet når det 
kommer fram at MFK er 
den desidert viktigste 
grunnen til at riksmedia 
og regionale medier 
bruker navnet Molde.

Det andre forholdet er 
frivilligheten. I vår 
region er viljen sterk til å jobbe dugnad og frivillig ta 
på seg oppgaver. For MFKs del er verdien av de frivil-
liges innsats like stor som klubbens netto driftsre-
sultat i åra 2008-2012: cirka 67 millioner kroner. Kjell 
Inge Røkkes «Prosjekt tilhørighet», der MFK-inntekt 
også like mye kommer lokale lag og foreninger til 
gode, har også gjort det stuereint for folk i alle deler av 
regionen å støtte MFK.

Det tredje forholdet som kjennetegner sunnhet, er at 
økonomien er stabil. Når fotballklubber skal bygge 
merkevaren sin, er økonomiske berg- og dalbaner 
ødeleggende. MFK har vært heldig å ha pengesterke 
medspillere i ryggen, og dyktig med drift av klubben. 
Analysen fra Høgskolen i Molde underbygger hvor 
viktig det er for alle parter å ha åpenhet rundt 
klubben. Åpenhet bygger tillit. Lukkete dører skaper 
distanse. Grunnlaget er det beste for at MFK kan 
forvalte både de økonomiske og de menneskelige 
verdiene videre. Naturligvis forplikter det også.

MFK dokumentert 
for hele Romsdal 

Dugnadsånd: De mange hundre som arbeider frivillig 
for Molde Fotballklubb, i likhet med Terje Westad (t.v.) 
og Roger Hagbø, utgjør grunnmuren hele virksom-
heten bygger på. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

«Analysen viser 
hvor viktig det 
er å ha 
åpenhet 
rundt MFK.»

LEDER

Etter en ny måned der 
inntektene sviktet, 
varsler sjukehus-
direktør Astrid 
Eidsvik økt innsats på 
poliklinikkene. Både 
ved Molde sjukehus 
og Kristiansund 
sykehus skal det 
jobbes ekstra for å 
behandle flere pasi-
enter.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Februar ble en ny drifts-
måned med økonomisk sprekk 
for Helse Møre og Romsdal. I 
forhold til budsjettet, havnet 
Helse Møre og Romsdal 10 milli-
oner kroner bak. I løpet av årets 
to første måneder er helsefor-
etaket 19,3 millioner kroner ute 
av kurs.

Ser positive tegn. Ledelsen i 
helseforetaket sier de ser positive 
tegn:

– Allereie no ser vi nokre posi-
tive resultat av dette, sier admi-
nistrerende direktør Astrid 
Eidsvik og viser til at helsefor-
etaket har kontroll på planlagte 
innsparingstiltak.

I fjor vedtok styret sparetiltak 
for 105 millioner kroner.

Får få pasienter. Årsakene til 
at Helse Møre og Romsdal har 
kommet skjevt ut i år, forklarer 
ledelsen med at sjukehusa har 
hatt mindre å gjøre enn forventet. 
Inntektene har sviktet med 13,1 
millioner kroner de to første 
månedene. Svikten i inntekter 
forklares blant annet ut fra at det 
har vært mindre øyeblikkelig 
hjelp. Det betyr at sjukehusa har 
behov for færre pasientsenger. 
Men også aktiviteten ved polikli-
nikkene har vært lavere enn 
ledelsen hadde sett for seg.

– Vi legger vekt på å fjerne flas-
kehalser og legge til rette for best 
mulig bruk av fagressurser og 

utstyr. Her forventer vi å se 
resultat framover, sier adm. 
direktør Astrid Eidsvik.

Nå setter helseforetaket inn 
ekstra tiltak for å få behandlet 
flere pasienter.

Ved Molde sjukehus skal kirur-
gisk avdeling ha 10 ekstra dager 
med poliklinikk for ortopediske 
pasienter. Kirurgisk poliklinikk 
skal også ha fem-seks ekstra dager 
med generell kirurgi i mars.

Ved Kristiansund sykehus skal 
kirurgisk avdeling operere pasi-
enter fram til klokka 21 om 
kvelden.

De medisinske avdelingene skal 
stenge ned i alt sju senger til. Fire 
av sengene skal tas ved Ålesund 
sjukehus etter 1. april. I Molde blir 
det færre sengeplasser når to 
intensivavdelingen slås sammen 
til én etter sommerferien.

Sparetiltakene til tross; helse-
foretaket strever fortsatt med å 
finne ut hvor 87 millioner kroner 
skal spares hen. Direktør Eidsvik 
varsler styret at det kan gå utpå 
høsten før man ser resultat av 
sparetiltakene.

Skal jobbe 
ekstra
Flere pasienter skal behandles poliklinisk

Behandler for få pasienter: Båe i januar og i februar har sjukehusa i Møre og Romsdal 
behandlet for få pasienter. Nå varsler direktør Astrid Eidsvik at poliklinikkene skal ha ekstra 
åpningstid og at det skal opereres utover kveldene. FOTO: RICHARD NERGAARD

FRÆNA: Like over midnatt søndag stoppet 
politiet en bil i Fræna for kontroll. Føreren 
hadde ikke gyldig førerkort og ble derfor bedt 
om annen identifikasjon. Personens albanske 
pass viste at bilføreren er i Norge på ulovlig 
opphold. Personen ble pågrepet av politiet i 
henhold til utlendingsloven, og saka blir 
anmeldt.

Saka vil videre bli vurdert for en eventuell 
utvisning.

På ulovlig opphold 


