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Sår bar ! nan sie ring av nytt sy ke hus for Nord mø re og Roms dal

Bekymret for økonomien
Sty ret i Helse Midt-
Nor ge ut tryk ker 
spe si ell be kym ring 
for den øko no mis ke 
ut vik lin gen i Helse 
Møre og Roms dal.

HEL SE MIDT
ARILD MYH RE
arild.myhre@tk.no 905 48 979

Et ter å ha le vert 54 mil li-
oner kro ner dår li ge re 
enn bud sjett i !or, ope re-

rer hel se fore ta ket med et av vik 
på 8,8 mil li oner i ja nu ar og en 
ne ga tiv pro gno se på 47 mil li-
oner kro ner i 2014. Det jobbes 
fortsatt med å "nne til tak for å 
dek ke inn be lø pet i drif ten i 
2014.

Dy pe re ori en te ring
To nye kos ter i Helse Midt-Nor-
ges sty re ber nå om å bli satt 
nær me re inn i ut ford rin ge ne til 
hel se fore ta ket.

Nest le de ren, tid li ge re SAS- 
og Coop-sjef Ola H. Strand, "kk 
sty ret med på å ut tryk ke spe si-
ell be kym ring for Helse Møre 
og Roms dal og be om en dy pe-
re ori en te ring om pro ble me ne 
til nes te sty re mø te 10. ap ril.

Sty re med lem Paul Stei nar 
Val le, tid li ge re di rek tør ved 
Høg sko len i Mol de, i dag pro-
sjekt - og utviklingsle der for 
Kris ti an sunds-be drif ten Kon-
tali Analyse, er også opp tatt av 
en kon struk tiv til nær ming til 
hel se fore ta kets ut ford rin ger. 

– Vi tren ger å vite mer om 
Helse Møre og Roms dal enn 
bare at de le ve rer dår li ge øko-
no mis ke re sul ta ter, sier Val le 
til Ti dens Krav.

– Er det gitt at det blir spart 
opp nok pen ger til nytt sy ke-
hus i Nord mø re og Roms dal 
hvis det fort set ter slik?

– Det er in gen grunn til å kri-
se mak si me re, men det er ikke 
selv sagt, minner Val le om. 

Reg ne styk ket med å " nan si-
ere et nytt sy ke hus i Nord mø re 
og Roms dal er ba sert på 1,13 
pro sent år lig e# ek ti vi se ring. 
Sår bar he ten kan il lust re res ved 
at en gjennomsnittlig ut tel ling 

på 0,75 pro sent gir en ka pi tal-
svikt på en mil li ard kro ner.

Kon sern til lits valg te be skri-
ver yt ter li ge re e# ek ti vi se ring 
som «yt terst kom pli ser t og 
van ske li g». De vi ser til kre ven-
de budsjettutfordringer i 2013, 
og at si tua sjo nen er den sam-
me i år.

– Det er usik ker het knyt tet til 
års re sul tat – at alle hel se fo re-
tak har en un der lig gen de drift i 
ba lan se. Kla rer vi ikke det, $år 
vi mind re lik vi di tet, for klar te 
øko no mi di rek tør Anne-Marie 
Ba ra ne i sty re mø tet.

Løpet kjørt
– Det er van ske lig å skjøn ne 
hvor for Helse Møre og Roms-
dal pre ste rer re la tivt dår li ge re 
enn de and re hel se fore ta ke ne, 
sa Strand som sin be grun nel se 
for å be om en nær me re re de-
gjø rel se.

– Og i juni kan lø pet al le re de 
være kjørt i for hold til å nå 
bud sjett må le ne i Møre og 
Roms dal, la han til.

Vig dis Hars vik del te Strands 
be kym ring.

– Det er vel dig be kym rings-
fullt for di vi 1) må spa re opp 
pen ger til nytt sy ke hus og 2) 
Helse Møre og Roms dal skal da 
være i stand til å be tje ne en 
høy ere lå ne be last ning enn i 
dag. Det vil bli vel dig, vel dig 
ut ford ren de, sa hun.  

Må ri fle re hes ter
Bjørg Hen rik sen, an satt re pre-
sen tant fra Møre og Roms dal 
vil le ikke unn skyl de av vi ke ne i 
hjem fyl ket, men an ty det en 
for kla ring. 

– Det skjer mye i Møre og 
Roms dal som kre ver enormt 
nye kref ter. Det er også et 
enormt kre ven de ar beid med 
ut vik lings pla nen. Det er van-
ske lig å ri man ge hes ter sam ti-
dig. Det kan være at man er i 
ferd med å ram le i bak ken, sa 
Hen rik sen. 

NY KOST: Paul Steinar Valle, til daglig prosjekt- og utviklingsleder ved Kristiansunds-bedriften Kontali 
Analyse, er opptatt av en konstruktiv tilnærming til Helse Møre og Romsdals økonomiske utfordringer.

Vi tren ger å vite 
mer om Helse 
Møre og Roms-
dal enn bare at 

de le ve rer dår li ge øko no-
mis ke re sul ta ter.
PAUL STEINAR VALLE
Styremedlem,
Helse Midt-Norge

!

«Imperialistisk tankegang som skaper konstant uro»
Helse Midt-Norge vil ikke 
diskutere endrede foretaks-
grenser på Søre Sunnmøre/
Nordfjord før de får signaler 
fra Helse Vest om at dette er 
ønskelig.

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no 905 48 979

Det framgår av styreleder 
Marthe Styve Holtes svarbrev 
til et advokatkontor i Stryn. 

Advokatene Maurset, Knardal 
og Heggen har på vegne av sy-
kehusaksjonen i Nord!ord og 
folkeaksjonen for Volda sjuke-
hus bedt om at helseregionen 
vurderer å endre foretaksgren-
sene slik at det opprettes eget 
helseforetak før Søre Sunnmø-
re og Nord!ord med et befolk-
ningsgrunnlag på 84.000. Bak-
grunnen er Kvivsvegen, som 
åpner for et helt nytt kommu-

nikasjonsmønster i regionen. 
Aksjonistene er særdeles 

klare på at de ønsker lokal sty-
ring med helseforetaket.

«Det er ikke ynskjeleg at det-
te blir styrt fra Ålesund eller 
Førde, da desse sjukehusadmi-
nistrasjonene er prega av ein 
imperialistisk tankegang som 
skaper konstant uro blant inn-
byggjarane og dei tilsette», he-
ter det i det felles følgebrevet 

fra de to folkeaksjonene.
Styve Holte minner om at 

dagens foretaksgrenser er be-
sluttet av regjeringen og at det 
ikke ligger til styret i Helse 
Midt-Norge å ensidig lage utvi-
klingsplaner som omfatter til-
budet i andre regioner. Et 
eventuelt utvidet samarbeid 
med Helse Vest om tilbud slike 
det er skissert i brevet må der-
for komme som et resultat av 

at Helse Vest har et ønske om 
det, skriver hun.

Styreleder viser til at Helse 
Vest ikke har kommet fram 
med noe ønske om å endre 
foretaksgrensene.

«Tvert imot har Helse Vest 
gjennomført et omfattende 
prosjekt for å tilrettelegge 
funksjoner for befolkningen i 
Nord!ord ved Nord!ord sjuke-
hus», heter det i svarbrevet.


