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Orkidé samlet seg i 
Kristiansund for å 
diskutere situasjo
nen i Helse Møre og 
Romsdal.
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Samtlige av medlemskom-
munene i Orkidé var på 
møtet, med unntak av 

Rindal kommune, som ikke var 
til stede fordi kommunen ikke 
hører til helseområdet Møre og 
Romsdal. 

– Bakgrunnen for dette mø-
tet er at det er en krevende 
økonomi i Helse Møre og 
Romsdal, og vi som represen-
terer Nordmøre må være med 
for å styrke helsetilbudet i hele 
Møre og Romsdal, sier Ingunn 
Golmen, leder for Orkidé og 
ordfører i Aure. 

Mister pasienter
Tidens Krav har tidligere om-
talt at Helse Møre og Romsdal 
mister pasienter, og dermed 
inntekter, til St. Olavs Hospital 
i Trondheim. Pasientene kom-
mer hovedsakelig fra nordre og 
indre Nordmøre. 

Strategi- og utviklingssjef i 
Helse Møre og Romsdal, Espen 
Remme, var på plass for å pre-
sentere de nyeste tallene. 

– Det som Kristiansund lek-
ker til St. Olav, lekker Molde til 
Ålesund, men det er viktig å 
merke seg at strøm mellom 
Kristiansund, Molde og Åle-
sund ikke koster Helse Møre og 
Romsdal noe, mens tilstrøm-
ning til St. Olav gjør det, fortel-
ler Remme. 

– Jeg vil være forsiktig med å 
komme med noen absolutte 
forklaringer på hvorfor tallene 
er slik de er, men at avstand til 
sykehus påvirker tallene er 
åpenbart, fortsetter han. 

Stabile tall
Remme legger vekt på at det 
har vært stabile tall i perioden 
som blir omtalt. Det er Helse 
Midt-Norge som står for tall-
materialet. 

Tallene viser pasientstrøm-
mer for døgnbehandling, dag-
behandling og poliklinisk be-
handling. Innen døgnbehand-
ling i 2012 hadde St. Olav en 
prosentandel av pasienter fra 
Kristiansund på 11 prosent og 
ni prosent fra Molde. Til sam-
menlikning hadde universi-
tetssykehuset en prosentandel 
fra Surnadal på hele 78 pro-
sent. 

Aure og Halsa kommune 
hadde også relativt store pro-
sentandeler ved St. Olav innen 
døgnbehandling, henholdsvis 
30 og 27 prosent.

Innenfor dagbehandling og 
poliklinisk behandling er disse 
tallene noe lavere.

Svekker økonomien
– Økonomisk bærekraft er det 

sentrale spørsmålet her. Det 
enkle bildet er at dette går ut 
over oppgradering av utstyr. 
Når vi skal fremme forslag om 
nytt sykehus må vi kunne vise 
til bærekraftig økonomi, så en-
kelt og vanskelig er det, kon-
kluderer Remme. 

– Vi kjenner nær på at ram-
mevilkårene for vårt foretak 
ikke er lik som hos de andre. 
Det burde bli lagt til rette for at 
alle har like rammer. Det er 
trist å se at Helse Midt-Norge 
gjør de vedtakene de gjør, og 
de er med på å svekke vår øko-
nomi, sier Kristiansund-ordfø-
rer Per Kristian Øyen. 

Mindre penger til oppgradering av utstyr 

Taper på 
pasientstrøm

Helse Midt-
Norge er med 
på å svekke vår 

økonomi.
Per Kristian Øyen
Ordfører i Kristiansund
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PreSentaSjon: espen 
Remme presenterte tall fra hMn.

Elgforsker Torstein Storaas 
er ikke fornøyd med tiltak
ene som er satt inn for å 
redusere påkjørsler av elg.

Storaas mener Statens vegve-
sen og Jernbaneverket bør ileg-
ges 100.000 kroner per påkjør-
te dyr.

Nesten 15.000 kollisjoner 
mellom kjøretøy og elg er re-
gistrert de siste fem årene, og 
400 tilfeller er registret hittil i 
år. Nå vil en av landets ledende 
elgforskere ha kraftige økono-
miske sanksjoner for å få ned 
antall påkjørsler.

– Noen påkjørsler må vi ak-
septere, men hvis det kjøres på 
mer enn et visst antall elg per 
kilometer, må Vegvesenet og 
Jernbaneverket begynne å be-
tale for de elgene. Jeg ser for 
meg bøter på over 100.000 kro-

ner, sier Torstein Storaas ved 
Høgskolen i Hedmark til P4.

Ifølge radiokanalen dør det i 
snitt to personer i såkalte vilt-
ulykker per år.

Pressesjef Jan Erik Kregnes i 
Jernbaneverket mener den 
sekssifrede boten er feil vei å 
gå, men innser at elgferdselen i 
togsporet er et problem.

– I vintersesongen er det lett-
vint for elgene å gå i togspore-
ne, og vi har spesielt opplevd 
påkjørsler på Røros- og Nord-
landsbanen. Vi har allerede 
programmer med Vegvesenet 
og kommunene for å få ned an-
tall påkjørsler av elg, som kos-
ter penger å drive. En bot på 
toppen synes jeg er feil måte å 
angripe problemet på, sier 
Kregnes til NTB.
 anB/ntB 

Forsker vil ha 100.000 kroner i «elgbøter»

elg: Forsker foreslår økonomiske midler mot de 
mange elgpåkjørslene.  Foto: Vidar ruud, anB

De ansatte på 
kommunehuset i 
Averøy er vanlig-
vis ikke på jobb 
på lørdager, men 
denne uka gjør 
de et unntak. 

Med ordføre-
ren i spissen invi-
terer de nemlig 
til åpen dag, med 
vafler og kaffe, 
og selvsagt guidet tur rundt i det nye bygget. 

Ordfører Ann-Kristin Sørvik forteller at fle-
re tidligere ordførere blir å finne bak vaffel-
pressa. – Jeg har til og med ordnet forkle til 
dem, smiler hun. 

Sørvik legger til at kommunehuset selvsagt 
et åpent for alle til en hver tid, hele året, men 
denne dagen er det mulig å få se hver en krik 
og krok, og gjøre seg kjent med omgivelsene. 

Åpen dag på 
kommunehuset


