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Kvalshaug ønsker ikke at økonomi skal bli brukt mot nytt sykehus

– Må vise at vi har kontrollen
Styreleder John 
Harry Kvalshaug vil 
unngå at enda et nytt 
sykehus stanses av 
manglende økono-
misk bærekraft.

HELSE MØRE
OG ROMSDAL

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

Han satt som nestleder i 
styret i Helse Nordmøre 
og Romsdal da helsede-

partementet stanset Nye Mol-
de Sykehus – blant annet be-
grunnet med en utredning som 
viste at helseforetaket manglet 
økonomisk bærekraft.

Sammen med blant andre 
Helse Midt-Norges eierrepre-
sentant Torbjørg Vanvik sørget 
han i går for et vedtak om 
innen juni å !å seg forelagt en 
oversikt fra administrasjonen 
som viser at helseforetaket kan 
drives i økonomiske balanse 
ved inngangen til 2015. 

Prognosen for 2014 viser et 
negativt avvik fra budsjett på 
47 millioner kroner.

Kjempeproblem
– Uten en utviklingsplan som 
har økonomisk bærekraft, så 
har vi et kjempeproblem når 
andre skal se på vår evne til å 
bære et nytt fellessykehus. Det 
er andre som skal ta den be-
slutningen, minnet Kvalshaug 
styret om. 

Overfor TK peker han blant 
annet på at helseforetakets 

evne til å bære kostnadene 
med en " remilliardersinveste-
ring skal kvalitetssikres av et 
eksternt konsulentmiljø.

– Selv om det formelt er Hel-
sedepartementets prosjekt, er 
det Finansdepartementet som 
styrer dette, minner han om.

– Du har ingen illusjoner om 
at det som skjedde i 2010 ikke 
skal kunne skje igjen?

– Nå har to helseministre – 
både Støre og Høie – vært vel-
dig tydelig på at dette skal 

gjennomføres. Men Høie har 
samtidig gitt oss et signal om at 
vi må være ryddige også i pro-

sessen videre, sier Kvalshaug.
Gårsdagens vedtak kommer 

etter at styret i Helse Midt-Nor-
ge har uttrykt stor bekymring 
for den økonomiske utviklin-
gen i Helse Møre og Romsdal. 

– Vi skal ikke være så frykte-
lig overrasket over at styrings-
nivået over oss blir litt mer be-
kymret og vil vite litt mer. For 
at vi skal !å nødvendig arbeids-
ro, burde vi !å fram noe mer 
med tanke på hvilken inn-
gangsfart vi tror at det er mulig 

Uten en utvi-
klingsplan som 
har økonomisk 

bærekraft, så har vi et 
kjempeproblem.
JOHN HARRY KVALSHAUG
Styreleder,
Helse Møre og Romsdal

!
TØFFE TAK: Styreleder John Harry Kvalshaug pålegger toppsjef Astrid Eidsvik å legge fram en plan 
som forsikrer alle om at Helse Møre og Romsdal har stålkontroll på økonomien – og dermed kan bære 
milliardinvesteringen i et nytt fellessykehus i Nordmøre og Romsdal.

Rundkjøringen ved Dalegata 
i Kristiansund skulle åpne 
torsdag, kunne byingeniø-
ren melde onsdag.

Arbeidet i rundkjøringen 
på Nordlandet var i ferd med 
å avsluttes. Midlertidig 
oljegrus var lagt, og rundkjø-
ringen skulle åpnes for 
vanlig tra" kk torsdag.

Onsdag kveld var imidler-
tid tra" kken allerede satt på, 
kunne Tidens Krav slå fast.

Øl til 500 kr
Mannen (58) forsøkte å stjele 
med seg en enslig # aske øl 
fra Coop Mega uten å gjøre 
opp for seg. Det ble langt 
dyrere enn å betale i kassa.

Politiet ble varslet, og 
forsøket på å naske øl# aska 
til drøyt 20 kroner, har 
resultert i en bot på 500 
kroner.

Åpnet i går

KLAR: Rundkjøringen ved 
Dalegata åpnet tirsdag kveld.
 FOTO: BJØRN A. HANSEN

Politiet har ingen mistanke 
om noe kriminelt etter at en 
kvinne ble funnet død i 
sjøen ved småbåthavna på 
Sunndalsøra, litt etter 
klokka 11.00 onsdag 
formiddag. Vedkommende 
ble raskt identi! sert, og de 
pårørende varslet.
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Kvalshaug ønsker ikke at økonomi skal bli brukt mot nytt sykehus

– Må vise at vi har kontrollen

å !å til i 2015. Vi må !å fram et 
mer tydelig bilde av det før 
sommeren, at vi vet noe om 
det tidlig på året. Det vi vet i 
juni, er stort sett det vi ser i de-
sember, begrunnet Vanvik. 

Stålkontroll
Kvalshaug tar skepsisen i Helse 
Midt-Norges styre på dypeste 
alvor. Han vil ikke risikere at 
den skal bli brukt mot syke-
husprosjektet.

– Økonomisk bærekraft er en 

veldig tydelig forutsetning i ut-
viklingsplanarbeidet. Derfor 
ønsker jeg at vi skal vise at vi 
har stålkontroll på økonomien 
når vi går inn i 2015, sier han.

På gårsdagens styremøte 
sørget han også for et vedtak 
om å gå i dialog med Helse 
Midt-Norge om økt likviditet 
til medisinsk-teknisk utstyr.

– Det vil gi våre ansatte et 
nødvendig løft i arbeidet med å 
oppnå økonomisk balanse, 
mener Kvalshaug. 

Oljeselskapet North Energy, som 
har hovedkontor i Alta, har kjøpt 
seg inn i to lisenser i Norskehavet. 
Avtalen med Tullow Oil Norge er 
at North Energy overtar ti prosent 
eierandel i begge lisensene, med 
opsjon på å overta ytterligere ti 
prosent andel. Det irskbaserte 
Tullow Oil er operatør med en 
eierandel på 90 prosent.
Lisensene ligger på Haltenban-
ken, ikke langt fra !ere produse-

rende felt. Den første letebrøn-
nen er planlagt i 2015.
North Energy ASA, som ble 
grunnlagt i 2007, er et norsk 
selskap med hovedkontor i Alta 
og kontorer i Tromsø, Bodø, 
Bergen, Stavanger og Oslo. 
Selskapet har 36 ansatte, er 
allerede medeier i et par titall 
lisenser, og ble godkjent som 
operatør i 2009. I februar 2010 
gjorde selskapet en emisjon på 

400 millioner kroner og ble 
notert på Oslo Børs. I tillegg 
kjøpte de oljeelskapet 4 Sea 
Energy. Samme år ble det gjort et 
funn på Fogelberg i Norskehavet. 
Vinteren 2012 hadde North 
Energy samtalerom en eventuell 
fusjon med det andre nordnorske 
oljeselskapet Front Exploration, 
uten at det førte fram. 

Nordnorsk innslag på Haltenbanken

En kvinne i 30-årene er 
bøtelagt med 2.000 kroner for 
å ha urinert på o"entlig sted. 
Det var natt til 16. mars i år at 
kvinnen lot det stå til like ved 
Sunndal hotell.


