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Klar beskjed fra 
Gjemnes-politikerne. 
Faglig råd, ikke poli-
tisk press fra Kristian-
sund, avgjør deres valg 
av egen sjukehustomt. 

PER KÅRE TVEEIKREM
per.kare.tveeikrem@r-b.no

GJEMNES: Dette kom entydig fram 
da Gjemnes formannskap i går 
vedtok å sende utredningen av 
sjukehustomtene på Astad og 
Høgset på høring til ut i august.

Striden. Onsdag hadde Roms-
dals Budstikke nyheten om at 
sjukehusutreder Norconsult fant 
Astad klart best egnet som 
Gjemnes sin kandidat til tomt for 
fellessjukehuset. Rådmann Birgit 
Eliassen støttet med det forbe-
hold at det ikke kommer fram 
helt nye opplysninger før endelig 
vedtak skal treffes.

Dette fikk kristiansundsord-
fører Per Kristian Øyen (Ap) til å 
innkalle Gjemnes-rådmannen til 
skolerett under Orkidemøtet 
dagen etter. – Orkidé bli stående 
helt uten tomt om dette blir 
utfallet, sa Øyen og spontaninn-
kalte Eliassen og Orkidé-ordfø-
rerne til særdrøfting av saka. 
Dette medførte bare at 
rådmannen fikk helhjertet 
offentlig støtte fra Gjemnes-
ordfører Odd Steinar Bjerkeset 
(KrF).

Avdempet. I formannskapet i 
går forsøkte Bjerkeset å dempe 
konflikten med Kristiansund.

 – Jeg vil ikke si at det er full 
splittelse i Orkidé sjøl om de nok 
helst vil ha Høgset. Vi har dialog 
og føler at saka har blitt hausset 
litt opp, i første rekke av ordfø-
reren i Kristiansund. Siden har 
andre hengt seg på, sa Bjerkeset. 

Ingen andre i formannskapet 
kritiserte Øyen. Indirekte avviste 
alle hans regionpolitiske press 

ved å framheve at Gjemnes kun 
vil lytte til ekspertene.

– Konsulentselskapet er ikke 
leid inn for artighets skyld, men 
for å gi faglige råd om hva som er 
best. Vi må forholde oss til de 
profesjonelle aktørene da vi ikke 
har   noe annet grunnlag, sa vara-
ordfører Leif Ståle Engdahl (H).

Bratte tomter. – I saksutred-
ningen har jeg min vane tro vært 
rimelig klar og tydelig. Ingen av 
tomtene i Gjemnes er optimale. 
De er bratte og ligger ikke helt 
midt i smørøyet, men Astad er 
klart bedre enn Høgset ut fra det 
vi vet til nå, sa Eliassen. 

Hun viste blant annet til at 
Høgset-tomta er dyrest å oppar-
beide, at det må framføres vann 
dit og at innkjørsel fra E 39 er 
forbudt. Alternativ veg fra vest   
blir for bratt. Dermed må avkjør-
selsrampen (krysset) legges på 
gamlevegen på Gjemnesstranda.

Kan rokkes. Eliassen klargjorde 
at eneste som kan rokke hennes 
mening er dersom den regionale 
konsekvensutredningen, som 
skal komme før 1. juli, klart 
svekker eller styrker noen av 
Gjemnes-tomtene.

– Vi i administrasjonen 
forholder oss til faglige utred-
ninger. Så får politikk være poli-
tikk. Landskapet i Gjemnes lar 
seg dessverre ikke forandre av 
politiske vedtak, sa Eliassen.

Fikk kjeft. Den eneste som fikk 
kritikk for sin rolle etter Øyens 
sjukehusutspill var ordfører Bjer-
keset. Jan K Schjølberg (Ap) kriti-
serte han for å ha gått ut med sitt 
syn i media. Han mente Bjerkeset 
fikk det til å høres ut som saka var 
avgjort allerede før den ble sendt 
ut på høring. 

– Jeg hørte ordføreren si på 
radio at han gikk inn for Astad og 
regnet med å få hele kommune-
styret med seg på dette. Dette 
reagerer jeg litt på. Dette kan 
påvirke subjektivt dem som skal 
uttale seg. Derfor vil jeg sjøl ikke 

si noe om hva jeg mener, sa 
Schjølberg.

– Jeg har ikke sagt hele kommu-
nestyret, men at jeg trodd fler-
tallet der vil støtte rådmannens 
innstilling slik jeg sjøl gjør. Så jeg 
sa bare hva jeg trodde og har ikke 

noe å beklage. For det er ikke bare 
rådmannen som har lov til å 
mene noe i Gjemnes, sa Bjerkeset.

Uenige. Alle var enige i rådman-
nens forslag om å sende saka ut 
på høring. Derimot ble det for 

sterkt kost for Schjølberg at Bjer-
keset forslo å plusse på følgende:

«Det vises til konsekvensutred-
ningen fra Norconsult og rådman-
nens vurdering i 
saksutredningen». Dette ble 
vedtatt 3–2. – Sjøl dette klarte vi 

Gjemnes bøyde ikke av
Formannskapet vil la fag – ikke kristiansundspolitikk – avgjøre valget av sjukehustomt

Sjukehustomta: Ordfører Odd Steinar Bjerkeset (KrF) foran marka på Astad som ekspertene mener er beste Gjemnes-alternativet til sjukehustomt. ALLE FOTO: PER KÅRE TVEEIKREM

Bompengene er borte. I går 
ble også de to bompengesel-
skapene i Gjemnes vedtatt 
oppløst.

PER KÅRE TVEEIKREM
per.kare.tveeikrem@r-b.no

GJEMNES: – En historisk dag. Jeg er 
kjempeglad. Nå begynner de 
fleste bompengeselskapene i 
Møre og Romsdal å bli avviklet, 
sier utflyttet åndalsnesing Arve 
Mjelva (63) til Romsdals 
Budstikke. 

Han er daglig leder i begge 
selskapene som snart ser slutten, 
Fastlandsfinans AS og Astad–
Knutset AS. Han startet som 

daglig leder i Fastlandsfinans i 
2001. Om noen måneder sitter 
han tilbake med kun deltidsstil-
ling i Atlanterhavstunnelen AS 
mellom Averøy og Kristiansund.

To måneder. Først møttes gene-
ralforsamlingen i Fastlandsfi-
nans, selskapet som drev 
igjennom Krifast fra idé, via 
utbygging til innkreving av siste 
bomkrone. Pluss alt etterarbeidet 
fra bommen ble revet. 

– Det ble vedtatt å avvikle 
selskapet. Rent praktisk melder vi 
fra til Brønnøysundregistrene, 
som vil offentliggjøre beslut-
ningen. Deretter får kreditorene 
to måneder på å fremme sine 

To bomselskap ble vedtatt oppløst

Sluttstrek: Generalforsamlingen i Astad - Knutset AS. Foran fra v: Daglig leder Arve Mjelva, 
styreleder Aud Toril Gagnat (KrF) og ordfører Odd Steinar Bjerkeset (KrF).  Bak fra v: Siri B 
Engdahl (Sp), Jan K Schjølberg (Ap), Per Rotlid (Frp) og varaordfører Leif Ståle Engdahl (H). 
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Etter tidenes beste Gjemnes-
regnskap skrøt alle av de 
andre. Bare politikerne skrøt 
av seg sjøl.

PER KÅRE TVEEIKREM

per.kare.tveeikrem@r-b.no

GJEMNES: Aldri har netto driftsre-
sultat vært høgere og finanskost-
nadene (låneutgiftene) vært 
lavere i Gjemnes i moderne tid 
enn i fjor.

– Utrolig positivt. Netto drifts-
resultatet ble seks prosent, det 
dobbelte av hva kommunestyret 
krever. Jeg er fryktelig godt 
fornøyd, Dette er tidenes beste 
resultat i Gjemnes, sa økonomi-
sjef Per Olav Eide. Sjøl fikk han 
sterkt for å ha fått regnskapet i 

havn, tross sterk underbeman-
ning. 

 
I pluss. – Imponerende, en 
kjempejobb av økonomisjefen, sa 
rådmann Birgit Eliassen til poli-
tisk støtte. Alt tyder på at 
Gjemnes sletter gamle under-
skudd i løpet av året. For i 2013 
dukket det for første gang på 
svært mange år ingen ubehage-
lige overraskelser når året var 
omme.

– Oversikten har vært bedre 
enn før. Alt som har skjedd har 
vært rapportert ut gjennom året, 
sa Eliassen. Hun roste alle ansatte 
for snuoperasjonen.

Sabla god. – Vi har egentlig 
gjort en sabla god jobb i 2013. 

Ingen gjør slike snuoperasjoner 
alene. I Gjemnes har de ansatte 
forståelse for situasjonen og inter-
esse for å dra lasset sammen, sa 
Eliassen.  Sjøl fikk hun sterk ros 
fra politikerne. Per Rotlid (Frp) 
husket hva han sa da Eliassen var 
til intervjue for jobben i 2012.

–Henne må vi ha. Det viste seg 
å være rett, sa Rotlid. 

– Jeg føler at rådmannen 
skryter noe enormt av de ansatte. 
Det har hun god grunn til, men 
hun fortjener også ros for det 
krever mye å få de ansatte med 
seg. Jeg kjenner også til hvordan 
politikerne håndterer økono-
mien i andre kommuner. Så vi 
politikere har vel gjort en god 
jobb vi også, sa Schjølberg.

Tidenes beste 
Gjemnes-resultat

Roste: Rådmann Birgit Eliassen og Jan K Schjølberg (Ap) i pause på formannskapsmøtet i går. 
Begge var rause med ros over godåret 2013.  FOTO: PER KÅRE TVEEIKREM
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ikke å bli enige om, sukket 
Schjølberg mot flertallet.

Nytt Orkidemøte. Torsdag 
og fredag møtes Orkidé på 
Angvik Gamle Handelssted. 
Første saka på dagsorden er 

«Konsekvens-utredning for 
nytt felles sjukehus». En time 
er satt av til saka. Da blir det 
klart om naboene mener at 
Gjemnes fritt får velge sin egen 
kandidat. 

To bomselskap ble vedtatt oppløst
krav.

Deretter vil vi gjøre endelig 
vedtak om nedleggelse i 
september. Da bli selskapets 
strøket fra foretaksregisteret, 
sier Mjelva.

Skrittet bak. Astad -Knutset 
har kommet et skritt kortere i 
nedleggingsprosessen. Det 
skyldes ikke at møtet ble holdt 
et par timer seinere på dagen. 

 – Vi vedtok å starte avvi-
klingsprosessen. Selskapet har 
mye utestående, som må 
kasseres inn. Det finnes fort-
satt fakturaer (les: regninger) 
som ikke har kommet inn 
ennå, sjøl om mesteparten har 

gjort det, sier Mjelva.
– Når settes sluttstrek?
– I oktober eller november er 

Astad -Knutset kommet like 
langt i prosessen som Fast-
landsfinans i dag. Da blir det 
fattet nytt vedtak og Brønnøy-
sund blir varslet. Deretter 
begynner perioden på to 
måneder med siste frist til å 
melde krav. 

Blir dette vedtaket gjort i 
november betyr det at 
selskapet først kan strykes fra 
foretaksregisteret i januar 
2015, sier Mjelva.


