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Legene mener Helse 
Møre og Romsdal har 
brutt Arbeidsmiljøloven 
fordi sparetiltak ved 
sjukehusa ikke var 
drøftet med tillitsvalgte 
før de ble vedtatt.
RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Da helseforetaket onsdag 11. 
juni behandlet sparetiltak som skal 
hjelpe til med å få økonomien på et 
bedre spor, foreslo de tillitsvalgte at 
saka måtte utsettes. Dagen i 
forvegen, 10. juni, hadde tillitsvalgte 
avvist å drøfte innsparingstiltakene 
fordi forslagene ble kjent først på 
kvelden fredag før pinse.

– Ledelsen i helseforetaket har 
visst om den økonomiske situa-
sjonen i Helse Møre og Romsdal i 
månedsvis. Da kan ikke forslag om 
strukturtiltak komme på banen i 
tolvte time, klokka 18.44 fredag 
kveld før pinseferien uten at tillits-
valgte har blitt involvert og fått tid 
til å sette seg inn o forslagene, sier 
foretakstillitsvalgt for overlegene, 
Bernd Müller.

Avviste å drøfte saka. Et nytt 
møte mellom ledelsen i Helse Møre 
og Romsdal og tillitsvalgte for legene 
ble holdt fredag 13. juni. På møtet 
krevde varaforetakstillitsvalgte en 
protokolltilførsel.

– Saka kommer nå til å bli tvistet. 
Det vil si at den sendes til Den 
norske legeforening og til arbeidsgi-
verorganisasjonen Spekter. Kanskje 
finner de en løsning. hvis ikke kan 
saka havne for Arbeidsretten, sier 
Bernd Müller.

Forslagene styret vedtok med fem 
mot fire stemmer, innebærer blant 
annet færre vaktordninger og senge-

poster som stenges to dager i uka.
– Når dere vil sende forslagene 

til de sentrale organisasjonene, er 
det fordi dere er uenig i vedtakene 
styret gjorde 11. juni?

– Man kan jo være uenig i vedta-
kene. Men hadde det vært kjørt en 
grundig og god prosess, der ansatte 
og tillitsvalgte har blitt involvert, er 
det ikke sikkert utfallet hadde blitt 
slik. Vi mener ledelsen har gjort seg 
skyldig i brudd på Arbeidsmiljø-
loven og på hovedavtalen. Og det er 
altså ikke slik i Norge at man kan 
velge hvilke lover man vil forholde 
seg til. Ledelsen kan ikke kjøre elen-
dige prosesser, og tro at de kan slippe 
unna med det. Det er for å sikre 
involvering og god dialog mellom 
ledelse og ansatte at man har lover 
for Arbeidsmiljøloven. Her har 
helseforetaket hatt månedsvis på seg 
til å kjøre gode prosesser rundt 
sparetiltakene, sier Müller.

– Får denne saka innvirkning på 
det videre samarbeidet mellom 
tillitsvalgte og ledelsen?

– Vi mener det er ualminnelig 
uklokt å sette hele helseforetaket i 
uro for tiltak der den økonomiske 
gevinsten kan vise seg å bli svært 
beskjeden, sier Müller.

Tvist om sparetiltak
Legetillitsvalgte anklager helseforetaket for lovbrudd

Tvist om innsparingstiltak: Tillitsvalgt for overlegene, Bernd Müller, mener ledelsen i helseforetaket skaper uro ved at innsparings-
tiltak ikke ble drøftet med tillitsvalgte før de ble lagt fram for styret i Helse Møre og Romsdal.  FOTO: BJØRN BRUNVOLL 

Administrerende direktør 
Astrid Eidsvik sier tillits-
valgte ble informert om 
forslagene til sparetiltak 3. 
juni – over ei uke før styret 
skulle behandle forslagene. 

MOLDE: Direktør Eidsvik sier til 
Romsdals Budstikke at det ble 
gjort flere forsøk på å få i stand 
drøftingsmøte med tillitsvalgte. 
Først ble 3. juni foreslått som 
dato.

– Vi gjorde flere forsøk, uten å 
lykkes, sier hun.

Eidsvik var mandag ikke 
kjent med at legeforeningen 
sender saka til tvisting.

– Kommer det en tvistesak, vil 
vi håndtere den på vanlig måte. 
Det finnes formaliteter rundt 
dette, og først skal man prøve å 
løse den lokalt, sier direktøren 
og legger til:

– Styret var informert om at 

tiltakene av uheldige omsten-
digheter ikke ble ferdig før på 
ettermiddagen 6. juni. Et forslag 
om å utsette saka ble tatt opp i 
styremøtet 11. juni, men falt. 
Styret fattet et lovlig vedtak. 
Styret forholder seg til helsefor-
etaksloven, ikke til andre lover.

– Hva skjer videre?
– Vi ønsker å få satt i verk 

tiltak så raskt som mulig for å få 
økonomisk effekt. Det skal lages 
risiko- og sårbarhetsanalyser for 
tiltak det ikke er utarbeidet slike 
for. Vi skal drøfte forslagene 
med tillitsvalgte, verneombud 
og fagpersoner. Blir det avdekket 
at forslagene går ut over kvali-
teten og pasientsikkerheten, 
skal det settes inn kompense-
rende tiltak. Går ikke det, vil 
ikke tiltakene bli gjennomført, 
forklarer Eidsvik.

Sparetiltakene vil berøre 

sjukehusa i Kristiansund, 
Molde, Volda og Ålesund. 

Hun legger til:
– Og så må du ikke glemme å 

få med at det meste av den 
økonomiske belastningen er det 
Ålesund sjukehus som tar, sier 
Astrid Eidsvik.

– Visste om tiltakene

Sparetiltak: Adm. direktør 
Astrid Eidsvik vil drøfte 
sparetiltak med ansatte.

 ■ Styret for Helse Møre og Romsdal 
vedtok onsdag 11. juni 2014 en 
rekke sparetiltak. Blant annet 
foreslås sengeposter åpne fem 
dager i uka, i stedet for sju. Alle 
fire sjukehus i fylket blir berørt.

 ■ Helseforetaket anslår at det kan 
spares nærmere 30 millioner 
kroner i år, og ytterligere 36 
millioner kroner i år på de 
foreslåtte tiltakene.

 ■ Tillitsvalgte mente saka om 
sparetiltakene måtte utsettes 
fordi saka var blitt presentert for 
seint.

 ■ Legeforeningen opplyser at den 
vil kreve saka tvistet.

SJUKEHUSAS SPARETILTAK

Hus &
hjem

Ønsker din bedrift å nå våre  40 000 daglige lesere 
med tilbud om varer og tjenester?

Få med din annonse, bestill på
Telefon: 71 25 01 25
Telefaks: 71 25 00 11
E-post: salg@r-b.no
eller kontakt din faste markedskonsulent!

Annonsefrist: Fredag 20.  juni

25. juni
              i Romsdals Budstikke

Temasider

Sommer, sol
og utekos...
Da er det hyggelig med et oppgradert 
uterom, eller kanskje den gyldne 
anledningen til å få gjort unna 
prosjekter inne som har ventet en stund.  
Få inspirasjon for fornyelse og 
oppgraderinger ute og inne. 

Vi lager spennende temasider med
reportasjer om interiør, trender 
og prosjekt for hus og hjem.



Fylkesutvalet krev at det blir 
sett av middel i riksvegbud-
sjettet for 2015 til planleg-
ging av ferjefri E39, 
bypakkar og auka ferjekapa-
sitet på Moldefjorden og 
Halsafjorden.

OLAV SKJEGSTAD

olav.skjegstad@r-b.no

GEIRANGER: Saka kom opp i 
fylkesutvalet måndag kveld, 
etter initiativ frå Iver Nordseth 
(V).

– Når det er viktige saker, må 
vi uttale oss om det også når det 
gjeld riksvegbudsjettet. Dette er 
veldig viktig for å unngå kaos i 
ferjetrafikken. På Halsafjorden 
er det eit problem i helgane og 
om sommaren, på Moldefjorden 
er det meir jamt over heile året, 
sa Iver Nordseth.

– Det må snarast mogleg bli 
sett av middel til auka kapasitet 
på ferjestrekningane Halsa-
Kanestraum og Molde-Vestnes. 
Det må også kome ekstra 
middel til ferjedrift, heiter det i 
vedtaket, som var samrøystes.

I tillegg til dette er fylkesut-
valet oppteke av midlar til føre-
buande arbeid til store 
vegprosjekt. Det gjeld blant 
anna pengar til prosjektering, 
grunnerverv og arkeologi. Det 
blir også bedd om middel til E 
39 Vinjefjorden og riksveg 70 
Tingvoll-Meisingset. 

Midlar til bypakkar er også 
med på ønskelista, sjølv om 
saka om bypakkar enno er i ein 
tidleg fase.

– Det er viktig at vi tar med 
bypakkane, for å få dette 
forankra, understreka Torgeir 
Dahl (H).

Krev meir til 
ferjer og fjord-
kryssing

Sprengt kapasitet: Fylkesutvalet ber om ekstra middel til 
ferjedrift, blant anna på strekninga Molde-Vestnes. 
 FOTO: OLAV SKJEGSTAD
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OSLO: Stortinget sa mandag ja til rituell omskjæring av gutte-
barn. Men inngrepet skal kun utføres av offentlig helseperso-
nell. Heretter skal landets sjukehus kunne tilby foreldre å 
utføre rituell omskjæring av guttebarn. Dermed er både den 
jødiske og muslimske minoriteten sikret at inngrepet skjer på 
medisinsk forsvarlig vis. NTB

Flertall for rituell omskjæring

LØSNINGER DU HAR LYST PÅ

!

Fasade- og
interiørskifer
Grå/grønn
Mål: 10x50 cm.
Førpris 599,-

Grå skifer
Til gulv ute og inne.
Kalibrert.
Mål: 30x60 cm
Førpris 599,-

299,-
NÅ

PR. KVM
199,-

- 67%

NÅ

PR. KVM

VI FYREROPP
GRILLEN
OGSÅSESVI PÅ
FLISEKOMPANIET!

DEMODAG av et stort utvalg av Nordic Tools-
verktøy og utstyr - beny! sjansen nå!

Vi får besøk av en verktøyspesialist og en
ekspert på hvordan du blander og påfører
lim helt enkelt og greit.
EKSTRA gode tilbud på verktøy og tilbehør
ved kjøp av skifer eller fliser.

FORNYE HJEMME?
GJØRE JOBBEN SELV?

20-50%RA
BATTPÅAL

LSKIFER

Vannsag m/
induksjonsmotor
Førpris 1499,-

PERFEKTT
IL SKIFER

749,-
NÅ

1/2 PRIS

1/2 PRIS

*Gjelder ikke fast lavprisvarer eller alleredenedsa'e tilbudsvarer.

DAGSKUPP
*

-30%PÅALLEFL
ISER

FLISEKOMPANIETMOLDE
Ver(sgata 10
6416Molde

Tlf:71 25 55 20
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