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Kontrollutvalget i Fræna kommune 
anbefaler opplæring av folkevalgte 
etter den såkalte «rektorsaka» i 
kommunen. Rapporten som ble lagt 

fram for kommunestyret tirsdag inneholdt tre 
konkrete råd til de folkevalgte og til kommunen. Ved 
siden av opplæring ble det pekt på behovet for revisjon 
av delegasjonsreglementet, samt retningslinjer for 
hvordan de etiske retningslinjene skal implementeres 
i organisasjonen. 

Områdene det blir pekt på er viktige for at en kommune 
skal fungere. Det handler om hvordan en folkevalgte 
og administrasjonen skal arbeide sammen. Her er 
rolleforståelse et viktig 
stikkord. Dette gjelder 
både for administrativt 
ansatte og for politisk 
ledelse. Når kontrollut-
valget kommer med en 
slik anbefaling er det 
verdt å stoppe opp. Ved å 
ta saka til orientering, 
slik tidligere ordfører 
Kjell Lode (KrF) foreslo, kan det lett bli oppfattet som 
om man ikke forholder seg til kritikken. 

I en slik sak kan det være vanskelig å løfte hodet og se 
saka i et større perspektiv. Vi registrer at det fortsatt er 
forskjellige oppfatninger av hva som har skjedd og 
ikke skjedd i behandlingen av rektorsaka. Saka har 
skapt stor splittelse. At folk har forskjellig syn på en 
sak er naturlig i et demokrati. Denne saka handler nå 
like mye om hvordan man håndterer uenighet. Her er 
kontrollutvalgets råd ganske konkret. Disse rådene 
mener vi det er vanskelig å overse. Dersom man mener 
at rådene er feil må man i så fall argumentere for 
hvorfor, ikke ta de til orientering.

Vi tror kommunestyret i Fræna handlet på riktig konklu-
sjon da de tok rådene til etterretning. Et slikt vedtak 
gjør at kommunen nå må starte arbeidet med de 
foreslåtte tiltakene. Første steg er at alle parter i 
konfl ikten samler seg om en slik prosess slik at den 
kan gjennomføres på en god måte. Da kan Fræna 
begynne å se fremover igjen.

En rapport man 
ikke kan overse

Ny prosess: Flertallet i Fræna kommunestyre tok 
kontrollutvalgets rapport til etterretning. Nå må 
kommunen jobbe med tiltakene. FOTO: PER KÅRE TVEEIKREM

 

«Kommunen 
må nå starte 
arbeidet med 
de foreslåtte 
tiltakene.»

LEDER

MIDSUND: Kommunestyret godkjenner 
endringer i reguleringsplanen for Midsund-
fjøra. Formålet er å vurdere vegsystemet på 
nytt, ny utnyttelsesgrad av området og 
vurdere detaljer.

– Vi er heldig i Midsund som har bare ett 
sentrum. Det er positivt at vi kan legge til 
rette for forskjønning i området. Så får vi 
håpe at grunneiere tar tak i planene sine og 
kjører på for å forskjønne sentrum, sa 
Kolbjørn Ove Stølen (H).

Godkjenner egenregulering 

Klarer ikke sjukehusa 
å effektivisere driften 
hvert år, er det ikke 
penger i 2018 til inves-
tering i nytt sjukehus.

STJØRDAL: Styret for Helse Midt-
Norge fi kk på møtet torsdag 
innblikk i hvordan ledelsen 
vurderer den økonomiske risi-
koen for åra framover.

Administrerende direktør 
Trond Michael Andersen har 
gjentatte ganger understreket at 
det er helt nødvendig for alle 
helseforetakene å effektivisere 
driften, jobbe smartere og 
klokere. Hvis ikke, klarer ikke 
Helse Midt-Norge å legge seg opp 
så mye penger som trengs til nytt 
sjukehus for Nordmøre og 
Romsdal og storsatsing på data-
løsninger.

Investerer 7,5 milliarder. 
Helseforetakene står foran store 
investeringer de kommende seks 
åra. Totalt anslår Helse Midt-
Norge at det skal investeres for 
rundt 7,5 milliarder kroner. 

Det største enkeltprosjektet er 
det nye fellessjukehuset. 

– Vi legger til grunn en kostnad 
for nytt sjukehus på fi re milli-
arder kroner. Vi har lagt inn at 
helseforetaket skal fi nansiere to 
milliarder kroner i egenfi nansi-
ering. Det tilsvarer 50 prosent. 
Eieren har åpnet for at det kan 
lånes 70 prosent av summen, men 
vi må se hva Helse Møre og 
Romsdal har evne til å bære av 
kostnader når sjukehuset står 
ferdig, forklarte økonomidirektør 
Anne-Marie Barane i Helse Midt-
Norge til styret.

Økonomidirektøren la til:
– Vi må belage oss på økt effek-

tivisering utover i langtidsperi-
oden til 2020.

Adm. direktør Trond 
Michael Andersen 
understreker at helse-
foretakene må klare å 
effektivisere mer enn 
én prosent i året, hvis 
man skal klare å fi nan-
siere de nye, store 
investeringene.

Helse Møre og 
Romsdal har varslet at 
de i år kan komme til å 

levere et resultat som er 63 milli-
oner kroner lavere enn forutsatt.
 
Skrekkscenarium. Hva skjer 
dersom Helse Møre og Romsdal 
og de andre helseforetakene ikke 
klarer å drive billigere?

Økonomidirektør Anne-Marie 
Barane tegner følgende bilde:

– Vi har 530 millioner kroner på 
bok når vi går inn i 2015. Greier vi 
å effektivisere driften med én 
prosent i 2015, vil vi ha 570 milli-
oner kroner på bok i 2016. Så 
begynner vi å bruke av reservene. 
I 2019 vil Helse Midt-Norge bare 
ha 60 millioner kroner i likvidi-
tetsreserve. Det er altfor lite, sier 
Barane.

Null effektivisering = 
null penger. Dersom 
den årlige effektivise-
ringen blir null, hva 
skjer da?

– Med null effektivise-
ring går det bra i 
2015,2016 og 2017, men 
da er der null kroner 
igjen til investeringer i 
2018, sier økonomidirek-
tøren.

Risk for 
tom kasse
– Uten effektivisering, lite penger 
til nytt sjukehus, sier Helse Midt

Må legge seg opp penger: Paul S. Valle (t.v.) og Rune Heggedal og resten av styret i Helse 
Midt-Norge fi kk torsdag høre risikobildet for de kommende seks åra. Sjukehusa må drive mer 
effektivt, hvis ikke blir det ikke penger til nye storinvesteringer i sjukehus og dataløsninger. 
 FOTO: RICHARD NERGAARD
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