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Finnes det penger til å finansiere 
det nye fellessjukehuset for Nord-
møre og Romsdal den dagen bygge-

arbeidene skal starte i 2018? Dette grunnleggende 
spørsmålet har hengt i lufta helt siden planene om 
Nye Molde sjukehus ble revet i stykker og daværende 
helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ga 
beskjed om at det skal utredes å bygge ett fellessjuke-
hus.

Helse Midt-Norge letter litt på sløret om de økono-
miske utsiktene for åra fra 2015 til 2020. Helseregi-
onen planlegger å investere for 7,5 milliarder kroner. 
Av denne potten ser helseregionen store investeringer 
i data- og digitale 
løsninger pluss nytt 
sjukehusbygg for Nord-
møre og Romsdal som de 
største enkeltpostene. 
Helse Midt-Norge legger 
som en klar forutsetning 
at sjukehusa hvert år 
framover er nødt til å 
effektivisere drifta og 
jobbe smartere, og har 
tallfestet det til minst én 
prosent hvert år, kanskje 
to prosent. Hvis ikke de lokale helseforetakene klarer 
å drive billigere, har ikke Helse Midt-Norge pengene 
som trengs for å bygge det nye sjukehuset.

Det er litt uklart om budskapet skal oppfattes som 
gulrot eller pisk til Helse Møre og Romsdal, Helse 
Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital. Det økonomiske 
langtidsvarselet kan også være et signal om at det nye 
fellessjukehuset må bygges mye mindre – av penge-
mangel – enn det folk har forventet. Vi vil peke på at 
Helse Midt-Norges andel av finansieringen av et nytt 
sjukehus til fire milliarder kroner kan bli så lav som 
1,2 milliarder kroner. Resten kan lånes fra staten.

Byggestart har vært satt til 2018. Når vi tenker  
på hvor mange ganger sjukehussaka har blitt utsatt, 
trenert og omdefinert vil det være en politisk og 
demokratisk fallitt om befolkningen enda en gang 
skulle oppleve at byggestarten skyves ut i det blå.

Skremmeskudd 
for nytt sjukehus

Trenger penger: Direktør Trond Michael Andersen i 
Helse Midt-Norge forutsetter at sjukehusa klarer å 
drive billigere for å skaffe penger til nytt sjukehusbygg 
for Nordmøre og Romsdal.  FoTo: RicHARD NERgAARD

«Det vil være 
en politisk og 
demokratisk 
fallitt om 
byggestarten 
skyves i det 
blå.»

LEDER

RoSENDAL: To kvinner er tiltalt for drapet på 
Sigmund Gravdal i Kvinnherad (65) i fjor. 
Statsadvokaten mener de to var sammen om 
øksedrapet. Ifølge tiltalen skal de to ha slått 
ham med øks og hammer «i hodet, ansikt, 
bryst, buk og rygg» da de var heime hos ham 
24. juli i fjor. De to tiltalte kvinnene er 37 og 
47 år gamle, skriver Bergens Tidende.

Politiet fant også en slegge og ett eller flere 
hageredskaper på åstedet.  NTB

To kvinner tiltalt for  
øksedrap i Kvinnherad

Er du klar for årets 
midtsommer? Det er  
i alle fall Hjertøya.
oDD RoAR LANgE
odd.roar.lange@r-b.no

MoLDE: I ekte moldevær, en blan-
ding av sol og regn, åpnet hjertøy-
sesongen fredag formiddag.

Klokka 12.00 gikk sesongens 
første rutebåt til Hjertøya. Og på 
sommerøya ventet Espen Floberg-
seter på de første gjestene som 
skulle guides rundt på Fiskerimu-
seet.

– Gjestene som kommer hit vil 
få se noen av de flotte byggene vi 
har på Fiskerimuseet, og en 
vanlig runde tar ca. 45–60 minutt. 
Vi har flere slike runder med 
gaiding alle dager bortsett fra 
mandager, sier Flobergseter, som 
har hendene fulle med vedlike-
holdsarbeid på båter og hus.

– Er moldenserne flinke til å 
bruke Hjertøya?

– Når det er tre finværsdager på 
rad så dukker de opp den tredje 
og siste dagen, smiler Floberg-

seter.
– Det er en viss treghet i 

systemet, fortsetter han med 
latter.

Aktiv øy. – Vi skal bidra til å 
gjøre Hjertøya attraktiv, sier 
direktør Runar Myklebust i 
Classic Norway. De skal operere 
hjertøyruta med sine båter i 
sommer. Og 5.–6. juli og 26.–27. 
juli skal Molde Fjordstuer ha 
åpen restaurant på øya.

Under årets Moldejazzfestival 

planlegger Per Olav Solem i 
Solem Catering å ha åpen restau-
rant på dagtid på Hjertøya. På 
kveldstid er restauranten reser-
vert for lukka lag.

Hjertøydagen. Også Romsdals-
museet planlegger aktiviteter på 
Hjertøya utover sommeren.

I tillegg har Hjertøyas venner 
helgeåpent på Hjertøyplassen. 
Hjertøyas Venner og Romsdals-
museet arrangerer Hjertøyas dag 
på søndag.

Hjertøya 
åpnet
Sesongen i gang fra denne helga

Sesongstart: Espen Flobergseter fra Romsdalsmuseet og Runar Myklebust fra Classic Norway 
er klar for sommersesongen på Hjertøya. FoTo: oDD RoAR LANgE

I saka om bypakker i fylkestinget skrev vi at KrF stemte 
sammen med Frp mot fylkeskommunal bevilgning til 
bypakker. Det er ikke korrekt. KrF er ikke mot bypakker, slik 
det også står i artikkelen.
KrF stemte derimot sammen med Frp i en annen sak som 
gjelder innspill til tiltak som bør inn på riksvegbudsjettet i 
2015, der bypakkene er ett av punktene. Argumentasjonen 
her var for tidlig å kreve dette i 2015 før man vet om 
regjeringa vil akseptere at små og mellomstore byer 
kommer med i den statlige ordningen. Dette kom da også 
fram i artikkelen som sto på trykk den 19. juni. red.

KrF støtter bypakke  


