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Helselagsdamene på Langøya har 
mistet troen på politikerne.
SIDE 6

 ● NYHETER

– Dette er en skam
Vårsøghelga ble dratt i gang med 
rockekonsert og gapskrattkveld.
SIDE 28-29

 ● SPEILET

Pangstart på helga

Averøy, Eide og Sunndal står allerede utenfor Orkidés uttalelse om sykehustomt. Nå ligger det også an til en drag-
kamp med Gjemnes, hvor rådmannen vil vrake Høgset til fordel for Astad. – Orkidé står uten tomt hvis dette blir 
utfallet, sier Kristiansunds ordfører Per Kristian Øyen. SIDE 4-5
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Orkidé mister tyngde i 
valg av sykehustomt
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Høgset-vraking utløste politisk 
toppmøte i Festiviteten

Må velge
ny tomt?
Orkidé står uten 
sykehustomt hvis 
Gjemnes nå bestem-
mer seg for å vrake 
Høgset.

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

JAN ØIVIND JENSEN
jan.oivind.jensen@tk.no 992 87 175

Midt i en pause i gårsda-
gens fellesamling for 
alle formannskapene 

på Nordmøre, griper Kristian-
sund-ordfører Per Kristian 
Øyen mikrofonen i Festivite-
ten:

– Kan alle ordførerne og råd-
mannen i Gjemnes komme 
fram hit?

Bakgrunnen er selvsagt ny-
heten om at Gjemnes-rådmann 
Birgit Eliassen går inn for å vra-
ke Høgset som sykehusplasse-
ring, etter at Norconsult har ut-
pekt Høgset-tomta som et min-
dre egnet alternativ enn Astad.

– Orkidé står uten tomt hvis 
dette blir utfallet, fastslår Per 
Kristian Øyen i det et sommer-
kledd ordførerkollegium toger 
ut av salen og ned i den ærver-
dige foajeen. Der holder de et 
uformelt, stående møte bak to 
digre søyler.

Høylytt diskusjon
Det er ikke første gang det hol-
des «gruppemøte» i Orkidé i 
tomtespørsmålet. I 2012 sto 
mange av de samme ordfører-
ne i ring på Grand Hotell og dis-
kuterte høylytt hvordan Orki-
dé skulle framstå med tyngde 
så lenge !ere medlemskom-
muner dyrket egeninteressen 

framfor å være med på en felles 
uttalelse. 

Som ved en skjebnens ironi 
var formannskapene denne 
gang samlet blant annet for å 
diskutere om Orkidé burde 
fortsette som konsensusorgan, 
det vil si forutsette full enighet 
for å uttale seg eller fatte ved-
tak i viktige saker for Nordmø-
re. En intern rådmannsgruppe 
anbefaler å gå for en modell 
med konsensus med såkalt re-
servasjonsrett, med et tak på 
1–2 kommuner som kan reser-
vere seg mot vedtak.

Vrakes Høgset-alternativet, 
risikerer man enda større split-
telse. Da Orkidé vedtok sin hø-
ringsuttalelse på Grand, var 
det uten tilslutning fra Eide, 
Averøy og Sunndal. Nå kan Or-
kidé også havne i en situasjon 
der det oppstår politisk drag-
kamp med Gjemnes.

Det gjør ikke spørsmålet 
mindre spesielt at det forelig-
ger en slags føring fra helse-
foretaket som sier at man har 
merket seg at et !ertall av hø-
ringsinstansene ønsker en by-
nær plassering. Astad-tomta er 
ikke bynær, den ligger tvert 
imot midt mellom byene. 

Fast bestemt 
 – Gjemnes-rådmannen er fast 
bestemt på å vrake Høgset, 
konstaterer Øyen etter at topp-
møtet er over.

Han sier at det ikke ble truk-
ket noen konklusjon, men at 
de skal ha et møte i neste uke 
der man skal diskutere saken 
grundigere.

 Gjemnes-rådmannen Birgit 
Eliassen har kommet med sin 
anbefaling på bakgrunn av en 
rapport fra Norconsult som 
sammenlikner de to tomte-
alternativene. Norconsult kon-
kluderer med at samlet sett er 
konsekvensene av de to tomte-
ne omtrent like, men at tomten 
på Astad er noe bedre egnet 
enn Høgset.

Prosesstaktikk?
Flere spør seg imidlertid om 
det også kan ligge noe prosess-
taktisk under denne vurderin-
gen. Ved å velge Astad har man 
et kompromiss i bakhånd hvis 
det ikke er mulig å forankre et 
valg av Hjelset eller Frei.

At Norconsults tyngste argu-
menter for Astad er bedre til-
gjengelighet til Batn"ordsøra 

og enklere bussbetjening bi-
drar ikke akkurat til å redusere 
slike spekulasjoner.

Det viktigste spenningsmo-
mentet på forhånd var knyttet 
til faren for skred. Norconsult 
legger den ballen død, siden 
konklusjonen er at begge tom-
tene framstår som lite sårbare.

Derimot vurderes Astad som 
et dårligere alternativ med tan-
ke på at Astaddalen er et mye 
benyttet friluftsområde. På 
den andre siden kommer Høg-
set dårligst ut når det gjelder 
landskapsbilde og landbruk.

Begge tomtene er store nok 
til utbygging av et sykehus på 
60.000 kvadratmeter. 

Tomtevalget skal gå gjen-
nom tre prosesser. Denne loka-
le konsekvensutredningen er 
fase én. Molde har tre forskjel-

lige tomter som skal utredes, 
og også der skal man ende opp 
med ett alternativ. Kristian-
sund har allerede bestemt seg 
for Frei som sitt alternativ.

Fase to er en regional konse-
kvensutredning. Da skal syke-
hustomt velges for videre pro-
sjektering, og her vil også utfal-
let av Helse Møre og Romsdals 
interne helse- og sykehus-
faglige vurderinger legges til 
grunn.

Tredje fase en helseforeta-
kets idéfaseprosess. Her skal 
helseforetakets egne interne 
strategier og mål for virksom-
heten legges til grunn, og blant 
annet vil ulike alternativer til 
funksjonsfordeling bli vurdert 
i forhold til brukerbehov og 
økonomisk realisme for det 
nye sykehuset.

SAMLET: Representanter fra alle formannskapene på Nordmøre var i går samlet i Festiviteten.

Gjemnes- 
rådmannen er 
fast bestemt 

på å vrake Høgset.
KRISTIANSUND-ORDFØRER PER 
KRISTIAN ØYEN ETTER HURTIG-
INNKALT «TOPPMØTE»

!

Vil begrense politisk reservasjonsrett
– Tallet er to, sa Smøla-ordfø-
rer Roger Osen da politikerne 
diskuterte hvor mange kom-
muner som skulle #å lov til å 
reservere seg mot vedtak fat-
tet i Orkide.

Flere som tok ordet i debat-
ten kom til samme konklu-
sjon. 

– Hvis ikke sliter vi med å 
framstå som samlet, sa Halsa-
rådmann Peter Ardon, som har 
vært med på å utrede reserva-

sjonsretten for Orkidé.
– Jeg har notert meg at rap-

porten som er utarbeidet, an-
befaler Eide og Rindal å ta et 
valg om hvilket regionråd de 
vil tilhøre. Jeg for min del vil si 
at det er bra at vi har en nabo 
som kan tale vår sak i et annet 
forum. Våre interesser stanser 
ikke ved fylkesgrensen, sa av-
troppende Surnadal-ordfører 
Mons Otnes.

Det som det kan bli mer dis-

kusjon om i Orkidé framover, 
er om man skal slippe inn en 
representant fra hvert kom-
munestyre i tillegg til ordføre-
ren. Mens noen mener det vil 
gjøre organet for stort og dyrt, 
er det andre som mener det vil 
øke oppslutningen om Orkidé, 
bidra til bedre forankring av 
beslutninger og gi kollegiet 
større politisk tyngde.

Det er videre et ønske at 
kommunene graver litt dypere 

i pungen for å styrke adminis-
trasjonen av Orkidé.

– Det er nødvendig med en 
saksbehandlerfunksjon. Den 
som ansettes bør ha råd-
mannskompetanse, mente Ar-
don.

Orkidé diskuterer også om 
det er formålstjenlig å etablere 
et eget «Nordmørsting» bestå-
ende av formannskapene i de 
11 medlemskommunene, men 
tror mer på fellessamlinger. 

TELTE: – Tallet er to, mente 
Smøla-ordfører Roger Osen.
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SAMLET: Representanter fra alle formannskapene på Nordmøre var i går samlet i Festiviteten.

I revidert nasjonalbudsjett 
får kommunene 175 millio-
ner kroner mer i frie midler 
tiltenkt barnehagene.
HILDE-CHRISTINE BREVIK
hilde-christine.brevik@tk.no 926 95 493

Til sammen går i overkant av 
8,4 millioner kroner til kom-
munene i Møre og Romsdal. 
Ålesund !år mest, med 1,6 mil-
lioner kroner, Molde !år 
845.000 kroner, og Kristian-
sund !år 765.000 kroner.

Hovedgrunnen til at en så 
stor justering måtte komme, er 
at regnemodellen som ble 
brukt til å forutse hvor mange 
som ville søke barnehageplass, 
ga et for lavt anslag på behov.

– Når kommunene over hele 
landet har meldt ifra at oppta-
kene viser høyere tall er det 
gledelig at regjeringspartiene 
sammen med KrF og V "nner 
en løsning i Stortinget, sier 

kommunalpolitisk talsperson 
Helge Andre Njåstad (Frp) i en 
pressemelding.

De frie midlene kommunene 
nå bevilget er ikke øremerket 
barnehager. I kommuner hvor 
barnehagedekningen er god vil 
man kunne bruke pengene på 
andre velferdsgoder.

Mer til barnehagene

FÅR MER: Barnehagene i Møre 
og Romsdal får til sammen 8,4 
millioner kroner mer å rutte med.

Tok opp Vikanholmen
– Vestbase får ikke begynne 
utvidelsen av Vikanholmen før 
klagen er endelig behandlet hos 
Fylkesmannen, opplyser plan- og 
bygningssjef Geir Aakvik.

 Det var Sven Erik Olsen som 
tok opp saken i plan- og bygnings-
rådet i Kristiansund etter Tidens 
Kravs artikkel om at velforening 
og naboer hadde klaget på 
vedtaket om utvidelsen. De 
krever at anleggsarbeidet ikke 

startes før klagen er behandlet. 
Den skal behandles i bystyret 24. 
mai, og går deretter til endelig 
behandling hos Fylkesmannen.

– Dette er en sak hvor det må 
gis oppsettende virkning. Dette 
er et tiltak som er irreversibelt. 
Hvis vi ikke gjør det, fratar vi i 
realiteten naboene klagemulighe-
ten. Derfor skal terskel for 
oppsettende virkning være lav i 
en slik sak, sa Aakvik.


