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Skolestreiken fortsetter. Konflikten 
mellom Utdanningsforbundet og 
arbeidsgiverne i KS fører til at fra 

torsdag rammes 64.000 elever av streiken. Elevene får 
ikke opplæringen de har krav på.  Situasjonen fram-
står som underlig fordi både lærernes forhandlere og 
KS-forhandlerne står fram i mediene og forteller hvor 
inderlig de ønsker å få en slutt på streiken. Men 
partene ser ikke ut til å ha nærmet seg hverandre en 
millimeter siden lærerne gikk til streik.

For hver dag som går og skolestreiken fortsetter, blir 
hverdagen for elevene og foreldrene vanskeligere. 
Elever mister verdifull opplæring. Særlig starten på et 
nytt skoleår er viktig når 
planer legges, rutiner 
skal innarbeides og 
oppmerksomheten skal 
rettes inn mot læring. 
Strekker skolestreiken 
seg over uker, for ikke å 
snakke om måneder, vil 
konsekvensene for 
elevene kunne bli store.

Vi merker oss at kunn-
skapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen (H) mener at partene i lærerkonflikten 
ikke har forsøkt hardt nok å finne fram til enighet. Det 
er en sterk oppfordring til KS og Undervisningsfor-
bundet om å sette seg ved forhandlingsbordet snarest 
mulig. Det forventer også tusenvis av foreldre at 
partene gjør.  

Streik er et lovlig kampmiddel når det står om lønn 
og arbeidstidsordninger. I så måte er det forståelig at 
Regjeringen ikke griper inn med tvungen lønnsnemnd 
på første skoledag. Men lammes utdanningssystemet i 
en hel nasjon, bør det ikke gå mange dager før Regje-
ringen setter foten ned. Regjeringen har i denne saka 
pratet og beklaget, men avslørt at den har liten innfly-
telse i KS.  Skolestreiken bunner i at det store flertallet 
av lærere opplever mistillit fra arbeidsgiverne når det 
gjelder fleksibel arbeidstid. Første bud for å komme 
fram til en løsning, er at mistilliten fjernes.  Hovedan-
svaret for at tilliten kan gjenskapes, ligger nå hos KS.

Mistillitsbildet 
må viskes ut

Tomt klasserom: På tavla i klasserommet på Bekkevoll 
skole i Molde sto det i går: «Velkommen til skolestart 
18. august». Skolekonflikten fører til at mange elever 
ikke kommer i gang med skoleåret. FOTO: ERIK BIRKELAND

«Lammes 
utdanningssys-
temet i en hel 
nasjon, må 
Regjeringen 
sette ned 
foten.»

LEDER

Liker ikke Molde. Eller: Liker 
ikke Kristiansund. Er dette 
argumentene som kommer til å 
avgjøre hvor det nye fellessjuke-
huset skal bygges?

Denne høsten kommer til å 
stå i flommens tegn – informa-
sjonsflommen. Innbyggerne i 
Møre og Romsdal kommer til å 
bli tilbudt folkemøter om de 
seks aktuelle tomtene som er 
utpekt av Kristiansund 
kommune, Gjemnes kommune 
og Molde kommune. I tillegg 
holder Helse Møre og Romsdal 
folkemøter om hva det kan bety 
for regionens utvikling om 
sjukehuset plasseres på den ene 
eller på den andre tomta. 

Baseres på fakta? Helse Møre 
og Romsdal pløyer ned flere 
titalls millioner kroner i 
planleggingsarbeid for å 
forberede det nye fellessjuke-
huset.  De tre kommunene som 
alle ønsker å bli vertskommune 
for nysjukehuse, bruker også 
mange millioner kroner på 
utredninger, analyser og 
informasjon.  Arbeidet gjøres for 
å få fram et faktagrunnlag som 
den viktigste avgjørelsen dette 
tiåret kan tas på.

Når viktige avgjørelser som 
sjukehusplasseringen skal tas, 
får følelser spillerom.  

Nordmøringene spurt. Lørdag 
16. august presenterte aviskol-
lega Tidens Krav en spørreun-
dersøkelse som ifølge avisen ga 
sjokktall. 52 prosent av de 
spurte fortalte at de ville velge 
St. Olavs Hospital framfor et 
fellessjukehus hvis det ble 
plassert bynært Molde. Avisen 
ønsker å tegne et tydelig 
stemningsbilde av at nordmø-
ringer ikke vil til et fellessju-
kehus hvis det havner på 
Molde-sida av Fursetfjellet.

Spørreundersøkelsen kunne 
vært vinklet på flere måter: For 
eksempel at et solid flertall i 
kommunene Sunndal, Tingvoll, 
Gjemnes, Averøy og Eide synes 
det er helt OK dersom sjuke-
huset plasseres i Hjelset-
området. Eller: Hver tredje 
kristiansunder vil sannsynligvis 
velge et fellessjukehus i Molde 
framfor St. Olavs Hospital. Eller: 
Et sjukehus plassert i Batnfjord 
foretrekkes av flest nordmø-
ringer.

Sier stemningsrapporten noe 
om hvilken situasjon de spurte 

baserer svaret på? Eksempel: 
Hvis en mann på min alder, 61 
år, får hjerneslag i Kristiansund, 
og de pårørende vet hvor 
avgjørende det er å komme til 
trombolyse for å få løst opp 
proppen i hjernen før fire timer 
har gått: Er det sannsynlig at 
pasienten ville foretrukket 40 
minutters ambulansetur til 
Hjelset eller tre timer til St. 
Olavs Hospital? 

Det viktigste spørsmålet. 
Poenget er at før innbyggerne får 
svaret på det aller viktigste 
spørsmålet, blir svarene basert 
på følelser og antakelser.

Hva er det viktige spørsmålet 
som hittil har vært temmelig 

fraværende i sjukehusdisku-
sjonen? Det grunnleggende 
spørsmålet er: Hvilket sjukehus 
skal bygges for innbyggerne på 
Nordmøre og i Romsdal? Mer 
presist: Hva skal sjukehusbygget 
inneholde? Hvilket tilbud skal 
Helse Møre og Romsdal gi ved 
nysjukehuset? 

Det er lett å bli blendet av at 
tomtevalget er det eneste som 
betyr noe, så blir det under-
ordnet om nysjukehuset blir et 
lite lokalsjukehus med et 
smalere og faglig tynnere tilbud 
enn de to sjukehusa i Molde og 
Kristiansund tilsammen står for 
i dag.

Uten at innholdet i et nytt 
sjukehus blir tydeliggjort, blir 

Denne høsten blir et skred av utredninger og informasjonsmøter om 
følelser fortrenger fakta i diskusjonen. Og det aller viktigste spør smålet er det få som tør stille.

Følelser fortrenger fakta i sjukehussaka

Uklart: Da planene for nytt Molde sjukehus på Eikrem (bildet) ble lagt fram, var innholdet beskrevet i detalj. Hva skal fellessjukehuset inneholde av tilbud?

MOLDE: I artikkelen om Molde Marine og 
Motor Service sist lørdag kan teksten 
forstås som at det ikke er et aktivt verft 
på Bolsønes i dag. Vi understreker derfor 
at Bolsønes Verft fortsatt er i full drift og 
at det er i tilknytning til dette at Molde 
Marine og Motor Service skal leie lokaler.

Romsdals Budstikke 
presiserer
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Denne høsten blir et skred av utredninger og informasjonsmøter om hvor det nye sjukehuset bør bygges. Sjansen er stor for at 
følelser fortrenger fakta i diskusjonen. Og det aller viktigste spør smålet er det få som tør stille.

Følelser fortrenger fakta i sjukehussaka

 Da planene for nytt Molde sjukehus på Eikrem (bildet) ble lagt fram, var innholdet beskrevet i detalj. Hva skal fellessjukehuset inneholde av tilbud?

KOMMENTAR
Richard Nergaard

Politisk redaktør

det vanskelig å avvise at 
prosessen som skjer i Nord-
møre og Romsdal nå, samtidig 
utløser en storstilt sentralise-
ring og oppbygging av sjuke-
huset i Ålesund. Og det var vel 
aldri bestillingen fra helsemi-
nisteren?

Hipp som happ? Utredningene 
som er lagt fram, kan leses som 
at det er hipp som happ om det 
nye fellessjukehuset bygges på 
Frei eller på Hjelset, med 
hensyn til rekruttering av 
fagfolk og bevaring av fagmiljø. 
En slik påstand må gås etter i 
sømmene: Er plassering av 
nysjukehuset likegyldig når 
helseforetaket er avhengig av å 

holde på de gode fagmiljøene?  
Ta sjukehuspsykiatrien som 
eksempel: Hvor stor er risikoen 
for å bygge opp et fagtilbud fra 
null dersom fagfolk du er 
avhengig av, oppfatter at det 
blir for lang pendlerveg?

Onsdag 17. desember skal 
Helse Møre og Romsdal 
bestemme seg. Dagen etterpå 
vedtar Helse Midt-Norge 
sjukehustomta. 

Først når innbyggerne vet 
hvilket behandlingstilbud de 
vil få ved nysjukehuset, kan vi 
spørre dem hvor de velger å bli 
behandlet.  Ettersom det er fritt 
sjukehusvalg, kan det hende 
fl ere sjokktall dukker opp. 

Molde kommune har pekt ut 
tre sjukehustomter på Hjelset. 
Men på folkemøtet på Skjevik 
i kveld kveld kan Mork-tomta 
falle ut. Årsaka: Usikkerhet 
når ny E39 blir bygget.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Er hver av de tre foreslåtte 
tomtene på Hjelset egnet til et 
nytt sjukehusbygg? Det blir ett av 
hovedspørsmålene Molde 
kommune vil ha svar på når 
kommunen tirsdag klokka 19.00 
inviterer til folkemøte på Skjevik 
ungdomsskole.

Sjukehusbygg 60.000 kvm- 
– Hva er det folk får vite om 
sjukehustomtene på dette 
folkemøtet, kommunaldirektør 
Eirik Heggemsnes?

– Vi har utredet tre tomter som 
alle ligger i Hjelset-området: 
Mork, Roaldset og Opdøl. Vi skal 
informere om hva som er egen-
skapene til hver enkelt av de tre 
tomtene. Er tomtene egnet til et 
sjukehusbygg på 60.000 kvadrat-
meter med mulighet for utvi-
delse? Hvordan innvirker hver av 
de tre tomtene på trafi kkforhol-
dene, på utviklingen av nærmil-
jøet, jordvern, kulturminner og så 
videre. Vi er også interessert i å få 
innspill dersom det er ting ved 
tomtene vi ikke har klart å belyse 
godt nok.

Uvisst om ny europaveg. – 
Egner alle tre tomtene seg like 
godt til å bli bebygget med et 

sjukehus?
– Ut fra egenskapene til 

tomtene; ja. Men skal vi velge 
Mork som sjukehustomt, må vi 
ha visshet om at ny E39 blir 
bygget langs den øvre traseen og 
står ferdig til 2018. Mork-tomta 
har veldig fi n beliggenhet og 
mange gode egenskaper, men det 
hefter en risiko ved at vi ikke vet 
med sikkerhet om ny E39 står 
ferdig til byggestarten på nysju-
kehuset skal skje. De to øvrige 
tomtene, Roaldset og Opdøl, vil 
det i så måte ikke hefte noen usik-
kerhet ved, forklarer Eirik 
Heggemsnes.

Kanskje kan uvissheten rundt 
ny europavegtrasé gjennom Mork 
og Hjelset innebære at Mork-
tomta i praksis blir satt bakerst i 
køen av de tre Molde-alternati-
vene.

Kommunestyret 16. oktober.
– Hva skal skje videre før Molde 
kommune peker ut favorittomta 
for sjukehuset?

– Etter at vi har fått inn hørings-
uttalelsene for de tre tomtealter-
nativene Mork, Roaldset og Opdøl 
skal plan- og utviklingsutvalget 
ta stilling til tomtevalget 30. 
september. 7. oktober skal saka 
behandles av formannskapet, og 
torsdag 16. oktober skal kommu-
nestyret si sin mening om 
hvilken tomt Molde kommune 
anbefaler for Helse Møre og 
Romsdal. Helseforetaket skal 
bestemme seg for tomt for nysju-
kehuset 17. desember.

Folkemøte om  
Hjelset-tomter

Aktuell sjukehustomt: Molde kommune har blinket ut tre 
tomter som er aktuelle for nytt sjukehus. Opdøl-tomta, som 
kommunaldirektør Eirik Heggemsnes er avbildet på, er 
sammen med Roaldset favoritter sett fra Moldes ståsted. 
Tomta på Mork avhenger av at den nye E39 blir bygget og 
står ferdig forbi Mork i 2018.  FOTO: EIRIK HEEN 

OSLO: Økt bruk av vaksiner for å hindre at mennesker, dyr og 
fi sk blir syke, anbefales mot den dramatiske økningen i 
antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens har de siste ti-tjue årene seilt opp 
som en av de største helseutfordringene i vår tid.

Bare i EU/EØS-området døde anslagsvis 25.000 personer 
av antibiotikaresistens årlig.

Mandag overleverte et ekspertutvalg anbefalinger til 
helseminister Bent Høie (H) og representanter for Land-
bruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdeparte-
mentet og Miljøverndepartementet om hva myndighetene 

bør gjøre for å bekjempe resistensproblematikken, som 
utfordrer både landbruket, fi skerisektoren og miljø og 
helse.Å hindre at folk, dyr og fi sk blir syke, er en av åtte 
hovedanbefalinger fra utvalget. I dette spiller økt bruk av 
vaksine en viktig rolle, mener utvalgsleder Martin Stein-
bakk.

– I dag blir for eksempel eldre og syke anbefalt å ta den 
årlige infl uensavaksinen, mens helsepersonell i liten grad 
tar det. Hvis fl ere vaksinerer seg, så vil færre bli syke, og 
det vil redusere antallet som går til legen og ber om 
antibiotika, sier Steinbakk. NTB

Anbefaler vaksiner for å hindre antibiotikaresistens

MOLDE: Politiet fi kk klokken 18.43 mandag 
melding om et trafi kkuhell på fylkesveg 64 
i Årødalen i Molde. En bil hadde kjørt av 
vegen. Sjåføren var alene i bilen og skal 
være forslått, men ellers uskadd. Han ble 
behandlet av helsepersonell på stedet, 

Det er foreløpig usikkert hva som førte til 
ulykka.

Trafi kken ble dirigert forbi ulykkesstedet.

Utforkjøring i Årødalen


