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Molde-ordfører Torgeir 
Dahl er lite blid på Sintef 

etter framleggingen av den 
regionale konsekvensanalysen 
for nytt fellessykehus. 

Han mener utredningen er 
oppsiktsvekkende faglig tynn 
som ikke ser forskjeller i rekrut-
tering til et sykehus i Kristian-
sund og Molde. Et ord som 
bestillingsverk er indirekte blitt 
brukt om en rapport der de to 
byene for første gang likestilles. 

Derfor har Dahl varslet at ROR 
vil bestille alternative utred-
ninger, som vi må formode skal 
komme fram til ønsket resultat. 
Om ikke annet skal vi altså ikke 
være i tvil om hva vi kan kalle 
ROR-rapportene. 

Her på Nordmøre har vi også 
brukt b-ordet om utredninger 
fra Sintef. I 2010 var det det 
Molde-baserte Helse Nordmøre 
og Romsdal som var bestiller, 
et foretak som brukte det 
meste av sin kraft på å fordele 
ressurser til Romsdal, ikke rent 
sjelden på Nordmøres bekost-
ning. Rapporten fra Sintef den 
gang var bestilt med det 
samme for øye. Forskjellen på 
mandat og påfølgende meto-
dikk da og nå kan grovt 
forenklet framstilles slik:

Rapporten fra 2010 tok 
utgangspunkt i de samme argu-
mentene som helseforetaket 
alltid hadde brukt for å fordele 
ressurser (fra Nordmøre) til 
Romsdal, nemlig at det var 
faglig og/eller mest økonomisk 
fornuftig å samle virksomheten 
der den var størst. Man tok 
altså utgangspunkt i styrkefor-
holdet som det gamle 
helsefore taket hadde greid å 
opparbeide til fordel for Molde 
sjukehus, og anvendte det som 

et selvforsterkende argument. 
Den største skulle spise den 
lille, som i utgangspunktet var 
satt til å gi Nordmøres syke 
befolkning et like godt o!entlig 
spesialisthelsetilbud som 
pasientene i Romsdal.

Rapporten som nå er sendt ut 
på høring, rydder på en måte 
hele dette spillebordet. Det skal 
bygges et nytt sykehus for hele 
regionen. Stikkene som er 
innkassert, tas derfor inn igjen i 
bunken, og kortene fordeles på 
nytt, denne gang med utgangs-
punkt i hvilken plassering som 
best gagner hele regionen og 
pasientene. Det er sikkert tungt 
å svelge for dem som sitter med 
de "este stikkene, men 
oppsiktsvekkende er det ikke.

Et av perspektivene som 
trekkes opp av Sintef, er at et 
sykehus på Storbakken kan 

bidra til en fordelingsmessig 
utjevning mellom Kristiansund 
og den o!entlige administra-
sjonsbyen Molde, som både på 
bynivå og regionnivå har 40 
prosent "ere arbeidsplasser 

Når ble egenmektighet re!ferdig?

Her på Nord-
møre har vi også brukt 
b-ordet om utredninger 
fra Sintef.

Kjøp
av sex
Forbudet mot kjøp av sex virker. Det er konklu-
sjonen i en rapport fra en ekspertgruppe som har 
utredet spørsmålet. Det er «færre prostituerte, færre 
bakmenn, et redusert tilbud og lavere etterspørsel i 
forhold til hvordan det hadde vært uten sexkjøpslo-
ven», heter det i rapporten.

1. januar 2009 ble det forbudt å kjøpe sex. Salg av 
sex er fortsatt lov. Det var det rødgrønne regjeringen 
sto bak innføringen av sexkjøpsloven den gang, 
men i det sittende Stortinget er det "ertall for å 
#erne loven. Høyre, Frp og Venstre står i utgangs-
punktet for en slik linje. Men Venstre er på glid, og 
Høyres ordfører i Oslo, Fabian Stang, anbefaler nå 
sitt parti å snu. 

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) 
varsler en stortingsmelding om saken. Statssekre-
tæren har hengt seg opp i spørsmålene om mennes-
kehandel og vold, hvor han mener å spore en viss 
usikkerhet fra forskernes side.

Forskerne i Vista Analyse konkluderer med at 
omfanget av prostitusjon i Norge er redusert med 
20-25 prosent som følge av loven. Forskerne er klare 
på at håndhevingen av forbudet mot kjøp av sex 
bidrar til å gjøre Norge til et mindre attraktivt 
marked. De økonomiske vilkårene for å drive med 
prostitusjon her til lands er blitt dårligere, og 
bakmennene $år dermed også mindre fortjeneste. 
Politiet har ingen indikasjoner på at volden mot 
prostituerte har økt. 

Vi venter i spenning. Prinsippene fra motstan-
derne av sexkjøpsloven kjenner vi. Ett av dem går 
på at prostitusjon baserer seg på en avtale mellom to 
voksne personer. Mer interessant er det å diskutere 
holdningene og menneskesynet som ligger bak. 
Sexkjøpsloven har bidratt til å endre holdninger. Da 
gir det feil signal å #erne loven. På noen områder er 
det lettere å innføre en lov enn å #erne den. Sex-
kjøpsloven er et slikt eksempel.

Tilhengerne av sexkjøpsloven har $ått bedre 
dokumentasjon for sitt syn, og mange tvilere er ikke 
lenger i tvil. Også Høyres Margunn Ebbesen innrøm-
mer at forbudet mot sexkjøp står sterkere etter den 
nye rapporten. I tillegg ber KrFs justispolitiske 
talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, stortings"ertallet 
om å lytte til evalueringen. 

I Kristelig Folkeparti er det nok mange som 
mener at partiet nå trenger en klar seier for å 
underbygge samarbeidet med Høyre/Frp-regjerin-
gen. Det skulle ikke forundre om statsminister Erna 
Solberg er villig til å selge motstanden mot sex-
kjøpsloven. Hun kan $å godt betalt ved neste 
korsvei.
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 ● SMS

Fortau ved Bryggekanten
– Hvem har godkjent den 
store murklossen av et fortau 
ved det nye tilbygget, langt ut 
i veibanen midt i en sving? 
Dessuten skrår den ut mot 
veien, det må jo være livsfar-
lig når det blir vinter og glatt. 
Hvem skal betale erstatnings-
kravene ved eventuelle 
hoftebrudd? 

Drosje i rundkjøring
– Jeg så en drosjesjåfør som 
trodde han var på forkjørsvei 
gjennom rundkjøringa ved 
Futura. Vi var to biler som 
måtte bråbremse like etter at 
vi var kommet inn. Disse 
reglene må de lære seg. 
 Rystet bilist

Lover mye
– Mange er de som lover mye 
på kort tid, men ta vare på 
dem som lover lite over lengre 
tid. 
 W. Nyrud

Rydd opp
– Jeg har den siste tiden sett 
at !ere har ment og sagt noe 
om gjengroingen av landet 
vårt. Jeg er helt enig, det er 
rett og slett trist å oppleve at 
trær og busker fullstendig tar 
over. Min oppfordring til det 
o"entlige og til alle huseiere 
som har busker og trær på sin 
eiendom, er å bruke saga.

 ● LESERBREV

Lureri 
om lokal-
demokrati
HELGA PEDERSEN
Nestleder i Arbeiderpartiet
TERJE AASLAND
Nestleder i energi- og miljøkomi-
teen, Arbeiderpartiet

Det er et viktig demokratisk 
prinsipp at beslutningene 

fattes nærmest mulig dem det 
gjelder. Derfor skal kommu-
nene ha ressurser og myndig-

het som gir lokalbefolkningen 
reell mulighet til å styre utvik-
lingen i sine nærområder. 
Samtidig må storting og 
regjering ivareta nasjonale 
hensyn, som fordeling, 
likeverdige helsetjenester, 
høy standard i skolen og 
miljøkrav. 
    Det #nnes ikke noe fasitsvar 
på hvordan den perfekte 
arbeidsfordelingen mellom 
stat og kommune skal være. 
Dette kommer til å være en 
diskusjon så lenge det #nnes 
politikere.
    Siste bidrag i så måte er 
utspillet fra Fremskritts-
partiet om at kommunene 
skal disponere arealene i 
strandsonen «slik de #nner 
det for godt». Dette er en 
dårlig idé. Det er et felles 
ansvar å sikre at folk !est skal 
kunne vasse i strandkanten 
på Sørlandet og eller gå tur i 
$æra i Finnmark uten å måtte 
forsere private brygger eller 
gjerder. Når det er sagt, så er 
kysten vår lang og mangfol-
dig. Derfor la den rødgrønne 
regjeringen i 2012 fram nye 
retningslinjer for di"erensi-
ert forvaltning av strand-
sonen langs sjøen. En streng 
praksis for bygging i sentrale 
strøk opprettholdes, mens 
det i områder med mindre 
press på arealene gis større 
rom for å vurdere utbygging 
gjennom kommunale planer, 
spesielt til næringsutvikling.
Utspillet fra Fremskrittspar-
tiet er gjenkjennelig fra et 
parti som ønsker mer 
markedsstyring og mindre 
politisk styring med felles-
skapets goder. Det nye er at 
det forsøkes solgt som «mer 
lokalt selvstyre». Det gjør de 
samtidig som Høyre og Frp i 
sin regjeringsplattform 
foreslår å $erne kommune-
nes mulighet til å ha boplikt 
for å sikre helårig bosetting. I 
dag er det 80 kommuner som 
har boplikt, svært mange av 
dem med strandsone.
    Det er også et paradoks at 
Frp markedsfører kommune-
reformen med «mer lokalt 
selvstyre», samtidig som de i 
forbindelse med den samme 
reformen innfører krav om at 
staten de neste årene skal 
godkjenne alle kommunale 
investeringer. Det betyr at før 
en kommune kan bygge nye 
sykehjem eller omsorgsboli-
ger, så skal fylkesmannen 
godkjenne låneopptak og 
beliggenhet. Høyresidas 
politikk gir mindre, ikke mer 
lokalt selvstyre.
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I nyhetene 8. august var journalistene i TV2 
opptatt av at sanksjonene i Ukraina-tvisten 

trappes opp. Men det er ikke det den gjør. Til 
nå er det bare USA som har, sammen med EU, 
(merk dere den konstellasjonen) sendt 
sanksjoner mot Russland. Det var i disse 
dager datoen på Edward Snowdens asyl i 
Russland gikk ut. Så sanksjonene var nok 
også gitt for å skremme Russland fra å fornye 
oppholdet for den amerikanske varsleren. 
Men så, onsdag 6. august kom det på rulle-
teksten i TV 2 at Snowden hadde %ått fornyet 

opphold i Russland i tre nye år. 

Samtidig viser Putin muskler ved å gå til 
sanksjoner mot land som har fornærmet 
Russland i denne saken, deriblant Norge. Og 
det er et riktig trekk av en dreven politiker 
som Putin. Amerika har «brukt» Ukraina i 
denne saken. Som et påskudd i å hjelpe en 
truet nasjon har USA kommet i posisjon til å 
hevne Snowdens lekkasjer om USA sin 
skjulte politikk mot vestlige allierte politi-
kere. Slik jeg ser saken. Man kan lure på om 

verdens journalister har %ått munnkurv hele 
gjengen, siden ingen har belyst striden fra 
den vinkel. For det mangler ikke på at 
journalister er skarpskodde til hverdags, og 
både lukter og ser neste trekk fra politikerne. 
Til like hva vi sivilister vil med våre innlegg 
settes under lupen, så det er på lykke og 
fromme om det vi skriver kommer på trykk.

     

Hvem blir vinneren?

Replikk
REIDUN J. HUSBY 
Kristiansund

Når ble egenmektighet re!ferdig?

enn relativt jevnstore Kristian-
sund. Et annet perspektiv er at 
de negative e"ektene av et 
sykehus plassert i motsatt by 
vil bli størst for Molde, nettopp 
fordi byen har !est sysselsatte i 
spesialisthelsetjenesten i dag. 
Det siste perspektivet ble nylig 
gjort til del i en slags rettferdig-
hetsbetraktning i en reportasje 
i Polaris-avisen Adresseavisen:

«Molde taper så avgjort mest 
dersom Kristiansund vinner. 
For utgangspunktet var at 
Molde skulle ha nytt sykehus, 
ikke byen på Nordmøre. Molde 
hadde og har det største 
fagmiljøet, de !este behand-
lingstilbudene og de dårligste 
bygningene. Alt var klappet og 
klart for et startskudd, da roms-

dalingene nesten ble skutt i 
ryggen av regjeringen til 
daværende statsminister Jens 
Stoltenberg», beskriver 
Adressa.

Dette er erkemoldenserens 
rettferdighetsbetraktning. De 
som har satt seg inn i sykehus-
saken, vil derimot #nne klar 
dokumentasjon for at Nye 
Molde sjukehus var forutsatt 
#nansiert med avvikling av 
akutt og føde i Kristiansund, de 
kjernefunksjonene som gjør et 
sykehus til et sykehus. Det 
framtidige fellessykehuset for 
Nordmøre og Romsdal ville slik 
havne på Eikrem i Molde – uten 
at en fellessykehusmodell var 
besluttet, og uten en tilhørende 
utredning av hva som i så fall 

ville være den beste plasserin-
gen for den samlede befolknin-
gen. Personlig synes jeg det var 
høyst rettferdig at regjeringen 
til slutt grep inn og stanset det 
egenmektige  sykehuskuppet.

Som i 2010 kan imidlertid 
utredningene som nå ligger på 
bordet, bli ganske uvesentlige i 
forhold til de som fortsatt 
gjenstår. Utredningen av Helse 
Møre og Romsdals økonomiske 
bærekraft, og de eventuelle 
følger det måtte %å for dimen-
sjoneringen av et nytt fellessy-
kehus, kommer ikke før senere 
denne måneden. Den utred-
ningen kan fort sette det meste 
annet i skyggen. Igjen.

FINANSIERT: Det er godt dokumentert at Nye Molde sjukehus var forutsatt !nansiert med avvikling av 
akutt og føde i Kristiansund, kjernefunksjonene som gjør et sykehus til et sykehus.


