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Ole Gunnar Solskjær.
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Politimester
Arnstein Nilssen.
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Kommune-
kamp i sklia

� � GassRor blar opp en kvartmillion kroner
til nytt sjukehus iMolde. Samtidig vilMolde
kommune kjøpe de gamle sjukehus-
eiendommene for en tilsvarende sum.

� � Styreleder Kolbjørn Almlid i HelseMidt-
Norgemener det står respekt av initiativet.
Statssekretær RobinKåss sier dette ikke forandrer
regjeringens standpunkt. side 2, 4, 5 og 6

Eikrem: Nye Molde sjukehus slik det er tenkt bygd på tomta på Eikrem. ILLUSTRASJON: TEAM MOLDE ARKITEKTER
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Onsdag  fremmet KrF forslagom at
det skal opprettes et eget mobbeombud 
i Norge. Partiet foreslår et eget ombud i

hvert fylke som kan hjelpe foreldre, lærere og elever som
sliter med mobbing.  Frp har også fremmet et liknende for-
slag så langt tilbake som høsten 2009. Mette Hanekamhaug
har siden hun kom på Stortinget vært en ivrig forkjemper i
kampen mot mobbing.

I Sverige kom  en ny lov for barn og elever  1. april 2006.
Loven forbyr all diskriminering og annen krenkende be-
handling i alle virksomheter som omfattes av den svenske
skoleloven.  Sverige har siden da også et eget Barne- og 
elevombud (BEO), som skal sørge for at loven følges.

Arbeiderpartiet er ikke avvisende til forslaget fra KrF,
men vil innhente erfaringer fra Sverige. Ifølge BEO sine
egne nettsider i Sverige, fikk
ombudet inn cirka 600 anmel-
delser i 2009. Klagene gikk på
skoler som ikke gjorde nok for
å stoppe mobbingen. Det sven-
ske ombudet svarte med kri-
tikk av 199 skoler som ikke
hadde gjort et bra nok arbeid
for å stoppe mobbing. Tallene fra Sverige viser at et slikt
ombud gjør en viktig jobb.

Om elevene blir utsatt for mobbing, blir de anbefalt å 
prate med lærer eller rektor først. Får de ikke den hjelp de
trenger, kan de kontakte BEO. Hvis barna eller elevene 
ønsker det, kan de være anonyme. Hva som videre skjer, 
avhenger av hva saka gjelder, den aktuelle situasjonen, og
hva skolen har gjort for å hjelpe barna eller elevene.  Om-
budet i Sverige har også i 89 tilfeller besluttet at elever  som
har blitt rammet av alvorlig mobbing skal få erstatning. 

Fra flere skoleledere har det kommet utsagn om at de
frykter mer «byråkratisering» ved innføring av eget mob-
beombud. Etter vår mening er det ikke et godt nok argu-
ment. Ifølge en elevundersøkelse blir 50.000 norske barn
mobbet. Selv om det store flertallet av norske skoler med
sine ansatte gjør en utmerket jobb for et godt miljø, er det
dessverre noen som viser manglende evne til å få slutt på
plagingen. Da kan et ombud være det nødvendige korrek-
tiv for at det enkelte barn skal få den gode skoledagen.

LEDER

KrFs nestleder Dagrun Eriksen vil ha høgere politisk
oppmerksomhet rundt mobbing, og mener et eget
ombud i hvert fylke er løsningen. 

På tide med
mobbeombud

«Tallene fra
Sverige viser at
et slikt ombud
gjør en viktig
jobb.»

Styreleder Kolbjørn
Almlid Helse innkaller
Midt-styret til haste-
møte i morgen etter å
ha fått tilbudet om 500
millioner kroner til
Molde sjukehus fra
Romsdals-regionen. 
– Et initiativ det står
respekt av, sier Almlid.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: For halvannen uke siden
troppet Molde-ordfører Jan Petter
Hammerø og Høyres gruppeleder
Torgeir Dahl opp i Stjørdal hos
Helse Midt. De ville forberede Helse
Midt-ledelsen på et utspill for å bi-
dra til å få finansiert Nye Molde sju-
kehus.

– Vi avventer et utspill fra Molde,
sa styreleder Kolbjørn Almlid etter
møtet.

Fikk tilbudet svart på hvitt.I
går ettermiddag fikk Almlid tilbu-
det skriftlig. Gjennom et spleiselag
stiller Molde kommune, Romsdal
regionråd og GassRor IKS opp med

til sammen 500 millioner kroner
for å få bygget nytt sjukehus i Mol-
de.

– Dette er et interessant utspill.
Det viser hvor viktig det er for
Romsdal-området å bidra til å få fi-
nansiert et nytt sjukehus, sier Alm-
lid til Romsdals Budstikke.
– Hvordan kommer du til å

håndtere dette tilbudet?
– Det må underlegges styrebe-

handling. Jeg mener det er nødven-
dig å innkalle styret til et ekstraor-
dinært møte om dette, fredag for-
middag, sier Almlid.

Lønnsomt rentefritak. Han
legger til at noe av det mest interes-
sante med innspillet fra Romsdal,
er rentefritaket på lånet på 250 mil-
lioner kroner.

– Et rentefritak kan bety betyde-
lige beløp gjennom årene, og må
vurderes, sier styrelederen.

Må få unntak fra regelen.
Almlid viser til at helseforetakene
kun har anledning til selv å ta opp
lån i Norges Bank, ikke i private
banker.

– Dette er regelen, og kan ikke la
seg låse uten at det lages et unntak.
Jeg vil anta at et slikt unntak inne-
bærer at saka må minst til regje-

ringsnivå, antyder han.

Eiendommer for salg. Molde
kommune tilbyr seg å kjøpe eien-
dommene Helse Nordmøre og
Romsdal i dag eier, på Lundavang og
på Hjelset, for 250 millioner kroner.
Pengene tilbys utbetalt før nysjuke-
huset blir påbegynt. 

– Interessant. Gjennom dette ini-
tiativet er helseforetaket sikret et
golv på 250 millioner kroner. Men
et salg av eiendommene må uansett
legges ut på det åpne markedet,  sier
Kolbjørn Almlid.

Helseministeren orientert. I
går ble brevet med tilbudet fra Gass-
Ror, Molde kommune og Romsdal
regionråd oversendt til Helsedepar-
tementet slik at departementet er
orientert om det siste utspillet.

Styret i Helse Midt-Norge skal
møte helseminister Anne-Grete
Strøm-Erichsen tirsdag 25. januar.
Da er det foretaksmøte, som er det
formelle møtet der helseministe-
ren som eier av helseforetakene, gir
instrukser hva hun vil  at helsefore-
takene skal gjøre. Nye Molde sjuke-
hus er ventet å bli ett av temaene i
møtet. 

Tilbudt en halv milliard fra Romsdal: – Initiativet fra Romsdal regionråd, Molde
kommune og GassRor viser hvor viktig sjukehusprosjektet i Molde er for Romsdal-området,
sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt. FOTO: RICHARD NERGAARD

SJUKEHUSSAKA

«Står respekt 
av initiativet»
Almlid om 500-millionerstilbudet
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Romsdal legger en halv milli-
ard kroner på bordet. – Nå må
Helse Midt finne 300 millioner
kroner. Det bør ikke være noe
hokuspokus, sier ordfører Jan
Petter Hammerø.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: I går var det hektiskmøte-
aktivitetiRomsdalregionråd.Etter-
på var ROR-leder Jan Petter Ham-
merø mektig imponert over både
nabokommuneneogGassRorsom
var samstemt: Gjennom GassRor
får Helse Midt-Norge tilbud om
et rentefritt lån på 250 millioner
kroner for å bygge Nye Molde sju-
kehus.

I tillegg til tilbudet om et rente-
fritt lån fra GassRor tilbyr Molde

kommune seg å kjøpe eiendom-
mene der Helse Nordmøre og
Romsdal driver sjukehusene Lun-
davangogHjelset idag.Tilbudeter
på250millionerkroner.

Mangler kun 300 millioner.
–Tilsammenblirdetteenhalvmil-
liard kroner. Legger vi til at Helse
Midt kan komme til å bruke 400
millioner kroner på oppussing av
Lundavang, og heller bruker disse
pengene i etnytt sjukehus, samtat
de 77 millioner kronene som er
brukt til planlegging, kan gå inn
som egenkapital, har vi vist hvor-
dan Helse Midt kan skaffe seg
én milliard kroner til Nye Molde
sjukehus.Dagjenstårbare300mil-
lioner kroner, så har Helse Midt
funnetpengertilsinhalvdelavsju-
kehuset.Oghelseministerenharjo

lovetatnårHelseMidtharpengene,
stiller staten oppmed sinhalvpart
av sjukehuskostnaden, sier Ham-
merø.

Molde-ordførerenleggertil:
–Åomdisponerepåbudsjettene

slikatdet finnes300millionerkro-
ner til Nye Molde sjukehus, bør
ikke være noe hokus pokus for
HelseMidtåklare.
– Regner du med at det er

realistisk at helseministeren
aksepterer å ta imot et rentefritt
lån?

–Vitarhelseministerenpåalvor
i spørsmålet om finansiering av
nytt sjukehus. Vårt bidrag er rene
offentligepenger,ikkenoenprivate
investorerstårbak.

Ren investering. – Hvordan
kanMoldekommuneharådtilåta

opp250millionerkroner i lånforå
kjøpesjukehuseiendommene?

– Dette blir en ren investering.
Låneopptaket vil ikke bli belastet
kommunensdrift,menværeetpro-
sjektregnskap.Detteerakkuratlikt
det vi gjør når det planlegges nye
boligområder.Nårsluttregnskapet
gjøres opp, går vi ut i balanse eller
medenlitenpluss.Dethåper jegvi
kan gjøre med sjukehuseiendom-
mene på Lundavang og Hjelset
også.
– Har dette vært behandlet i

formannskapet?
– Ikke i formannskapet, men

på møte med gruppelederne. Alle
gruppelederne i de politiske parti-
eneiMoldestårbakinitiativetover-
for Helse Midt. Det er enighet om
denne viktige samfunnsinveste-
ringen,sierJanPetterHammerø.

Roser Helse Midt og LO.Ham-
merø,sombådeerordfører iMolde
og leder av Romsdal Regionråd,
skryteravmåtenHelseMidt-Norge
har opptrådt på etter at initiativet
blepresentert.

– Detharværthyggeligåsehvor-
dan administrasjonen og ledelsen
i Helse Midt tok imot oss da vi var
i Stjørdal for halvannenuke siden.
Vi har følt at utspillet vårt er tatt
seriøstimot,sierHammerø.

Hanleggertil:
– Vi har også fått støtte fra LO-

ledelsensentralt.Detsetterviumå-
teligstorprispå.

Hammerø: – Nå mangler vi bare 300 m

– Her er
GassRor IKS satser en kvart

Satset: Ordfører Bernhard Riksfjord i Aukra er også leder i representantskapet i GassRor IKS. Han kom med forslaget om å bruke en kvart milliard gasskroner på nytt

FØLG SAKEN



MOLDE: Partisekretær Raymond Johansen
i Arbeiderpartiet vil ikke kommentere
finansieringsforslaget til nytt sjukehus
iMolde. Sjukehussaka har skapt skarpe
motsetninger innad i partiet. Fra Arbei-
derpartiets informasjonsavdeling får
Romsdals Budstikke opplyst at Johansen
ikke vil kommentere saka på nåværende
tidspunkt.

Vil ikke kommentere

Partisekretær:
Raymond Johansen
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illioner

pengene!
milliard kroner på nytt sjukehus

sjukehus i Molde. FOTO: ERIK BIRKELAND

–Her kan vi bidra
med en kvartmilliard
kroner til nytt
sjukehus iMolde!

AGNAR GJENDEM
agnar.gjendem@r-b.no

AUKRA: Ordfører Bernhard Riks-
fjord kommed ideen og fikk re-
presentantskapet i GassRor IKS
medpååsatsepengerpånytt sju-
kehusiMolde.
–Eirealiseringavnyttsjukehus

er det beste regionale prosjektet
somGassRor IKS kan støtte øko-
nomisk.Ogdetteeri trådmeddet
formålvijobberetter,menerlede-
renirepresentantskapet.

Full støtte. Det var i et møte
med Ror-ordførerne han første
luftetideen,ogstøttenvarunison.
Det ble nokså umiddelbart inn-
kalttilmøterepresentantskapeti
GassRor IKS.
–UtenpengerfraOrmenLange

hadde dette vært umulig. Men
GassRor IKSharbådeviljeogmu-
lighetertilåbrukepengertilåløse
deøkonomiskeutfordringene.Vi
er innstilt på å bruke betydelige
midler, sier Riksfjord, som sam-
menmedMolde-ordfører JanPet-
ter Hammerø er de to som skal
frontesakautad.

17millioner.Detertakketvære
ilandføringenfraOrmenLangeat
regionen har fått økonomiske
muskler som gjør detmulig å bi-
dra iet sliktomfang.Nært17mil-
lioner kroner hvert år er til Gass-
Ror IKS sin disposisjon, det aller
mestefraAukrakommune.
–Mangel på penger er begrun-

nelsen for at det nye sjukehuset i
Molde er skutt langt fram i tid.
Helseministeren med flere har
sattsinepremisser forbyggingav
nyttsjukehus;såsnartHelseMidt-
Norgekanstillemedegenfinansi-
ering, vil staten stillemed sitt bi-
drag.

Har én milliard. HelseMidt-
Norge har fått seg forelagt ei løs-
ning med tre viktige bidrag som
gjør finansieringenavnytt sjuke-
husmulig.

� GassRor IKS bidrar med en
rentefri likviditetsforskottering
tilsvarendeenkvartmilliardkro-
ner fra midlene de disponerer
medbakgrunni ilandføringenav

gassfraOrmenLange.
� Moldekommunetilbyrsegå

kjøpe helseforetakets bygninger
og eiendommer på Lundavang
ogHjelsettilenkvartmilliardkro-
ner. Eiendommenes salgsverdi
ble i2008taksert til208millioner
kroner.Helseforetaketskalfådis-
ponerebygningene i byggeperio-
denfornyttsjukehus.

� Detplanlegges ei rehabilite-
ring på Lundavang og Hjelset.
Molde kommune antyder et
beløppå enhalvmilliard kroner,
utgifter helseforetaket sjøl må
finne finansiering for. Dette er
midler som kan legges inn i nytt
sjukehus.

Liten rest. Det gjenstår da 300
millioner kroner til finansiering
avnyttsjukehus.
– Det er tidligere akseptert at

penger fra GassRor IKS kan be-
nyttes til denne type formål, slik
som ved utbyggingen av Hauke-
bøtunneleneogvedforlengelseav
flyplassen. Også LO sentralt har
gittossstøttepådette,sierlederen
i representantskapet i GassRor
IKS.

� GassRor IKS ble stiftet i 2006
og er et interkommunalt sel-
skap eid av kommunene Au-
kra, Eide, Fræna, Midsund,
Molde og Møre og Romsdal
fylkeskommune. Spareban-
ken Møre er assosiert med-
lem.

� Selskapet ble etablert som
følge av et forpliktende soli-
darisk samarbeid mellom
kommunene om ilandføring
av gass fra Ormen Lange til
Nyhamna.

� Selskapets virkeområde er
begrenset til prosjekt og til-
tak som eierkommunene har
nytte av. Det kan være fysisk
infrastruktur, næringsutvik-
ling, forskning/utdanning
og Nyhamna som framtidig
gassknutepunkt.

� Det er fram til i dag gitt
tilskudd på 33 millioner
kroner, og har i tillegg opp-
arbeid en egenkapital på
20 millioner.

� De har bidratt med 20 mil-
lioner som delfinansiering
av Haukebøtunnelen, fire
millioner til utvidelse av
Molde lufthavn og 3,6 mil-
lioner til Møreaksen.

� Årlige inntekter ligger på
rundt 16–17 millioner
kroner.

GASSROR

Mens styreleder Almlid synes
forslaget til spleiselag er
«interessant», mener stats-
sekretær Robin Martin Kåss at
det ikke forandrer noe.

EIRIK HEEN
eirik.heen@r-b.no

MOLDE: Imorgenblirdetekstraor-
dinært styremøte i Helse Midt-
Norge, for å drøfte dennye finan-
sieringsplanenfornyeMoldesju-
kehus.
Men at GassRor IKS ogMolde

kommunenåervilligtilåstilleen
halv milliard til disposisjon,
gjennom rentefritt «gavelån» og
kjøp av dagens bygningsmasse,
får ikke toppene i Helsedeparte-
mentettilåtaav.

Annenmåte.–Detteforandrer
ikke noe. Ut fra det vi har sett av
dette forslaget er det først og
fremstbare enannenmåteå låne
penger på, sier Kåss til Romsdals
Budstikke.
Han går overhodet ikke med

påatdetteeretspleiselagsomkan
gi byggestart på nytt sjukehus
iMoldealleredeomtoår.
– Her er det snakk om likvidi-

tetsforskudd, slik jeg har forstått

det. Altså lån som skal tilbake-
betales. Helse Midt-Norge har
allerede 5,7 milliarder kroner i
gjeld. De har ikke økonomi til å
byggenoenytt sjukehus iMolde
førtidligsti2018,sierKåss.

Ikke noe nytt.Hankanikkese
at den halve milliarden i spleise-
lagspenger skulle tilsi at spaden
snart kan stikkes i jorda på Ei-
krem.
– Vi har allerede sagt at Helse

Midt-Norge kan låne penger av
Statensåsnartdeharøkonomitil
det. Det er ikke noen nye stør-
relser som blir introdusert her.
Det er allerede velkjent at det er
verdier i eksisterende eiendom-
mer.
– Og uansett hva man velger

kanmanikkehelt laværeåvedli-
keholde det eksistrerende sjuke-
huset i Molde. Det er heller ikke
slikatmanbarekankommemed
penger og bestemme plassering-
en av et nytt sjukehus. Dette er
enprosess sommåfågå singang,
sier Kåss – ikke lenge etter at
departementet blankt avviste
BjørnRuneGjelstensforslagomå
finansiere nytt sjukehus og leie
detuttilHelseMidt-Norge.

– Forandrer
ikke noe

Negativ: Statssekretær Robin Martin Kåss lar seg ikke
imponere over spleiselaget som ble lansert i går.

Ordfører Jan Petter Hammerø.

Følg Moldebadet på facebook og vær med i trekningen av billetter hver uke det er konkurransehelger.                                                              www.moldebadet.no

St         or regionskonkurranse!
I helgene framover inviterer vi badeglade i romsdalskommunene til uhøytidelig konkurranse: 
HVEM ER RASKEST I SPIRALSKLIA I MOLDEBADET? Flere klasser, kommunefinaler den 10. april. Bli med!

Konkurranse-

kommune 22.-23. januar:

AUKRA
-20% til alle fra kommunen

under konkurransehelgen!
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Romsdal Regionråd og
MoldeNæringsforum
er lei av gjentakende
feilinformasjon om
at sjukehusa iMolde
og Kristiansund er
likeverdige. –Molde
sjukehus ermer enn
50 prosent større på
alle områder, sier
daglig leder Britt Flo i
Molde næringsforum.

JAN G. RØE OG ØYVIND BRUNVOLL
jan.g.roe@r-b.no

MOLDE: Romsdal Regionråd og
Molde Næringsforum har derfor
sendt et 11 sidersnotat med fakta
omfagmiljøet iMoldeognyeMol-
de sjukehus til statsminister, hel-
seminister, helse- og omsorgsko-
mitéogenrekkeandresomskalha
befatningmedsjukehussaka.

Misoppfatning. – Det er skapt
enmisoppfatning av at en iMøre
ogRomsdalønskerettfellessjuke-
husforNordmøreogRomdal.Det-
teer feil.Både fylkespartier,Møre-
benken og i alle utredninger og
analyser pekes det på at det skal
være to sjukehus i Nordmøre og
Romsdal, og at Molde bør få nytt
sjukehus. Det er helt unødvendig
mednyeutredningeromdette, og
vi forstår ikke hvorfor statsråden
kanoversealtdetarbeidetsomhar
vært gjennomført, de lovnader
somharværtgittogdevedtaksom
er fattet, sier Britt Flo iMoldeNæ-
ringsforumtilRbnett.

Fortsatt tro på fakta.Detskal
være foretaksmøte 25. januar, og
med dette brevet håper Romsdal
regionrådogMoldenæringsforum
åfåframfaktarundtsjukehusetog

prosessendesisteåra.
–Viharfortsatttropåatfaktabe-

tyr noe i sjukehussaka, sier Britt
Flo.

Molde størst på alt. Inotatet
blirdetvist tilatMoldeharetstort
ogdifferensiertlokalsjukehusina-
sjonal målestokk. De ramser opp
endelnøkkeltall:

� Molde har 1400 ansatte, mens
Kristiansundhar750
� Molde har 1099 årsverk, Kris-
tiansundhar508
� Molde har 57.218 pasientligge-
dager,Kristiansundhar26.550
�Moldehar57.739poliklinikkbe-
søk,Kristiansundhar36.455
�Moldehar139legeheimler,Kris-
tiansundhar57.
�Moldeerdetdemografiskemidt-
punktet i Nordmøre og Romsdal
(AsplanViak2002og2010)
�Sjukehuset iMoldeharhattgod
rekrutteringogframstårsometav
demest solide og stabile fagmiljø-
eneiHelseMidt.
� Molde sjukehus har nærhet til
HøgskoleniMoldeogsamarbeider
tettmedfagmiljøetder.
�Dagenssjukehusbyggerfra1960
ogersammenmedNarvikdetsju-
kehuset som anses som i dårligst
forfatningiNorge.
� Vedlikeholdet har vært bevisst
nedprioritert ipåventeavnyttsju-
kehus.
� Planleggingen avnytt sjukehus
harpågåttsiden1986.

Politiske lovnader. I notatet
blir heleprosessenbeskrevet – år
forår,månedform ned. Detblir
vist till alle konklusjonene som
har vært gjort i analyser og utred-
ninger,og tiltidligerepolitiskelov-
nader.

–Lei feilinformasjon
Sender faktanotat til statsminister og helseminister

Har fått brev: Romsdal Regionråd og Molde Næringsforum skriver brev til helseminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen og statssekretær Robin Martin Kåss. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Regionrådet og Molde næ-
ringsforum stiller flere spørs-
mål knyttet til brevet fra hel-
seminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen 8. desember 2010:
� Hvorfor bryter helseministeren
med løftene fra sin egen regjering
om å bygge nytt sjukehus på Ei-
kremiMolde?
� Ønsker helseministeren å legge
ned lokalsjukehusene i Kristian-
sundogMoldeogerstattedissemed
ett felles sjukehus? Hvor skal i til-
felletdettesjukehusetlokaliseres?
�Hvamenerhelseministerenmed
at alternativet om nytt sjukehus i
Moldeikkeivaretarrekrutteringog
robustefagmiljøer?Ifølgedefaglige
utredningene vil bygging av nytt
sjukehusiMoldeværeitrådmedbe-
hovetforbynæresjukehussomiva-
retardisseviktigedimensjonene.
�Hvorforknytterhelseministeren

en sammenslåing av helseforeta-
kene i Møre og Romsdal til byg-
gingen av nytt sjukehus i Molde?
Vil ikke et slikt spørsmål heller
høreheimeiarbeidetmednasjonal
helseplanogdenasjonaleendring-
ene i styringsstrukturen som Jens
StoltenbergharåpnetforiStorting-
etsspørretimeidesember?
� Hvorfor tillater ikke den økono-
miske situasjonen i Helse Midt-
Norgebyggingenavnyttsjukehusi
Molde, når regjeringens tidligere
budskapharværtathelseregionen
skalholdeorden i økonomien (les:
ikke forverres i forhold til situasjo-
neni2008)?HelseMidt-Norgehad-
dei2008etunderskuddpå3millio-
nerkroner–ogetoverskuddi2009
på 109 millioner – og et forventet
overskuddi2010på400millioner.
� Hvis betingelsen for oppstart er
kontroll i driftsøkonomien, hvor-

for kan andre helseregioner uten
driftsmessig overskudd få lov til å
starte nye byggeprosjekter, jf. nytt
sjukehus i Østfold? Helse Sør-Øst
hadde i 2008 et underskudd på
765,5millioner og i 2009 et under-
skuddpå157,5millioner.
� Er det fornuftig bruk av ressur-
seneatdetgamle sjukehuset iMol-
deskalpusseopp(til500millkr)når
dettesjukehusetuansettskalerstat-
tesmedetnyttsjukehus?Vilenlang
periode med renovering være for-
enligmedønsketomågipasientene
etkvalitativtgodthelsetilbud?Hva
skjermedfagmiljøetiperioden?
� Ivaretar statsråden et kvalitativt
godthelsetilbud, «særligmedhen-
syn på rekruttering og å sikre ro-
buste fagmiljøer», når hun nå ut-
setter fagmiljøet vedMolde sjuke-
hus for usikkerhet knyttet til om
detbliretnyttsjukehus?

– Hvorfor, helseminister Strøm-Erichsen?

LES HELE BREVET

VOLVO SERVICE 2.0. LES MER PÅ WWW.VOLVOCARS.NO

FRI OPPDATERING AV PROGRAMVAREN, FRI VEIHJELP I ETT ÅR OG 24/7/365 
TELEFONSERVICE MED VOLVO SERVICE 2.0

Volvo forbedrer fortløpende programvaren i sine biler. Det betyr at din Volvo kan bli enda litt 
bedre neste gang du tar service hos et autorisert Volvoverksted. Vi oppgraderer bilen din med 
den forbedrede programvaren uten ekstra kostnad når du tar service hos oss. I tillegg får du fri 
veihjelp i ett år og 24/7/365 telefonservice. Vi kaller det Volvo Service 2.0.

* Volvo Service 2.0 gjelder alle Volvomodeller fra 1999 og senere, unntatt S40 og V40 eldre enn 2004, S70 og V70 eldre enn 
2000, og C70 eldre enn 2002 modell.

VI SPANDERER DEN SISTE UTGAVEN NESTE 
GANG DU TAR SERVICE PÅ DIN VOLVO*. BESTILL

SERVICE 2.0
og få en drifts-

sikker BIL!

www.nordvestbil.no




