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Tidens Krav 
ønsker å 
rette seg 
etter regler 

for god presseskikk slik disse 
beskrives i Vær Varsom-
plakaten. Den som mener seg 
rammet av urettmessig medie- 
omtale, oppfordres til å ta kontakt 
med redaksjonen. Det er også mulig  
å reise klage for Pressens Faglige 
Utvalg: Telefon 22 40 50 44
E-post: pfu@presse.no
Post: Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo
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– I praksis kan du si at vi gir 
bort sykehustomta, ja, sier 
gjemnesrådmannen.

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

Når formannskapet i 
Gjemnes møtes tirsdag 
ettermiddag, får de en 

sak på bordet om kostnader til 
infrastruktur og prosjektering i 
forbindelse med aktuell syke-
hustomt på Astad.
Rådmann Birgit Eliassen inn-
stiller på at Gjemnes kommune 
dekker inntil fem millioner 
kroner av kostnader til råtomt, 
�ytting av skogsbilvei og om-
legging av høyspentledning.
– I praksis så betyr det nok at 
Gjemnes kommune i så fall gir 
tomta gratis til Helse Møre og 

Romsdal, innrømmer Eliassen.
Det er ikke kommunen som 
eier tomta. Den må kjøpes fra 
private eiere.
– Ved siste skjønn tilsier det en 
pris på 32 kroner kvadratmete-
ren for råtomt. Med 120 dekar 
tomt, gir dette ca. 3,84 millio-
ner kroner pluss omkostninger 
for råtomta, sier Eliassen.
Det er Helsebygg Midt-Norge 
som har henvendt seg til Mol-
de, Kristiansund og Gjemnes 
for å avklare kostnadene.
Kostnadene til tomteklargjø-
ring vil bli vurdert av tiltaksha-
veren, men det er klart at det 
vil være minimale kostnader i 
forbindelse med riving av bygg 
på Astad. Astaddalen barneha-
ge blir heller ikke direkte be-
rørt, og heller ingen kulturmin-
ner langs elva i Astaddalen.

Gir fem millioner  
til sykehustomt

BEFARING: Formannskapet i Gjemnes kikket nærmere på Astad-
tomta i januar i �or. Til tirsdagens formannskapsmøte innstiller 
rådmann Birgit Eliassen på at Gjemnes kommune vil dekke inntil fem 
millioner kroner av kostnadene til råtomt, �ytting av skogsbilvei og 
omlegging av høyspentledning.  ARKIVFOTO: JAN ØIVIND JENSEN

Kristiansund vil nulle ut forskjeller i tomtepris mellom Storbakken og Hjelset i Molde

Gir bort sykehustomta
Helseforetaket eier 
allerede tomta på 
Hjelset. Nå får de 
også Storbakken-
tomta gratis, om de 
legger sykehuset dit.

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

De møttes på en benk på 
Storbakken for å under-
tegne dokumentet som 

binder de tre partiene til å gi 
bort tomta gratis, dersom det 
nye felles akuttsykehuset byg-
ges på Storbakken i Kristian-
sund.

Bystyregruppene i Høyre, 
Arbeiderpartiet og Frem-
skrittspartiet forpliktet seg i 
går for å stemme for dette un-
der budsjettbehandlingen.

Ingen forskjell
Ordfører Per Kristian Øyen sier 
at tomteforskjellene med dette 
er nullet ut.

– Helseforetaket eier allerede 
tomta på Hjelset. Når de nå vil 
få tomta på Storbakken veder-
lagsfritt, så er forskjellen i tom-
tekostnader nullet ut.

– Hjelset blir også brukt som 
argument for framdrift og for-
utsigbarhet. Nå er dette argu-
mentet også begravd, sier 
Øyen.

Lagt inn
Ordføreren sier at rådmannen 
allerede har fått beskjed om å 
legge tomtekostnadene inn i 
budsjettet for neste år.

– Beløpet vil vi ikke gå ut 
med o�entlig ennå. Det er en 
avtale vi er blitt enige med 
grunneieren om, sier Øyen. 
Han innrømmer imidlertid at 
kommunen må ut med et bety-
delig beløp. I tillegg til de 160 
målene, er det også opsjon på 
ytterligere tomtekjøp om det 

AVTALE: Bystyregruppene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre er enige om å kjøpe den 160 
mål store sykehustomta på Storbakken, for så å gi den gratis bort til helseforetaket, hvis sykehuset blir lagt 
til Kristiansund. Rita Høgset (Frp), Per Kristian Øyen (AP) og Dag�nn Ripnes (H) er enige.

Nasjonalt foretak 
for sykehusbygging
Landets helseregioner går 
sammen.

Den 10. november opprettes 
Sykehusbygg HF med hoved-
kontor i Trondheim.

– Hovedformålet med Syke-
husbygg er å sikre et nasjo-
nalt kompetansemiljø for sy-
kehusplanlegging og – byg-
ging, sier helse- og omsorgs-
minister Bent Høie.

Til nå er det ved hvert nytt 
sykehusprosjekt brukt store 
ressurser på å bygge opp or-

ganisasjon og kompetanse for 
å gjennomføre nye bygg.

Det nye foretaket skal utvi-
kles gradvis og desentralisert, 
og blir trolig organisert med 
både fagavdelinger og region-
kontorer.

Sykehus-Norge har ansvar 
for en bygningsmasse på nes-
ten fem millioner kvadratme-
ter. Behovet er stort for ny-
bygg og standardheving, og 
samlet investeringsbudsjett 
ligger på om lag ti milliarder 
kroner årlig.
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Kristiansund vil nulle ut forskjeller i tomtepris mellom Storbakken og Hjelset i Molde

Gir bort sykehustomta
skulle bli aktuelt.

Brev til helseforetaket
På benken på Storbakken ble 
brevet til helseforetaket skre-
vet under av de tre bystyre-
gruppene. I brevet garanteres 
det at tomta blir overdratt ved-
erlagsfritt, dersom sykehuset 
lokaliseres til Kristiansund 
kommune.

– Vårt utgangspunkt er pasi-
entens helsetjeneste. Vårt per-
spektiv er at vi bygger et syke-
hus for framtiden. En lokalise-
ring på Storbakken vil sikre at 
langt færre av befolkningen får 
lang reisevei til sykehuset. Lo-
kaliseringen er også den mest 
hensiktsmessige i forhold til 

sykehusene i Ålesund og 
Trondheim, skriver de tre.

– Dette er dessuten en jom-
fruelig tomt. Her blir det ikke 
ekstrakostnader som riving av 
eksisterende bygg, sier Øyen.

– Vi har ønsket å �erne alle 
negative variabler, sier Ripnes, 
og legger til at geogra�, ambu-
lansebåt og nye samferdsel-

sløsninger alle er argumenter 
som gir ham en god magefølel-
se for Storbakken til sjuende og 
sist.

Naturlig samarbeid
Per Kr. Øyen sier det denne 
gang var naturlig med et sam-
arbeid mellom de tre partiene.

– Det har vært disse tre som 
har frontet sykehussaken i 
Kristiansund, sier Øyen.

– Og vi tilhører regjerings-
partiene. Det er også viktig i 
denne sammenhengen, skyter 
Ripnes inn.

– Ved å velge Storbakken, 
kan også helseforetaket selge 
tomta de har på Hjelset, sier 
Øyen.

Helseforetaket 
eier allerede 
tomta på Hjel-

set. Nå får de tomta på 
Storbakken gratis. Det 
nuller ut forskjellen.

!

Vegvesenet varsler heving av Nærum-kontrakt
Vegvesenet har gitt konkursbo-
et til Magne Nærum AS frist til 
17. november med å ta stilling 
til om de ønsker å fullføre pro-
sjektet med gang- og sykkelvei 
på Ålvundeid.

– Vi har sendt varsel om he-
ving av kontrakten til bobesty-
reren, advokat Tina Lundemo i 
Surnadal. Det er her at fristen 
til å tre inn og overta entrepri-
sen er angitt. Det opplyser pro-

sjektleder Per Bjørn Gjelsten.
I Vegvesenet er det i mellom-

tida også satt i gang et arbeid 
for å se på hva man gjør hvis 
konkursboet ikke kan eller vil 
fullføre prosjektet. Det er �ere 
alternativer som vurderes. 

En mulighet kan være å gå til 
de som hadde nest lavest pris i 
anbudskonkurransen tidligere 
i år og forespørre om de er in-
teressert i å overta. Et annet al-

ternativ er helt ny anbudsut-
lysning, noe som vil ta tid.

Det var i juni at Magne 
Nærum AS vant anbudskon-
kurransen om å bygge en 2.500 
meter lang gang- og sykkelvei 
mellom Åram og Leikvoll på 
Ålvundeid. Sju entreprenører 
deltok i anbudskonkurransen.

Nærum var lavest med 23,56 
millioner kroner, mens høyes-
te anbud var på 31,88 millio-

ner. Arbeidet ble igangsatt i au-
gust, og den nye gang- og syk-
kelveien skulle etter planen stå 
ferdig om ett år.

Høyst uventet gikk Magne 
Nærum AS i slutten av oktober 
til skifteretten og begjærte 
oppbud. Stort tap på et pro-
sjekt ble oppgitt som årsak til 
konkursen. Dette gjaldt oppar-
beiding av første del av Ørnvi-
ka boligfelt på Frei. 

PROSJEKTLEDER: Per Bjørn 
Gjelsten. ARKIVFOTO

Miljøpartiet De Grønne på 
Nordmøre inviterte man-
dag kveld til folkemøte om 
hvordan næringslivet skal 
utvikle seg i den grønne 
framtiden.

ALEXANDER LEHMANN
alexander.lehmann@tk.no 982 05 325

Leder for Miljøpartiet De 
Grønne (MDG) og stor-
tingsrepresentant, Ras-

mus Hansson, var på plass for 
å informere om partiets poli-
tikk og utfordringene verden 
møter framover. MDG satser 
stort lokalt til neste kommu-
ne- og fylkestingsvalg, og på 
Nordmøre har partiet nylig 
startet et lokallag, og planleg-
ger å stille med lister i alle 
kommuner til valget neste år.

Hansson la stor vekt på at 
endringene starter lokalt, og 
bruker derfor mye krefter på å 
reise rundt til lokallagene.

– Det er helt avgjørende hva 
som skjer her, ikke hva som 
skjer på Stortinget. Det er 
bare når det kommer politisk 
trøkk lokalt at det skjer noe 
sentralt, sier Hansson.

– Vi er i en situasjon nå hvor 
vi har gjennomgått en ol-
jeepoke som har vært en 
enorm suksess, takket være 
det politiske systemet i Norge 
som har forvaltet ressursene 
på en god måte. I 1965 var det 
få i Norge som kunne noen 

ting om olje. Det prinsippet er 
det viktig å bygge på, og nå 
må vi igjen tenke nytt, sier 
Hansson. 

Også på folkemøtet var He-
lene Frimannslund, som job-
ber for Klimapartnerne Hor-
daland. Et nettverk for det of-
fentlige og private bedrifter i 
Hordaland, som jobber med 
klimavennlige tiltak på alle 
plan.

Ny politikk
Hansson argumenterer med 
at andre politikere på tvers av 
partilinjene har tatt i bruk kli-
maretorikken, men ikke kan 
vise til mye i form av konkre-
te tiltak, og la inn et stikk mot 
neste års budsjett.

– Vi har på en måte tvunget 
klimaspørsmålet inn i den 
norske debatten de siste åre-
ne. I dag mister �ere jobben 
sin i oljebransjen, og det er 
ikke noe å være glad for, men 
det er et tegn på at vi er på vei 
ut av oljealderen mye fortere 
enn mange hadde trodd. Det 
vi trenger er et grunnleggen-
de vedtak som sier at nå snur 
vi retningen, og at vi begyn-
ner å �ytte virkemidlene over 
til utviklingen av nye norske 
næringer. Det er gigantiske 
energiressurser der ute, og 
Norge kommer fortsatt til å 
være et privilegert land etter 
oljealderen, sier Hansson.

– Endringene må 
starte lokalt

MILJØ: Stortingsrepresentant og leder for Miljøpartiet De Grønne, 
Rasmus Hansson. 


