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Borgerlig 
enighet
KrF og Venstre kom til slutt til enighet med 
regjeringspartiene om et justert statsbud-
sjett for 2015. Alle de fire partiene hevder å 
ha fått satt hvert sitt fotavtrykk i budsjettet. 
I KrF og Venstre var det stor irritasjon over 
at regjeringen tok omkamper på punkter 
som ble forhandlet inn i fjor høst. Men slike 
omkamper må støttepartiene regne med å 
møte, skal vi tro statsminister Erna Solberg. 
Det er prisen for ikke å sitte i regjering.

Sett utenfra kan det virke som de fire 
borgerlige partiene har vært mer opptatt av 
å nulle ut hverandres politikk enn å sikre 
blanke seire. Klarest kom dette til uttrykk i 
synet på drivstoffavgiftene, hvor Frem-
skrittspartiet kjempet for lavere avgifter 
mens Venstre har ivret for et grønt skifte 
med høyere avgifter. Resultatet har blitt et 
kompromiss der Venstre kan smile bredt 
over bedret miljøprofil, som blant annet 
munner ut i at elavgiften øker og bære-
posene blir dyrere mens hybridbilene blir 
rimeligere. På den annen side kan Frem-
skrittspartiets strateger puste lettet ut over 
at drivstoffavgiftene ikke blir prisregulert og 
dermed reelt sett blir lavere. KrF kan glede 
seg over at skatteklasse to skal bestå. Den 
sosiale profilen i budsjettet har blitt bedre i 
KrFs øyne, for de rike får mindre kutt i 
formuesskatten enn det regjeringen foreslo. 
Kuttet i barnetillegget for uføre har også fått 
en innretning som KrF kan godta.

På Nordmøre hadde vi håpet på at Venstre 
skulle sørge for penger til riksvei 70. Slik 
gikk det dessverre ikke. Da gikk det bedre 
med Bioforsk økologisk i Tingvoll som får 
noen av de 32 millionene til landbruks-
forsking.

Et dårlig budsjett har takket være KrF og 
Venstre blitt noe bedre. Spørsmålet er om 
KrF og Venstre kunne ha fått bedre uttelling 
ved å ha vært med i regjeringen.

ENIGE: Fredag ble de borgerlige partiene enige 
om neste års budsjett.

MENINGER
redaksjonen@tk.no

På trykk
Si din mening, men fatt deg i 
korthet. Tidens Krav forbehol-
der seg retten til å redigere og 
korte ned leserbrev. 
Anonyme angrep på identi-
fiserbare personer eller 
virksomheter tillates ikke.
E-post: redaksjonen@tk.no
Post: Tidens Krav, Storgata 41, 
Boks 8, 6501 Kristiansund.

tk.no

Sjefredaktør
Tore Dyrnes
Nyhetsredaktør
Bent Botten

Politisk redaktør
Åge A. Olsen
Nettredaktør
Ole Knut Alnæs

Innlegg
ANTON MONGE
Bystyrerepresentant, 
Kristiansund Høyre

Utgangspunktet: Helsefor-
etaksloven trådte i kraft 1. 

januar 2002. Det fylkeskom-
munale ansvaret for spesialist-
helsetjenesten ble overtatt av 
de nydannede statlige helsefor-
etakene. Helsetilbudene og 
institusjonsdriften fortsatte i 
hovedtrekk som i det tidligere 
fylkeskommunale regime 
mens den overordnede 
regionale og lokale styringen av 
de enkelte virksomheter ble 
organisert etter helseforetaks-
loven bestemmelser.

Først litt om utgangspunktet 
for å velge foretaksorganiserin-
gen av sykehusene. Sosial- og 
Helsedepartementet skriver i 
saksframlegget om helsefor-
etaksloven til Stortinget: 
«Siktemålet med denne tilknyt-
ningsformen er å kunne 
gjennomføre de nasjonale 
helsepolitiske målene med 
sterkere bruker/pasientoriente-
ring og større likhet og solidari-
tet i tjenestetilbudet.» (Min 
understrekning)

Lovens formålsbestemmelse 
viser til formålsbestemmel-
sene i pasientrettighetsloven 
og spesialisthelseloven. 
Departementet sier at: « ... 
forslaget til lov innebærer altså 
ikke en endring av de helsepo-
litiske målsettingene som er 
satt for spesialisthelsetjenes-
ten. Å ivareta likhetsverdiene, 
sikre pasientenes stilling og ret-
tigheter i forhold til helse-
tjenesten, sikre tjenestenes 
kvalitet og de andre målene 
som er nedfelt i pasientrettig-
hetsloven og spesialisthelse-
loven, er de regionale helsefor-
etakenes hovedoppdrag.» 

Departementet skriver også i 

proposisjonen at: «Statens 
utøvelse av sitt eierskap til 
sykehusene og de andre delene 
av spesialisthelsetjenesten vil 
styres av de helsepolitiske 
målsettingene som angis i 
formålsbestemmelsen. Statens 
avgjørelser og prioriteringer 
skal fremme disse formålene. 
Det samme gjelder ledelse i 
foretakene. Foretakene skal 
drive sin virksomhet på en 
måte som er egnet til å oppnå 
de gjeldende politiske målset-
tingene. Foretakenes formål er 
å yte likeverdige spesialist-
helse tjenester av høy kvalitet 
til de som trenger det og når de 
trenger det.»

Om organiseringen av det 
tidligere helseforetak, Helse 
Nordmøre og Romsdal HF; Det 
har vært arbeidet, mer eller 
mindre kontinuerlig, med den 
framtidige organisering av 

sykehustilbudet i Helse 
Nordmøre og Romsdal HF 
siden starten av foretaket 1. 
januar 2002.

De mange saksutredninger 
fra den administrative ledelsen 
og etterfølgende vedtak i 
foretakets styre har ikke 
ivaretatt Nordmøres behov for 
utvikling av Kristiansund 
Sykehus i samsvar med de 
sentrale målsettingene for 
spesialisthelsetjenesten. Det 
synes å være rimelig klart at 
oppbygging av Nye Molde 
sykehus både bygningsmessig 
og funksjonelt og funksjonell 
nedbygging av Kristiansund 
Sykehus var en synlig og til 
tider en usynlig rød tråd 
gjennom de årene som Helse 
Nordmøre og Romsdal HF var i 
drift.

Utviklingen førte til at 
personalet ved Kristiansund 
Sykehus i disse årene var i 
kontinuerlig forsvarsposisjon 
og med usikkerhet om framti-
den. Frustrasjonen var kom-
met så langt at de tillitsvalgte 
ved sykehuset fremmet 
mistillitsforslag mot daværen-
de administrative ledelse av 
Helse Nordmøre og Romsdal 
HF og karakteriserte deler av 
styrets vedtak om ny funk-
sjonsfordeling mellom Molde 
Sykehus og Kristiansund 
Sykehus som medisinsk 
uforsvarlig.

Det er betegnende for alvoret 
i situasjonen at statsminister 
Stoltenberg selv i 2005 måtte 
gripe inn og deretter helse-
ministrene Brustad og Strøm 
Eriksen i 2010 for å instruere 
styret i Helse Nordmøre og 
Romsdal om funksjonsforde-
lingen mellom sykehusene i 
Kristiansund og Molde.

Nåværende organisering: 
Strøm Eriksens inngripen 
resulterte til slutt i at Helse 
Nordmøre og Romsdal gikk 
over i historien og en felles 
sykehusadministrasjon for hele 
Møre og Romsdal ble etablert. 
Med på lasset fulgte oppgaven 
med å etablere et felles sykehus 
for Nordmøre og Romsdal. 
Etter mange år med nedpriori-
tering og nedbygging av 
Kristiansund Sykehus under 
moldeorienterte administra-
tive ledere og styrer har vi nå 
fått en organisatorisk ramme, 
styre og administrativ ledelse 
for sykehusdriften som så langt 
inngir tillit, og som vi antar på 
en upartisk måte til beste for 
pasientene I vårt fylke lander 
saken om lokaliseringen av 
fellessykehuset for Nordmøre 
og Romsdal.

Lokaliseringen av fellessyke-
huset for Nordmøre og 
Romsdal er en særdeles viktig 
sak for den framtidige livskva-
liteten til befolkningen på 
Nordmøre og i Romsdal, samt 
3.000 personer som har sitt 
arbeid på sokkelen i Norske-
havet. Sykehusene er viktige 
tjenesteytere i lokalsamfunnet 
og ivaretar en viktig del av 
velferdsstatens verdigrunnlag. 

Storbakken eller Hjelset?

Sykehusene er 
viktige tjenesteytere 
i lokalsamfunnet og 
ivaretar en viktig del av 
velferdsstatens verdi-
grunnlag.
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Jeg føler meg maktesløs når jeg leser om de 
nybakte foreldrene som ikke visste hvordan de 
skulle få barnet til å slutte å gråte. Om den 
ansatte som trodde noe var galt, men som var 
redd for å ta feil, eller usikker på framgangs-
måten. Vi voksne må leve med «jeg burde 
visst», «jeg burde gjort noe». Kan vi gjøre mer, 
du og jeg?

Jeg tror en løsning er å se vordende foreldrene 
som føler angst og usikkerhet i forhold til sitt 
ufødte barn. Ved å gi tidlig hjelp til disse 

foreldrene kan vi forebygge mye. Helsestasjo-
nene blir viktige i dette arbeidet, og deres 
ansvar for arbeid mot vold mot barn tydelig-
gjøres i regjeringens nye tiltaksplan «En god 
barndom varer livet ut». Samtidig styrkes 
kapasiteten på helsestasjonene, og vi prøver ut 
programmet «Nurse family partnership», som 
gir førstegangsforeldre som trenger det 
systematisk og langvarig oppfølging allerede 
fra tidlig i svangerskapet. Tilskuddsordningen 
til foreldreveiledning som ble opprettet i 2014 
blir videreført og utvidet. Samtidig ser jeg og 

FrP behovet for å forenkle og klargjøre dagens 
bestemmelser om meldeplikten til barne-
vernet. Blant annet hører jeg barnehageansatte 
som er i tvil om når meldeplikten trumfer 
taushetsplikten, og mange er redde for å ta feil. 
Nå gjennomgås reglene slik at dette blir klarere.

Regjeringen lanserte onsdag 20. november 
43 tiltak for å bekjempe vold og mishandling av 
barn og unge, hvorav to er nevnt her. Men vi 
voksne må også vise mer mot, se mer, høre mer 
og handle mer. Vi må våkne!

Sover vi?

Replikk
MORTEN 
STORDALEN 
Stortings- 
representant, Frp

 ● SMS

Tullskatt
– Ja, da blir det innført en ny 
tullskatt, denne gang på 
plastposer. Da har vel kjøp-
mennene egentlig plikt til å 
tilby de handlende gratis 
papirposer skulle jeg tro?

Farmen
– Det var nylig ett fakkeltog 
mot mobbing i Oslo. Det neste 
som trengs av dette slaget er 
fakkeltog mot tv-programmet 
Farmen og liknende program. 
Dette er jo opplæring i 
baksnakking og mobbing av 
voksne folk.
 
Ylvis
– Artig harselering over 
kjendis-skiltet av Sverre 
Gunnar Haga i lørdagens TK. 
Den tok hele greia på kornet. 
Takk.

Sjokk
– Var på en skole på grunn av 
et møte her i byen. Jeg tittet i 
taket. Hele taket var dekket 
med sopp? Hver dag sitter 
ungene i et rom fullt med 
mugg og sopp. Hva er galt 
med kommunen som er 
ansvarlig? Lurer på å ta ut mitt 
barn fra skolen til dette med 
soppen er utbedret.  Odd

Bruk blinklys
– Nå er jeg skikkelig lei! I dag 
måtte jeg bråbremse to ganger 
fordi folk i bil plutselig 
bremser og svinger uten å 
bruke blinklys! Er det mulig? 
Blinklys er IKKE ekstrautstyr 
men et påbudt varsel for 
andre i trafikken om hvor du 
skal – bruk det, vær så snill.   
 Mi@
Våpenforbud
– Tenk om vi kunne ha skapt 
et internasjonalt forbud mot 
all våpenproduksjon og med 
videre stans i all krigføring. 
Måtte vel noen veldrevne 
lensmenn til å opprettholde 
dette?  Bjørnen

Søppel
– Jeg har i 2014 brukt en del av 
min fritid til å plukke søppel 
rundt om i byen. Med jevne 

mellomrom kommer jeg over 
hageavfall som er kastet i 
naturen med plastsekker på. 
For det første så er levering av 
hageavfall på Hagelin gratis, 
men hvis en ikke har til 
hensikt å levere dette på 
Hagelin så tøm ut innholdet 
og ta med sekkene hjem. 
Innholdet brytes etter hvert 
ned, men det gjør ikke 
plasten. Min oppfordring til 
byens befolkning er; kast ikke 
plast i naturen eller på gata.
 Ingvar Sæther, frivillig

Molde og sykehus
– Ser at Molde vinner cupfina-
len. Gratulerer. Leser samti-
dig i riksavisene at «Røkke og 
Gjelsten og I» har brukt 
nærmere en milliard på 
klubben. Da får vi håpe at 
Kristiansund blir tildelt det 
nye sykehuset! Er ikke 
romsdalingene fornøyd blar 
vel RGI gjerne opp en ny 
milliard til et «privatsykehus» 
i Molde. Rasmus M. Dyrlie

Skolevei
– På Gomalandet ønsker vi oss 
merkede overgangsfelt slik at 
våre barn kommer trygt på 
skolen. I Grautby'n er ikke ett 
eneste overgangsfelt merket. 
Sendte av gårde den håpefulle 
seksåringen min i dag tidlig 
med streng beskjed om å kun 
krysse gaten der det er hvite 
merker i bakken. Hæ? 
Hvordan skal jeg komme fram 
da mamma – de er jo ikke der? 
Her trengs det en liten 
egeninnsats Kristiansund 
kommune. Dette er framtida!

 ● LESERBREV

Knuseverket 
på Husøya
PER MEKVIK
Driftsleder

Viser til reportasje vedrø-
rende knuseverksdriften 

på Husøya der overskriften 
var at Husøya skal legges ned. 

Ut ifra overskriften får 
leserne det inntrykket at 
Husøya skal legges ned. Dette 
medfører selvsagt ikke 
riktighet.

Det riktige er at knuse-
verksdriften står i fare for å bli 
lagt ned da kundegrunnlaget 
og lønnsomheten er blitt for 
dårlig pga. lekkasje til andre 
aktører i samme bransje.

Andre virksomheter på 
Husøya som bla Franzefoss, 
Veidekke, Vartdal, Norsk 
Gjenvinning drives i beste vel-
gående og skal ikke legges 
ned.

DELTA I 
DEBATTEN

71 57 00 00
redaksjonen@tk.no
Send TKDEBATT  
<din melding> til 2005 
(En krone per melding)

Storbakken eller Hjelset?

Det er på mange måter vel-
ferdsstatens utvikling som står 
på spill for store befolknings-
grupper i vår region.

Jeg tillater meg derfor å sette 
opp følgende kontrollspørsmål 
for styrene i Helse Møre og 
Romsdal HF og Helse Midt – 
Norge RHF, vedrørende 
konsekvensene av styrenes 
lokaliseringsvedtak for det 
framtidige fellessykehuset for 
Nordmøre og Romsdal. 
Gir styrets vedtak pasientene 
på Nordmøre:

-
tering i tjenestetilbudet?

tjenestetilbudet?
-

listhelsetjenester til alle som 
trenger det og når de trenger 
det uavhengig av alder, kjønn, 
bosted, og etnisk bakgrunn?

god kvalitet?

helsetjenesten?

Bidrar styrets vedtak til:

kvalitet? 

mulig?

tilpasset pasientenes behov?

tilgjengelig for pasientene? 

Spørsmålsstillingene jeg har 
stilt ovenfor er ikke tatt ut av 
luften, men er et sammendrag 
av formålsformuleringen i de 
nevnte lover som er grunnlaget 
for organiseringen og driften av 
Helse Møre og Romsdal HF. 
Helseforetaksloven, Pasientret-
tighetsloven og Spesialisthelse-
tjenesteloven formulerer til 
sammen de sentrale målsettin-
gene for spesialisthelsetjenes-
ten som igjen er en viktig del av 
velferdsstatens verdigrunnlag. 
Spørsmålsstillingene bør derfor 
føre til nøye ettertanke for 
styrene i helseforetaket og 

staten som eier og formålsgi-
ver.

Konklusjon: Nordmøre er 
også en del av foretakets 
ansvarsområde. Befolkningen 
på Nordmøre har også krav på 
– «gode og likeverdige spesia-
listhelsetjenester til alle som 
trenger det, og når de trenger 
det, uavhengig av alder, kjønn, 
bosted, og etnisk bakgrunn».

Ja, sitatet er hentet fra 
helseforetakslovens formåls-
bestemmelse for helseforeta-
kene. 
    Med formålsbestemmelsene i 
de nevnte lover i bunnen og 
understøttet av de konklusjo-
ner som må følge av de omfat-
tende prosjektutredningene 
som er utført, må helseforeta-
kets administrasjon og styrene 
i Helse Møre og Romsdal HF og 
Helse Midt- Norge RHF og 
Helseministeren konkludere 
med at fellessykehuset bygges 
på Storbakken.

STORBAKKEN: Svaret er Storbakken, slår bystyrerepresentant Anton Monge i Høyre fast i dette 
innlegget. ILLUSTRASJON


