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Hvor er logikken i at ansatte i 
heimetjenesten som bor i 
Vistdal eller Eresfjord, først 
skal kjøre til basen i Eidsvåg 
og så tilbake til bygdene på 
jobb? spør Mellvin Steinsvoll 
(Ap).

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

NESSET: Er det fornuftig bruk av 
tid og ressurser å la ansatte i 
heimetjenesten, som bor i Vistdal 
eller Eresfjord, først kjøre til 
Eidsvåg og deretter bli sendt 
tilbake til indre deler av Nesset på 
oppdrag? Spørsmålet ble reist i 
kommunestyret av Ap-politiker 
Mellvin Steinsvoll.

– Jeg synes dette er en helt 
unødvendig måte å sentralisere 
tjenestene på. Arbeidsdagen går 
mer med til kjøring. Utløser dette 
større behov for personale? ville 
Steinsvoll vite.

Rådmann Liv F. Husby forklarte 
at det er nødvendig ut fra faglige 
grunner å samle alle ansatte i 
heimetjenesten på basen i 
Eidsvåg.

– Vi må arbeide tverrfaglig for 
å kunne gi fullgode tjenester. 
Noen av brukerne har behov for 
én type tjeneste den ene dagen, og 
en annen type tjeneste den neste 
dagen. Da må vi bruke de samla 
ressursene best mulig. Det går tid 
med til kjøring, ja, men det gjør 
det ikke bare i indre deler av 
kommunen, men også for å nå ut 
til Ranvika og Gussiåsen, sa 
rådmannen. Hun avviste at 
ordningen fører til behov for flere 
ansatte i heimetjenesten. 

– Unødig 
kjøring

Spurte: Mellvin Steinsvoll 
(Ap). FOTO: RICHARD NERGAARD Ror-leder Torgeir 

Dahle mener 
Orkidé-kollega 
Ingunn Golmen 
drev feilinforma-
sjon på Stortinget.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

OSLO / MOLDE: Tirsdag denne uka 
var det høring på Stortinget om 
helseforetaksmodellen. En av 
dem som var innkalt var leder 
for rådmanns- og ordførerkolle-
giet på Nordmøre, Orkidé. 

Etter å ha sett videoopptaket 
fra Stortinget der Golmen uttaler 
seg om helseforetaksmodell og 
sjukehusstrid, er reaksjonene fra 
Romsdal  Regionråd sterke:

– Ingunn Golmen stilte opp i 
høringen til helse- og omsorgs-
komiteen på Stortinget for å ha 
synspunkt på helseforetaksmo-
dellen. Når hun i en åpen høring 
hevder at Molde og Kristiansund 
sjukehus har vært like store, 
men at Kristiansund har blitt 
bygget ned og Molde opp, så er 
det direkte feil. Hun feilinfor-
merte Stortinget. Det går ikke an 
å være så historieløs og lemfeldig 
med fakta. Etter mitt syn var 
Orkidé-lederens informasjon til 
Stortinget sterkt kritikkverdig, 
sier leder for Romsdal Regionråd, 
Torgeir Dahl.

Ror har informasjon som viser 
at Molde sjukehus siden 1970 
har hatt omlag dobbelt så stor 
aktivitet som Kristiansund.

– Hvorfor reagerer du så 
sterkt på Golmens uttalelser?

– Det må gå an å ha en prinsi-
piell tilnærming til en sak som 
helseforetaksmodellen, uten å 
blande inn sjukehuskampen 
mellom Nordmøre og Romsdal, 
og uten at man tyr til det som 

oppfattes som at Golmen 
forsøker å konstruere ei historie 
for Nordmøre og Romsdal som 
ikke stemmer med virkelig-
heten, sier Dahl. 

Uakseptabelt. – Opplysninger 
hun ga til Stortinget var feil. 
Slikt er uakseptabelt. Det kan 
ikke være fritt fram for å fram-
sette påstander som ikke er 
faktabasert. Jeg hadde ønsket at 
Ingunn Golmen tok en fakta-
sjekk før hun sa at sjukehusene 
i Molde og Kristiansund er like 
store. Molde er det klart største 
sjukehuset, og har vært det i flere 
tiår, sier Torgeir Dahl.

Molde ned, Kristiansund 
opp. Tall Ror har hentet fra 
Statistisk sentralbyrå, viser at 
Molde sjukehus gjennom flere år 
har hatt nedgang i antall ansatte, 
mens Kristiansund sykehus har 
økt antall ansatte.

– Så det stemmer heller ikke at 
Molde sjukehus er bygget opp, 
mens Kristiansund er bygget 
ned, sier Ror-lederen.

– Feilinformerte på Stortinget
Ror-leder Dahl: – Opplysningene som Orkidé-lederen ga til Stortinget var feil. Slikt er uakseptabelt. 

Vakte reaksjoner: Det har vakt sterke reaksjoner i Romsdal Regionråd at Orkidé-leder Ingunn Golmen i stortingshøring sa at sjukehusa i Molde og Kristiansund i utgangspunktet var like store. 
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Orkidé-lederen har ikke tall 
som viser at Kristiansund og 
Molde sjukehus i utgangs-
punktet var like store, men 
skal nå finne dem fram.  

MARIT HEIENE
marit.heiene@r-b.no

KRISTIANSUND: På stortingshø-
ring tirsdag om helseforetaks-

modellen, sa Orkidé-leder 
Ingunn Golmen dette: 

«I utgangspunktet var Molde 
og Kristiansund like store. 
Over tid har Molde systematisk 
blitt bygd opp, og Kristiansund 
bygd ned, slik at vi nå har en 
fordeling der Kristiansund har 
om lag 600 ansatte og Molde 
om lag 1100.» 

Golmen: – Det jeg sa, var ikke ment som noen fagopplysning

Antall behandlete pasienter 
ved sjukehusa i Molde (M), 
Kristiansund (K) og Ålesund (Å) 
på 1970-tallet: 
n 70: M 9056 K 4962 Å 7050
n 71: M 9338 K 5124 Å 8920
n 75: M 10372 K 5538 Å 13094 
n 79: M 10950 K 4939 Å 11441 

Antall årsverk ved sjukehusa 
(ikke ansatte) inkludert lange 
fravær viser nedgang i Molde, 
oppgang i Kristiansund for disse 
åra:  
n 2008: M 953 K 467 Å 1427 
n 2009: M 791 K 502 Å 1528 

Kilder: Norges offisielle 
statistikker / SSB

SJUKEHUSSTATISTIKK

OSLO: Pensjonistforbundet anklager Fremskrittspartiet for å ha 
brukt pensjonistene i et politisk spill under trygdeoppgjøret.

– Det er snakk om et trygdeoppgjør for nesten 800.000 
alderspensjonister. Da er det usmakelig å bruke dem i et 
politisk spill, sier generalsekretær Harald Olimb Norman til 
Aftenposten. Han reagerer sterkt på et internt notat fra 
Fremskrittspartiet som Aftenposten skrev om i fredagens avis.
I notatet kommer det ifølge avisa fram at Frps strategi i 
trygdeoppgjøret var å tilby mer, selv om de visste de ikke ville 
få det vedtatt, for så å legge skylden på de andre partiene for 
utfallet av oppgjøret. I et innlegg på sin egen blogg skriver 
Norman at det er «avskyelig» å bruke pensjonistene i et 
politisk dobbeltspill på denne måten. NTB

Pensjonistforbundet raser mot Frp

EIDE: Formannskapet har enstemmig vedtatt hva den nye 
årslønna for rådmann og kommunalsjefer skal være.

Med virkning fra 1. januar 2015 får rådmannen en lønnsøk-
ning på 15.000 kr til 850.000 kr. De to kommunalsjefene får 
25.000 kr i økning, som gir ei årslønn på 720.000 kr.

Ordførerens lønn har de siste tre åra vært knyttet til grunn-
beløpet (G) i folketrygda, og er på 8,5 G. Ut fra at grunnbeløpet 
for tida er 88.370 kr, er ordførerlønna per i dag 751.145 kr.

Ny lønn for Eide-ledere
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– Feilinformerte på Stortinget
Ror-leder Dahl: – Opplysningene som Orkidé-lederen ga til Stortinget var feil. Slikt er uakseptabelt. 

 Det har vakt sterke reaksjoner i Romsdal Regionråd at Orkidé-leder Ingunn Golmen i stortingshøring sa at sjukehusa i Molde og Kristiansund i utgangspunktet var like store. 
FOTO: ERIK BIRKELAND / BJØRN BRUNVOLL (MONTASJE)

Golmen: – Det jeg sa, var ikke ment som noen fagopplysning
Glemte «omtrent». – Når var 
Molde og Kristiansund sjukehus 
like store, Golmen? 

– I manuset står «omtrent like 
store», men i farta forsvant 
«omtrent». Jeg hadde ikke 
eksakte tall, for dette skulle ikke 
være noen nøyaktig historikk. 
Høringa dreide seg først og fremst 
om helseforetaksmodellen, sier 
hun. 

– Men på en offentlig høring, 
er det ikke viktig at det du sier 
er korrekt? 

– Jeg skrev dette en sein kveld, 
og det ble kanskje ikke nøyaktig 
nok. Det beklager jeg. Men ut fra 
det jeg har fått presentert tidli-
gere, oppfattet jeg Molde og Kris-
tiansund som ganske like i 
utgangspunktet. Men siden flere 
har ringt om dette, har jeg satt i 

gang noen til å finne ut mer. 
– I 1971 hadde Molde 374 

senger, og Kristiansund 223 – er 
det dette du mener er omtrent 
like stort? 

– Nei, det er en vesentlig 
forskjell. Jeg forstår at dette nå 
gjøres til en sak om at jeg har 
misleda komiteen. Men det var 
altså ikke min hensikt. Poenget 
var å få fram at vi har dårlig erfa-

ring med helseforetaket. Derfor 
ønsker vi å støtte en ny lov med 
mer folkevalgt styring i helsefor-
etaka på alle nivå. Det var det 
høringa handlet om, sier Golmen. 

– Det jeg sa om Molde og Kris-
tiansund, var ment som en 
bakgrunn, og ikke tenkt som 
noen fagopplysning. 

Eide formannskap vedtok 
torsdag enstemmig å si nei 
til en egen prosjektleder 
for sjukehussaka i Orkidé.

ODDBJØRN HARNES

oddbjorn.harnes@r-b.no

EIDE: Dette skjer etter at Orkidé 
17. april vedtok å engasjere en 
egen prosjektleder for å skape 
engasjement for sjukehussaka.

Stoler på helseforetaket.
I vedtaket står det at Eide 
kommune baserer seg på at 
Helseforetaket gir riktig og 
nødvendig informasjon under 
planlegging og byggeperiode 
av nytt sjukehus, og ønsker 
ikke å delta i engasjement av 
egen prosjektleder i Orkidé.

Seks måneder. For Eides del 
var det beregnet at kommunen 
skulle bidra med 6.926 kr for et 
seks måneders engasjement.

Skal koordinere. Prosjektle-
deren skal koordinere, infor-
mere og holde oversikt i saka, 
slik at kommunene sammen 
bidrar til å sikre innbyggerne 
på Nordmøre et best mulig 
helsetilbud, nå og i framtida.

Det nevnes at prosjektleder 
skal koordinere arbeidsgrup-
pene som arbeider med tilbud 
i interimsfasen / hindre funk-
sjonsflytting, i tillegg til 
gruppa som har oppdrag med 
S N R / D M S / p r e h o s p i t a l e 
tjenester. 

Mediestrategi. Ytterligere 
er det planlagt ei gruppe som 
skal arbeide med mediestra-
tegi, ei som vurderer selve 
vedtaket og muligheter for 
omstøting, og ei som vurderer 
næringsmessige tiltak for regi-
onen.

Eide-nei 
til Orkidé-
stilling


