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Det haglet med kritikk fra Stortingets talerstol mot håndteringen av tomtespørsmålet i sykehussaken, blant annet 
fra Martin Kolberg (bak). Men kritikken prellet av helseminister Bent Høie og Høyre. – Ingen har funnet feil som 
gjør saksbehandlingen ugyldig, og meg bekjent har ingen gått rettens vei for å gå få prøvd beslutningen. Det betyr 
at beslutningen om sykehus i Molde står, konkluderte nestleder Michael Tetzschner (H) i kontrollkomiteen. SIDE 2-3

Kritikken prellet av

Eierne og driverne av Thon hotel Vårsøg 
gjør opp gammel gjeld til kommunen. 
SIDE 7

 l NYHETER

Gjør opp for seg

 l NYHETER

Nordmøre sier ja
Som en av fem norske jenter skal Camilla 
Frey være med i VM i Mounted Games.
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Er klar for VM
De �este svarer positivt på spørsmål om 
mottak av �yktninger fra Syria.
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Helse Midt-Norges 
styreleder �kk  
gjennomgå fra Stor-
tingets talerstol.

SYKEHUSSAKEN
ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no 905 48 979

Martin Kolberg uttrykte 
seg svært kritisk til 
styreleder Ola H. 

Strands håndtering av syke-
hussaken.

– Når styreleder i Helse Midt 
meddeler sin oppfatning før 
han har mottatt innstillingen 
fra Helse Møre og Romsdal, er 
dette en uakseptabel praksis, 
klart i strid med lovens be-
stemmelse og intensjon om at 
de forskjellige organene har et 
selvstendig ansvar for å frem-
me sine vedtak på selvstendig 
grunnlag, sa Kolberg, som 
brukte ord som «sterkt bemer-
kelsesverdig» og «kritikkver-
dig» om framgangsmåten.
    Han påpekte et «dokumen-
tert klimaskifte» etter avgange-
ne til Marthe Styve Holte og 
Trond Michael Andersen.

– Som det framkommer i 
innstillingen, ble det også 
holdt «uformelle» styremøter 
og samordningsmøter mellom 
Helse Midt og Helse Møre og 
Romsdal. Det ble ikke ført pro-

tokoll. Intensjonen var å kom-
me fram til enighet. Styrene 
skulle knas sammen, som det 
ble sagt. Etter �ertallets opp-
fatning er dette klart i strid 
med lovens bestemmelse om 
uavhengig saksbehandling. 
Det er tydelig kritikkverdig, sa 
Kolberg.

I sitt innlegg sondret han 
mellom hva som var juridiske 
lovbrudd og hva som ikke var i 
tråd med lovens intensjon.

– Statsråden har gjennom sin 
opptreden og involvering bi-
dratt til å skape så mye uro 
rundt beslutningen om plasse-
ringen, at det dessverre kan 
konstateres av beslutningen 
har liten tillit i Møre og Roms-
dal og dermed svekket legiti-
mitet. Det er beklagelig, og 
burde få statsråden til å tenke 
gjennom sin handlemåte. 
Statsråden bør gjøre en selv-
stendig vurdering av om ved-
taket har legitimitet nok til at 
den videre planleggingen og 
byggingen av et nytt sykehus 
kan gjennomføres på en god 
måte, sa Kolberg.

– Høie brøt loven
At vedtaket i Helse Midt-Norge 
ble godkjent av ministeren 
«med en natt i mellom» mente 
han ikke var et brudd på loven i 
juridisk forstand, men ikke i 
tråd med lovens intensjoner.

– De forskjellige organene 
kan umulig ha opptrådt uav-
hengig av hverandre slik denne 
saksbehandlingen dokumen-
tert framstår, mente Kolberg.

Derimot mente han at Høie 
brøt loven da han beordret 
Trond Michael Andersen av-
satt som toppsjef i Helse Midt-
Norge.

– Statsråden brøt loven på 
dette punktet. Først og fremst 
ved å presse styreleder i Helse 
Midt, Styve Holte, med at hun 
ville bli byttet ut hvis hun ikke 
ga direktør Andersen avskjed. 
Styve Holte bøyde seg ikke og 
gikk av. Andersen forlot sin 
stilling, påpekte Kolberg.

Tok til mormæle
At Astrid Eidsvik ble overstyrt, 
og følte sin jobb nytteløs, men-
te han heller ikke var et lov-
brudd, «fordi loven gir statsrå-
den en suveren rett til å be-
stemme gjennom foretaksmø-
te».

– Men både komiteens �er-
tall og jeg mener at måten Hel-
se Midt har opptrådt på, er i 
strid med loven. I denne sam-
menhengen er Helse Midt 
statsrådens forvaltningsorgan, 
og dermed også statsrådens 
ansvar, påpekte Kolberg.

Kontrollkomiteens leder be-
nyttet avslutningen av sitt inn-
legg til å ta til motmæle mot 
spekulasjoner om at Ap ville 
endre lokaliseringsvedtaket 
hvis de kom til makten.

– Slik fungerer det ikke i Nor-
ge, og det skal vi være glade 
for. Det må i så fall, og jeg gjen-
tar i så fall, være endringer i 
konseptet som springer ut fra 
andre forhold, som for eksem-
pel økonomi, sa Kolberg. 

Helse-styreleder Ola H. Strand �kk krass kritikk fra Kolberg:

– Dette er en uaksept abel praksis

Det ble et friskt replikkordskif-
te etter statsråd Bent Høies 
innlegg tirsdag ettermiddag. 
Friskest var saksordfører Per 
Olav Lundteigen. Etter �ere 
forgjeves forsøk på å få svar på 
om Høie kjente til andre stats-
råder som hadde gjort noe lig-
nende, hevdet Lundteigen at 
det innenfor helseforetaksmo-
dellen eksisterte en ukultur 
hvor alt kunne skje bare det 
ikke kom ut.
     – Vi ser det også i forhold til 
at man skal pynte på sannhe-
ten for at en direktør skal få en 

bedre sluttavtale.
     – Det er en framstilling jeg 
ikke kjenner meg igjen i, svarte 
Høie.
     – Det er dokumentert, både i 
komiteens innstilling og i epos-
ter. Nå opplever vi at statsrå-
den ikke tar avstand fra en slik 
kultur. Er det rart det blir man-
glende tillit? sa Lundteigen.
     Høie påpekte da at Eidsvik 
gikk av etter egen vilje og at 
hun hadde anledning til å legge 
fram sin innstilling.
     – Det var ikke noe press fra 
meg, sa Høie.

Høie: - Ikke press
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Mange med promille
99.000 nordmenn førte fritidsbåt med promille i �or, viser 
en undersøkelse utført for alkovettorganisasjonen AV-OG-
TIL. Selv om de �este vet at promille og båtføring er en dårlig 
kombinasjon, var det ni prosent av fritidsbåtfolket som 
valgte å føre båt med promille i �or. Det høye tallet bekymrer 
både AV-OG-TIL og Sjøfartsdirektoratet. –      Promille gjør 
ikke forskjell på amatør og sjøulk. Alle blir dårligere båtførere 
med promille. Godt sjøvett og godt alkovett henger sammen, 
sier leder av alkovettorganisasjonen, Kari Randen. Sjøfartsdi-
rektoratets statistikk over omkomne fra fritidsbåt de siste 
årene viser at minst hver �erde omkomne har hatt promille 
og at bare 4,7 prosent av dem brukte �yteutstyr. NTB

Frokostblanding-tap
Forbrukerrådet vant ikke fram med sin klage på seks 
frokostblandinger de mener har brutt bransjens 
retningslinjer for markedsføring til barn og unge. 
Forbrukerrådet klaget i mars inn seks frokostblandinger 
til Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) fordi de mente 
den helhetlige utformingen av frokostblandingene 
«kommuniserer direkte til barn på en aggressiv måte» 
med friske farger, smilende �gurer og tegneserier.
     – Vi er sku�et, men ikke overrasket over at vi ikke vant 
fram med klagen, sier Gunstein Inste�ord, fagdirektør 
for produktsikkerhet, mat og handel, til NTB. NTB

Advokat Geir 
Lippestad blir et 
av �ere kjente 
ansikter i 
organisasjonen 
JustUnity, som 
formelt stiftes 
fredag. Organisa-
sjonens mål er å 
forebygge 
radikalisering og 
ekstremisme.NTB 

– Dette er en uaksept abel praksis

TØFF: Martin Kolberg (A) kom med krass kritikk av styreleder Ola H. Strand fra Stortingets talersol.

Ser ikke noe problematisk 
ved Høies saksbehandling 
overhodet.

Nestleder Michael Tetzschner 
(H) i kontrollkomiteen �kk i 
tirsdagens replikkordskifte i 
Stortinget en rekke direkte 
spørsmål som åpnet for å øve 
en viss selvkritikk for 
hvordan statsråden hadde 
håndtert sykehussaken. Alle 
ble avfeid.

– Lovmotivene må veie 
tynge enn hva en professor 
måtte mene, svarte Tetzsch-
ner da Gunvor Eldegard (Ap) 
påpekte at professor Bernt 
mente at statsråden hadde 
brutt loven i avsettelsen av 
Trond Michael Andersen, og 
spurte om dette var en grei 
måte å drive personalpolitikk 
på.

– Det var innenfor styrings-
fullmakten, svarte han da 
Martin Kolberg (Ap) ville vite 
om lynavsettelsen av Ander-
sen var en håndtering av 
styresaker som helseforeta-
kene måtte innrette seg på for 
framtiden.

– Ord som klokt og hen-
siktsmessig er ikke noe 
kontrollkomiteen skal ha 
befatning med, svarte han på 
spørsmål fra Per Olaf Lund-
teigen om han mente det var 
klokt å be styreleder Styve 
Holte bli sittende, samtidig 
som han ba henne kvitte seg 
med Andersen.

– Jeg mener det ikke er det, 
svarte Tetzschner på spørs-
mål fra Abid Q Raja om han 
ikke så noe problematisk med 
saken overhodet.

– Jeg har aldri utstedt noen 
garanti for at demokratiet 
skal fatte beslutninger som 
alltid møtes med entusiasme, 
svarte Tetzchner da Lundtei-
gen konfronterte ham med at 
10.000 gikk i tog i Kristian-
sund i protest mot saksbe-
handlingen.

– Ingen har funnet feil som 
gjør saksbehandlingen 
ugyldig, og meg bekjent har 
ingen gått rettens vei for å gå 
få prøvd beslutningen. Det 
betyr at beslutningen om 
sykehus i Molde står, konklu-
derte han.

Ingen selvkritikk 
fra Høyre

FREDET: Nestleder Michael Tetzschner (H) i kontrollkomiteen 
så ikke noe galt i partikollega Bent Høies håndtering av 
sykehusspørsmålet.

Abid Q Raja kom fra Stortin-
gets talerstol med et kraftfullt 
angrep på de som har påpekt 
lovbrudd i sykehussaken, 
men samtidig ikke slik at det 
skulle få konsekvenser for 
tilliten til statsråden eller 
vedtakets gyldig. 

– Det er mange som prøver 
å late som noe annet, og det 
er politisk feighet, sa Raja.

I replikkordskiftet �kk han 

spørsmål fra Bård Vegar 
Solhjell om hvem det var som 
lot som.

Raja svarte da at han hadde 
registrert slike synspunkter 
lokalt.

– Så det er lokalpolitikere 
du sikter til? spurte Solhjell.

– Jeg har registrert dette i 
lokalpressen blant annet, 
svarte Raja.

Utfall mot lokale krefter


