
 

 

– Vi gjør dette for hele Norge 
 
 

 

STOR INTERESSE: Pål Møst (til venstre) er som de fleste andre i Kristiansund opptatt av rettssaken 
som starter mandag. – Vedtaket om fellessykehus må kjennes ugyldig, sier ordfører Kjell Neergaard. 

 

Det er torsdag formiddag. Hotellstreiken har ført til at et møte på Frøya ble avlyst. Dermed ble det et 
par blanke sider i avtaleboka. Det kan komme godt med. Selv om han kjenner sykehussaken ut og 
inn, skal han bruke helga til en siste gjennomgang. Allerede tirsdag, på dag to i rettssaken, tar han 
plass i vitneboksen for å gi sin begrunnelse for at Kristiansund kommune har gått til et så dramatisk 
skritt som å stevne Helse Midt-Norge for retten. 

Pill råtten 

– Vedtaket om at et fellessykehus skal bygges på Hjelset, har ikke legitimitet. Det som skjedde på 
oppløpet mot styrebehandlinger og foretaksmøte, var rett og slett pill råttent. Det er det jeg vil 
belyse når jeg står i vitneboksen, sier en engasjert Neergaard. 

Litt før klokka halv fire torsdag 4. desember 2014 sto Nordmøre stille. Desemberkonferansen nærmet 
seg slutten. Snart var det julegilde med all verdens godsaker. Så kom meldingen om at 
administrerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal hadde gått av. 

– Jeg hadde hentet Jonas Gahr Støre på flyplassen. Det gikk ikke lenge før han spurte hva jeg trodde 
om sykehussaken. Jeg svarte som sant var, at jeg trodde det var fifty-fifty for Hjelset eller Storbakken. 
Jeg sa også at vi hadde tillit til prosessen som Eidsvik hadde ledet, at vi både var blitt involvert og at vi 
hadde blitt hørt. Derfor var jeg innstilt både å tape og å vinne. Men nå kjenner vi historien. Eidsvik 
ville gått inn for Storbakken. Da ville det med stor sannsynlighet også blitt vedtatt av styret i Helse 
Møre og Romsdal. Hadde Helse Midt-Norge landet på Hjelset, ville Bent Høie fått store problemer 
med å unngå Storbakken. Han hadde jo gått ut og sagt at han ville legge stor vekt på hva det lokale 
helseforetaket kom fram til. 



 

 

Stor kraft 

Neergaard skal være i Steinkjer under hele rettssaken. Det samme vil rådmann Arne Ingebrigtsen. 

– Vi går inn i dette med stor kraft og optimisme. Det første jeg gjorde som ordfører, var å skrive 
denne saken til formannskap og bystyre. Selv om mye har blitt kjent, er jeg spent på om det vil 
komme fram noe nytt. 

De to tidligere toppsjefene Trond Michael Andersen og Astrid Eidsvik i henholdsvis Helse Midt-Norge 
og Helse Møre og Romsdal, er kanskje de han har størst forventninger til at vil komme med ny 
informasjon. 

– Eidsvik er et sentralt vitne. Hun eide prosessen. Og så skulle jeg ønsket statsminister Erna Solberg 
måtte vitne. Det hadde også vært enda bedre om Bent Høie måtte møte i Steinkjer, selv om han også 
nå vil være under ed når han avgir sin forklaring via telefon. 

Grunnlaget 

Neergaard mener sentrale bestemmelser og viktige prinsipper i norsk forvaltningsrett er satt til side i 
denne saken. 

– Det som kanskje er Nordmøres største sak noensinne, ble behandlet uten innstilling. I kommunen 
kan vi ikke bevilge 25.000 kroner til Varmestua en gang uten innstilling. Det var ingen drøftinger 
under styrebehandlingen ut over at den enkelte sa hva de hadde landet på og hvorfor. Ordet cluster-
sykehus som ble avgjørende for utfallet, er ikke nevnt med ett eneste ord i utredningen. Avgjørelsen 
ble fattet av tre selvstendige organ i løpet av bare tre dager. Offshoreberedskap er ikke utredet, sier 
Neergaard når han utfordres på grunnlaget for at kommunen har gått til rettssak.  

Han mener det også er viktig å få belyst for det han karakteriserer som å «rydde plass for Molde-
forkjemperne». 

Ugyldig 

Målet med rettssaken er å få kjent vedtaket ugyldig og at prosessen startes på nytt. 

– Vi er klar over at det er staten som bestemmer hvor sykehusene skal ligge og hva de skal inneholde. 
Men vinner vi i retten, må Høie få store problemer med å over se det. Jeg kan ikke skjønne noe 
annet, sier Neergaard engasjert. 

Det er kommuneadvokat Kjetil W. Mathiesen som har saken for Kristiansund kommune. Neergaard 
er imponert over jobben han har gjort, og har med tilfredshet merket seg at andre advokater, blant 
dem profilerte Steinar Wiik Sørvik er av samme oppfatning. 

– Men i forbindelse med rettssaken rigger vi et apparat rundt Mathiesen. Det vil inkludere både 
andre advokater og medierådgiving, sier Neergaard. 

Plan B og C 

Skulle vedtaket om å bygge på Hjelset bli trumpet gjennom, som ordføreren karakteriserer det, må 
man ha både en Plan B og en Plan C. 



 

 

– Skulle det gå så galt at vi ikke får ny utredning, må så mange funksjoner som mulig være igjen i 
Kristiansund. Særlig viktig vil det være å beholde dagkirurgien. Men selv det vil ikke være nok. Derfor 
arbeider vi med å få etablert et helseinnovasjonssenter. 

Ydmyk 

Han er ydmyk i forhold til det som skal skje de neste to ukene. 

– Det er en stor sak. For ei stund siden deltok jeg på et møte på Stortinget i regi av Senterpartiet. Der 
sa jeg at vi gjør dette for hele Norge. Neste gang kan det være andre kommuner som blir utsatt for 
samme som oss i en svært viktig sak. Å sikre forsvarlig saksbehandling i alle saker, kanskje spesielt en 
så stor sak om dette, er viktig for vårt demokratiske system. Det handler om tillit til vedtak som 
fattes. 

 


