
 

- Nei, det er ikke aktuelt, svarer Senterpartiets førstekandidat i Møre og Romsdal på 
spørsmål om hvordan hun vil forholde seg til et slikt prosjekt når Stortinget skal 
beslutte om fellessykehuset på Hjelset skal få milliardlån i høst. 

- Regjeringen må som et minimum legge fram innholdet i sykehuset. Det vil være 
avgjørende hva vi vedtar. Slik sykehuset er planlagt pr. i dag er det verken fullverdig 
eller forsvarlig, sier Klinge til TK. 

Feil 

Klinge legger samtidig vekt på at saken ikke er behandlet i partiet, og at det derfor er 
vanskelig å svare på hva partigruppen kommer til å stemme når sykehussaken skal 



opp i Stortinget under behandlingen av statsbudsjettet til høsten. Hun mener selv det 
er feil å gå inn for å legge ned to lokalsykehus og å bygge et fellessykehus som ikke 
fyller befolkningens behov for framtiden. 

- Kan du forklare forskjellen på det du sier nå og det du sier til RB i dag, nemlig at du 
ikke vil ta omkamp på fellessykehuset? 

– Dette innebærer ikke at jeg vil motarbeide et nytt sykehusbygg på Hjelset, men at 
det er viktig å ta stilling til om dette nye sykehuset fyller funksjonen som et reelt 
fellessykehus, forklarer hun. 

- Vi må også forholde oss til at det er et flertall for å bygge et nytt sykehus. Molde har 
dessuten ventet på et nytt sykehusbygg i altfor mange år, og vi kan ikke nå be folk 
vente i 10-15 år til. Det må til et nytt sykehus i Molde-området, det må alle forstå og 
forholde seg til. Vi kan ikke hoppe og sprette rundt i denne saken lenger. Jeg ønsker 
ikke å stanse denne prosessen, la det være helt klart. 

Lyskastere mot helseforetaket 

- Så det er bedre at det blir bygd et uforsvarlig sykehus til 4,1 milliarder kroner enn å 
"hoppe og sprette"?  

- Mitt poeng er at alle lyskastere nå må rettes mot helseforetaket og det de holder på 
med. Vi kan ikke legge ned Kristiansund sjukehus så lenge de dimensjonerer 
fellessykehuset med for få sengeplasser, og ikke kan gi klare svar om barnetilbudet. 
Det er helseforetaket som legger opp til trøbbel her. At det er lite fast fisk å forholde 
seg til, gjør det også til en vanskelig sak å uttale seg om, sier Klinge. 

Hun er imidlertid helt enig med sin helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe at det kan 
være et alternativ å beholde flere funksjoner i Kristiansund. 

- Hvis det ikke blir et reelt fellessykehus på Hjelset, kan det være en løsning å bygge 
et nytt sykehus på Hjelset og samtidig bevare Kristiansund sykehus for å ivareta 
totaltilbudet til befolkningen i fylket, sier Klinge. 

 

 

 


