


De har et langt politisk liv bak seg med sykehuskamp, og lengre skal det bli, forteller de 
nå uavhengige Kristiansund-politikerne Roy Olav Holten og Geir Nordli.


– Roy Olav har sagt det fra første dag: Fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er og 
blir et luftslott. Nå kan du bare slå fast, sier Nordli og laster ballen over til sin politiske 
partner:


– Hva var det jeg sa, trenger ikke være noe trollmann for å forutse dette som nå skjer 
repliserer Holten.


Bystyrerepresentantene er fulle av inspirasjon etter søndagens protestaksjon. Nå tar de 
grep for å få bystyret og kommunen på banen.




Verne om det vi har 

– Ikke minst etter de tindrende klare politiske signalene i appellene. Den ene etter den 
andre står nå fram og sier det jeg og flere har påpekt de siste sju årene. Alle 
forutsetninger vi hadde til SNR, med felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal og 
DMS, er brutt. Vi må verne om og kjempe for det vi har. Kristiansund sykehus som lokalt 
akuttsykehus med barn- og fødeavdeling, sier Holten.


Konklusjonene i rapportene til helseforetaket er entydige, påpeker de politiske 
parhestene. Det kuttes dramatisk i areal og innhold.


– SNR vil aldri bli minst like bra som det de to lokalsykehusene for Molde og Kristiansund 
leverer av helsetjenester til innbyggerne i dag. I realiteten snakker vi om total økonomisk 
kollaps. Hele greia er en gavepakke til Sunnmøre, som nå beholder Volda som 
akuttsykehus, og ikke minst Trøndelag, som viderefører akutt og føde i både Levanger og 
Namsos, sier Nordli, som sammen med Holten tar sykehussaken til bystyret tirsdag 29. 
januar.


– Det er nå eller aldri! Vi må ut av denne galskapen! Vi krever handling. Kommunen må si 
nei til fellessykehuset først som sist, sier Nordli.


– Vi så ordføreren med gul vest marsjere i protesttoget søndag og regner med han fikk 
med seg budskapet.


– I verste fall kan vi stå igjen med to tomme avdelinger den 1. august. Føde og intensiv, 
sier Nordli, med henvisning til de pågående innsparinger i helseforetaket, der et av 
forslagene går ut på å slå sammen fødetilbudet i Molde og Kristiansund.


– Det er satt ned ei prosjektgruppe med ordføreren som politisk leder for DMS 
Kristiansund. Da spør vi bare: Hva har man tenkt å fylle de tomme lokalene til 
fødeavdelingen med? Hvor er det nye og spennende som vi er blitt fortalt man skal fylle 
DMS-et med?, spør Nordli.


Må slutte å være naive 

– Nå må man fra kommunens side slutte å være naive og tro på dette eventyret. Vi krever 
handling. Kommunen må si nei til fellessykehuset, sier Holten.


Videre er min erfaring sier Holten, at for å kunne drifte forsvarlig et bygg konstruert for 
spesialisthelsetjenester så må man ha stor kapasitet for endringer og tilpasninger både 
arealmessig og teknisk inne i selve bygningskroppen.


– Det nye fellessykehuset på Hjelset er etter min mening kraftig skadeskutt i forhold til 
tekniske areal og teknisk infrastruktur slik at det umuliggjør en påkrevd sikker og effektiv 
framtidig drift. Når det nå er snakk om ytterligere reduksjon av ca. 4.000 kvadrat så må 
noen bjeller ringe for alle og enhver.


– For innbyggernes skyld: Dette må ut i klartekst fra offisielt hold, sier Nordli.




Fram mot bystyremøtet vi de jobbe for å samle bredest mulig støtte for initiativet, både fra 
opposisjon og posisjon, understreker Holten.


Her er hele interpellasjonen fra Geir Nordli og Roy Olav Holten, oversendt skriftlig til 
bysekretæren:


Rust opp eksisterende bygg 

– Forutsetningene for nytt fylkessykehus for Nordmøre og Romsdal, plassert på Hjelset og 
DMS etablert i Kristiansund er brutt, og er langt unna det forsvarlige! 

– Aksjoner viser folkets tale, helseforetakets manglende evne angående økonomi til 
bygging og drift med pasienten i fokus er fullstendig fraværende. Når økonomi legger 
føringer for tilbud til pasienten og ikke omvendt har vi en plikt til å gjøre noen kraftige grep. 

– En anbefaler at et tverrpolitisk miljø i Kristiansund hvor alle partier er representert nå klart 
går mot tidligere vedtak om bygging av nytt fellessykehus på Hjelset og etablering av DMS 
i Kristiansund, vi samlet nå krever dette vedtak omgjort. 

– Som folkevalgte, folkets tjenere har vi et særlig ansvar for å ta en kursendring når man 
ser at det som er besluttet går fullstendig galt, og i hvert fall når man ser det dette i 
forkant, kan forhindre før alvorlige hendelser inntreffer. Helsetilbudet til våre innbyggere 
skal ikke settes på prøve bare for at personer med makt, satt i system prøver frarøve folket 
viktige helsetjenester! 
– Den sum som nå er brukt, og planlegges brukt i forbindelse med prosjekteringen SNR, 
er så store summer at en hadde kommet, og kommer langt med oppussing av dagens 
akuttsykehus både i Kristiansund og Molde. 

Forslag til nytt vedtak: 

– Kristiansund bystyre krever at Kristiansund sykehus består som akuttsykehus og 
påkostes i Hermann Døhlens vei med barn- og fødeavdeling, det såkalte 0 – alternativet 
hvor også Molde sykehus på Lundavang ytterligere settes i stand utover de mange 100 
millioner NOK som er brukt de siste år. 

Les også: – Vi kan ikke se at forutsetningene for våre vedtak om fellessykehuset er 
ivaretatt, og vi kan ikke se hvilken motivasjon vi har for å være lojale til dette vedtaket


Når Kristiansund Ap også fremmer et liknende forslag til vedtak ligger det an til et flertall 
for et historisk vedtak i bystyret tirsdag 29. januar, påpeker Holten.

– Kjempebra. Tverrpolitisk enighet er det beste og må til for å stoppe galskapen.
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