I et intervju med Sunnmørsposten gir Gahr Støre ingen støtte til Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal
(Ap) sitt utspill om å utsette byggingen i sjukehuset på Hjelset på grunn av den økonomiske
situasjonen i helseforetaket.

– Arbeiderpartiet forutsetter at Helse Midt holder oppe framdrifta. Helse Midt må ta ansvar
for styringa. Men de burde fått bedre økonomi fra Stortinget. Det er helseministerens
ansvar, sier Støre i intervjuet.
Veldig glad
Varaordfører Sidsel Rykhus (Ap) i Molde er svært glad for den udiskutable støtten som
Gahr Støre gir til den vedtatte framdriften i sjukehusprosjektet.

– Jeg blir veldig glad. Det viser at vi har en leder som tar ansvar og holder seg til de
vedtakene som er fattet, sier Rykhus til Romsdals Budstikke.
Splid og uro
30. april gikk ordfører Eva Vinje Aurdal ut og sa at økonomien helseforetaket er så pressa
fordi «dei skal få råd til eit nytt sjukehus i Molde». Om byggingen av sjukehuset sa hun:
«kanskje er det på tide å spørje om dette er det rette tidspunktet».
Rykhus mener Aurdals utspill har skapt splid og mye usikkerhet rundt prosjektet.
– Det har absolutt skapt mye uro, splid og det er ødeleggende for samholdet i fylket. Det er
ikke greit for oss at en så sentral politiker går imot et vedtak som er gjort i fylkesråsmøte til
partiet. Aurdal er ikke bare ordfører i Ålesund, hun er også 3.kandidat på Arbeiderpartiets
fylkestingsliste, og det er beklagelig at en kandidat så høyt på lista har et utspill som går
så imot vedtak som er gjort om sjukehuset og om den framdriftsplanen som er lagt.
Lojale
Rykhus peker på Nordmøre og Romsdal tidligere har vært lojale når Ålesund sjukehus
måtte oppgraderes.
– Vi har vært med på å forskyve sjukehuset før da barneavdelinga i Ålesund trengte
oppgradering. Det støttet vi, og det var helt riktig å gjøre. Men Aurdals utspill om en
utsettelse viser at lojaliteten er ikke like sterk den andre vegen. Det er skuffende.
– Hva betyr det å få støtten fra Gahr Støre?
– Det betyr veldig mye. Jeg er ikke overasket, men det betyr veldig mye for Nordmøre og
Romsdal at Støre er så tydelig i denne saken, sier Sidsel Rykhus.

