
Ordførere, politikere og rådmenn på Nordmøre er fredag samlet til regionrådsmøte i 
Orkidé i Surnadal. Saken om reduksjon i spesialhelsetjenesten på Nordmøre, med 
sammenslåing av fødetilbudet i Kristiansund og Molde lagt til sykehuset i Molde, og 
nedleggelse av Aure rehabiliteringssenter, var dagens viktigste tema: Hvordan skal 
kampen mot Helse Møre og Romsdal tas videre, og hvilke krav må innfrisˋ før 
kommunene gjenopptar samarbeidet og samhandlingen med helseforetaket.


Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund og leder av regionrådet, mener det er krevende å 
diskutere den videre strategi med mediene til stede, men var likevel klar på hva han mener 
om strategien de kommende ukene fram mot 12. juni når det er nytt styremøte i Helse 
Møre og Romsdal.



– Det har vært en enorm medieoppmerksomhet rundt saken, spesielt med 
Bunadsgeriljaen. Dette startet med regionrådets reaksjon der vi på Nordmøre sa at «Nok 
Er Nok». Uten den reaksjonen ville ikke saken fått den oppmerksomhet og engasjement 
som den har fått. Det har blitt en nasjonal sak. Foretaket har forsøkt å komme i dialog med 
oss, men vi har prioritert andre ting. Det ser ut til at de tar tiden til hjelp, men for oss er det 
å holde det politiske trykket oppe. Gir vi etter, ja da ... Jeg har ikke tenkt å fire på dette, 
sier Neergaard.

Gjenstår å se

– Hva tror du blir vedtaket 12. juni?

– Jeg vet ikke, de sier at de skal se alle innsparinger i sammenheng, men hva de rekker 
fram til da, det gjenstår å se, sier Neergaard.

Ingunn Golmen (Aure) er enig med Neergaard.

– Den nasjonale oppmerksomheten gir oss et fantastisk utgangspunkt. Derfor er det viktig 
å holde trykket og ikke miste fokuset. De tror sikkert at dette skal roe seg, så kan de sette 
inn støtet igjen. Men vi gir oss ikke, vi skal ha fødetilbud i Kristiansund og et likeverdig 
rehabiliteringstilbud på Nordmøre. Men på en eller annen måte må vi komme oss videre, 
uten at vi gir oss. Vi må ha et forhandlingsutvalg som forteller at vi skal ha de to tilbudene 
på Nordmøre. Nordmøre har aldri framstått mer samlet enn nå, det må vi klare å holde på, 
sier Golmen.

Lilly Gunn Nyheim (Surnadal) mener det er viktig å holde fokus på det saken handler om.

– Dette er tilbud også surnadalingene bruker. Nå har vi fått nasjonal oppmerksomhet. Da 
er det en fare for utvanning av saken vår, der det blir en kamp for å beholde alle tilbud i 
hele landet. For oss må vi ha fokus på det som gjelder Nordmøre. Det at alle kommunene 
sa opp samhandlingsavtalene, det gjorde susen. Det har blitt et samhold og trykk på saken 
som jeg ikke har sett før. 12. juni kommer alt opp, da må vi stå samlet. Jeg håper alle 
møter opp der og at vi står på kravene våre, sier Nyheim.

Genistrek

Roald Røsand (Averøy) hyller Bunadsgeriljaen som en genistrek.

– Det er litt usikkerhet om det å holde trykket oppe. Det er ikke nok at vi politikere gjør det. 
Det blir viktig å få med folket. Bunadsgeriljaen er en genistrek, men vi må gi trygghet til 
innbyggerne våre om at de ikke mister tjenestene, sier Røsand.

Roger Osen (Smøla) etterlyser en plan B.

– Det er viktig at vi ikke ødelegger den kraften Bunadsgeriljaen har. Har vi kommunene en 
plan B; dersom det blir slik helseforetaket foreslår? Da blir kommunene en viktig brikke, er 
vi ansvarlige for våre innbyggere uten å ta hensyn til dette? Skal vi stå knallhardt på 
kravene, eller skal vi inngå dialog med helseforetaket.?, spør Osen.

Hanne Berit Brekken (Aure) kom fra et nylig møte med Helse Møre og Romsdal.



– Vi hadde møte i går, torsdag, der Aure kommune sier at vi kan gå inn på eiersiden 
dersom det er eneste alternativ. Vi får ikke svar i møtene, de viser bare til rapportene som 
sier at dette er faglig forsvarlig. De påstår at det er overskudd av rehabiliteringsplasser i 
fylket, selv om det kjøpes plasser for 90 millioner kroner i året. Vi opplever at ingen av våre 
faglige argumenter holder, men de føler på det faktum at alle kommunene har sagt opp 
avtalene og at dette har satt sine spor. Det at Nordmøre blir skadelidende og taperen, og 
det folkeopprøret vi ser, er noe helseforetaket tar innover seg. Det er dette vi må kjøre på, 
sier Brekken.

Rådmannen beklaget

Arne Ingebrigtsen (rådmann i Kristiansund) viste til utspillet rett før påske, der bare fem av 
ti nordmørskommuner (inkludert Rindal) signerte et klagebrev til helseforetaket.

– Jeg beklager at det ikke ble mulig for alle ordførerne å henge seg på uttalen vi kom med 
i påsken, og at det var bare fem som skrev under. Det var uheldig, sier Ingebrigtsen.

Han mener det er nå er viktig at kommuner og helsebyråkratene blir enige om hva ord og 
begrep betyr.

– Vi må bli enige om med helseforetaket om hva vi legger i begrepene, hva mener vi med 
«tillit»? Vi må ha noen samtaler på ledernivå for å avklare dette, sier Ingebrigtsen.

Milly Bente Nørsett vil at ordførerne som ikke signerte klagebrevet, får gjøre det nå, slik at 
Nordmøre står samlet. Nyheim fra Surnadal er enig, men vil lese oppropet før hun 
signerer.

Dialog

Knut Sjømeling (Gjemnes) mener dialog er viktig.

– Vi var først til å si opp avtalene. Det var en klar forventning om dialog i oppsigelsestiden, 
blant annet om rusomsorg. Det er dialog som fører fram til slutt. Aure er i gang med plan 
B, det kritiserer jeg dem ikke for, vi hadde helt sikkert gjort det samme selv. Vi kan ikke 
stille oss utenfor, vi må forhandle, sier Sjømelling.

Brekken forklarte rollen til Aure kommune.

– Det private initiativet er privat, og har ikke noe med kommunen å gjøre. Det er fordi 
kommunen kan komme inn på eiersiden av bygget, at Aure er på banen. Det er vår eneste 
rolle. Det er 27 av de ansatte som arbeider ved Aure rehabiliteringssenter som står bak det 
private initiativet. Om vi skulle svart at nei; vi er ikke interessert i å være med, så ville det 
ha vært å kutte armen av dem, sier Brekken.

Dato = innflyttingsdato

Neergaard gjentok sitt klare budskap.

– Fram til 12. juni må vi holde trykket oppe. Etter dette er det vanskelig å vite hvilken 
strategi vi skal velge, det avhenger av vedtaket og det vet vi ikke noe om. Men fram til 12. 
juni synes jeg strategien er å holde det politiske trykket, stå samlet og stå på kravene. Det 
er det som er det viktige, sier Neergaard.



Roger Osen er klar på hva han mener om dato for sammenslåing av fødetilbudet i Molde 
og Kristiansund.

– Det hjelper oss ikke med en annen dato, for eksempel om to år, da står vi der med 
samme problemet. Dato for sammenslåing må være innflyttingsdato for det nye 
fellessykehuset, sier Osen.


