
Han svarer på autopilot. Uten hensyn og viten om økonomien. Amatør. Det kan du sitere 
meg på, sier Arne Grødahl, valgkampleder og nestleder for Kristiansund Arbeiderparti.


Tirsdagens sykehusintervju med partileder Jonas Gahr Støre i Sunnmørsposten gjorde at 
begeret rant over for Grødahl. Støre støtter at planene for SNR skal gå videre som 
planlagt og uttaler i intervjuet: – Arbeiderpartiet forutsetter at Helse Midt holder oppe 
framdrifta.

Grødahl reagerte med en e-post av ramsalt kritikk, som har kommet Tidens Krav i hende. 
Han hudfletter Støre for å skyte ned den intense jobbing Kristiansund Arbeiderparti har 
gjort over tid for igjen komme på offensiven. Han skriver blant annet:

– Dette bidraget sikrer ingen ordfører i Kristiansund videre. Tvert om. Hele valget kommer 
igjen i spill.

https://www.smp.no/nyheter/2019/05/28/Eva-og-Jonas-om-bompenger-sjukehus-og-kommunereform-19136010.ece


Grødahl opplever Støres uttalelser på følgende vis: – At partilederen i Arbeiderpartiet 
velger å reise til Møre og Romsdal og uttale seg om sykehus i samme periode som vi har 
kickoff for valgkamp, er direkte ødeleggende. Og slikt sett kan jeg ikke akseptere dette.

Grødahl vil ha seg frabedt noe drahjelp fra partilederen i kommunevalget : – Besøk fra 
partiet sentralt til Kristiansund er uaktuelt denne valgkampen. Da det utvilsomt vil sette 
valgresultatet i spill. At det faktisk er slik, gjør meg fortvilet.

Nederst i saken kan du lese hele e-posten fra Grødahl som er stilt til partiledelsen ved 
leder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng, fylkesleder Per Vidar Kjølmoen og 
lokallagsleder Berit Tønnesen.

Støtte på grasrotplan

Kuttforslagene på føden i Kristiansund og Aure rehab har skapt ekstra høye bølger rundt 
SNR og helseforetaket på Nordmøre. Den senere tid har det også vært murring i både 
Sunnmørsposten og Adresseavisen, der ansatte advarer mot reduserte tilbud ved 
henholdsvis Ålesund sykehus og St. Olavs hospital.

– Det er jo ingen bombe at Støre støtter SNR, hvorfor reagerte du så sterkt denne 
gangen?

– Jeg synes det er en bombe at partilederen tydeligvis ikke har fått med seg den 
økonomiske situasjonen som helseforetaket er i. Arbeiderpartiet har hele tiden ment at nytt 
fellessykehus minst skal være like godt som de to sykehusene til sammen når vedtaket ble 
gjort. Jeg opplever at partilederen nå åpner for bygging uansett. Tvert imot det som ble 
signalisert i stortingsvalgkampen for to år siden. Da var Arbeiderpartiet veldig opptatt av 
innholdet i helsetilbudet.

– Er dette forankret i lokal partiledelse, og føler du at utspillet har støtte på grasrotplan i 
Kristiansund Arbeiderparti?

– Jeg har støtte på grasrotplan. Derav ingen tvil. E-posten var ikke klarert med lokal 
ledelse. De ble klar over e-posten da de fikk den.

Skal Kristiansund Ap overleve valget så må de svare på Støres vurderinger, og det blir 
slett ingen bekreftelse av partilederen sin analyse, påpeker Grødahl. Han sparer heller 
ikke på kruttet i sin avslutning på e-posten:

– Det stilles også spørsmål om vi har en partileder vi er tjent med. Det er et tema vi ikke 
har hatt noe ønske om å være med på å diskutere. Det er håp om at det fortsatt er mulig å 
unngå å svare på dette også offentlig.

Forundret

Fylkesleder Per Vidar Kjølmoen forteller at i Arbeiderpartiet er det høyt under taket og det 
går rett som det er nokså tydelige meldinger både hit og dit.

– Men det forundrer meg at slike ting dukker opp i TK. Hele poenget med intern 
kommunikasjon er at vi skal kunne snakke sammen på en annen måte enn gjennom 
mediene. Vi i Arbeiderpartiet er opptatt av at helsetilbudet finansieres så godt at vi slipper 
slike nærmeste panikkartede spareprosesser som helseforetaket har satt i gang. Vi 



aksepterer ikke at fødetilbudet i Kristiansund og andre viktige helsetilbud fjernes med rent 
økonomiske begrunnelser og vi er sterkt frustrert over at Bent Høie og regjeringa ikke er 
villig til å gi HMR et økonomisk pusterom, sier Kjølmoen.

– Hva mener du om dette utspillet, ordfører Kjell Neergaard (Ap)?

– Hva jeg mener om Jonas Gahr Støres uttalelser om SNR, det tar jeg direkte med han. 
Ellers så har jeg ingen kommentar utover det.

Pressekontakt Siri Storstein Hytten sier onsdag formiddag at Støre har dratt av gårde. 
Partisekretær Kjersti Stenseng har heller ikke anledning til å kommentere, opplyser 
pressekontakt Edvin Søvik.

Underfinansiering

Via rådgiver Karl Kristian Bekeng får TK en kommentar fra Ingvild Kjerkol, som er 
helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Jeg kan ikke svare for Støre, sier Kjerkol, som mener grunnproblemet handler om 
underfinansiering av den borgerlige flertallsregjeringa.

– Det kuttes dessverre i alle landets helseforetak. Sykehusene opplever en kronisk 
underfinansiering med denne regjeringen. Arbeiderpartiet prioriterte 1,65 milliarder mer til 
sykehusene i statsbudsjettet. Helse Møre og Romsdal ville da hatt 54 millioner mer å rutte 
med.

Med Arbeiderpartiet sin løsning for lån til sykehusene ville de også sluppet å kutte så mye i 
driften for å finansiere nytt sykehus, påpeker Kjerkol.

Vi fremmet nylig følgende forslag i Stortinget: «Stortinget ber regjeringa sørge for at 
spesialisthelsetjenesten i Helse Møre og Romsdal HF ikke reduserer i tilbud som rammer 
kommunene, før de er i stand til å håndtere de nye oppgavene og før et tilsvarende 
tjenestetilbud er bygd opp i kommunene.» Dessverre ble forslaget nedstemt av 
regjeringen.

Når det gjelder Kristiansund, sto hele opposisjonen nylig bak Senterpartiet sitt forslag om å 
ikke godkjenne nedlegging av fødeavdeling i Kristiansund, før fødeavdeling i det nye 
sjukehuset på Hjelset er i drift. Også dette forslaget ble dessverre nedstemt av 
regjeringspartiene, avslutter Kjerkol.

Grødahl synes partiledelsen snor seg unna hans problemstilling.

– For realiteten er at helseforetakets økonomi er som den er. Det essensielle spørsmålet 
er: Skal sykehuset på Hjelset bygges hvis innholdet bryter med Arbeiderpartiets tidligere 
forutsetninger?

Disse var at innholdet på det nye sykehuset skal være minst like godt som de to 
sykehusene når vedtaket ble fattet.

– Og skal sykehuset bygges hvis det fører til dårligere pasienttilbud i hele fylket?, spør 
Grødahl.




