Tirsdag ble det klart at Arbeiderpartiets stortingsgruppe ikke vil støtte forslag fra
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti om å opprettholde fødetilbudet
i Kristiansund også etter at fellessykehuset på Hjelset i Molde står ferdig.
Argumentasjonen fra helsepolitisk talskvinne Ingvild Kjerkol om at dette vil kreve en ny
utredning med tanke på Stortingets tidligere vedtak om sykehusstruktur i Møre og
Romsdal, imponerer ikke akkurat arbeiderpartiordføreren i Kristiansund. Kjell Neergaard
peker på at de har kommet med innspill og sendt brev til stortingsgruppa, men ikke fått
svar.
– Jeg føler meg litt overkjørt av en dampveivals her.

– Jo, forslaget fra FrP, Sp og SV kan oppleves som litt lettvint når det ikke beskriver noen
økonomiske konsekvenser, men det ligger også i forslaget å sende regjeringen en
marsjordre om hva det vil koste å drive en fødeavdeling i Kristiansund, også etter at SNR
er ferdig påpeker Neergaard.
Vedtaket om SNR (sykehuset Nordmøre Romsdal) innebærer som kjent nytt felles
akuttsykehus på Hjelset og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.
– Regjeringen må da komme tilbake til hvordan vi skal få til dette uten at det skal gå på
bekostning av SNR. Hvilke funksjoner som skal være i Kristiansund for å få til et godt
fødetilbud, sier Neergaard.
– Det blir litt feigt å stoppe dette nå. Her burde man latt regjeringen gjøre denne jobben,
mener ordføreren, og viser til at det er fire år til den nye sykehuset skal stå ferdig.
– Man har fire år på seg til å planlegge et fødetilbud i Kristiansund som en del av SNR. Så
får de komme tilbake med andre eventuelle utfordringer senere. Nå blir dette bare avvist,
sier Neergaard.
– Vi sitter i opposisjon. Jeg savner at vi er et tydeligere opposisjonsparti. Ingen vet hva
dette vil koste før det er utredet. Å avvise forslaget før regjeringen har gjort den jobben, er
for tidlig. Dette burde mitt parti vært med på. Ja, jeg er sur, avslutter Neergaard.

Helt håpløst

Nestleder i Kristiansund Ap, Arne Grødahl, er dypt skuffet over framferden til sentralpartiet
i denne saken.
– Det er politikk på autopilot. Helt håpløst, skriver han til TK.
– Frykter du utmeldelser lokalt som følge av dette?
– Ja, jeg tror det blir utmeldelser.
Partiet sentralt har ikke vært i kontakt med lokallaget i Kristiansund om sin beslutning, og
argumenterer med formaliteter i en sak om lokalsamfunnets fødetilbud, påpeker en
harmdirrende Grødahl, som skriver videre:
– Partiet sentralt har ikke varslet oss til tross for at vi har henvendt oss til partiledelsen,
partiorganisasjonen og helsefraksjonen på Stortinget. Vi var ikke verd et svar.
– Når jeg engasjerer meg i politikk så er det for at jeg har et engasjement. Jeg har en
ideologi. Jeg har trodd på det jeg driver med. Nå kjenner jeg ikke dette lengre. Da må alt
vurderes igjen, avslutter Grødahl.

