– Det vil alltid være en problemstilling om man kommer med en gave som legger
bindinger. Men svaret på om denne gaven legger føringer utover det som er
vedtatte funksjoner i Molde er klart og tydelig nei, sier Dahl (H) til Romsdals
Budstikke

– Bindinger
Gaven fra Gassror på 70 millioner kroner skal gå til medisinsk-teknisk utstyr, samt å
utvide intensiv, diagnostikk og mikrobiologi med til sammen 600 kvadratmeter
fordelt på tre etasjer i det nye sykehuset som bygges på Hjelset. Gaven er blitt møtt
med kritikk fra ere på Sunnmøre. Runar Paulsen, leder for Ålesund Høyre, sier i et
intervju med Sunnmørsposten torsdag at det er et spørsmål om gaven kan skape
bindinger og legge føringer for resten av foretaket
– Kan en slik gave legge føringer for framtidige investeringer og drift som skaper
bindinger for øvrige deler av foretaket? Er gaven egnet til å endre tjenestetilbudet
og strukturen i Helse Møre og Romsdal, spør Paulsen, som i artikkelen uttaler seg
på vegne av Ålesund Høyre. Han mener saken burde vært løftet opp til Helse MidtNorge
– Siden det var Helse Midt-Norge som nylig vedtok investeringsbeslutning for SNR,
er det kanskje dette nivået som også må vurdere gaven, sier Paulsen., som også er
leder Foreninga Sjukehuset Vårt, som har samlet inn mer enn 36 millioner kroner til
en PET-skanner til Ålesund sykehus

– Ikke ny
Torgeir Dahl mener kritikken fra partikollegaen på Sunnmøre bommer
– Det er interessant at det er Runar Paulsen som reiser spørsmålet. Paulsen har
stått i spissen for innsamlinga av PET-skanneren til Ålesund som har hatt store
konsekvenser for foretaket både når gjelder lokaler til skanneren og til den
kjempedyre driften av den. Gaven til Molde går til å understøtte de funksjonene
som Stortinget allerede har lagt til sykehuset. Ikke til nye funksjoner, sier Dahl
Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i dag å ta imot Gassror-gaven. Gassror IKS
er et fond som skal nansiere næring- og samfunnsutvikling i Romsdals-regionen.
Det eies av Romsdalskommunene og fylkeskommunen. Å gi 70 millioner til et
offentlig sykehus er riktig bruk av fondets penger, mener Dahl
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– Ja, det mener jeg. Dette er til glede for pasientene både i Romsdal og på
Nordmøre. Slik sett er dette en gave til hele regionen.

