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Innspill til åpen høring plassering Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Det vises til Stortingets kontroll og konstitusjonskomites beslutning om å kalle inn til åpen
høring i saken om plassering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).
Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) tillater seg med dette å gi innspill til
kontroll og konstitusjonskomiteen vedrørende hvem vi anbefaler at komiteen inviterer til
høringen.
Den aktuelle situasjonen som krever avklaring, er prosessen som førte til vedtak i
foretaksmøtet 19.12.2014. Prosessen som skulle lede fram til lokalisering av tomt for SNR
ble startet med vedtak om Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal i desember 2012. Der
ble det besluttet at det skulle bygges et felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal, på
aksen Hjelset – søre Frei.
ORKidé viser til brev av 21.12.2014 og 30.12.2014, samt advokatfirmaet Schjødts betenkning
av 23.12.2014 til Kontroll og konstitusjonskomiteen hvor det påpekes at det som har skjedd i
saken ikke inngir tillit til at prosessen i sin sluttfase har vært redelig og saklig begrunnet.
Nedenfor følger oversikt over personer ORKide mener bør høres og forslag til spørsmål,
eventuelt hva den enkelte kan belyse.
Bent Høie; helse og omsorgsminister
Er saksgangen i tråd med forvaltningsloven og helseforetaksloven
Er arbeidsmiljøloven brutt i forhold til avgangen til Trond M. Andersen?
Er det gitt noen lovnader i valgkampen til Molde kommune, fra Bent Høie og Høyre?

Astrid Eidsvik; administrerende direktør Helse Møre og Romsdal til 4.12.2014
«I dette arbeidet har eg vektlagt at prosessen skulle vere open og transparent fram mot det
vanskelege lokaliseringsvalet, og at den vart leia på ein god måte med involvering og
openheit, seier Eidsvik. -Eg opplev no i sluttfasen av arbeidet at Helse Midt-Norge har gripe
inn i prosessen lokalt før mi innstilling til styret er klar. Dette tolkar eg dithen at Helse MidtNorge ikkje har tillit til dømekrafta mi knytt til innspurten av dette krevjande arbeidet, og det
gjer at eg no vel å gå av som administrerande direktør, seier Eidsvik.»
(Kilde: http://www.helse-mr.no/no/Aktuelt/Nyheiter/Arkiv/Nyheiter-2014/Astrid-Eidsviktrekke-seg-som-direktor-for-Helse-More-og-Romsdal/130837/)

Utdyping av begrunnelse for avgang. Begrunnelsen av avgang var bl.a. overstyring, kan hun
utdype dette?
Hvilken innstilling helte hun mot?
Hvilke krav/instruksjoner fikk hun vedrørende sin innstilling?
Eventuelt fra hvem?
Var det forsøk på å gjøre en sammenheng mellom etterlønn og innstilling
Stein Kinserdal, styreleder Helse Møre og Romsdal
Mail av 4.12. til Astrid Eidsvik vedr Høies signaler hvor han senere har forklart at signalene
ble overfortolket.
Høie har muligens ikke instruert, men Kinserdal har oppfattet det som instruks – hvordan er
det mulig?
Forsvarlig saksbehandling at styremøtet fortsetter når møtet innledes med påstander om
lovbrudd?
Lukkede møter er brudd på Helseforetaksloven, hvordan forklarer han at styret hadde
lukkede møter, uten innkalling og saksliste.
Daniel Haga, konstituert direktør i Helse Midt-Norge etter Trond Andersen
Instruksjon overfor Eidsvik vedrørende lokalisering?
Innblanding i Eidsviks avtale? (Jfr. e-poster)
Involvering av andre styremedlemmer i Eidsviks avtale
Redegjøre for Helse Nordmøre og Romsdal Strategi 2020, som ble behandlet på Vikaneset,
Frei 2010. Strategien tok åpent sikte på å legge ned Kristiansund sjukehus som akuttsykehus
Daniel Haga var fagdirektør i Helse Midt-Norge på det tidspunktet.
Hvorfor valgte Daniel Haga å be to av styremedlemmene bistå ved formulering av innstilling
til vedtak i lokalisering av SNR? Har ikke konstituert direktør et selvstendig ansvar for å frem
sin innstiling uavhengig av hva styret måtte mene i saken?
Trond Andersen, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.
Andersen gikk av i oktober 2014. Hva er bakgrunnen for hans oppsigelse? Hva ble avgangen
begrunnet med fra arbeidsgiver? Hadde det noe å gjøre med å ha fått beskjed om å fjerne
Eidsvik fra hennes stilling – eller instruere henne om innstilling i saken om lokalisering av
sykehus? Var Andersen kjent med skriftlige eller muntlige klager som ble framsatt om ham
fra tillitsvalgte? Fikk han i så fall mulighet til å forsvare seg mot disse? Hvordan opplevde han
situasjonen?

Marthe S Holte, styreleder i Helse Midt-Norge til oktober 2014.
Har som begrunnelse for sin avgang opplyst at hun ble bedt om å fjerne Andersen.
Hvem ga beskjeden, og hva skulle begrunnelsen for oppsigelsen være?
Har styret mottatt skriftlige klager eller har styreleder fått signal fra flere om mistillit til
Trond M. Andersen, og evt. hvordan håndterte hun disse?
Espen Remme, strategi og utviklingsdirektør i Helse Møre og Romsdal
Remme kan belyse prosessen fra utviklingsplan til styresak i desember 2014

Opplevde han at det ble utøvet press fra HMN for å styre prosessen i en bestemt retning?

John Harry Kvalshaug, styreleder i Helse Møre og Romsdal.
Kvalshaug ble erstattet av Kinserdal i april 2014.
Hvordan var prosessen under hans periode som styreleder.
Kan belyse om prosessen tok en ny vending når han ble avsatt.
Opplevde han press fra administrasjon eller styremedlemmer i Helse Midt Norge om at
prosessen i Helse Møre og Romsdal skulle styres i en bestemt retning? Fikk han som
styreleder innsyn i at administrerende direktør Astrid Eidsvik ble forsøkt presset til å styre
prosessen om tomtevalg i en bestemt retning?
Helseministeren har i sine offisielle uttalelser vektlagt at tomtebeslutningen for nytt sykehus
i Nordmøre og Romsdal skulle være faglig basert. Da vil det være svært interessant å vite
hvordan de faglig ansvarlige lederne i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal ser på
statsrådens politiske tomtebeslutning. Vi foreslår at både fagdirektør i HMR Veddeng og
HMN Salvesen kalles inn og nærmere begrunnelse følger under hvert navn.
Odd Veddeng: fagdirektør Helse Møre og Romsdal.
Tidligere overlege ved Ålesund sjukehus, lang klinisk erfaring. Var den som brøt tausheten og
varslet om styringen utenfor foretaksmøte, da direktørene Haga og Eidsvik med sine
administrasjoner møttes 27. november. Veddeng sin oppfatning om styring utenfor
foretaksmøtet fra direktør Haga med beskjed om Hjelset som tomt for nytt sykehus er
vurdert av Advokatfirmaet Thommesen til å være lovbrudd. For oss som kjenner saken godt
er vi ikke i tvil om at Helse Midt-Norges opptreden fra oktober til desember med styring
utenfor foretaksmøte avgjorde tomtespørsmålet og ga vedtak om Hjelset. Det er også vårt
klare inntrykk at Helse Midt-Norge gjorde det slik de gjorde, etter politiske signaler fra
høyeste hold: De ville gjennomføre helseministerens vilje. Veddeng har god oversikt og
innsikt i sykehussaken, og kan tilføre nyttige opplysninger om hva som skjedde den siste
tiden før Astrid Eidsvik trakk seg.
Kjell Åsmund Salvesen, fagdirektør i Helse Midt-Norge.
Startet i jobben tidlig sist høst, tidligere overlege og professor St. Olavs Hospital/NTNU og
Lund i Sverige, lang klinisk erfaring. Vi er kjent med at han på styresamlingen på Gardermoen
12. november uttrykte støtte til Storbakken som tomt for nytt felles sykehus i Nordmøre og
Romsdal. Hva la han til grunn for dette? Sentrale personer i Helse Midt-Norge ble i august
2014 gjort kjent med at Helseministeren «foretrakk» Hjelset ved Molde. Helse Midt-Norges
seine, men tunge, inntreden i sykehussaken på Møre i oktober rett etter at Daniel Haga ble
konstituert direktør er påfallende. Og hvorfor ble Lars Magnussen leid inn for å skrive
saksutredningen til Helse Midt-Norge? Denne var ferdig flere uker før direktørene Haga og
Eidsvik skulle samkjøre sine saksutredningen. Dette er særdeles påfallende i en sak som
Helse Møre og Romsdal var tildelt eierskapet til gjennom foretaksmøtet. Fikk du komme
med ditt syn på tomtespørsmålet? Bestemte Helse Midt Norge seg for tomtevalget før alle
utredninger var ferdig? Ville HMN ledelse høre hva det lokale helseforetakets ledelse som de
hadde tildelt eierskapet til saken og som kjente den best, mente?

Ola H. Strand, styreleder i Helse Midt –Norge etter S. Holtes avgang
Instruksjoner overfor Haga, som skulle/ eller ikke skulle videreformidles?
Lukkede styremøter i HMN er brudd på helseforetaksloven, hvordan forklarer du at styret
har hatt flere lukkede møter, og hva ble behandlet på disse møtene? (Beslutning om å
behandle en sak i lukket møte skal fattes i møtet)
Styremedlemmer Paul Valle og Liv Stette var involvert i innstillingen, de var også med å
behandle styremøte 18.desember 2014. Er dette ut fra styreleders vurdering en heldig
praksis?
Petter Bjørdal: nestleder i styret Helse Møre og Romsdal.
Eposter viser at Bjørdal var kjent med Astrid Eidsviks avgang, og forholdene rundt dette.
Bjørdal var tett på styreleder Kinserdal og bør kjenne til det som har foregått. Bjørdal har
tidligere tilkjennegitt at han gikk inn for Storbakken som lokalisering, men stemte for Hjelset.
Hvorfor endret han oppfatning?

Kristiansund 30.januar 2015
Med vennlig hilsen
Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre
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