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KRAV OM ÅPEN HØRING VEDR. SYKEHUSSAKEN I NORDMØRE OG ROMSDAL
Regionrådet for kommunene på Nordmøre (Sunndal, Surnadal, Halsa, Rindal, Gjemnes, Tingvoll,
Kristiansund, Aure, Smøla og Averøy), henvender seg med dette for å be komiteen åpne sak og
høring vedrørende prosessen for lokalisering av nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal.
Vi viser blant annet til advokatfirma Schjødts betenkning om saken, oversendt til komiteen og
komiteens medlemmer 23. desember. For ordens skyld vedlegges betenkningen.
Advokatfirma Schjødt slår fast at det ikke var forsvarlig å presse saken gjennom tre forvaltningsnivåer
på tre dager (17., 18. og 19. desember), gitt omstendighetene, at dette førte til at det ble begått
lovbrudd, og at sentrale prinsipper for god forvaltning ble satt ut av spill.
Vi viser også til vår uttalelse av 8. desember, hvor vi advarte mot det som ville komme til å skje.
Denne er tidligere oversendt Stortinget v. Mørebenken, og vedlegges.
Helse Møre og Romsdal har siden oppstart i 2011 jobbet systematisk med Utviklingsplanen som bl.a.
innebærer etablering av det felles sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Arbeidet har vært ledet på
en svært god måte gjennom lokal konsekvensutredning og arealskisser for lokalisering, regional
konsekvensutredning og idefaseprogram for det nye sykehuset. Dessverre er det de siste ukene
framkommet graverende opplysninger om hvordan denne prosessen i sin sluttfase ble overstyrt fra
Helse Midt-Norge (HMN), åpenbart med aksept fra helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Det framkommer nå fortløpende ny informasjon som følge av det innsyn mediene og andre har
begjært i epost-utvekslinger og andre dokumenter, og alt peker i samme retning:
Prosessen som ledet fram til beslutningen i HMNs foretaksmøte 19. desember, må granskes.
Det er helt avgjørende for å gjenopprette tilliten til myndighetenes beslutningsprosesser generelt, og
til spesialisthelsetjenesten generelt, at det åpnes sak og høring i Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomite, at all relevant informasjon legges åpent fram, og at nøkkelpersoner som sitter
med informasjon i saken, må legge dette fram for offentligheten.
Kommunene på Nordmøre medvirker gjerne til å belyse saken og stiller oss til disposisjon for
komiteens videre arbeid.
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