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Beslutningsgrunnlag for kommunale tjenester i DMS

Bystyret har behandlet saken i møte 01.10.2020 sak 76/20

Møtebehandling
Kommunalsjefen orienterte.
På vegne av Rødt fremmet Stein Kristiansen følgende forslag:
Bystyret tar dokumentene i sak 76/20 til orientering.
Bystyrets vedtak fra 9.april 2019 opprettholdes.
(Enstemig bystyrevedtak av 09.04.2019:
Kristiansund kommune sier opp samhandlingsavtalen.
Følgende oversendes formannskapet:

1. I tillegg til å si opp alle avtaler med HMR trekker Bystyret i Kristiansund all støtte til et framtidig SNR.
2. Bystyret i Kristiansund vil at foretaksmodellen skrotes til fordel for en åpen og demokratisk
styringsmodell.)

På vegne av Høyre fremmet Torbjørn Sagen følgende forslag (rådmannens innstilling):
Bystyret i Kristiansund gir sin tilslutning til at den videre planleggingen av kommunale tjenester i
DMS Kristiansund tar utgangspunkt i det forslag som fremgår i denne saken.
Bystyret i Kristiansund gir videre sin tilslutning til at det også vurderes om det er naturlig å
etablere ytterligere kommunale tjenester i DMS Kristiansund, ut over det som foreslås i denne
saken.
Endelig kommunalt tjenesteinnhold ved oppstart av DMS Kristiansund forutsetter nytt
bystyrevedtak, basert på faglige, økonomiske og arealmessige utredninger.

Det ble avholdt gruppemøter.
På vegne av SP, AP, og NML fremmet Henrik Stensønes (SP) følgende forslag - rådmannens

innstilling med følgende endring og tilleggspunkt:
Endring:
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Bystyret forutsetter at alle kommunale tjenester som skal lokaliseres til sykehuset i Kristiansund
er helserelatert, og at tekniske fasiliteter i bygningsmassen blir ivaretatt, opprettholdt og
vedlikeholdt.
Det må avklares nytt navn på det som så langt er kalt DMS. Eierskapet på sykehusbygget må avklares og
sikres i fortsatt offentlig eie.

Tilleggspunkt til rådmannens innstilling:
1. Bystyret ber rådmann komme tilbake med ny sak som omhandler føde.
Dette må omhandle følgene av at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund vekselsvis stenges slik som
nå er vedtatt. Konsekvensene for fødende, spesielt på Nordmøre av å samle fødetilbudet på Hjelset
etter at SNR Hjelset er ferdig, må beskrives.

Nytt revidert forslag til vedtak:
Bystyret i Kristiansund gir sin tilslutning til at den videre planleggingen av kommunale tjenester i
DMS Kristiansund tar utgangspunkt i det forslag som fremgår i denne saken. Bystyret i
Kristiansund gir videre sin tilslutning til at det også vurderes om det er naturlig å etablere
ytterligere kommunale tjenester i DMS Kristiansund, ut over det som foreslås i denne saken.
Bystyret forutsetter at alle kommunale tjenester som skal lokaliseres til sykehuset i Kristiansund
er helserelatert, og at tekniske fasiliteter i bygningsmassen blir ivaretatt, opprettholdt og
vedlikeholdt. Endelig kommunalt tjenesteinnhold ved oppstart av DMS Kristiansund forutsetter
nytt bystyrevedtak, basert på faglige, økonomiske og arealmessige utredninger. Det må avklares
nytt navn på det som så langt er kalt DMS. Eierskapet på sykehusbygget må avklares og sikres i fortsatt
offentlig eie.
Bystyret ber rådmann komme tilbake med ny sak som omhandler føde.
Dette må omhandle følgene av at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund vekselsvis stenges slik som nå
er vedtatt. Konsekvensene for fødende, spesielt på Nordmøre av å samle fødetilbudet på Hjelset etter at
SNR Hjelset er ferdig, må beskrives.

Votering
Rådmannens innstilling /forslag fra Høyre:
Forslag fra Rødt:
Fellesforslag fra SP,AP og NML:
1. Rådmannens innstilling med endring:
2. Tilleggspunkt om føde:

Fikk 3 stemmer og falt.
Fikk 6 stemmer og falt
Enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak
Bystyret i Kristiansund gir sin tilslutning til at den videre planleggingen av kommunale tjenester
i DMS Kristiansund tar utgangspunkt i det forslag som fremgår i denne saken. Bystyret i
Kristiansund gir videre sin tilslutning til at det også vurderes om det er naturlig å etablere
ytterligere kommunale tjenester i DMS Kristiansund, ut over det som foreslås i denne saken.
Bystyret forutsetter at alle kommunale tjenester som skal lokaliseres til sykehuset i Kristiansund
er helserelatert, og at tekniske fasiliteter i bygningsmassen blir ivaretatt, opprettholdt og
vedlikeholdt. Endelig kommunalt tjenesteinnhold ved oppstart av DMS Kristiansund forutsetter
nytt bystyrevedtak, basert på faglige, økonomiske og arealmessige utredninger. Det må avklares
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nytt navn på det som så langt er kalt DMS. Eierskapet på sykehusbygget må avklares og sikres i fortsatt
offentlig eie.
Bystyret ber rådmann komme tilbake med ny sak som omhandler føde.
Dette må omhandle følgene av at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund vekselsvis stenges slik som
nå er vedtatt. Konsekvensene for fødende, spesielt på Nordmøre av å samle fødetilbudet på Hjelset
etter at SNR Hjelset er ferdig, må beskrives.
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