
Konsulentselskapet Ernst & Young (EY) har vurdert bæreevnen til Helse Møre og Romsdal 
med tanke på realiseringen av SNR og planlagte økonomiske kutt. 

Helse Møre og Romsdal skulle allerede ha kuttet 200 millioner kroner i 2016 og 2017, men 
har ikke lykkes. I fjor endte det med et underskudd på 38 millioner kroner, mens 
konsulentselskapet frykter underskuddet i år blir på 144 millioner kroner. Målet var å kutte 
600 millioner kroner innen 2021.

Fortsatt bæreevne

Om foretaket skal kunne realisere byggingen av det nye sjukehuset på Hjelset (SNR) uten 
at dette påvirker den daglige driften, mener EY at planlagte kutt må gjennomføres.



«Analysen viser at Helse Møre og Romsdal HF har evne til å bære prosjektet, samtidig 
som dette ikke fortrenger den daglige driften eller andre investeringsbehov i foretaket. 
Forutsetningen er at budsjetterte besparelser realiseres», heter det i rapporten fra EY.

For at dette skal være mulig må foretaket altså kutte over 100 millioner kroner hvert år 
fram til 2021.

– Rapporten viser at vi har en svekket bæreevne, men at vi fortsatt kan realisere 
prosjektet, sier administrerende direktør Espen Remme til Romsdals Budstikke.

SNR en del av løsningen

Sjøl om realiseringen av SNR vil by på betydelige økonomiske utfordringer for 
helseforetaket på kort sikt, er omstillingen avgjørende for å kunne sikre en robust 
spesialhelsetjeneste i framtida og økonomisk bedring på lang sikt.

– Som en del av arbeidet med å planlegge SNR så vi at vi kunne hente en betydelig effekt 
ved å samle driften i robuste og driftseffektive enheter. Det er en av forutsetningene for 
den økonomiske langtidsplanen i foretaket, sier Remme.

– Vi møter stadig utfordringer knyttet til vedlikehold og dagens lokaler. Spesielt på 
Lundavang.

– Kan en si at man er forbi «point of no return» for realiseringen av SNR?

– SNR er en del av løsningen for å sikre best mulig spesialhelsetjeneste i framtida. 
Helt klart.

Styremøte

Styret i Helse Møre og Romsdal samles 29. november for å blant annet behandle 
rapporten og budsjett for 2018. Da vil styret igjen måtte ta stilling til hvordan foretaket skal 
sikre driften fram til realiseringen av SNR.

– Det som blir viktig nå er å få med oss ledere og ansatte i den omstillingsprosessen vi nå 
er inne i, sier Remme.

– Dette er ikke utfordringer som er spesielle for Møre og Romsdal. Det er utfordringer i alle 
20 av landets foretak.


