
En økt rentekostnad fra Staten på 475 millioner kroner ble betegnet som «et skår i 
gleden», men det hindret ikke styre i å vedta forprosjektet for fellessykehuset.


- Det er tatt høyde for renteøkningen både i bærekraftanalysen og i prisestimatene for 
prosjektet, opplyser økonomidirektør Anne-Marie Barane i Helse Midt-Norge  til Tidens 
Krav.

- Dette er en føring fra Finansdepartementet. Vi har et klart mål om å tilpasse oss de 
rammebetingelsene som gjelder, sier toppsjef Espen Remme i Helse Møre og Romsdal.



Utgangspunktet fra Helse Møre og Romsdal er at man skal holde seg innenfor en ramme 
på 4,1 milliarder kroner, mens P85-rammen (prislappen med 85 prosent sannnsynlighet) er 
satt til 4,542 milliarder. Kommer det prisestimater som går over P70 (4,339 milliarder 
kroner) skal saken tilbake til styret.

Historie 

Helse Midt-Norges toppsjef Stig Slørdahl innledet styrebehandlingen med å påpeke det 
kunne bli vanskelig å skrive en historiebok om Møre og Romsdal uten at det vedtaket som 
skulle fattes, ville bli omtalt.

- Jeg er utrolig sikker på at vi skal utvikle en god spesialisthelsetjeneste for Nordmøre og 
Romsdal. Det er også godt å se at det er bred nasjonal politisk støtte til prosjektet, sa 
Slørdahl.

Etter at vedtaket var i boks, feiret han med et lite norsk flagg.

- Det kjennes utrolig godt endelig å komme i gang med noe mange har ventet på i alle år. 
Sykehuset ligger i statsbudsjettet, og vi regner med at det blir vedtatt. Nå kan vi komme i 
gang. Vi skal begynne å rive på Hjelset i januar og håper å sette spaden i jorda til høsten, 
smilte Slørdahl etter å ha gratulert toppsjef Espen Remme med en historisk dag.

- Jeg er glad og stolt over at Helse Midt-Norge har lyttet til vår anbefaling og at vi får 
positive tilbakemeldinger på det arbeidet som er gjort. Her er det mange som har har stått 
på og jobbet over lang tid. Dette er en merkedag for Helse Møre og Romsdal, sa Remme.

- Nå intensiver vi arbeidet i Kristiansund, både med organisasjonsutviklingen og senteret. 
Vi ønsker å få dette på linje slik at det blir realisert samtidig, sa Remme.

Etter å ha fått presentert prosjektet ble det en etter måten kort debatt i styret. Bare 
styreleder Ola H. Strand og ansattrepresentant Ivar Østrem tok ordet.

- Dette er starten på en stor omstilling, ikke bare i Helse Møre og Romsdal, men i hele 
regionen, som vi vil komme tilbake til når utviklingsplanene skal behandles, varslet Strand.

- Vi ser en bevegelse i riktig retning, og all erfaring viser at det vil ta tid før vi ser endringer 
i store strukturer. Jeg legger vekt på at administrasjonen i HMR også mener det er 
realistisk å nå målsetningene, sa Strand.

Østrem ga tilbakemelding til HMR om et usedvanlig godt arbeid.

- Et skår i gleden er økt rente. Det vil gjøre prosjektet veldig sårbart. Det vil øke 
prosjektkostnaden med nærmere en halv milliard. Med et så stort prosjekt må omstillingen 
intensiveres, sa Østrem.

- Jeg vil bare ønske lykke til. Dette er kjempemessig, sa Østrem.


