


Styremøtet i Helse Møre og Romsdal tirsdag morgen var varslet å bli lukket, men 
ble likevel gjennomført som åpent møte. Det varte cirka en halv time, og besto i 
hovedsak av en orientering fra toppsjef Øyvind Bakke.

Han sa i orienteringa at han hadde tenkt å legge fram forslag om å avlyse videre 
samarbeid med Skanska. I stedet foreslo han å fortsette forhandlinger med 
Skanska fram til 10. januar, med mulighet for å forlenge en dag eller to hvis man 
tror man kommer i mål. Samtidig skal de jobbe med en alternativ måte å 
gjennomføre prosjektet på.

Dette fikk han full støtte for i styret.

Bakke sa han var kommet fram til løsninga basert på de siste dagers dialog med 
konsernsjef Ståle Rød i Skanska, som ønsker å få til en enighet med 
helseforetaket.

– Vi har nå samarbeidet siden oktober 2019 og syns derfor det er ryddig å si ja til 
dette. Men framover nå håper jeg vi kan kommunisere rundt forhandlingsbordet og 
ikke gjennom media, sa han. Bakgrunnen er de siste dagers uenigheter rundt 
kostnadstall som har utspilt seg i mediene.



Sinne og tårer

Bakke fortalte at han, klinikksjef Georg Johnsen og Bakkes nestleder Heidi Nilsen i 
tre dager møtte ansatte på Molde og Kristiansund sjukehus.

– Det som kom fram på vårt siste styremøte har ført til sinne, oppgitthet og tårer 
blant våre ansatte. De er bekymret for at vi skal tegne prosjektet enda en gang, 
men det skal vi ikke, forsikret Bakke.

– Jeg har tidligere uttrykt bekymring for fagmiljøene våre. Nå er det viktig å skape 
ro for å bevare disse, sa han.

I en pressemelding sendt ut tirsdag klokka 09.14, oppsummerer Helse Møre og 
Romsdal hovedinnholdet i Bakkes orientering:

Nytt team forhandler lillejulaften

Helseforetaket har satt sammen et nytt forhandlingsteam som skal jobbe opp mot 
Skanska i denne saken. Det vil nå være viseadministrerende direktør i Helse Møre 
og Romsdal, Heidi Nilsen, som leder forhandlingene sammen med administrerende 
direktør i Sykehusbygg HF, Terje Bygland Nikolaisen.

– Nå er oppgava å komme til enighet om en akseptabel pris for byggingen av 
sjukehuset. Fristen er kort, men jeg mener det er tid nok for å kunne avdekke om et 
videre samarbeid om realisering av prosjektet er mulig, sier administrerende 
direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke.

I styremøtet fortalte han at neste forhandlingsmøte blir lille julaften.

Bakke sa også at det er et mål for ham å få på plass lokal kompetanse i arbeidet 
videre, folk med kjennskap til lokalt næringsliv. 

Åpenhet om tallgrunnlag

Konsernsjefen i Skanska, Ståle Rød, sier i pressemeldinga at han er fornøyd med 
den nye muligheten som gis gjennom den utvidede forhandlingsfristen.

– Jeg er glad for at vi har fått mer tid til å finne en omforent løsning for 
akuttsjukehuset på Hjelset, sier Rød.

– Sammen med de ansatte har vi utviklet et sjukehus som både ansatte og 
helseforetaket er svært fornøyd med, og som vil tjene befolkningen på en god 
måte. Dette er et komplekst prosjekt, men jeg har god tro på at det gjennom 
konstruktivt samarbeid og åpenhet om tallgrunnlag og kalkulasjoner, vil være mulig 
å finne en løsning alle kan være fornøyde med, sier han.



Alternative løsninger

Samtidig med at Helse Møre og Romsdal fortsetter forhandlingene med Skanska, 
vil de altså forberede en alternativ gjennomføringsmodell. Dette er for å «sikre 
nødvendig framdrift», heter det i pressemeldinga.

– I det videre arbeidet blir det også gjennomført en ny usikkerhetsanalyse som gir 
ny prognose og forslag til nye kostnadsrammer for prosjektet som jeg vil legge fram 
for styret i januar – sammen med en tilråding vedrørende gjennomføring av 
prosjektet, sier Øyvind Bakke.

Uenige om talla

De siste dagene har Skanska gått ut med tall fra en ny rapport som skulle vise at 
prisen for SNR med Skanskas tilbud ligger under prisen for Østfoldsykehuset. 
Mandag kom helseforetaket og Sykehusbygg med sin versjon der de står fast på 
bildet fra forrige styremøtet. Det innebærer at Skanskas tilbud ligger langt over 
markedspris.

– Det har vært enighet mellom partene om den sammenligna som ble laget mellom 
Hjelset og andre sjukehusprosjekt, sa Bakke. Han henviser da til rapporten fra 
Metier OEC 5. november, Benchmark sykehusbygg.

De siste dagers budskap fra Skanska bygger på en ny analyse prosjektstyret 
bestilte, med sammenligning mellom Hjelset-prosjektet og sykehuset i Østfold.

– Den rapporten ble ikke kvalitetssikret av Sykehusbygg. Men framover nå vil vi se 
på om vi får til et omforent tallgrunnlag, sa Bakke.

Ny fot i bakken i uke 3

Bakke varslet at det blir nytt styremøte i uke 3 for å ta stilling til vegen videre. Ny 
strategi vil da avhenge av om man har kommet til en løsning med Skanska, eller 
om foretaket skifter spor til alternative måter å gjennomføre byggeprosjektet på.


