


Etter styremøtet i helseforetaket tirsdag, inviterte foretaket pressen til å stille 
spørsmål rundt sjukehussaka.


På spørsmål om hva som er helligst – å holde ramma, eller å beholde alle vedtatte 
funksjoner, svarte styreleder Ingve Theodorsen:

– Funksjonene er hellige. Det som er utviklet, er et akuttsjukehus med 
traumefunksjon som er veldig bra. Det sier både ansatte og Sykehusbygg.



Toppsjef Øyvind Bakke sa seg enig:

– Vi har hatt en god samhandlingsfase og kommet fram til et bygg med rett 
størrelse og med plass til de vedtatte funksjonene. Dette har vært en vellykket 
samhandling der funksjonene har vært hellige.

Bakke sa at prosjektet skal gjennomføres i sin helhet, og at det ikke er aktuelt å 
dele det opp ved å bygge ut i etapper, f eks å vente med å bygge psykiatridelen.

– Alt skal bygges i ett. Men det kan være at vi f eks utlyser totalentreprise for 
psykiatridelen og delt entreprise på selve sjukehuset.

Ny ramme klart i uke 2

Helseforetaket kan ikke opplyse hvor stor avstand det er mellom Skanskas tilbud 
og «akseptabelt nivå» for helseforetaket.

– Ny ramme for sjukehusprosjektet vil komme fram i en analyse som skal være 
ferdig i uke 2, sa Bakke.

Foretaket vil ikke øve noe politisk press for økt ramme. Bakke skal legge fram en 
sak om ny ramme for styret i Helse Møre og Romsdal, og vil deretter gå videre til 
Helse Midt-Norge.

På spørsmål om Johan Arnt Vatnans avgang som leder i prosjektstyret var knyttet til 
kritikk av jobben han har gjort, svarte Bakke at årsaken var en for stor belastning i 
tillegg til Vatnans stilling som regiondirektør i Nye Veier.

Burde styret vært informert?

Bakke hadde ingen kommentar til spørsmål om Vatnan burde informert styret 
tidligere om den store avstanden mellom partene.

Styreleder Theodorsen sa at styret visste forhandlingene ville være krevende, men 
at de ikke var opplyst om konkrete summer.

– Det er viktig å ikke forhandle med Skanska gjennom styremøter, sa han.

Og:

– Øystein og jeg orienterte styret i Helse Midt-Norge sist uke, der vi sa at det er 
betydelig avstand fra Skanskas tilbud til forsvarlig pris. Helse Midt sa at de gjerne 
tar et ekstraordinært styremøte tidlig i januar, hvis det kreves for å holde 
framdriften.



Sykehusbygg og ny ramme

På siste styremøte i helseforetaket kom det fram at Sykehusbygg nå mener ramma 
for akuttsjukehuset er for liten. Hvorfor tok det så lang tid å finne ut dette?

– Godt spørsmål, Sykehusbygg må svare for det. Det viktige nå er å få ro til å 
gjennomføre strategien videre, så får vi få svar på det spørsmålet i ettertid, sa 
styrelederen.

Det ble også spurt om hvorfor ikke partene er enige om noe så grunnleggende som 
hvordan man skal regne ut kostnader. Den uenigheten er blitt spilt ut i media de 
siste dagene.

Til det sa Bakke at de framover skal jobbe med å få til et tallgrunnlag partene kan 
være enige om: – Det vil være en nøkkel til å lykkes at vi har lik oppfatning av 
tallene.

Forsinkes framdrift?

Bakke kunne ikke si noe klart om det som skjer nå, vil forsinke oppstart for nytt 
sjukehus våren 2024.

– Nå følger vi løpet med Skanska. Og så vil jeg forberede en sak til styremøtet i uke 
tre med alternativ strategi for gjennomføring av prosjektet, som om vi ikke kommer i 
mål med Skanska.

Alternative strategier for byggeprosjektet ble opplyst å kunne være entrepriser og /
eller hovedentreprise.

Ekspertene er uenige

Bakke sa også at det ikke har vært noen juridiske nøtter å knekke rundt det som 
skjer nå.

– Det ligger i kontrakten med Skanska at den kan sies opp hvis vi ikke er fornøyd. 
Da står vi fritt til å gjennomføre på andre måter.

Det er ikke avklart om alle som vil, da kan melde seg på i eventuelle nye 
konkurranser.

– Jeg ser at ekspertene ser ulikt på dette. Hvis vi ikke blir enige med Skanska, ser 
jeg ikke bort fra at Skanska likevel kan være med i fortsettelsen. Men dette må 
sjekkes videre, sa Bakke.

Det kom ellers fram at det har vært jobbet dag og natt i helseforetakene.


