


Etter spenningen de siste dagene, hvorvidt Skanska får kontrakt på å bygge det 
nye fellessjukehuset på Hjelset, har helseforetaket nå besluttet å fortsette 
forhandlingene med Skanska.


Helse Møre og Romsdal opplyser tirsdag morgen at den nye, utvidede 
forhandlingsfristen for å komme til enighet, er satt til søndag 10. januar.


https://www.rbnett.no/nyheter/2020/12/22/Fortsetter-%C3%A5-forhandle-med-Skanska-23208689.ece
https://www.rbnett.no/nyheter/2020/12/22/Fortsetter-%C3%A5-forhandle-med-Skanska-23208689.ece


Molde-ordfører Torgeir Dahl har tidligere sagt han var svært skuffet over bruddet 
mellom helseforetaket og Skanska, som ble kjent under styremøtet i Helse Møre 
og Romsdal onsdag 9. desember.


– Jeg er overrasket over at man ikke for lengst har avsluttet forhandlingene for å 
sikre fremdriften på prosjektet, sa han til Rbnett etter dette. Tirsdag formiddag sier 
han følgende om den siste beslutningen om videre forhandlinger:


– Det første jeg tenker er at jeg er glad for at Johan Arnt Vatnan nå fratrer som 
styreleder i prosjektstyret – det var nok helt nødvendig, sier Torgeir Dahl.


Fornøyd med endringer i prosjektstyret 

– Det har vært åpenbart for alle at det har vært sterke motsetninger mellom han 
som styreleder og prosjektorganisasjonen fra Sykehusbygg. Samarbeidet har ikke 
fungert, og dette har vært skadelig for prosjektet, mener Dahl.


– Det er bra at viseadministrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Heidi Nilsen, 
går inn i prosjektstyret. Det er viktig at Øyvind Bakke nå har direkte knytning mot 
prosjektet og prosjektstyret. Helse Møre og Romsdal er byggherre for sjukehuset 
på Hjelset, og Øyvind Bakke har det administrative ansvaret for byggingen av det 
nye sjukehuset, sier han.


Viktig for næringslivet 

Milliardprosjektet på Hjelset er ikke viktig bare for ansatte og pasienter ved 
helseforetaket. Også for det lokale næringslivet vil prosjektet være av enorm 
betydning.


Britt Flo, daglig leder i Molde Næringsforum, sier følgende rett etter at nyheten ble 
kjent:


– Ambisjonen og målet om å bygge SNR ligger fortsatt fast – sjukehuset kommer 
til å bli bygd. Nå håper vi at forsinkelsene ikke blir av særlig varighet. Hvem som 
bygger det, er egentlig det samme – det viktige her er at det ikke blir skjøvet fram i 
tid. Jeg håper at de kommer fram til en løsning som gjør at det ikke blir 
forsinkelser, sier Flo.


Vil ha delentreprisemodell 

Ordfører Torgeir Dahl håper det nå blir lagt opp til en delentreprisemodell – det vil 
kunne gi flere lokale og regionale aktører mulighet til å delta, sier han.


– Jeg er litt overrasket over at styret i HMR gir Skanska en ny forhandlingsmulighet 
frem til 10. januar, men jeg forventer at Skanska også gjør vurderinger om hvem 
som skal representere dem i sluttforhandlingene. Realistisk legger jeg til grunn at 
Sykehusbygg får gjennomslag for at prosjektet blir oppdelt i delentrepriser: 


https://www.rbnett.no/nyheter/2020/12/09/Molde-ordf%C3%B8reren-Frustrert-og-forbanna-23139430.ece


En slik delentreprisemodell åpner opp for at lokale og regionale aktører får 
mulighet til å delta, og kan medføre økt lokal verdiskapning og reduserte 
kostnader, blant annet ved reduserte reise- og boligriggkostnader. Det har vist seg 
at dette prosjektet var for stort til at totalentreprisemodell var et riktig valg, sier 
Torgeir Dahl.


