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Dette kom fram på pressekonferansen fredag kl. 13.30, der Gassror informerte om sitt
gavevedtak til beste for fellessjukehuset på Hjelset

– Sikre SNR i Molde som akuttsjukehu
– Styret i Gassror IKS har gjort vedtak om å gi inntil 70 mill. kroner til SNR i Molde. Dette
er fordi Gassror IKS vil bidra til å sikre funksjonene som er vedtatt inn i akuttsjukehuset.
Slik vil vi bidra til at SNR i Molde opprettholder sin funksjon som akuttsjukehus - med
traumefunksjon for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal, sier styreleder Arne Sverre Dahl
i Gassror IKS i en pressemelding
Det tas sikte på utbetaling av 20 mill. kroner i 2021, 20 mill. kroner i 2022 og inntil 30 mill.
kroner ved ferdigstillelse av SNR
– Vil øke eksibilitete
– Jeg er både glad og takknemlig for at Gassror ønsker å bidra til å utvikle SNR til det
beste for befolkningen i regionen. Pengegaven vil øke eksibiliteten i arealene og legge
enda bedre til rette for framtidige behov. Det gjøre det mulig for oss å utvide arealene for
blant annet mikrobiologi, intensiv og diagnostikk. Det vil styrke framtidig behov i
pasienttilbud og beredskap. Jeg vil legge fram gaven til endelig godkjenning for mitt styre ,
seier Øyvind Bakke, adm. dir. i Helse Møre og Romsdal HF
– Forventer ringvirkninge
– Representantskapet mener det er viktig å bidra til at SNR i Molde realiseres som et
fullverdig akuttsjukehus for innbyggerne i vår region. Vi tror også at bygging og drift av
SNR i Molde vil gi store ringvirkninger for samfunns- og næringsutviklingen i vår region,
sier representantskapets leder Odd Jørgen Nilssen i Gassror IKS

Ingen tilsnikels
– En svært gledelig gave å få, sa Øyvind Bakke til Rbnett etter pressekonferansen
På spørsmål fra Rbnett om gaven av noen kan sees som en tilsnikelse for ere funksjoner
til Hjelset, svarte han dette
– Nei, man vi vil ikke tilsnike nye funksjoner som følge av dette. Gaven gir mer eksibilitet i
årene framover. Det siste året har vi fått mye mer kunnskap og sett at vi må kjøpe mye
mer utstyr til blant annet mikrobiologisk avdeling
På spørsmål om slike gaver til offentlige byggeprosjekt kan være problematisk på noen
måte, svarte Bakke at det ikke er noe problematisk ved denne gaven siden den går til å
styrke vedtatte funksjoner
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Leder i representantskapet i Gassror, Odd Jørgen Nilsen, sier det kan bli aktuelt å gi mer
enn de 70 millionene i årene framover

– Dette er mine tanker og ikke drøftet i representantskapet, men jeg ser for meg at vi kan
bidra med mer etter hvert. 70 millioner er det vi har rom for nå. Men behovet for medisinskteknisk utstyr til sjukehuset vil øke i åra som kommer, så jeg vil tro det kan bli aktuelt for
Gassror å drøfte bidrag til dette etter hvert, sa han til Rbnett etter pressekonferansen
Han var for øvrig godt fornøyd med at gaven er landet slik den er gjort nå, drøyt to år etter
at Bernhard Riksfjord lansert Gassror-gave til nytt sjukehus
Arne Sverre Dahl, leder i styret for Gassror, sa at timingen for gaven var riktig, siden
utvidet areal er viktig å få med når konkurransene for bygging av fellessjukehuset nå står i
kø for å bli sendt ut i markedet
PS: Styret i helseforetaket må vedta at de godtar gaven. Saka kommer opp til behandling i
styremøtet 25. mars
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PS2: Gassror eies av kommunene i Romsdal og fylkeskommunen i fellesskap. 10 prosent
av eiendomsskatten Aukra får fra Nyhamna samt tilskudd fra eierkommunene på 3-4
millioner årlig, utgjør ca. 29 millioner i inntekter til Gassror hvert år. De brukes til utvikling i
romsdalsregionen gjennom støtte til ulike tiltak. Det er disse pengene gaven til SNR
hentes fra

