
Vi syns at det er både gledelig og storartet at det Interkommunale selskapet 
Gass-ror gir inntil 70 millioner til utvikling av SNR. Det som er mest 
overraskende med denne storarta gaven er at Helse Møre og Romsdal (HMR) 
tar imot denne gaven, til tross for sterke bindinger til utvidelse av arealet til 
SNR. Vi ser derfor klare bindinger til denne gaven, som kan være 
problematiske.

Vi oppfatter at disse pengene vil utvide kapasiteten på SNR, utover det som ligger 
til grunn i utviklingsplanen/konseptet for prosjektet og behov. Et annet spørsmål 
som dukker opp i kjølvannet av pressebriefingen som ble holdt er følgende; Hvor 
lenge har prosjektorganisasjonen arbeidet med denne utvidelsen? Hvilken 
konsekvens er det for utvidelse av et allerede økonomisk presset prosjekt?

Forhistorien til SNR har sine belastninger. Ytterlige belastninger som setter 
spørsmålstegn av elementer som ligger utenfor utviklingsplanen kan være 
kritiske for SNR. Det er mange som er urolige for om prosjektet har en skjult 
agenda, derfor er det svært viktig at SNR-prosjektet fremstår med åpenhet for 
å skape den nødvendige legitimiteten i fylket. 

Da HMR ba Helse Midt-Norge (HMN) om utvidelse av lånerammene for å 
gjennomføre det opprinnelige prosjekterte SNR, måtte denne utvidelsen være kjent. 
Hvorfor ble da ikke disse midlene lagd inn i prosjektet SNR før behandlingen av 
utvidelse av lånerammen? Var styret kjent med denne utvidelsen av arealet utover 
det som kommer frem i konseptet for SNR?



Det som vi ser som kritisk, ja kanskje kritikkverdig, er at HMR er ansvarlig for den 
totale dimensjoneringen av spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal. Dette betyr 
også en videreutvikling av de andre sjukehusene i fylket. Spørsmålet er prekært når 
HMR får en merbelastning av utvidet låneramme på 590 millioner, sammen med 
økt egenkapital, i tillegg til egenfinansieringen på 30 % av lånet fra departementet, 
som også skal nedbetales. I tillegg kommer Helseplattformen med en betydelig 
egenfinansiering som per i dag er ukjent.

Ut ifra vedtaket som ble gjort i utvidelsen av lånerammen til SNR, blir alle 
utviklingsprosjekt i utviklingsplanen for HMR, lagt inn i beregningene for ny 
bærekraftsanalyse. Det er kun SNR som er fullfinansiert så langt. Viser 
bærekraftsanalysen at økonomien i HMR ikke holder, vil alle andre prosjekt stå i 
fare, alt utenom SNR. Det er dette som er kritisk i forhold til arealutvidelse av SNR, 
for dette tilleggsarealet vil driftsmessig belaste alle sjukehusene i HMR.

Det er flott Gass-ror gir penger til SNR, men de bør utelukkende gå til medisinsk-
teknisk utstyr og sees i sammenheng med de samla utviklingsplanene for Helse 
Møre og Romsdal.


