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Høringsuttale- Konseptrapportfor SjukehusetNordmøreog Romsdal
Sykehusetfor Nordmøreog Romsdal(SNR)vil kunne gi store muligheterfor regionens
næringslivinnen byggog anlegg,utstyrsleveranser,servicetjenester,varer og forsyning.
Investeringeni SNRer beregnettil mellom 4,2 - 4,8 mrd kr, forventet byggestarti 2018 og
ferdigstillelsei 2022.Det er beregnetca 2,4 mill arbeidstimerfor fagarbeiderei utbyggingen.
Kristiansundog NordmøreNæringsforening(KNN)og Molde Næringsforum(MNF)har i løpet
av året hatt flere møter med Sykehusbygg.Temaetfor dissemøtenehar vært hvordanman
kan utvikle samarbeidetmed lokalt næringslivved byggingav nytt sykehusfor Nordmøreog
Romsdal.Det har vært godemøter, med en felles forståelsefor behovetfor å sette temaet
på dagsorden.Regionalekontrakter er sværtønskeligfor å sikresysselsettingog
arbeidsplasser,men ikke minst vil deltagelsei SNRbidra til kompetansehevningog
videreutviklingav næringsliveti regionen.
ProsjektdirektørBjørn Remener klar på at de ønskerå tilretteleggefor at lokale aktører,gitt
at de finnes,skalkommei leveringsposisjon.Tilsvarendeer næringsforeningeneklare på at
utbyggermå tilrettelegge for at nasjonaltog regionalt næringslivskalbli forespurt om
leveranser.
I kapittel 14.2 Planfor byggefasenomtaler konseptrapportenviktige faktorer når de skal
velgemodellerog entreprisestrategier.Næringsforeningenevil understrekeat skalregionalt
næringslivkommei levereanseposisjon
, må SNR velgeen kontraktsstrategimed inndelingi
kontraktspakkersom er av en slik størrelseat regionaleleverandørerkan delta i
konkurransene.Fåog store kontraktspakkermedførererfaringsmessigat det blir aktører
bådeutenfor landet og regionensom vinner de store kontraktene.De er ikke nødvendigvis
forpliktet til å leggeut underkontrakterpå de offentlige innkjøpsbasene,dermed får ikke
regionaltnæringslivmulighet til å levereanbud,da de ikke får tilgangpå
kontraktsforespørslene.Helseforetaket kan enkelt tilrettelegge for at regionaltnæringsliv
skalforespørresved at en har med en klausul/forutsetningom at de som vinner kontraktene
ogsåmå forespørrelokalt næringslivsom underleverandører.Enslik klausulvil ikke være
ekskluderendefor andre utenfor regionenog vil heller ikke gi lokalt næringslivnoe fortrinn.
Vi ber ogsåom at SNRgir tidlig informasjonog dermed forutsigbarhetpå organiseringog
størrelseav entreprisepakker,samt informativ tidsplan for anskaffelserbåde på
byggherrerelatertetjenester, rådgivningog entrepriseleveranser.Tidliginformasjon
medførerat aktørenekan gjøre nødvendigegrep for å kommei levereanseposisjon.

Med bakgrunn i dette og et gjensidig ønske om å legge til rette for at lokale aktører skal
kunne komme i leveringsposisjon ønsker vi en samarbeidsavtale mellom prosjekteier Helse
Møre og Romsdal og regionalt/lokalt næringsliv ved/ KNN og MNF. Vi tror et slikt samarbeid i
betydelig grad vil øke sannsynligheten for å oppnå ønskede resultater. I forbindelse med
gjennomføring av regionens største utbyggingsprosjekt Ormen Lange, ble det tidlig inngått
en formalisert og forpliktende samarbeidsavtale om å til rette legge for at næringslivet skulle
komme i leveringsposisjon. De gode resultatene en oppnådde, både for utbygger og
regionalt næringsliv, viser at en lykkes med samarbeidet.
En felles avtale mellom næringslivet i Nordmøre og Romsdal og Helseforetaket vil i seg selv
være en positiv regional sak.
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