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Høringsuttale - Konseptrapport for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Sykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) vil kunne gi store muligheter for regionens
næringsliv innen bygg og anlegg, utstyrsleveranser, servicetjenester, varer og forsyning.
Investeringen i SNR er beregnet til mellom 4,2 - 4,8 mrd kr, forventet byggestart i 2018 og
ferdigstillelse i 2022. Det er beregnet ca 2,4 mill arbeidstimer for fagarbeidere i utbyggingen.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforening (KNN) og Mold e Næringsforum (M NF) har i løpet
av året hatt flere møter med Sykehusbygg. Temaet for disse møtene har vært hvordan man
kan utvikle samarbeidet med lokalt næringsliv ved bygging av nytt sykehus for Nordmøre og
Romsdal. Det har vært gode møter, med en fell es forståelse for behovet for å sette temaet
på dagsorden. Regionale kontrakter er svært ønskelig for å sikre sysselsetting og
arbeidsplasser, men ikke minst vil deltagelse i SNR bidra til kompetansehevning og
videreutvikling av næringslivet i regionen.

Prosjektdirektør Bjørn Remen er klar på at de ønsker å tilrettelegge for at lokale aktører, gitt
at de finnes, skal komme i leveringsposisjon. Tilsvarende er næringsforeningene klare på at
utbygger må tilrettelegge for at nasjonalt og regionalt næringsliv skal bli forespurt om
leveranser.

I kapittel 14.2 Plan for byggefasen omtaler konseptrapporten viktige faktorer når de skal
velge modeller og entreprisestrategier. Næringsforeningene vil understreke at skal regionalt
næringsliv komme i levereanseposisjon , må SN R velge en kontrakts strategi med inndeling i
kontrakts pakker som er av en slik størrelse at regionale leverandører kan delta i
konkurransene. Få og store kontrakts pakker medfører erfaringsmessig at det blir aktører
både utenfor landet og regionen som vinner de store kontraktene. De er ikke nødvendigvis
forpliktet til å legge ut underkontrakter på de offentlige innkjøpsbasene, dermed får ikke
regionalt næringsliv mulighet til å levere anbud, da d e ikke får tilgang på
kontrakts forespørslene. Helsef oretaket kan enkelt tilrettelegge for at regionalt næringsliv
skal forespørres ved at en har med en klausul/forutsetning om at de som vinner kontraktene
også må forespørre lokalt næringsliv som underleverandører. En slik klausul vil ikke være
ekskluderende for andre utenfor regionen og vil heller ikke gi lokalt næringsliv noe fortrinn.

Vi ber også om at SNR gir tidlig informasjon og dermed forutsigbarhet på organisering og
størrelse av entreprisepakker, samt informativ tidsplan for anskaffelser både på
byg gherrerelaterte tjenester, rådgivning og entrepriseleveranser. Tidlig informasjon
medfører at aktørene kan gjøre nødvendige grep for å komme i levereanseposisjon.

http://www.moldenaeringsforum.no/


  

 
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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