FELLES ADMINISTRATIV PLANGRUPPE 2014.01.22
1000-1400
Molde - Fylkeshuset rom 103
Til
Helse M&R: Espen Remme (fra 1130)
stades:
Helse midt: Nils-Arne Bjordal
Helsebygg Midt: Bjørn Remen; Gudmund Moen
Gjemnes kommune: Birgit Eliassen, Olav Inge Hoem
Kristiansund kommune: Helge Carlsen
Molde kommune: Eirik Heggemsnes, Jostein Bø
Norconsult: Hans Petter Duun, Torbjørn Sivertsen
Momentum: Michael Ramm Østgaard
Møre og Romsdal fylkeskommune: Ole Helge Haugen, Johnny Loen (referent)
Referat: 1. Referat fra møte 22.1.14 ble godkjent uten kommentarer
2. Generell status KU-arbeidet
Orientering v/Duun
Utredningene er i all hovedsak i samsvar med framdriftsplanen. Kreves noe nærmere
utredning om skred enn antatt. Noen undersøkelser er avsluttet men rapportering ikke
ferdig ennå.
Det ble også gjort greie for videre framdrift.
3. Prinsipper for utforming av sykehusbygg inkl. parkering og helikopterplass
Orientering v/Østgaard
To ulike konsepter ble presentert som utgangspunkt for modellering av de ulike tomtene;
- "typisk konsept"
- "kompakt konsept"
Modellene er basert på kunnskaper om funksjonalitet, sammenhenger mellom utforming
og drift, og med utgangspunkt i visjoner om pasientfokus og "helsefremmende
utforming".
Det ble lagt fram skisser for hver av tomtene med basis i de to modellkonseptene,
inkludert en vurdering av svake og sterke sider ved tomtene, og mulighetene for ulike
tilpassinger.
4. Tilkomst og veiløsninger
Orientering v/Duun
Alle tomter er teknisk mulig å utløse tilkomst til
Det er tatt hensyn til usikkerheter om ny E39 Lønset-Hjelset
Konkrete lønsingsskisser ble presentert.
5. Skred og flodbølgerisiko
Orientering v/Duun
Ved sykehusbygging aksepteres i praksis ingen risiko for slike hendelser (høyeste
sikkerhetsklasse i TEK10).
Man er i dialog med NVE om skred- og flodbølgeproblematikk og eventuelle avbøtende
tiltak. Noen nærmere undersøkelser er nødvendig for full avklaring.

6. Om boligbehov, tjenestetilbud og arbeidsmarked
Orientering v/Duun
Undersøkelsene er igang, men det er foreløpig ingen konkrete skisser å legge fram. Det er
mange usikre variabler. Forutsetter å bruke et felles dimensjoneringsgrunnlag for alle
tomtene. Generell kunnskap tilsier at multipliktoreffekten øker med økende urbanitet.
7. Skisser for framtidig arealbruk / boligutvikling i tilknyting til sjukehus
Orientering v/Sivertsen
Skissene har bakgrunn i drøftingsmøter med kommunene
Synliggjør utviklingsrom i tilslutning til tomtealternativene og koplinger mot eksisterende
infrastruktur. Alle lokaliteter har potensielt areal for tilsluttende boligtomter i et visst
omfang, men både behov og forutsetninger vil variere mellom tomtene. Konkrete
tilrådinger må avvente til det foreligger mer konkrete konsekvensvurderinger. Dette
inngår ikke direkte i KU for sjukehusa.
8. Arbeidet med Utviklingsplan for Helse MR og idefasearbeidet for nytt felles sjukehus
Orientering v/Remme
Viser til statsrådens inngripen vedrørende drøftinger om økonomi og funksjonsfordeling i
HMR (funksjonsfordeling skal ikke begrunnes i økonomi men i helsefaglige vurderinger)
med bakgrunn i dette skal det legges fram nytt forlsag om innsparing til styremøte 29 feb.
Videre arbeid med funksjonsfordeling må ferdigstilles i løpet av 2014.02.13, offentlig
høring til sommeren.
Idefasearbeidet må avgrense hvilke problemstillinger som skal være en del av
"byggeprosjektet" og hvilke som skal "ligge tilbake" i foretaket. Prosjektstyre etableres
før ferien 2014. Som tidligere er målet både å beslutte funksjonsfordeling og konkludere
idefasen/velge lokalitet i styremøte i desember.
8. Orientering fra kommunene og fylkeskommunen
Gjemnes kommunen vil drøfte politisk hvordan man skal forholde seg til
skredproblematikken.
Også Molde og Kristiansund vil legge fram tomteevalueringene politisk.
Enighet om at kommunene uttaler seg offentlig om egne tomter, ikke naboens.
Norconsult sender framlagte modellskisser til kommunene med nødvendige
presiseringer.
Fylkeskommunen informerte om bypakkearbeidet. Vil komme til å påvirke transporttider
langs aksen.

