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Styresak 41-2020 Nordlandssykehuset Bodø - byggeprosjekter, 

oversikt over alle påløpte forpliktelser, 

oppfølging av styresak 17-2020 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formål med denne styresaken er å oppdatere styret på gjenværende økonomisk risiko i 
byggeprosjektet i Nordlandssykehuset Bodø. 
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Helse Nords grunnleggende verdier er kvalitet, trygghet og respekt. En grundigere 
gjennomgang av gjenværende økonomisk risiko er viktig for å gi styret trygghet for at 
det er god kvalitet i informasjonen som er lagt frem tidligere. 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset 
HF - overskridelser, oppfølging av styresak 12-2020/2, sak g i styremøte 26. februar 2020. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 7: Styret ber adm. direktør om å sørge for at 
Nordlandssykehuset HF legger frem en oversikt over alle påløpte forpliktelser i 
byggeprosjektet for å få en oversikt over det totale risikobildet i denne saken. Denne 
oversikten bes lagt frem for styret i Helse Nord RHF så raskt som mulig. 
 
Vedlagt følger styresak 024-2020 Risikovurdering – påløpte forpliktelser byggeprosjektet i 
Bodø (styremøte i Nordlandssykehuset HF 18. mars 2020). Styret i helseforetaket fattet 
følgende vedtak i denne saken: Styret tar saken til orientering. 
 
I styresak 024-2020 i Nordlandssykehuset HF redegjøres det for status knyttet til 
resterende utbetalinger, resterende arbeid og hvor stort beløp som er omtvistet. Adm. 
direktør i Nordlandssykehuset HFs konklusjon i saken er som følger: Etter denne 
gjennomgang vurderes det å være god sannsynlighet for sluttføring av byggetrinn 2 i tråd 
med de forutsetningene som er lagt ved styrets behandling av Tertialrapport T3/19. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør har tillit til at styret og administrasjonen i Nordlandssykehuset HF har 
hatt en grundig gjennomgang av økonomien i byggeprosjektet og hva som gjenstår av 
forpliktelser. 
 
Adm. direktør viser til vedlegg (styresak 024-2020) som er unntatt offentlighet, og 
forutsetter at mulige omtvistede forhold blir forsvarlig ivaretatt av Nordlandssykehuset 
HF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen og oversikt over alle påløpte forpliktelser, og 
gjenværende økonomisk risiko knyttet til byggeprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø, 
til orientering.  
 
 
Bodø, den 19. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Styresak 024-2020 Risikovurdering - påløpte forpliktelser byggeprosjektet  
 i Bodø  
 
 Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. off.l. §13 jf. fvl. §13.  
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