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STYRESAK 112-2009  NORDLANDSSYKEHUSET VESTERÅLEN  
 – FULLMAKT TIL DETALJPLANLEGGING 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi Nordlandssykehuset HF tillatelse til å fortsette 
detaljplanleggingen av nytt sykehus i Vesterålen. 
 
Fremdriften i prosjektet er nå kommet inn i en fase hvor styret i Helse Nord RHF må ta 
stilling til om det er grunnlag for å starte opp selve byggeprosjektet. I styresak 68-2009 
Investeringsplan 2010-2018, mulighetsanalyse og forslag til investeringsrammer, som ble 
behandlet av styret, den 25. august 2009 ble premissene for rullering og oppfølging av 
investeringsplanen drøftet. Som det fremgår av styresak 68-2009 er det nødvendig å foreta en 
ny bærekraftsanalyse av spesielt Nordlandssykehuset HF, før en kan gi klarsignal til å starte 
opp et nytt stort byggeprosjekt. 
 
I 2009 er resultatkravet for Nordlandssykehuset HF et overskudd på 10 mill kroner, 
resultatkravet som er vedtatt for 2010 er et overskudd på 32 mill kroner. Disse resultatkravene 
er satt som en nødvendig premiss både for å sikre likviditet til å gjennomføre investeringene 
og for å sikre at Nordlandssykehuset vil kunne håndtere de økte kostnadene som kommer når 
de nye store byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen er ferdige og skal tas i bruk.  
 
Nordlandssykehusets regnskap pr. oktober og prognostisert årsresultat for 2009 avviker 
betydelig fra dette kravet.  
 
Styret i Nordlandssykehuset vil i styremøte 14. desember 2009 behandle sak – Nybygg 
Nordlandssykehuset HF Vesterålen - Godkjenning av forprosjekt og oppstart detaljprosjekt. 
Direktøren har fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
1. Styret ved Nordlandssykehuset tilrår overfor styret til Helse Nord at det fremlagte 

forprosjektet godkjennes som grunnlag for den videre detaljplanlegging og realisering av 
prosjektet. 

2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede 
byggekompleks på hhv 7.477 m2 og 14.786 m2. 

3. Det skal vurderes hvorvidt nybygd areal kan reduseres gjennom bruk av fristilte arealer i 
eksisterende bygningsmasse.  

4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes, fastsettes til 864,3 mill kr i kostnadsnivå pr 15.03.2009, inkludert utstyr. 
Byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg. 

5. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2009-2018. Styret 
legger til grunn at prosjektet finansieres med en andel lån på 81 %, dvs 704 mill kr i lån 
og 160,3 mill kr i egne midler.  I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter.  

6. Legevakt plasseres ut fra den driftsøkonomisk gunstigste løsning. Realisering av legevakt 
forutsetter at der er inngått avtale med Vesterålen legevakt om leie og drift. 

7. Prosjektet planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i april 2014. 
 
I budsjett 2010 er det satt av 156,5 mill kroner til nytt sykehus i Vesterålen. 
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Vurdering/tilrådning 
Styret i Nordlandssykehuset HF skal i styremøte, den 14. desember 2009 behandle budsjett 
2010. I denne forbindelse skal styret behandle oppdatert bærekraftanalyse med tiltak og 
konsekvenser for tilbudet.  
 
Når det foreligger et foreløpig resultat for 2009 og det er foretatt en gjennomgang av tiltak, 
analyser og prognoser for 2010 av Helse Nord RHF, vil adm. direktør komme tilbake med 
saken i styremøte, den 24. februar 2010. 
 
Forprosjektarbeidet har kun medført mindre justeringer av de føringer for planløsninger, 
arealer og kostnader som gis av konseptrapporten godkjent i styresak 124-2008 Nybygg 
Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av konseptrapport og oppstart forprosjekt i 
Helse Nord RHF. Forprosjektet inneholder en fremdriftsplan som viser at 
ferdigstillelse/oppstart prøvedrift skal skje 3. mars 2013 og at ordinær drift skal starte 2. april 
2014. Fremdriftsplanen vedlegges saksframlegget. Denne fremdriftsplan forutsetter imidlertid 
at positivt vedtak om videreføring gjøres i desember 2009 og at byggestart skjer i september 
2010. I vedtaket i sak 124-2008 i Helse Nord RHF forutsettes det at sykehuset blir ferdigstilt i 
2013. 
 
Byggestart i september 2010 forutsetter at prosjekteringen videreføres ubrutt. Det foreligger 
imidlertid ikke vedtak om ytterligere planleggingsarbeid utover forprosjektet. Adm. direktør 
foreslår derfor at styret i Helse Nord RHF gir fullmakt til videreføring av prosjekteringen. 
Uten slik fullmakt vil innleid personell i prosjektorganisasjonen bli omdisponert til andre 
prosjekter. Dette vil gi økte planleggingskostnader og forsinkelser i prosjektgjennomføringen. 
Ingen byggearbeider vil bli startet opp før endelig beslutning om realisering er fattet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:  
 
1. Styret godkjenner at arbeidene med prosjekteringen av nytt sykehus i Vesterålen 

videreføres for å kunne oppfylle følgende milepæler: 
• Oppstart byggearbeider 1. september 2010 
• Ferdigstillelse/oppstart prøvedrift 3. mars 2013 
• Ordinær drift 2. april 2014 
 

2. Alle avtaler som inngås, før styret for Helse Nord RHF har fattet beslutning om oppstart 
av byggearbeider, skal inneholde bestemmelser om at disse kan bli terminert med kort 
varsel. 

 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg 
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