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Styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 

kontorarbeidsplasser, plan for endelig 

gjennomføring og godkjenning av byggestart, 

oppfølging av styresak 141-2013 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg 
for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport i styremøte, den 18. desember 
2014. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø som grunnlag for den videre 
planlegging av forprosjektfasen.  

 
2. Prosjektet godkjennes videreført til siste beslutningspunkt med en brutto arealramme 

på 3 650m2 og en foreløpig kostnadskalkyle på 121 mill kroner (p85-2016), inklusiv 
prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 71,6 mill kroner. 

 
3. Styret forutsetter at det foreligger skriftlige avtaler med Sykehusapotek Nord HF og 

Helse Nord IKT før endelig beslutning. 
 
4. Styret ber om at KK-fløyen i tillegg planlegges for fjernlager for datasenter innenfor en 

ramme på inntil 13 mill kroner. 
 
5. Styret ber om at styrebehandlet plan for endelig gjennomføring legges frem, når 

detaljprosjektering er ferdigstilt. Før saken fremmes for styret i Helse Nord RHF, må 
styret i Nordlandssykehuset HF styrebehandle følgende: 
a. Økonomien i helseforetaket (bærekraftsanalysen) for å vise at helseforetaket er i 

stand til å håndtere de økte kostnader som følger av hele byggeprosjektet i 
perioden frem til 2020. 

b. Analysene må risikovurderes i forhold til endringer i premissene som: 
avskrivninger, renter, aktivitetsavhengige inntekter og omstillingstakt. 

c. Tiltaksplan for å løse omstillingsutfordringen og mulige konsekvenser av endringer 
i forutsetningene. 

d. Buffere og reserver i investeringsrammene. 
 
6. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en oversikt over dekningsgraden for kontorer 

i alle helseforetak i Helse Nord. 
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Punkt 6 i styrets vedtak ble besvart i styremøte, den 27. mai 2014, jf. styresak 62-2014 
Kliniske kontorplasser i Helse Nord – dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013. 
 
I denne styresaken besvares punktene 3 til 5 i vedtaket, samt en redegjørelse for 
anbefalingen av å godkjenne byggestart for prosjektet. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet styresak 94-2014 Plan for endelig 
gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen) i styremøte, den 6. 
oktober 2014, se vedlegg 3. Styret i HF-et fattet følgende vedtak: 
1. Styret ved NLSH tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av 

byggearbeidene for Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Fløy G) etter den fremlagte 
plan for endelig gjennomføring.  

2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 71,6 mill kr for 
realisering av prosjektet.  

3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 61,6 mill kr for dekning av netto 
likviditetsbehov.  

 
I samme møte behandlet styret i helseforetaket styresak 93-2014 Budsjett 2015 - 
Oppdatert bærekraftsanalyse med vedlegg, se vedlegg 1. Styret i HF-et fattet følgende 
vedtak: 
1. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringer foretaket står overfor de kommende 

år. Styret viser til Utviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset og det pågående 
arbeidet med utarbeidelse og konkretisering av effektiviseringstiltak. 

2. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse 
Nord RHF. 

 
Etter dette har Nordlandssykehuset HF (NLSH) oppdatert bærekraftanalysene og 
likviditetsbehov, se vedlegg 2a og 2b. Disse tre vedtakene og øvrige vedlegg danner 
grunnlaget for fremstillingen i denne saken. 
 
Formelt om prosessen 
Prosessen for godkjenning av byggeprosjekter skal følge Veileder - Tidligfaseplanlegging 
i sykehusprosjekter, utgitt av Helsedirektoratet. I denne delen av prosjektet skal styret i 
Helse Nord normalt godkjenne forprosjektrapporten. Forprosjektrapporten skal 
normalt gjennomgå og oppdatere det anbefalte alternativet fra konseptrapporten, og 
styret skal da eventuelt godkjenne prosjektet og gi tilsagn til detaljprosjektering og 
bygging.  
 
I dette prosjektet legges det ikke frem egen forprosjektrapport. NLSH har forstått 
styrevedtaket i styresak 141-2013 slik at siste beslutningspunkt er, når 
detaljprosjektering er ferdig. Ettersom den godkjente konseptrapporten er detaljert i 
forhold til kompleksiteten i prosjektet, har NLSH ikke laget eget forprosjekt forut for 
detaljprosjekteringen.  
 
Punkt 2 i styrets vedtak i styresak 141-2013 med en brutto arealramme på 3 650m2 og 
en foreløpig kostnadskalkyle på 121 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden, med et tillegg for fjernlager for Helse Nord IKT på 13 mill 
kroner, er lagt til grunn for planleggingen av bygget. 
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I forhold til punktene 3 og 4 i vedtaket, ble det den 24. september 2014 inngått avtale 
mellom Nordlandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF om at midlene som er 
avsatt til nye lokaler, tilføres NLSH. Dette utgjør i henhold til langsiktig plan 10 mill 
kroner. 
 
Det er ikke tatt endelig beslutning om lokaler for gjenopprettingssenter/fjernlager for 
datasenter (Disaster, Recovery and Test (DSDRT)). Det anbefales at kostnadsrammen 
utvides med 13 mill kroner som forutsatt i styresak 141-2013, jf. styresak Etablering av 
regionale datasentre i Bodø og Tromsø - fullverdig gjenopprettingssenter i Bodø, 
oppfølging av styresak 143-2013 og 49-2014 (styresak 29. oktober 2014). I denne 
styresaken er anbefalingen nåværende datasenter ved NLSH/Bodø. Etablering i kjeller 
på G-fløyen er et åpent alternativ, dersom andre hensyn gjør at anbefalt løsning ikke er 
ønskelig.  
 
I det følgende er denne styresaken rettet mot å svare ut vedtakspunkt 5 i styresak 141-
2013. 
 
Begrunnelse for prosjekt og effektmål 
For å løse utfordringene knyttet til kontorplasser slik det fremgikk av sak 141-2013, har 
NLSH meldt behov for Bygg for kliniske arbeidsplasser, heretter benevnt G- fløyen. Det 
gjøres oppmerksom på at bygningen i tidligere saksframlegg/vedtak har vært benevnt 
KK-fløyen.   
 
I konseptfaserapporten for Bygg for Kliniske Kontorarbeidsplasser som ble behandlet i 
styresak 141-2013, er det gjort en mer inngående behovsanalyse for bygget. Fra 
konseptrapporten hitsettes følgende om effektmål for prosjektet:  
• NLSHs kapasitetsbehov for kliniske kontorarbeidsplasser dekkes gjennom 

etablering av et klinisk kontorbygg. 
• Det etableres samhandlingsarenaer på tvers av faggrupper og profesjoner, som gir 

god kunnskapsoverføring og koordinering av felles oppgaver. 
• Kontorområdene er fleksible og kan tilpasses endrede krav og eventuelle behov om 

økt kapasitet eller endret funksjon. 
• Kontorfløyen inngår i den totale kontorressursen og en optimal disponering av slike 

arealer i alle byggene. 
• I den samlede kontorressursen skal personell som har behov for pasientnære 

kontorplasser prioriteres nært kliniske arealer. 
• Det etableres produksjonslokaler for legemidler som tilfredsstiller gjeldende 

forskrifter og krav. 
• Det etableres utsalgslokaler for legemidler som er attraktive og gir økt omsetning. 
• Det etableres datasentral som tilfredsstiller gjeldende forskrifter og krav. 
• Det legges til rette for at kontorfløyen kan benyttes som midlertidig rokadeareal for 

å redusere ulemper for den kliniske virksomheten under byggeperioden. 
  
Det gjøres oppmerksom på at det foreligger pålegg fra offentlig tilsynsorgan både for å 
redusere HMS-ulemper under ombygging, samt for tilfredsstillende produksjonslokale 
for legemidler. 
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For å få etablert tilstrekkelig ”rokadeareal” trengs denne G-fløyen ved årsskiftet 
2015/2016. 
 
Investeringsramme 
Investeringens omfang er beregnet til 134 mill kroner. Deler av dette beløpet 
forutsettes overført fra andre prosjekter som ligger i langsiktig plan.  
 
I finansieringsplanen er det trukket inn besparelser i planene for byggetrinn 2 dersom 
Bygg for Kliniske kontorarbeidsplasser blir realisert. 
 
Tabell 1 Finansieringsplan for G-fløyen 
Investeringsramme mill kroner 
Brutto ramme G-fløy 134,0 
Overføres fra byggetrinn II knyttet til forenkling av rokadeplan -17,4 
Overføring fra byggetrinn II fordi renovering av "L" ikke gjennomføres -22,0 
Overføring fra avsatte midler - produksjonslokale SAN - Bodø -10,0 
Netto økt ramme fra ufordelt ramme plan 2015-2022 84,6 
 
Lønnsomhet og bærekraft 
I 2016 øker rente- og avskrivingskostnaden med netto 7,5 mill kroner. 
 
I sitt innspill til langsiktig plan (NLSH styresak 37-2014) omtales dette prosjektet i 
kategori Kritiske investeringer, av grunner som er nevnt på foran.  
 
Det er anført fra NLSH at bygget er tegnet for å romme annet personell som i dag har 
tilhold i leide lokaler og i brakkerigger. Beregningene viser et bortfall av andre 
kostnader tilsvarende opp mot 4 mill kroner pr. år.  
 
Økonomisk bærekraft 
NLSH har svak likviditet og et stort omstillingsbehov. Det er kritisk at 
investeringsprogrammet tilpasses helseforetakets økonomiske bærekraft. Fase III av 
byggeprosjektet utgjør ca 900 mill kroner av den totale investeringen på 3,6 mrd 
kroner.  
 
Nøkterne vurderinger viser at NLSH ikke kommer til å kunne redusere kostnadene så 
fort som forutsatt i styresak 93-2014, se vedlegg 1 og 2a til denne styresaken. 
 
I bærekraftsanalysen slik den ble presentert i april 2014 i NLSH, jf. styresak 37-2014 
Rullering av plan for drift og investering 2015-2022 (vedlegg 5), heter det om 
omstillingsprogrammet:  
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Tabell 2 – Utviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø 

 
 
Resultatutviklingen de siste fire måneder viser et driftsmessig underskudd på -44 mill 
kroner, og prognosen for 2014 er foreløpig estimert til et underskudd på 35-50 mill 
kroner. Dette påvirker inngangsfarten i 2015 og øker omstillingsutfordringen for 
perioden ytterligere. 
 
For perioden 2015-2022 er den årlige omstillingsutfordringen ca 250 mill kroner ved 
fremskrivning i henhold til premissene fastsatt av Helse Nord RHF. Dette utgjør ~6 % 
av omsetningen til helseforetaket. Lønnskostnader utgjør >60 % av total kostnadsbase, 
hvilket tilsier at det er nødvendig med vesentlige organisatoriske omstillinger i 
foretaket.  
 
I NLSH styresak 93-2014 er det redegjort for administrasjonens vurdering av realistisk 
tempo for omstilling:  
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Figur 1 – fremdrift i omstillingsarbeidet for NLSH 

 
   
Med bakgrunn i denne grafen anbefales realisering av G-fløyen under den forutsetning 
at fremdrift av renovering av AB-fløyen sees i sammenheng med helseforetakets 
gjennomføring av omstilling og økonomiske utvikling. 
 
Dette betyr at tempo i fase 3 og 4 i byggetrinn II må revurderes i tråd med 
omstillingstakten i helseforetaket. 
 
Likviditeten er akseptabel til og med 2018, men blir anstrengt, når avdrag på lån inntrer 
fra 2019. Dette fremgår av oppdatert likviditetsberegning fra helseforetaket, gjengitt i 
vedlegg 2b. 
 
Gjennom omdisponering av investeringsrammen får NLSH 27 mill kroner i lån til G-
fløyen. NLSH har søkt om lånetilsagn stort 61,6 mill kroner. Det vises til 
likviditetsprognosen, og det tilrås ikke å øke lån til helseforetaket ytterligere.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Hele utbyggingsplanen for Nordlandssykehusets prosjekt i Bodø sentrum bygger på 
forutsetninger om omstilling, og at helseforetaket kan bære kostnaden. I NLSH styresak 
93-2014 fremgår det at helseforetaket ikke kommer til å kunne redusere kostnadene så 
fort som forutsatt.  
 
Det er redegjort for at G-fløyens betydning for sentermodell med klinisk personell i 
nærhet til behandlingssted, og for at prosjektet reduserer kompleksitet og risiko for 
ombyggingen av AB-fløyen. Adm. direktør vektlegger også G-fløyens betydning for å 
imøtekomme offentlige pålegg om utbedring av produksjonslokaler for legemidler og 
for bedre HMS-forhold under byggeperioden. 
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En nøktern vurdering av foretakets økonomi og bærekraft viser at omstilling fortsatt vil 
være en utfordring for NLSH. Adm. direktør foreslår derfor at fremdriftsplanen for 
rehabiliteringen av AB-fløyen legges i faser slik at gjennomføring besluttes i etapper 
knyttet til realisering av omstillingsplanene i helseforetaket.  
 
Under disse forutsetningene tilrår adm. direktør å opprettholde punkt 2 i styrets vedtak 
i styresak 141-2013, slik at bygging av G-fløyen med en brutto arealramme på 3 650m2 
og en brutto kostnadskalkyle på 134 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden, godkjennes. 
 
Det anbefales at rammer fra byggetrinn 2 på henholdsvis 17,4 og 22 mill kroner flyttes 
fra byggetrinn 2 til G-fløyen. Rammen for byggetrinn 1 og 2 reduseres derved fra 3 614 
mill kroner til 3 574,6 mill kroner. Rammen på 10 mill kroner flyttes fra Sykehusapotek 
Nord HF til Nordlandssykehuset HF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart for G-fløyen for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø. 
 
2. Prosjektet har en brutto arealramme på 3 650m2 og en økonomisk ramme på 134 

mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Herav 
legges 125 mill kroner (p50) til Nordlandssykehuset HFs rammer. 

 
3. Investeringsplanen for 2015 endres slik: 

o G-fløy NLSH: 134,0 mill kroner 
o Byggetrinn II Bodø  -39,4 mill kroner 
o Investeringsramme SAN reduseres  -10,0 mill kroner 
o Ufordelt investeringsplan justeres  -84,6 mill kroner 

 
4. Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realisering av helseforetakets 

omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm. direktør om å legge frem 
egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av 
investeringsplan i juni 2015. 

 
5. Styret i Nordlandssykehuset HF bes om å behandle plan og gjennomføring av 

omstillingsprogram for helseforetaket innen 15. mai 2015. 
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: 
 
Vedlegg 1  Styresak 93-2014 Budsjett 2015 - Oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg 
Vedlegg 2a  Bærekraft NLSH november 2014 – omstillingsbehov 
Vedlegg 2b  Bærekraft NLSH november 2014 – likviditetsberegning  
Vedlegg 3  Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring: Bygg for kliniske  
 kontorarbeidsplasser (G-fløyen) m vedlegg 
Vedlegg 4  Endelige vedtak for Nordlandssykehusets saker 93-2014 og 94-2014 
Vedlegg 5  NLSH Styresak 37-2014 Rullering av plan for drift og investering 2015-2022 
 
Vedlegg 1, 3 og 5 er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. november 2014  
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Bærekraftsanalyse Nordlandssykehuset HF (mill 
kr)  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Budsjetterte driftsinntekter 2014 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 

Realvekst   0,0 13,9 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 

Justert realvekst   

       
  

Kapitalkompensasjon Bodø   22,0 56,0 56,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

Kapitalkompensasjon Vesterålen   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Inntektsmodell somatisk virksomhet   0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Inntektsmodell psykisk helsevern   -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 

Inntektsmodell TSB   5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Samhandlingsreform ø-hjelp   -2,0 -15,7 -15,7 -15,7 -15,7 -15,7 -15,7 -15,7 

Effektivitetstap/inntektssvikt uten ny kontorfløy   

 
-3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Kvalitetsmidler   -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Opphør overgangsordning økt ISF andel   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Omfordeling FIKS   1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Regional koordinator helsefaglærling   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fagansvarlig helsefaglærlinger     -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Sum driftsinntekter 3 765,0 3 797,7 3 828,9 3 842,8 3 862,8 3 862,8 3 862,8 3 862,8 3 862,8 

                    
Budsjetterte driftskostnader 2014 ekskl 
avskrivninger 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 

Netto endring driftskostnader Bodø   

       
  

Økte driftskostnader Nye Bygg   6,5 11,4 11,4 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

Økt husleie uten ny kontorfløy   

 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Avsetning finansiering ø-hjelpsplasser   3,4 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 

FIKS   19,0 53,0 59,0 61,0 56,0 47,0 50,0 37,0 

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 3 586,1 3 615,0 3 640,4 3 646,4 3 650,0 3 645,0 3 636,0 3 639,0 3 626,0 

                    

Avskrivninger åpningsbalansen 64,5 44,3 41,3 37,5 22,4 22,0 21,0 21,0 21,0 

Avskrivninger Bodø 6,0 34,0 74,1 94,2 129,4 150,5 145,7 145,7 145,7 

Avskrivninger Vesterålen 21,6 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 

Øvrige avskrivninger 67,4 80,6 78,1 70,2 70,7 68,0 68,0 69,5 69,8 

Sum avskrivninger 159,5 202,1 236,6 245,1 265,7 283,7 277,9 279,4 279,7 

                    

Budsjettert netto renter 2014 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

Endring renter    -0,1 -0,6 -1,9 -2,5 -0,8 0,3 0,2 0,5 

Rente låneopptak Bodø   60,1 59,7 59,3 91,8 95,5 89,7 84,0 78,3 

Rente låneopptak Vesterålen   27,9 27,7 27,0 26,1 25,1 23,7 22,3 20,9 

Netto rentekostnader 19,4 107,3 106,2 103,8 134,9 139,2 133,2 125,9 119,1 

                    

Totale kostnader 3 765,0 3 924,3 3 983,2 3 995,2 4 050,5 4 067,9 4 047,1 4 044,3 4 024,8 

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år  -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 

Økonomisk Resultat  -35,0 -161,6 -189,3 -187,4 -222,7 -240,1 -219,2 -216,5 -196,9 

                    

Vedtatt resultatkrav 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

                    

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte 
tiltak  -35,0 -166,6 -194,3 -192,4 -227,7 -245,1 -224,2 -221,5 -201,9 
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Hei, 
 
Viser til e-post i går der dere fikk tilsendt oppdatert likviditetsprognose. I bærekraftsanalysen ligger det mange formler som er med på å påvirke resultatet i 
likviditetsprognosen. Formlene i analysen for beregning av lånebehov viste et lånebehov for 2,8 mrd, og ikke 3,0 mrd i lånebehov for prosjektene i Bodø, 
som jo er den summen vi har fått godkjent lånetilsagn fra Helse Nord. Dersom vi korrigerer for dette (manuelt) i analysen vil  likviditeten forbedre seg i 
perioden frem til og med 2018 for deretter å bli litt dårligere hvert år fra 2019 og utover (når avdrag på disse lånene inntrer). Nedenfor ser dere analysen 
der vi har korrigert lånebehovet opp fra 2,8 mrd til 3,0 mrd kroner. 
 

Likviditetsberegning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter                    

Budsjettert resultat 0 5 5 5 5 5 5 5 5 

Prognoseavvik -35 
       

  

Avskrivninger/nedskrivninger 160 202 237 245 266 284 278 279 280 

Diff pensjonskostnad/premie -10                 

Andre endringer i  omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet                   

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  115 207 242 250 271 289 283 284 285 

                    

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter                    

Ubrukte investeringrammer tidligere år  57 -26 -31 0 0 0 0 0 0 

Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan -788 -479 -431 -454 -460 -160 -70 -80 -100 

Netto kontantstrøm fra invest eringsaktiviteter  -732 -504 -462 -454 -460 -160 -70 -80 -100 

                    

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter                    

Innbet ved opptak av lån Byggetrinn 2 Bodø 470 347 299 336 250 0 0 0 0 

Innbet ved opptak av lån Vesterålen 230 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avdrag lån -43 -43 -58 -80 -80 -204 -204 -204 -204 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter  657 304 241 256 170 -204 -204 -204 -204 

                  
 Netto endring i kontanter  40 7 21 52 -19 -75 9 1 -19 

                    

IB 01.01  -429 -389 -382 -361 -310 -329 -404 -394 -394 

UB 31.12  -389 -382 -361 -310 -329 -404 -394 -394 -413 

                  
 Ramme for kassakreditt -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 
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Med vennlig hilsen 
------------------------------- 

Marit Barosen 
Økonomisjef 
Telefon 75 53 40 35 

Mobil 95 10 71 24 
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