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Styresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, 

godkjenning av entrepriser og justeringer av 

prosjektramme 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av forprosjekt og byggestart i styremøte, den 18. desember 2013. Styret 
fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtaket i styret i Finnmarkssykehuset HF og 

godkjenner forprosjektrapporten for Nye Kirkenes sykehus av 27. juni 2013, inkludert 
de endringer som er tatt inn i addendumet av 21. november 2013. Totalrammen for 
prosjektet settes til 1,46 mrd kroner (p85-2016). 

 
2. Styret setter av 1,310 mrd kroner (p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF og 

resterende beløp på 150 mill kroner (opp til p85) som reserve i Helse Nord RHFs 
investeringsplan. 

 
3. Styret godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet, og 

ber om at prosjektet gjennom detaljprosjekteringen har fokus på kostnadsreduserende 
tiltak, med mål om ytterligere å nærme seg 1,4 mrd. kroner, p85-2018. 

 
4. Første tilbakemelding på kostnadsreduserende tiltak meldes tilbake til styret gjennom 

rullering av investeringsplanen i juni 2014. 
 
5. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1. mai 2014. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet styresak nr. 02/2015 Godkjenning av 
entreprisetildelinger og økt ramme for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus, i ekstraordinært 
styremøte den 12. januar 2015 med følgende vedtak: 
 
1. Tildeling av entreprisene B02 og B03 godkjennes, og oversendes til Helse Nord RHF.  
2. Styret søker Helse Nord RHF om å få økt rammen til prosjektet fra 1310 MNOK til 1420 

MNOK. Dette innebærer at det tas 110 MNOK fra marginen til prosjektet og at 
finansiering av kjøkken tas inn i ordinær ramme.  

3. Styret ber om å få en utredning av de økonomiske og praktiske konsekvenser av å:  
a. Etablere et felles driftsselskap for kjøkkendrift  
b. Seksjonere arealer til kjøkken inne i sykehuset og selge dem til et AS  
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4. Styret registrerer at økonomisk risiko er høy og ber Adm. direktør vurdere ytterligere 
tiltak for å redusere risiko, inklusive valutasikring.  

5. Styret ber om at det legges frem tiltak for å redusere kostnader som kan iverksettes 
dersom det ligger an til avvik fra vedtatte økonomiske rammer.  

 
Nåsituasjon 
Finnmarkssykehuset HF har forhandlet ferdig aktuelt tilbud på bygging av Nye Kirkenes 
Sykehus (NKS) for tre av de vesentlige entreprisene, og gjennomført ny 
usikkerhetsanalyse som gjør at kostnadskalkylen for p50 fra 2013 nå er blitt vesentlig 
sikrere. Markedsrisiko for prosjektet er etter dette vesentlig redusert.  Prosjekt NKS har 
behov for å få utløst midler fra marginen som er satt av til prosjektet. 
 
Kostnadskalkylen (p50) gått opp med ca 60 mill. kroner, fra 1 310 mill. kroner til 1 370 
mill. kroner. Marginen var satt til 150 mill. kroner i 2013, som ga en kostnadsramme 
(p85) på 1 460 mill. kroner. Etter gjennomføring av kontraktsforhandlinger gjenstår 90 
mill. kroner av avsatt margin. 
 
Byggearbeidene er delt inn i tre entrepriser: 
• Entreprise B01 er kontrahert og omfatter grunnarbeider og teknisk infrastruktur til 

tomta. AS Oscar Sundquist i Kirkenes er i gang med dette. 
• Entreprise B02 omhandler alle arbeider i plan 1 som omfatter teknisk sentral, 

kjøkken, lager, verksteder, garderober og kontorer. Plan 1 er dels med full fasade, 
dels kjellerareal og kulverter. Ca. 4 500 m2. Det inngår også utomhusarbeid. 

• Entreprise B03 omhandler alle arbeider i plan 2 og 3 som omfatter de typiske 
sykehusfunksjonene samt ventilasjonsanlegg på plan 4. Ca. 15 000 m2. 

 
Entreprisene B02 og B03 er totalentrepriser, der entreprenørene skal overta risikoen 
for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren. 
 
Konkurransene om entreprisene B02 og B03 har pågått fra sommeren 2014 og frem til 
desember 2014. Det ble gjennomført en prekvalifisering og påfølgende konkurranser 
med forhandling.  
 
Forhandlingene ble gjennomført i flere runder, inntil endelige tilbud ble levert inn 15. 
desember 2014. For nærmere beskrivelse av innstillingen for tildeling av entrepriser og 
til usikkerhet i prosjektet vises til utrykte vedlegg. 
 
Parallelt til denne prosessen er det arbeidet grundig for å forbedre prosjektet, ta ned 
kostnader og fjerne usikkerhet. 
 
I desember 2014 ble det gjennomført en ekstra usikkerhetsanalyse for prosjektet, med 
det målet å vurdere prosjektets nåværende kostnadskalkyle og usikkerhet. Behov for 
usikkerhetsmargin på 150 mill. kroner var i forprosjektfasen knyttet til: 
1) usikkerhet knyttet til etablering og bemanning av effektiv prosjektledelse. 
2) stor usikkerhet knyttet til prisnivået i det lokale byggemarkedet. 
  
Begge disse usikkerhetselementene anses nå avklart og bidrar til at nytt behov for 
usikkerhetsmargin pr. desember 2014 er vurdert til 40 mill.kroner. 
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Valutarisiko 
I slutten av 2014 ble verdien av den norske kronen betydelig svekket i forhold til 
Euroen (€). Dette medfører usikkerhet knyttet til B03 fra den tyske leverandøren, som 
har basert sin pris på at 1 € koster 8,25 kroner. Det er forhandlet frem en avtale som 
innebærer at prisen blir uforandret ved en kurs på mellom 8,10 og 8,40 kroner/€. I 
skrivende stund er kursen 8,58 kroner/€. I januar 2015 var kursen over 9 kroner/€. 
 
Eksponeringen for valuta er ca 59 mill €. Dette betyr at differansen mellom 9 kroner/€ 
og 8,50 kroner/€ utgjør ca 30 mill. kroner. Nåværende valutakurs utgjør en potensiell 
merkostnad på ca 11 mill. kroner. 
 
På samme måte som varer generelt nå kan bli dyrere å kjøpe fra utlandet, står også 
byggevarer/tjenester i fare for å bli dyrere. Dette vil kunne komme til å gjelde all handel 
med utlandet, men også innenlands der varer fra utlandet benyttes i produksjonen 
Det understrekes at valutausikkerheten (som ikke bare gjelder forholdet krone/€), kan 
gi negativt utslag i den generelle prisindeksen for byggekostnader. 
 
Gjenstående usikkerhetsmargin 
Av opprinnelig usikkerhetsmargin på 150 mill kroner foreslås det at styret godkjenner 
følgende disponering: 
• Rammen til Finnmarkssykehuset HF økes med (60+40) mill kroner til 1 410 mill 

kroner.  
• Gjenværende margin på 50 mill kroner beholdes i RHF-et. 
 
Påvirkning på bærekraft 
Finnmarkssykehuset HF har, før denne styresaken, satt av 1 310 mill. kroner til 
byggingen av NKS i gjeldende investeringsplan (p50). I helseforetakets 
bærekraftsanalyse er det derimot satt inn 1 460 mill. kroner (p85).  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil bli orientert om sak 
ad. Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme i 
et ekstraordinært samarbeidsmøte i forkant av styremøte. Dato for dette møtet er ikke 
fastsatt på nåværende tidspunkt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at saken er godt belyst. Adm. direktør er fornøyd med at 
markedsrisikoen i prosjektet – med unntak av valutarisiko – er vesentlig redusert. Adm. 
direktør anbefaler at styret godkjenner at rammen for prosjektet økes med 60 mill. 
kroner og at det i tillegg settes av 40 mill. kroner til gjenværende margin. 
 
Adm. direktør ber styret ta til orientering at det vurderes å innlemme kjøkkendriften i 
et samarbeid med Sør-Varanger kommune. Dette er en sak som må vurderes av styret i 
Finnmarkssykehuset HF. Foreløpig er kostnadene til kjøkken fremdeles inkludert i 
kalkylen. 
 
Adm. direktør anbefaler at de resterende 50 mill. kroner beholdes som ekstra margin 
hos Helse Nord RHF. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildelingen av entreprisene B02 og B03 for Nye 

Kirkenes sykehus. 
 
2. Styret godkjenner justering av prosjektrammen fra 1.310 til 1.370 millioner kroner 

(p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF. 
 
3. Styret godkjenner at p50-marginen til Finnmarkssykehuset HF styrkes med 40 

millioner til endelig 1.410 millioner kroner. 
 
4. Styret godkjenner at gjenværende margin på 50 millioner kroner i Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Styresak 2/2015 Godkjenning av entreprisetildelinger og utløsing av 
 margin for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus (Finnmarkssykehuset HF) 
 
 Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF 12. januar 2015,  
 protokoll 
 
 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
 
 
Utrykte vedlegg:  Sak 2014-28 Innstilling på tildeling B02 B03 og videre saksgang  
  (styringsgruppen Prosjekt NKS) 
  Innstilling på tildeling B02 B03 
  Møte i styringsgruppen Prosjekt NKS 19. desember 2014, referat 
 
  De utrykte vedleggene er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 23. 
 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-26-februar-2015-article114468-1079.html



