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 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

2014/3582 Øyvin S Grongstad/90603041 Kirkenes, 5.1.2015 

 

Saksnummer 2/2015 

 

Saksansvarlig:  Drifts- og eiendomssjef, Øyvin S Grongstad 

Møtedato:  12. janaur2015 

Godkjenning av entreprisetildelinger og utløsing av  margin 

for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus 
 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å gjøre følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset er tilfreds med den jobben som er gjort for å redusere 
kostnader i prosjekt Nye Kirkenes Sykehus (NKS), uten at dette har gått ut over 
kvaliteten. 

2. Tildeling av entreprisene B02 og B03 godkjennes, under forutsetning av godkjenning 
i Helse Nord RHF. Prosjektet gis i oppdrag å videreføre byggeprosjektet som planlagt, 
inntil endelig finansiering foreligger. 

3. Styret søker Helse Nord RHF om å øke p50 fra 1310 MNOK til 1370 MNOK. Dette 
innebærer at det tas 60 MNOK fra marginen til prosjektet.  

4. p85 justeres ned til 1410 MNOK, som er 50 MNOK ned fra 1460 MNOK. Disse 50 
MNOK settes i reserve knyttet opp mot usikkerheten rundt den norske kronens verdi. 

 

 

 

Torbjørn Aas 

Administrerende direktør 

Vedlegg: 

1. Saksfremlegg 

2. NKS B02 B03 tildeling 2014-12-18 – Unntatt offentlig jfr. Offentlighetslovens § 23. 

3. SG sak 2014-38 Innstilling B02 B03– Unntatt offentlig jfr. Offentlighetslovens § 23. 

4. Protokoll fra styringsgruppemøte– Unntatt offentlig jfr. Offentlighetslovens § 23. 
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Godkjenning av entreprisetildelinger og utløsing av  margin 

for prosjekt NKS 
  

Saksbehandler:  Drifts- og eiendomssjef/prosjektansvarlig NKS, Øyvin S Grongstad 

Møtedato: 12. januar 2015 

1. Sammendrag og anbefaling 
Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus (NKS) har behov for å få utløst midler fra margin som er 

satt til prosjektet. Dette på bakgrunn av at prosjektet nå har forhandlet tilbud på bygging 

av sykehuset og at det er gjennomført en ny usikkerhetsanalyse.  

 

Prosjektet har nå en ny kostnadskalkyle (p50) på 1370 MNOK, som er 60 MNOK høyere 

enn kalkylen som ble gjort i 2013 (før tilbudskonkurransene ble kjørt). Samtidig har 

usikkerheten og behovet for margin blitt vesentlig redusert, fra 150 MNOK til 40 MNOK. 

Dette gir en ny kostnadsramme (p85) på 1410 MNOK, mot den tidligere 1460 MNOK. 

 

Ut fra dette anbefales det at styret vedtar å be Helse Nord RHF om å få utløse 60 MNOK 

fra marginen og at da ny p50 blir 1370 MNOK og at ny p85 settes til 1410 MNOK. Videre 

anbefales det at de resterende 50 MNOK innenfor fastsatt kostnadsramme (1460 MNOK) 

ikke fjernes, men holdes opp mot den usikkerheten som er knyttet til den norske 

kronens verdi i forhold til Euro.  

2. Bakgrunn 
Byggingen av Nye Kirkenes Sykehus (NKS) ble igangsatt mai 2014, på bakgrunn av at 

styret i Finnmarkssykehuset HF, i desember 2013, vedtok å sette i gang byggearbeid: 
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Prosjektet hadde da fått fastsatt de økonomiske rammer til 1460 MNOK p85 og 1310 

MNOK p50. Begge disse summer inkluderte prisvekst og renter.  

Byggearbeidene ble delt inn i 3 entrepriser: 

 Entreprise B01 i dette byggearbeidet 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 kvm. 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 kvm. 

Entreprisene B02 og B03 er totalentrepriser, der entreprenørene skal overta risikoen 

for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren. 

3. Saksvurdering/analyse 
Konkurransene om B02 og B03 har pågått fra sommeren 2014 og helt fram til jul 2014. 

Det ble gjennomført en prekvalifisering og påfølgende tilbudskonkurranser med 

forhandling. Forhandlingene ble gjennomført i flere runder, inntil endelige tilbud ble 

levert inn 15.12.2014. Parallelt til denne prosessen har det blitt arbeidet grundig internt 

med prosjektet for å forbedre prosjektet, gjøre det billigere og for å fjerne usikkerhet. 

 

I desember 2014 ble det gjennomført en ekstra usikkerhetsanalyse for prosjektet, med 

det mål å vurdere prosjektets nåværende kostnadskalkyle og usikkerhet. I tillegg 

resulterte denne i endret behov for margin. Prosjektets kostnadskalkyle (p50) fra 2013 

har nå blitt vesentlig sikrere, på bakgrunn av at prosjektet nå har forhandlede tilbud på 

alle deler av byggingen. Samtidig har denne kostnadskalkylen (p50) gått opp med ca 60 

MNOK, fra 1310 MNOK til 1370 MNOK. Videre sier usikkerhetsanalysen at behovet for 

margin er vesentlig redusert. Margin var satt til 150 MNOK i 2013, som ga en 

kostnadsramme (p85) på 1460 MNOK. Behovet for margin er nå redusert til 40 MNOK, 

som gir behov for en ny p85 på 1410 MNOK. 

 

Hovedårsakene til behovet for margin på 150 MNOK fra forprosjektfasen var to forhold: 

1) usikkerhet knyttet til etablering og bemanning av effektiv prosjektledelse samt 2) 

stor usikkerhet knyttet til prisnivået i det lokale byggemarkedet. Begge disse 

usikkerhetselementene anses nå avklart og bidrar til redusert behov for margin. 

 

Prosjektets margin forvaltes av Helse Nord RHF. Dersom det skal utløses midler fra 

denne margin må dette vedtas både av styret i Finnmarkssykehuset og styret i Helse 

Nord RHF. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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4. Risikovurdering 
Prosjektets usikkerheter er vesentlig redusert siste år. Dette på bakgrunn av at 

prosjektet nå straks er ferdig med B01 (grunnarbeidet) og at det nå foreligger konkrete 

tilbud på B02 og B03 som begge er totalentrepriser. Det er derimot, selvsagt, ennå 

usikkerheter og prosjektet foreslår derfor at det holdes av 40 MNOK til dette.  

 

Det har i tillegg oppstått en situasjon der NOK er betydelig svekket i forhold til Euro. 

Dette har selvsagt også påvirkning på usikkerheten. 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 hvor varer fra utlandet benyttes i produksjonen. Konkret gir dette en usikkerhet i 

forbindelse med kjøp av B03 fra den tyske leverandøren, som har basert sin pris på at en 

Euro koster 8,25 NOK. Det er forhandlet frem en avtale som innebærer at prisen blir 

uforandret ved en Euro-pris på mellom 8,10 og 8,40 NOK. I skrivende stund er Euro-

prisen 9,04 NOK.  

 

Det understekes at valutausikkerheten (som ikke bare gjelder forholdet NOK/Euro), kan 

gi negativt utslag i den generelle prisindeksen for byggekostnader. 

 

På bakgrunn av den beskrevne usikkerheten anbefales det at de 50 MNOK som er 

forskjellen på ny p85 (1410 MNOK) og den gamle p85 (1460 MNOK) ikke fjernes, men 

holdes direkte opp mot valutarisikoen. 

5. Budsjett/finansiering 
Finnmarkssykehuset har, før denne styresak, satt av 1310 MNOK til byggingen av NKS i 

gjeldende investeringsplan (p50). I foretakets bærekraftsanalyse er det derimot satt inn 

1460 MNOK (p85). Alt dette er i henhold til de krav som stilles av Helse Nord RHF. 

 

En endring på investeringsplanen fra 1310 MNOK til 1370 MNOK vil i seg selv ikke være 

utfordrende, dersom dette også godkjennes av Helse Nord RHF. På den annen side vil 

selvsagt en økt forventet kostnad på 60 MNOK påvirke foretakets bæreevne. Siden 

dagens bærekraftsanalyse inneholder 1460 MNOK vil denne med dette bli bedre, men 

den kunne selvsagt blitt enda bedre om prosjektet hadde blitt enda billigere. 

Vedlegg: 

1. NKS B02 B03 tildeling 2014-12-18 – Unntatt offentlig jfr. Offentlighetslovens § 23. 

2.  SG sak 2014-38 Innstilling B02 B03– Unntatt offentlig jfr. Offentlighetslovens § 23. 

3.  Protokoll fra styringsgruppemøte– Unntatt offentlig jfr. Offentlighetslovens § 23. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/

