
 

Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 136-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, 

AB-fløy - resultat av anbudsrunde, plan for 

gjennomføring av renoveringen, forslag til 

sluttfinansiering og økonomiske 

konsekvenser for HF-et, oppfølging av 

styresak 81-2016 og styresak 120-2016 
 
 
Bakgrunn/formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 81-2016 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016 i styremøte 15. juni 2016. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber om å få en ny orientering om arbeidet 
med AB-fløyen, så snart resultatet av nåværende anbudsrunde foreligger. 
 
Videre behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 120-2016 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 i styremøte 26. oktober 2016. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge frem egen sak 
med en nærmere orientering om plan for gjennomføring av renovering av AB-fløyen, 
forslag til sluttfinansiering og økonomiske konsekvenser for helseforetaket. 
 
Denne styresaken er en oppfølging av begge vedtak, og formålet er således at styret i 
Helse Nord RHF tar stilling til den endelige kostnadsrammen for ferdigstillelse av 
sykehuset i Bodø. 
 
Samlet ramme for igangværende utbyggingsprosjekter i Nordlandssykehuset HF, Bodø 
Sentrum ble besluttet i flere styresaker. Rammen for Byggetrinn 2 ble sist endret i 
styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-
2013 (styremøte 26. november 2014) - som følger: 
 
Byggetrinn 2 3 574 900 000kr  
G-fløyen 134 000 000kr      
Øvrig 171 000 000kr      
Totalt: 3 879 900 000kr   
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Nordlandssykehuset HFs behandling av saken 
Nordlandssykehuset HF behandlet styresak 087-2016 Byggetrinn 2 – fase 3 – fullføring 
(styremøte 6. oktober 2016) om de økonomiske virkninger av resultatet av 
anbudsprosessen for gjennomføring av renovasjon av AB-fløyen i Bodø.  
 
Anbudsprosessen viste en budsjettmessig underdekning på 110,8 mill. kroner for å 
kunne fullføre byggetrinn 3 (AB-fløyen). Etter kuttgjennomgang er underdekningen 
redusert til 99 mill. kroner. Nærmere orientering fremgår av vedlegg 1. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF fattet følgende vedtak i saken: 
 
1. Styret ved Nordlandssykehuset HF tilrår at styret for Helse Nord godkjenner 

igangsettelse av fase 3 etter den fremlagte plan for endelig gjennomføring. 
 

2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 99 mill kr for fullføring 
av byggetrinn 2 – fase 3. 
 

3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 73 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov. 
 
Styresak 087-2016 med endelig vedtak er vedlagt denne saken. 
 
Forslag til løsning 
Hovedentreprise for bygg var ute på mislykket anbudsrunde våren 2016. Det resulterte 
i at anbudspakkene ble splittet opp og sendt ut i ny konkurranse. Med bakgrunn i 
signalene våren 2016 anbefalte adm. direktør å sette av en reserve i Helse Nord RHF på 
60 mill. kroner, hvilket ble vedtatt av styret ved rullering av langsiktig plan, jf. styresak 
72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. 
juni 2016). 
 
I tråd med regionens investeringsreglement skal eventuelle overskridelser av rammer i 
et helseforetak, løses med omprioritering av rammer i eget helseforetak.  
 
Styret i Nordlandssykehuset HF har besluttet å gjøre følgende omdisponeringer av 
interne rammer slik: 
 
Utsette investering ved NLSH Lofoten til etter 2020: 17 mill. kroner 
 
I tillegg anmodes Helse Nord RHF om å: 
 
Utløse p85-ramme G-fløy: 9 mill. kroner 
Frigjøre reserver fra langsiktig plan: 60 mill. kroner 
Utvide ramme for heliport/akuttheis: 13 mill. kroner 
 
Til sammen: 99 mill. kroner 
 
Dette innebærer at prosjektorganisasjonen må gjøre interne kutt i prosjektet 
tilsvarende 11,8 mill. kroner. 
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Sammenliknet med forutsetningene i langsiktig plan, jf. styresak 72-2016, innebærer 
dette en økning av investeringsrammene på 13 mill. kroner før 2020. 
 
Konsekvenser for bærekraft i Nordlandssykehuset HF 
Bærekraftsanalysen i sak 085-2016 i Nordlandssykehuset HF har allerede tatt høyde for 
investering i Lofoten med 17 mill. kroner og den ubrukte bevilgningen til G-fløy med 9 
mill. kroner. Økning av finanseringingsrammen til 99 mill. kroner innebærer derfor 
netto endring av bærekraftsanalysen med 73 mill. kroner. Videre innebærer forlengelse 
av byggetiden frem til 2020 at tidspunkt for aktivering forskyves i forhold til 
opprinnelig plan. 
 
Effekten av å øke investeringsrammen for fase 3 med 99 mill. kroner, parallelt med 
forskjøvet tidspunkt for ferdigstillelse, gir økt årlig driftskostnad med gjennomsnittlig 
0,5 mill. kroner i langtidsperioden. 
 
Konsekvenser for likviditet i Nordlandssykehuset HF 
Likviditetsbehov er beregnet med utgangspunkt i forutsetning om driftsresultat i tråd 
med resultatkrav gjennom hele langtidsperioden. Prognosen for 2016 tilsier imidlertid 
et negativt budsjettavvik på nærmere 40 mill. kroner. Likviditeten forverres i 
2019/2020. For å ha tilstrekkelig likviditet i disse årene, søker derfor 
Nordlandssykehuset HF om å ta opp lån tilsvarende netto 73 mill. kroner. 
 
Konsekvenser i tilfelle forslag til investeringsramme ikke innvilges 
Nordlandssykehuset HF vil prioritere oppgraderingen av fløy A. Dersom styret i Helse 
Nord RHF beslutter å ikke utvide rammen slik foreslått, vil renoveringen av fløy B 
utsettes inntil videre. 
 
Kjerneverdier 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Ferdigstillelse av sykehuset i 
Bodø er essensielt, slik at bygg og infrastruktur fremstår med kvalitet og langsiktige og 
gode løsninger for pasienter, pårørende og medarbeidere.  
 
Eventuelle merkostnader på enkeltprosjekt skal ikke gå ut over andre helseforetaks 
langsiktige planer. Dette for å ikke undergrave respekten for at rammer er satt for å 
overholdes.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at utbyggingsprosjektet i Nordlandssykehuset Bodø har vært godt 
styrt, og gjennomføres med teknisk og estetisk høy standard. 
 
Antatt renoveringskostnad for AB-fløyen ble fremlagt så langt tilbake som i 2007. De 
økonomiske rammene for prosjektet ble justert i 2012 slik at de inkluderte prisstigning 
og byggelånsrenter. Rentenivået har gått ned, mens kostnadsveksten i 
bygningsindustrien har vokst kraftig, også på grunn av stor investeringsaktivitet i Bodø.  
 
Etter grundige prosesser med anbudsinnhenting konkluderer adm. direktør med at de 
tilbud som nå foreligger viser et godt bilde av hva som er mulig å oppnå i dagens 
marked.  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
23NOV2016 - saksdokumenter, offentlig utgave

Side 39



I tråd med investeringsreglementet kan Nordlandssykehuset HF benytte ubrukte midler 
fra egne prosjekt. Nordlandssykehuset HF har i tillegg mulighet til å omprioritere egne 
midler tilsvarende 17 mill. kroner. Adm. direktør mener det er mulig å forhandle frem 
kostnadsreduksjoner i gjenstående prosjekt på 12,8 mill. kroner. Gitt at styret frigir 
reserven i investeringsplanen på 60 mill. kroner og p85-rammen til G-fløy (9 mill. 
kroner), gjenstår en inndekning på overskridelser av heliport/akutt-heis på 13 mill. 
kroner. 
 
Konsekvensene av en netto utvidelse av rammen for Nordlandssykehuset med 73 mill. 
kroner øker omstillingsbehovet marginalt, og er håndterlig. 
 
Konsekvensen av eventuell utsettelse av renoveringen av B-fløyen medfører stor risiko 
for at senere renovering vil bli uforholdsmessig mye mer kostbart, og vil i tillegg gjøre 
at sykehuset vil fremstå som uferdig. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at Helse Nord er tjent med at Nordlandssykehuset HF 
gis rammebetingelser for å fullføre renoveringen av høyblokken i tråd med plan.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at investeringsrammen for Nordlandssykehuset 

Bodø økes med 99 mill. kroner fra 3 574,9 mill. kroner til 3 673,9 mill. kroner. 
 
2. Styret vedtar å frigjøre reserven i investeringsplanen på 60 mill. kroner og p85-

rammen på G-fløy på 9 mill. kroner. 
 

3. Styret forutsetter at Nordlandssykehuset Bodø omdisponerer egne rammer 
tilsvarende 17 mill. kroner. 
 

4. Investeringslånet til Nordlandssykehuset Bodø økes med 73 mill. kroner til totalt     
3 073 mill. kroner for å sikre likviditet i helseforetaket. Lånet utbetales i takt med 
fremdriften i investeringsprosjektet. 

 
 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Styresak NLSH 087-2016 Byggetrinn 2 – fase 3 – fullføring 

Styresak NLSH 087-2016 Byggetrinn 2 – fase 3 – fullføring – endelig vedtak 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-23-november-2016



