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Styresak 51-2018 Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes sykehus - 

HF-styrets oppfølging av byggeprosjektet, 

oppfølging av styresak 38-2018 

 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 38-2018 Byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017 i styremøte 21. mars 2018. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber styret i Finnmarkssykehuset HF om å 
redegjøre til neste styremøte i Helse Nord RHF om hvordan byggeprosjektet i Kirkenes er 
fulgt opp av styret i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Denne styresaken er en oppfølging av styresak 38-2018, og den er basert på styresak 
29/2018 Styret i Finnmarkssykehuset HF sin oppfølging av byggeprosjektet nye Kirkenes 
sykehus. Styresak 29/2018 skal behandles av styret i Finnmarkssykehuset HF i 
styremøte 18. og 19. april 2018.  
 
Innhold  
Fra saksfremlegget i styresak 29/2018 (Finnmarkssykehuset HF) hitsettes: 
 
Fra 2016 har Finnmarkssykehuset hatt fire bygge- og utviklingsprosjekter som har pågått 
parallelt men som har vært i ulike faser. Derfor ble det høsten 2016 besluttet hyppigere 
rapportering til styret utover den ordinære tertialrapporteringen om prosjektenes 
fremdrift, økonomi, kvalitet, HMS og risiko. Fra september 2016 ble det iverksatt månedlig 
rapportering av bygge- og utviklingsprosjektene sammen med de ordinære 
virksomhetsrapporteringene.  I tillegg til rapporteringen i styresakene har styret fra 
desember 2016 fått en oppdatert status om prosjektene i styremøtene presentert ved de 
interne prosjektansvarlige. 
 
(---) 
 
Planlagte innflytting i nye Kirkenes sykehus var fastsatt til juni 2017. Ulike faktorer som 
belyses i saken har ført til flere forskyvninger i forhold til planlagt innflyttingsdato juni 
2018. Det er fortsatt risiko knyttet til innflytting i mai/juni 2018.   
  
Styret har fulgt opp byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus gjennom 25 styresaker i 
perioden august 2013 til februar 2018. Fra september har vært rapportert til styret på 
byggeprosjektet hver måned på økonomi, fremdrift, HMS og risiko. I tillegg har styret fått 
oppdatering om status i prosjektene presentert ved de interne prosjektansvarlige i flere 
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styremøter. I styremøtet i desember 2017 hadde innleid prosjektleder i nye Kirkenes 
sykehus statusgjennomgang for styret. 
 
Protokoll fra styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. og 19. april 2018 med endelig 
vedtak i styresak 29/2018 legges frem ved møtestart.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har hatt løpende oppfølging av prosjektet, og gjort 
omdisponeringer innenfor egne rammer for å ferdigstille prosjektet innenfor 
forutsetningene som er gitt. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om styret i Finnmarkssykehuset HFs 
oppfølging av byggeprosjektet Nye Kirkenes sykehus og vedtaket i styresak 29/2018 
(Finnmarkssykehuset HF) til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. april 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   Styresak 29/2018 Styret i Finnmarkssykehuset HF sin oppfølging av 

byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus  
 (styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. og 19. april 2018) 
 

 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 25. april 2018 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-25-april-2018-2018-04-25



