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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2018/963 Beate Juliussen/Eva Håheim Pedersen Hammerfest, 10. april 2018 
 
Saksnummer 29/2018 
 
Saksansvarlig:  Eva Håheim Pedersen, Administrerende direktør  
Møtedato:  18. og 19. april 2018   

Styret i Finnmarkssykehuset HF sin oppfølging av 
byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus 
 
Ingress: 
Denne saken handler om styret i Finnmarkssykehuset HFs oppfølging av byggeprosjektet 
nye Kirkenes sykehus i perioden august 2013 – februar 2018. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstaterer at byggeprosjektet er fulgt opp 
gjennom 25 styresaker i perioden august 2013 til februar 2018.  

2. Styret konstaterer at det har vært rapportert til styret på byggeprosjektet hver 
måned fra september 2016 på økonomi, fremdrift, HMS og risiko.  

3. Styret mener at rapporteringene som har vært gitt gjennom styresakene til styret 
har vært tilstrekkelig for å kunne ta nødvendige beslutninger i oppfølgingen av 
byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus.     
 

 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Oversikt over styresaker i Finnmarkssykehuset HF vedrørende nye Kirkenes 

sykehus i perioden august 2013 til og med februar 2018 inkludert aktuelle 
styresaker i Helse Nord RHF 

  



 
 

 

2 
 

Styret i Finnmarkssykehuset HF sin oppfølging av 
byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus 
  
Saksbehandler:  Eva Håheim Pedersen/Beate Juliussen    
Møtedato: 18. og 19. april 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har fulgt opp byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus 
gjennom ordinære styresaker. Denne saken beskriver perioden fra styrets behandling av 
styresak 58/2013 (forprosjektet) i august 2013: Oppfølging og veien videre for prosjekt 
NKS – nye Kirkenes sykehus, frem til styrets behandling av tertialrapport 3/2017 i februar 
2018.  
 
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. 

2. Bakgrunn 
I styremøtet i februar 2018 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 38/2018: 
Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF, Tertialrapport pr. 31. desember 2017 og vedtok 
følgende: 
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 saken er en oppfølging av styrevedtaket i Helse Nord RHF og omhandler styret i 
Finnmarkssykehuset sin oppfølging av byggeprosjektet i Kirkenes fra august 2013 og til 
februar 2018. Totalt for denne perioden har det vært rapportert i 25 styresaker. I tillegg 
har de interne prosjektlederne hatt presentasjon med en statusgjennomgang av alle 
prosjektene i styremøtene i desember 2016 og i februar, mai, august, september og 
desember 2017. I styremøtet 14. desember 2017 informerte prosjektleder Gunnar 
Stumo fra Metier OEC om status og utfordringer i prosjektet nye Kirkenes sykehus. 
Nedenfor følger en oversikt over antall styresaker pr. år, hvor byggeprosjektet nye 
Kirkenes sykehus har vært på sakslisten:  
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Årstall Styresaker 
2013 2 
2014 1 
2015 3 
2016 7 
2017 11 
2018 1 

 
På grunn av mange og store bygge- og utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset HF ble 
byggeprosjektene rapportert i de månedlige virksomhetsrapportene fra og med 
september 2016.  
 
Prosjektorganisering 
Finnmarkssykehuset HF er prosjekteier for nye Kirkenes sykehus. Finnmarkssykehuset 
HF har organisert byggeprosjekter med intern prosjektansvarlig. Foretaket leier inn 
profesjonell prosjektledelse og prosjektorganisasjon gjennom Metier OEC (tidligere 
Hospitalitet AS). Prosjektorganisasjonen består av prosjektleder, ass prosjektleder, 
prosjektleder bygg, prosjektleder økonomi og byggeledere innen ulike fagområder.  
 
Prosjektleder rapporterer i det daglige til prosjektansvarlig, som igjen rapporterer til 
prosjektets styringsgruppe gjennom styringsgruppemøter og månedsrapporter. 
Styringsgruppens leder er administrerende direktør.  
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3. Oppfølging i perioden august 2013 – februar 2018 
Her presenteres det først hvordan status på økonomi for nye Kirkenes sykehus har blitt 

fulgt opp av styret. Deretter presenteres det hvordan styret har behandlet fremdriften 

av nye Kirkenes sykehus. Så er det et punkt som viser prosjektansvarliges 

presentasjoner for styret og til slutt et punkt som viser de styresakene der styret har 

endret vedtakspunktene.  

 

a) Økonomi 
August 2013 
I styremøtet i august i styresak 58/2013 rapporteres det at forprosjektet nye Kirkenes 
sykehus er kostnadsberegnet til 1,799 MRD (p85) inkludert prisstigning og 
finanskostnad. I saken beskrives mulighetsområder for kostnadsreduksjoner i 
størrelsesorden fra 300 MNOK til 370 MNOK. I saken vises det til at Helse Nord RHF i 
styresak 72/2013: Plan 2014 – 2017 inkludert rullering av investeringsplan har avsatt en 
kostnadsramme til prosjektet på 1,4 MRD. Styrets vedtok i sak 58/2017: 
1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering potensial for kostnadsreduksjon innen 
prosjekt nye Kirkenes Sykehus etter gjennomgangen av kostnadsreduserende tiltak.  
2. Styret ber om at arbeidet med å tilpasse prosjektet til rammen fortsetter i den retning 
som er foreslått.  
3. Styret ber om at kostnad for lokaler til de funksjoner som tas ut, men som likevel må 
dekkes på annet vis, må areal- og kostnadsberegning. 
   
Desember 2013 
I desember ble forprosjektet nye Kirkenes sykehus godkjent av styret i sak 97/2013: 
Godkjenning forprosjekt nye Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF. I saken 
rapporteres det at prosjektet har klart å finne kostnadsreduserende tiltak som bringer 
kostnadsnivået ned mot 1,4 MRD. I vedlegget til saken, addendum 21.11 2013, er 
prosjektet kostnadsberegnet til 1,460MRD.  Styret vedtok i sak 97/2013:  
1. Styret godkjenner Forprosjektrapporten for NKS slik den foreligger, inkludert de 
endringer som er tatt inn i addendumet.  
2. Styret godkjenner overgang til byggefasen for prosjekt NKS, under forutsetning av at 
Helse Nord RHF godkjenner de endringer som kommer på bakgrunn av kortere byggetid og 
endret kostnadsramme.  
3. Styret ber prosjektet i det videre arbeid om å ha fokus på kostnadsreduserende tiltak, 
med mål om ytterligere å nærme seg 1,4 mrd NOK, p85 løpende priser.  
4. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1.5.2014.  
 

I desember godkjente styret i Helse Nord RHF forprosjektet nye Kirkenes sykehus i 
styresak 142/2013: Godkjenning forprosjekt nye Kirkenes sykehus, Helse Nord RHF.  Helse 
Nord RHF sluttet seg til Finnmarkssykehuset HF sitt vedtak i sak 97/2013. Totalrammen 
for prosjektet ble satt til 1,460 MRD (p85-2016). Prosjektets ramme ble fastsatt til 1,310 
MRD (p 50-2016) med en ytre ramme p85 på 1,460 MRD. Beløpet på 150 MNOK (opp til 
p85) ble avsatt som reserve i Helse Nord RHFs investeringsplan. Styret i Helse Nord RHF 
godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet, og ber om at 
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prosjektet gjennom detaljprosjekteringen har fokus pa  kostnadsreduserende tiltak, med 
ma l om ytterligere a  nærme seg 1,4 MRD.  
 
Oktober 2014 
I styremøtet oktober 2014 behandles styresak 89/2014: Finnmarkssykehuset HF nye 
Kirkenes sykehus: Tertialrapport pr 31. august 2014. Tertialrapporten er en 
statusrapportering til styret. I saken kommenteres det at reserve i prosjektet er lav. 
Styret tar saken til orientering. 
 
Januar 2015 
I styremøtet i januar 2015 i styresak 2/2015: Godkjenning av entreprisetildelinger og 
utløsning av margin for prosjektet vedtar styret å søke Helse Nord RHF om økt ramme til 
prosjektet fra 1,310 MRD (p50) til 1,420 MRD. Behovet for økning av rammen er basert 
på oppdatert kostnadskalkyle på 1,370 MRD. I tillegg er det behov for reserve til 
prosjektet. Styret vedtar at de registrerer at økonomisk risiko er høy og ber 
administrerende direktør vurdere ytterligere tiltak for å redusere risiko, inklusive 
valutasikring. Det vedtas også at det legges frem tiltak for å redusere kostnader som kan 
iverksettes dersom det ligger an til avvik fra vedtatte økonomiske rammer.   
 
Valutaproblematikken følges opp i egen styresak 36/2015 (mai 2015): Orientering om 
endelig ramme og valutaproblematikk nye Kirkenes Sykehus, Finnmarkssykehuset HF. 
Styret vedtar at de er fornøyd med ha ndteringen av sakene og tar informasjonen til 
orientering. 
 
Helse Nord RHF godkjenner i styresak 15/2015: Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, 
godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme, Helse Nord RHF at rammen 
til prosjektet økes til 1,410 MNOK. Det vedtas at gjenværende margin på 50 MNOK 
beholdes som ekstra margin hos Helse Nord RHF.  
 
Oktober 2015 
I styremøtet i oktober behandles styresak 91/2015: Tertialrapport NKS per august 2015. 
I tertialrapporten kommenteres det i økonomioppsummeringen at reserven i prosjektet 
per medio september er redusert til 15 MNOK av en ramme på 1,410 MRD. Styret tar 
saken til etterretning. 
 
Mars 2016  
I styresak sak 31/2016: Utløsning av marginen (p85) for nye Kirkenes sykehus, 
rapporteres det at den avsatte reserven til prosjektet er brukt opp og forventet 
sluttprognose er på 1,445 MRD. Videre rapporteres det en forventning om flere 
uforutsette kostnader innen prosjektets ferdigstillelse. Det er derfor et behov for en 
reserve i størrelsesorden 29-33 MNOK. 
 
Styret vedtar å søke Helse Nord RHF om å få utløst marginen for prosjektet og at nytt 
styringsmål for prosjektet endres fra 1,410 MRD til 1,460 MRD. Styret er bekymret for 
økonomien i prosjektet og at reserven er svært lav. Styret vedtar at det utarbeides en 
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liste med kostnadsreduksjoner som kan sikre reserven til uforutsett i størrelsesorden 30 
MNOK, innenfor rammen på 1,460 MRD.  
 
Mai 2016  
I styremøtet i mai behandles styresak 51: Tertialrapport 1/2016 utvikling og 
byggeprosjekter, Finnmarkssykehuset HF. I saken rapporteres det at sluttprognosen for 
prosjektet er pa  1,463 MRD. Styret tar tertialrapporten til etterretning og forventer at 
kostnadsrammen for nye Kirkenes sykehus overholdes. 
 
Juni og september 2016 
I styresak 31/2016 (marsmøtet) ble det vedtatt at det skulle utarbeides en liste med 
kostnadsreduserende tiltak på 30 MNOK. Dette ble gjentatt i vedtaket i styresak 
60/2016. Omprioriteringer og kostnadsreduserende tiltak ble vedtatt i 
foretaksledermøte 14. juni. Følgende omprioriteringer og kostnadsreduserende tiltak 
ble gjennomført:  
 

Finansiering av CT maskin på ordinært MTU budsjett 11 MNOK 
Reduserer rammen på prosjektets utstyrsbudsjett    8 MNOK 
Finansiere flytteprosess på ordinær drift    5 MNOK 
Kostnadsreduserende tiltak i prosjektet     5 MNOK 
Totalt 29 MNOK 

 
I styremøtet i juni i styresak 60/2016 Endret ramme for nye Kirkenes sykehus, 
Finnmarkssykehuset HF, rapporteres det at prosjektet har gjennomført en 
usikkerhetsanalyse etter at alle kontraktmessige forhold nå er klarlagt. Analysen viser et 
behov for 1,514 MRD, inkludert 14 MNOK til uspesifisert og 11 MNOK til 
usikkerhetsmargin. Styret vedtar at det skal søkes Helse Nord RHF om ytterlig økning av 
rammen til prosjektet med 25 MNOK til 1,485 MRD. Styret følger opp styrevedtaket i sak 
31/2016 og ber om at gjennomføres kostnadsreduserende tiltak for 30 MNOK. Disse 
tiltakene ble vedtatt 14. juni. 
 
Denne søknaden ble behandlet administrativt i Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset 
HF ble bedt om å omprioritere 25 MNOK innenfor egne investeringsmidler. Dette ble 
behandlet i styremøtet i september i styresak 86/2016: Omprioritering 
investeringsramme til Nye Kirkenes Sykehus. Følgende omdisponeringer ble vedtatt: 
 

Omprioritering fra kontorrigg  15 MNOK  
MTU, ambulanse 2017    5 MNOK 
Reserve 2016/2017    5 MNOK 
Totalt  25 MNOK 

 
Med dette vedtaket er rammen for prosjektet per september 2016 fastsatt til 1,485 
MRD. I tillegg kommer de øvrige omdisponeringene på 29 MNOK som ble vedtatt i 
foretaksledermøte i juni 2016. 
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I styresak 81/2016: Tertialrapport 2/2016 bygge og utviklingsprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF rapporteres det at prosjektets ramme er 1,485 MRD. Styret tar 
saken til etterretning. 
 
Oktober 2016 
I styremøtet i oktober blir styresak 92/2016 Virksomhetsrapport 9/2016 behandlet. I 
saken rapporteres det at økonomien er krevende men at det per i dag er en reserve på 
25 MNOK etter vedtatte plan på kostnadsreduserende tiltak. Det vurderes at rammen 
som er økt til 1,485 MRD er tilstrekkelig. Styret tar saken til etterretning. 
 
Desember 2016  
Status i prosjektet blir presentert i styremøtet v/intern prosjektleder.  
 
Februar 2017 
I styremøtet i februar behandles styresakene 4/2017: Virksomhetsrapport 11/2016 og 
styresak 6/2017: Tertialrapport 3/2016: Bygge og utviklingsprosjekter for 
Finnmarkssykehuset HF. I sakene rapporteres det om krevende økonomi og at 
muligheten for kostnadsreduserende tiltak er nærmest oppbrukt. Prosjektet har stram 
kostnadsstyring og har fokus på kostnadseffektiviserende tiltak. I sak 4/2017 
rapporteres det om en prognose på 1,496 MRD. Hovedårsaken til overskridelsen er at 
MVA-beløpet ikke var valutasikret. I styresak 6/2017 rapporteres det om en prognose på 
1,500MRD. Styret tar sakene til etterretning. 
 
Mars og april 2017 
I styremøtet mars behandles styresak 22/2017: Virksomhetsrapport 2/2017. Det 
rapporteres at forventet sluttkostnad er på 1,504 MRD. Denne kostnadsøkningen 
skyldes i hovedsak at B03 er noe forsinket. Videre rapporteres det at det foreligger en 
potensiell oppside i form av døgnmulkt og MVA avgift som ikke er inne i prognosen. 
Dersom dette tas med i betraktning vil en kunne komme i balanse innenfor rammen på 
på 1,485 MRD.  
 
I styremøtet april behandles styresak 32/2017: Virksomhetsrapport 3/2017. I saken 
rapporteres det en forventet sluttkostnad som i sak 22/2017. 
 
Styret tar sakene til etterretning. 
 
Mai, juni og august 2017 
I styremøtet i mai behandles styresak 48/2017: Tertialrapport 1/2017 Bygge- og 
utviklingsprosjekter. I saken rapporteres det om en forventet sluttkostnad på 1,513 MRD. 
Det rapporteres at det er ingen reserve å gå på i prosjektet. Eventuelle oppsider som ble 
rapportert om i mars er ikke med i prognosen. 
 
I styremøtet i juni behandles styresak 55/2017: Virksomhetsrapport 5/2017.  I saken 
rapporteres samme sluttkostnad som i styresak 48/2017.  
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I styremøtet i august behandles styresak 68/2017: Virksomhetsrapport 6-7/2017.  I 
saken rapporteres samme sluttkostnad som i styresak 48/2017. 
 
Styret tar sakene til etterretning. 
 
September 2017 
I styremøtet i september behandles styresak 81/2017: Tertialrapport 2/2017 Bygge- og 
utviklingsprosjekter. I saken rapporteres det om en sluttkostnad på 1,524 MRD. 
Døgnmulkt er ikke med i prognosen. Styret tar saken til etterretning. 
 
Oktober 2017 
I styremøtet oktober behandles styresak 91/2017: Virksomhetsrapport 9/2017. I saken 
rapporteres det om en forventet sluttkostnad på 1,517 MRD. Kostnadskonsekvens av 
forsinkelsen av B03 er inkludert så langt de kan identifiseres til nå. Døgnmulkt er ikke 
inkludert i prognosen. Styret tar saken til etterretning. 
 
Desember 2017 
I styremøtet desember behandles styresak 99/2017: Virksomhetsrapport 10/2017 og 
styresak 100/2017: Virksomhetsrapport 11/2017. 
 
I styresak 99/2017 rapporteres samme sluttprognose som i styresak 91/2017. 
Døgnmulkt på 57 MNOK er ikke inne i prognosen. Det rapporteres også om at B03 sitt 
krav om valutakompensasjon som er kommet opp i forbindelse med sluttoppgjøret gjør 
prognosen usikker. Foretaket har avist kravet. 
 
I styresak 100/2017 rapporteres det en sluttprognose på 1,534 MRD. Økonomien i 
prosjektet er en stor utfordring og kostnader som kan oppstå eller avdekkes i sluttfasen 
er fortsatt en stor usikkerhet. 
 
Styret tar sakene til etterretning. 
 
Februar 2018 
I styremøtet februar behandles styresak 5/2018: Tertialrapport 3/2017 Utviklings- og 

byggeprosjekter. I saken rapporteres det om en prognose på 1,548 MRD. Døgnmulkt er 

ikke innarbeidet i prognosen. Sluttoppgjøret med B02 var på det nærmeste fullført da 

B02 gikk konkurs. Det foreligger ikke uavklarte eller andre kjente krav av betydning i 

denne forbindelsen.  

 

Tilrådningen i denne saken blir endret. I tillegg til å ta saken til etterretning så suppleres 

vedtaket med et nytt punkt 2: Styret ber om en ROS-analyse for oppstart av 

pasientbehandling.  
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b) Fremdrift 
Desember 2013 
I styremøtet i desember i styresak 97/2013: Godkjenning forprosjekt nye Kirkenes 
sykehus, Finnmark ble det rapportert om byggestart 1. mai 2014.  
 
September 2014 
I styremøtet i september i styresak 89/2014: Tertialrapport NKS per 31. august 2014, 
Finnmarkssykehuset HF ble det rapportert at foreløpig tidsplan for ferdigstillelse er 
fastsatt til 1. kvartal 2017.  
 
Januar 2015 
I styremøtet i januar i styresak 2/2015: Godkjenning av entreprisetildelinger og utløsning 
av margin for prosjektet blir entreprisene B02 og B03 tildelt.  
 
Februar 2016 
I styremøtet i februar i styresak 12/2016: Tertialrapport 3/2015 NKS rapporteres det 
følgende: «En krevende aktivitet i 3. tertial 2015 har vært å løse nedbøyningsproblematikk 
som oppsto etter B03 sine krav for konstruksjon levert av B02, herunder avklare 
framdriftsmessige og økonomiske konsekvenser».  
 
Videre rapporteres det i saken at: «Revisjon av hovedtidsplan pågår som følge av 
ytterligere samordning mellom entreprisene B02 og B03. B03 sitt krav om maksimal 
nedbøyning i B02 har generert en forsinkelse i råbyggarbeidene. B02 har revidert sin plan 
slik at B02 forlenger arbeidene med plan 1 fram til medio mars 2017. B03 kan starte som 
planlagt 01.03. Det jobbes videre med resten av tidsplanen for å avklare ytterligere 
koordinering mellom B02 og B03. Men foreløpig antas at byggearbeidene ferdigstilles 
tidlig 2017 og at bygget blir klart til bruk våren 2017».  
 
Mai 2016  
I styremøtet i mai i styresak 51/2016: Tertialrapport 1/2016 utviklings og 
byggeprosjekter rapporteres det at på grunn av nedbøyningssaken så er frist for 
overtakelse av B02 satt til 19.05.2017. Nødvendig koordinering mellom B02 og B03 har 
ført til at ferdigstillelse er utsatt med 3 måneder. Målet er å kunne starte klinisk drift 
etter plan i juni. 
 
September 2016 
I styremøtet i september 2016 i styresak sak 81/2016: Tertialrapport 2/2016 bygge- og 
utviklingsprosjekter rapporteres det at innflytting planlegges 1. juni 2017.  
 
Desember 2016  
Status i prosjektet blir presentert i styremøtet v/intern prosjektleder.  
 
Februar 2017 
I styremøtet i februar 2017 i sak 6/2017: Tertialrapport 3/2016 bygge- og 
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF rapporteres det god fremdrift men det er 
usikkerhet knyttet til en delleveranse i forhold til tidsplan. Dette vurderes foreløpig ikke 
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tidskritisk. Det rapporteres videre at begge entreprenørenes framdrift i den avsluttende 
delen av byggearbeidene ligger noe etter de avtalefestede frister. Det vurderes foreløpig 

at dette ikke vil hindre klinisk drift fra 01.06.2017 men forsinkelsen innebærer en viss 
risiko. En vesentlig årsak til forsinkelsen i B03 er manglende godkjenning av 
utenlandske elektromontører. Dette er nå rettet opp.  
 
Mars 2017 
I styremøtet i mars 2017 i styresak 22/2017: Virksomhetsrapport 2/2017 rapporteres 
det at B02 ferdigstilles ultimo mars 2017 i samsvar med avtalt endring i kontrakt. B03 er 
forsinket og arbeider med sikte på ferdigstilling medio april. Innflytting opprettholdes til 
juni 2017, men det er en økende utfordring at B03 er forsinket. Styret ble orientert i 
møte 28. mars om at innflytting i juni ikke var mulig og gjennomføre. Informasjonen om 
denne beslutningen ble sendt ut til øvrige 29. mars.  
 
April 2017 
I styremøtet i april 2017 rapporteres det i styresak 32/2017: Virksomhetsrapport 
3/2017 at innflytting i nytt sykehus utsettes til august 2017. Sengesignalanlegget er ikke 
levert i henhold til bestilling og kan ikke testes før en eventuell innflytting i juni.  
 
Mai 2017 
I styremøtet i mai i styresak 48/2017: Tertialrapport 1/2017 Bygge- og 
utviklingsprosjekter rapporteres det at prosjektet har utfordringer knyttet til prosjektets 
byggetrinn B03. Entreprenøren har ikke overlevert bygget i henhold til avtalt 
framdriftsplan. Det planlegges oppstart av klinisk drift i august 2017 men forsinkelsen i 
B03 innebærer en viss risiko for oppstarten.  
 
Juni og august 2017 
I styremøtet i juni i styresak 55/2017: Virksomhetsrapport 5/2017 og i styremøtet i 
august 2017 i styresak 68/2017: Virksomhetsrapport 6-7 /2017 rapporteres det om at 
nye Kirkenes sykehus har utfordringer knyttet til ferdigstillelse av B03. Entreprenøren 
har ikke overlevert bygget i henhold til avtalt fremdriftsplan. Prosjektet er forsinket og 
det vises til beslutning i mai etter styremøtet om utsettelse av innflytting til fjerde 
kvartal 2017.  
 
September 2017 
I styremøtet i september i 81/2017: Tertialrapport 2/2017 bygge- og 
utviklingsprosjekter rapporteres det at B03 ikke er overtatt som planlagt i andre tertial. 
Delovertakelse av B03 ble gjennomført 06.09.17, men det gjenstår ennå overtakelse av 
det elektrotekniske anlegget som vil bli gjennomført etter at nødvendig dokumentasjon 
er fremlagt.  
 
Oktober 2017 
I styremøtet i oktober i styresak 91/2017: Virksomhetsrapport 9/2017 rapporteres det 
at B02 er overtatt med unntak av utomhus i oktober 2017 og arbeidet med fullførelse av 
B02 pågår samt oppretting av feil og mangler. Arbeidene i entreprise B03 ble overtatt 6. 
september med unntak for elektriske installasjoner (el-kraft og e-kom). Byggherren har 
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full tilgang til arealene, men med restriksjoner på bruk av de elektriske anleggene. 
Unntaket skyldes særlig manglende samsvarserklæring. Plan for ferdigstillelse og 
ibruktakelse foreligger og planen indikerer start for pasientbehandling i månedsskifte 
november/desember.    
 
6. november 2017 informeres styret via e-post om at innflytting i det nye sykehuset er 
ytterlig forsinket og utsettes til 1. mars 2018. 
 
Desember 2017 
I styremøtet i desember 2017 behandles styresakene 99/2017: Virksomhetsrapport 
10/2017 og styresak 100/2017: Virksomhetsrapport 11/2017. I virksomhetsrapport 
10/2017 rapporteres det at de elektriske installasjonene i B03 ennå ikke er overtatt og 
at dette skyldes særlig manglende samsvarserklæringer. Ingen endring i plan for 
innflytting. I virksomhetsrapport 11/2017 rapporteres det at entreprenøren B02 er 
konkurs. Arbeidet er reorganisert og under kontroll. Entreprisen B03 er overtatt, også 
elektriske installasjoner. Oppretting av feil og mangler pågår. Det mest omfattende er: 
forskriftsavvik elektro, brannsikring fasader, usikkerhet knyttet til kvaliteten på 
gulvbelegg i operasjonsrom og lydisolering mellom behandlerkontor. Flere av disse 
feilene rettes opp for entreprenørens regning, noe som gir usikkerhet om 
kostnadskonsekvenser.  
 
2. februar 2018 informeres styret via e-post om at innflytting er ytterlig forsinket og 
utsettes til mai/juni 2018.  
 
Februar 2018 
I styremøtet i februar 2018 i styresak 5/2018: Tertialrapport 2/2017 bygge- og 
utviklingsprosjekter rapporteres det om at ambulansemottaket er forsinket grunnet 
konkursen i B02. Landingsplassen for helikopter er ikke igangsatt i påvente av 
godkjenning fra Luftfartstilsynet. Retting av feil og mangler i B03 har vært et hinder for 
å ta i bruk bygget til klinisk virksomhet. De største feil og mangler som det rapporteres 
om er varmeanlegget både i B02 og B03, våtrom som ikke er gjennomført i henhold til 
norsk standard (reklamasjonsarbeid), styringssystem i operasjonsstuer forsinket.  Det 
forventes klinisk drift i mai/juni 2018.  
 
c) Oppdatert status om prosjektene i styremøtene  
Styret har fått oppdatering om status i prosjektene i tillegg til rapporteringen i 
styresakene presentert ved de interne prosjektansvarlige. I styremøtet i desember 2017 
hadde innleid prosjektleder i nye Kirkenes sykehus statusgjennomgang for styret. I 
tillegg til en generell statusorientering har det vært gitt informasjon om:  

 Valutaproblematikk 
 Merverdiavgift 
 Elektroarbeidende i B03 
 Brannsikring 
 Arealutfordringer i forhold til kontorer 
 Kvalitetsavvik 
 Prosjektets økonomi 
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 Forsinkelser og problemstillinger knyttet til dette 
 Sluttoppgjøret og problemstillinger knyttet til dette 

Informasjon gitt av innleid prosjektleder i styremøtet i desember 2017: 
Prosjektets tidslinje fra 2013 med vektleggingen på prosjektets utvikling og aktuelle 
problemstillinger i perioden 2015 – 2017. Status på elektroinstallasjonene, 
ambulansemottak og helikopterlandingsplass. På spørsmål fra styret redegjorde 
prosjektleder for hvordan prosjektledelsen hadde fulgt opp byggingen av modulene på 
fabrikken i Tyskland. 
 
d) Styrevedtak med endringer  
Av de 25 styresakene hvor nye Kirkenes sykehus har vært behandlet, har styret fulgt 

direktørs tilrådning med unntak av i fem saker, der direktøren endret tilrådningen i 

styremøtet. De styrevedtakene hvor administrerende direktør har endret tilrådningen 

har vært:   

 

Styresak 58/2013 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning nytt estimat for nye Kirkenes 

sykehus etter gjennomgang av prosjektet. 
2. Styret ber administrasjonen om at videre planlegging skjer i hht. Punkt 1 til 9 i 

nytt estimat. 
 
Vedtak 

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering potensial for kostnadsreduksjon 
innen prosjekt Nye Kirkenes Sykehus etter gjennomgangen av 
kostnadsreduserende tiltak. 

2. Styret ber om at arbeidet med å tilpasse prosjektet til rammen fortsetter i den 
retning som er foreslått. 

3. Styret ber om at lokaler til de funksjoner som tas ut, men som likevel må dekkes 
på annet vis, må areal- og kostnadsberegning. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Styresak 97/2013 
Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv): 

1. Styret godkjenner Forprosjektrapporten for NKS slik den foreligger, inkludert de 
endringer som er tatt inn i addendumet. 

2. Styret godkjenner overgang til byggefasen for prosjekt NKS, under forutsetning av at 
Helse Nord RHF godkjenner de endringer som kommer på bakgrunn av kortere byggetid 
og endret kostnadsramme. 

3. Styret ber prosjektet i det videre arbeid om å ha fokus på kostnadsreduserende tiltak, 
med mål om ytterligere å nærme seg 1,4 mrd NOK, p85 løpende priser. 

4. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1.5.2014. 
 
Enstemmig vedtatt 
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Styresak 2/2015 
Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (Endring i kursiv): 
 

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 

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.            

 
Enstemmig vedtatt 
 
Styresak 60/2016 
Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (Endring i kursiv): 

1. Styret i Finnmarkssykehuset tar til orientering at gjennomført usikkerhetsanalyse 
viser at den avsatte økonomiske rammen til NKS prosjektet er for lav.  

2. Styret ber om at foretaket både omprioriterer innenfor eget investeringsbudsjett og 
gjennomfører kostnadsreduserende tiltak i NKS prosjektet, totalt 30 MNOK 

3. Styret ber om at administrasjonen søker Helse Nord RHF om 25 MNOK i økt ramme 
til NKS prosjektet. 

4. Styret tar til orientering at det ikke er gjort fysiske tilrettelegginger knyttet til en 
evt. ny økt flyktningestrøm inn over Storskog, på bakgrunn av prosjektets 
økonomiske situasjon. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Styresak 5/2018 

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring 

uthevet og kursiv): 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2017 for bygge- og 
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret ber om en ROS-analyse for oppstart av pasientbehandling. 
 
Enstemmig vedtatt 
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4. Oppsummering  
Den økonomiske rammen for prosjektet ved oppstart var 1,310 MRD (p50) og 1,460 
(p85) som ytre ramme. I styremøtet i juni 2016 viste usikkerhetsanalysen en prognose 
på 1,514 MRD. Basert på denne analysen vedtok og gjennomførte Finnmarkssykehuset 
omprioriteringer og kostnadsreduserende tiltak på 29 MNOK. I tillegg søkte styret Helse 
Nord RHF om å øke investeringsramme med 25 MNOK til 1,485 MRD. Dette ble ikke ble 
innvilget og Finnmarkssykehuset ble bedt om å omprioritere innenfor egen 
investeringsramme. I september vedtok styret omprioriteringene på 25 MNOK og 
investeringsrammen ble fastsatt til 1,485 MRD.  
 
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 
2017. Det er fortsatt risiko knyttet til innflytting i mai/juni 2017.  
 
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 styremøter. I styremøtet i desember 2017 hadde innleid prosjektleder i nye 
Kirkenes sykehus statusgjennomgang for styret. 
 

Vedlegg: 
1. Oversikt over styresaker i Finnmarkssykehuset HF vedrørende nye Kirkenes 

sykehus i perioden august 2013 til og med februar 2018 inkludert aktuelle 
styresaker i Helse Nord RHF 
 

 



Vedlegg 1: Styresaker i Finnmarkssykehuset HF nye Kirkenes sykehus: 
 
2013: 
Styresak 58/2013 Oppfølging og veien videre for prosjekt NKS – nye Kirkenes sykehus 
Styresak 97/2013 Godkjenning forprosjekt Nye Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset 
 
2014: 
Styresak 89/2014 Tertialrapport NKS per 31. august 2014, Finnmarkssykehuset HF 
 
2015: 
Styresak 2/2015 Godkjenning av entreprisetildelinger og utløsning av margin for 
prosjektet 
Styresak 36/2015 Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk Nye Kirkenes 
Sykehus 
Styresak 91/2015 tertialrapport NKS per august 2015 
 
2016: 
Styresak 12/2016 Tertialrapport 3 NKS  
Styresak 31/2016 Utløsning av marginen (p85) for Nye Kirkenes sykehus 
Styresak 51/2016 Tertialrapport 1/2016 utvikling og byggeprosjekter 
Styresak 60/2016 Endret ramme for Nye Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset 
Styresak 81/2016 Tertialrapport 2/2016 bygge- og utviklingsprosjekter 
Styresak 86/2016 Omprioritering investeringsramme til Nye Kirkenes Sykehus 
Styresak 92/2016 Virksomhetsrapport 9/2016 
 
2017: 
Styresak 4/2017 Virksomhetsrapport 11/2016 
Styresak 6/2017 Tertialrapport 3/2016 Bygge- og utviklingsprosjekter 
Styresak 22/2017 Virksomhetsrapport 2/2017 
Styresak 32/2017 Virksomhetsrapport 3/2017 
Styresak 48/2017 Tertialrapport 1/2017 Bygge- og utviklingsprosjekter 
Styresak 55/2017 Virksomhetsrapport 55/2017 
Styresak 68/2017 Virksomhetsrapport 6-7 /2017 
Styresak 81/2017 Tertialrapport bygge- og utviklingsprosjekter 
Styresak 91/2017 Virksomhetsrapport 9/2017 
Styresak 99/2017 Virksomhetsrapport 10/2017 
Styresak 100/2017 Virksomhetsrapport 11/2017 
 
2018: 
Styresak 5/2018 Tertialrapport 3/2017 Utviklings- og byggeprosjekter 

Styresaker i Helse Nord RHF 

2013:  
Styresak 72/2013 Plan 2014 – 2017 inkludert rullering av investeringsplan 
Styresak 142/2013 Godkjenning forprosjekt nye Kirkenes sykehus, Helse Nord RHF 
 



2015:  

Styresak 15/2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes – nybygg, godkjenning av entrepriser 

og justeringer av prosjektramme 

2016:  

Styresak 84/2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, 

endret ramme 

 
I tillegg kommer virksomhetsrapporter og tertialrapporter fra Finnmarkssykehuset HF 
til Helse Nord RHF. 
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