
 
 
 

Vedlegg  
 
Styringsgruppesak 04-2016 Forprosjektrapport - Tiltak for styrking av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Alta nærsykehus -  møte 
den 22. januar 2016.   
 
Vedtak  
1. Styringsgruppen godkjenner forprosjektrapporten for Alta Nærsykehus. Forprosjektet 

besvarer de ulike punktene i vedtaket fra styresak 72-2014 i Helse Nord RHF.  
2. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF å sette i gang arbeidet med 

detaljprosjektering og byggestart av prosjekt Alta nærsykehus.   
3. Styringsgruppen anbefaler at brutto arealramme fastsettes til 4 501m² og at det skal 

gjennomføres bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m², med 20 
sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger 
dedikert for spesialisthelsetjenester. 

4. Styringsgruppen anbefaler at det installeres en CT-maskin i Alta samtidig med innstallering 
av MR. Eventuelt restbeløp utover tidligere avsatt 20 mill. kroner vil dekkes av postene” 
Avsetning reserve” og/eller medisinsk teknisk utstyr i investeringsbudsjettet for 
Finnmarkssykehuset HF.            

5. Styringsgruppen anbefaler at kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for 
overholdelse (p50) til 395 mill. kroner (januar 2019) og basert på 85 % sannsynlighet for 
overholdelse (p85) til 458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta 
kommune, utstyr (eks. MR og CT), byggelånsrente og prisstigning.  

6. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF om å arbeide videre med å redusere 
prosjektets grunnkalkyle gjennom kuttforslag, god entreprisestrategi, prosjektstyring og 
god organisering av helsetilbudet både i Alta og sett i sammenheng med det samlede 
tilbudet i foretaket. 

7. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset om å utarbeide en plan for gjennomføring 
av usikkerhet når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisasjon.    

8. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF sammen med Helse Nord RHF sikrer 
nødvendig bærekraft for investeringen. Etter at organisasjonsplanen er ferdig, skal det 
legges frem endelig finansieringsplan, senest i april 2016. Det forutsettes at 
Finnmarkssykehuset HF arbeider videre med effektivisering- og gevinstrealisering i 
prosjekt Alta nærsykehus og i øvrige prosjekt i foretakets regi.    

9. Styringsgruppen anbefaler at Finnmarkssykehuset HF søker Helse Nord RHF om å få 
tilpasset kapitalkompenasjon og driftstøtte, når finansieringsplan er klar. 

10. Styringsgruppen anbefaler at Finnmarkssykehuset HF får ansvaret for oppfølging og 
gjennomføring av detaljprosjektering, byggeprosjektet, iverksetting av faglige tiltak, 
arbeider videre med de nødvendige organisasjonsmessige tiltak og planlegger prosessen 
med idriftsetting av det utvidede tilbudet, herunder at: 
a) Alta kommune tar ansvar for rivning og bygging av nytt vestibylebygg/E3 og ombygging 

av møtesenter tilsvarende planlagt funksjonalitet og areal som beskrevet i 
Forprosjektrapport datert 9, oktober 2015 og Sluttrapport - utredning av spesialisthelse-
tjenestetilbudet i Alta /Vest-Finnmark. Vestibyle og møtesenter skal brukes i fellesskap 
av Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF. Driften skal baseres på selvkost og deles 
50-50 %.                

b) Finnmarkssykehuset HF kjøper arealer tilsvarende 1 626,1 m² bruttoareal fra Alta 
kommune til en samlet pris på 60 mill. kroner (2015 kroner). 30 mill. kroner utbetales til 
Alta kommune, når salgsavtale foreligger. De resterende 30 mill. kroner (2015 kroner) 
utbetales når lokalene i H1, H2 og H5 i 2. etasje overtas av Finnmarkssykehuset HF. 
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c) Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune utarbeider sammen en intensjonsavtale om 
fremtidig drift av arealer som eies av Finnmarkssykehuset HF, samarbeid om felles 
oppgaver, felles rigg og felles prosjektledelse under bygging (Alta nærsykehus og Alta 
omsorgssenter) og evt. et felles teknisk bygg.     

d) Finnmarkssykehuset HF utarbeider entreprisestrategi og velger entreprisemodell for 
bygging av sykehusbygget innen mai 2016.            
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