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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2016/578 Lill-Gunn Kivijervi   Hammerfest, 19.02.2019 
 
 
Saksnummer 4/2019 
 
Saksansvarlig:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  27. februar 2019 

Tertialrapporter 3/2018 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF 

Ingress: I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapporter for alle investeringsprosjekter over 50 mill.  fra gjennomføringsfasen.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2018 for bygge- og 
utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

 
2. Styret konstaterer at endelig sluttkostnad for nye Kirkenes sykehus ikke er 

endelig før etter rettslig prosess er avsluttet.  
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Tertialrapport 3/2018 OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
3. Tertialrapport 3/2018 OU-prosjekt Samisk Helsepark 
4. Tertialrapport 3/2018 OU-prosjekt nye Hammerfest sykehus forprosjektfasen 
5. Tertialrapport 3/2018 Byggeprosjekt nye Kirkenes sykehus 
6. Tertialrapport 3/2018 Byggeprosjekt Alta Nærsykehus 
7. Tertialrapport 3/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
8. Tertialrapport 3/2018 Forprosjekt nye Hammerfest sykehus 
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Tertialrapporter 3/2018 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler:  Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi   
Møtedato:  27. februar 2019  

1. Formål/Sammendrag 
I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 3. tertial 
2018 for bygge- og utviklingsprosjektene i Finnmarkssykehuset HF (FIN).  

2. Bakgrunn 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer alle prosjekter fra og med oppstart av tidligfasen. 
Rapportene omfatter prosjektene: 
 Byggeprosjekter:   

o Nye Kirkenes sykehus 
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 
o Forprosjekt nye Hammerfest sykehus  

 Organisasjonsutvikling   
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 
o Nye Hammerfest sykehus  

3. Saksvurdering/analyse 
 
Byggefase nye Kirkenes sykehus 
Hovedaktiviteter i 3. tertial 2018 vært ferdigstillelse og klargjøring for ibruktagelse 
Dette arbeidet har særlig omfattet: 
 Fullførelse av utomhusanlegg med asfaltering, belysning og beplantning 
 Fullførelse av vestibyle med trapp og belysning 
 Fullførelse av møblering og annet brukerutstyr 
 Kontroll og innregulering av luft, varme og kjøling 
 Byggrenhold 
 Fullførelse av kunstplanen innendørs, hovedsakelig montering av bilder 
 Reparasjon av feil og mangler, hovedsakelig i entreprise B03: 

o Utbedring av våtrom 
o Riss og sprekker i golv, vegger og tak 
o Branntetting 
o Dører 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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o VVS og elektro 
o SD-anlegg og toppsystem 

 Oppfølging av feil og mangler på utstyr i produksjonskjøkken 
 
Sykehuset ble offisielt åpnet 12.10.2018. 
 
Innflytting og oppstart av klinisk drift skjedde 27.novmeber 2018. 
I januar 2019 pågikk fortsatt arbeid i regi av prosjektet, selv om det meste stort sett er 
avsluttet. De viktigste oppgavene som gjensto ved årsskiftet var fullførelse av 
branntetting i plan 4 (tekniske rom og sjakter) samt fullførelse av SD-anlegg med 
etterfølgende testing av alle funksjoner. Dette arbeidet var ferdig i uke 5 2019. 

Fremdrift; Sykehuset ble overlevert til drift 20. November 2018 og innflytting av klinisk 
virksomhet var 27. November 2018. 

Økonomi; Til grunn for kostnadsrapporten er en kostnadsramme på 1.485 mrd. 
Forventet sluttkostnad er 1.587 mrd., som er likt det som ble rapportert pr. oktober 
2018. Prognosen inkluderer ikke B03 sine krav i sluttoppgjøret, og heller ikke 
Finnmarkssykehuset HF sine krav mot entreprenør i forbindelse med sluttoppgjør. 
 
Alta Nærsykehus, byggfasen 
Entreprenøren følger kontraktuell framdriftsplan. Fremdriftsplan for systematisk 
ferdigstillelse og opplæringsplan er utarbeidet. Ambulansestasjonen er under bygging 
og skal ferdigstilles sommer 2019. Avtale om infrastruktur og teknisk anlegg med Alta 
kommune er signert. CT og MR er anskaffet. 
 
Framdrift; Fremdriftsplan for systematisk ferdigstillelse er i henhold til opprinnelig 
fremdriftsplan. Det er utarbeidet opplæringsplan og ferdigstillelse av alle 
prøvedriftsperioder for prosjektet er medio juli. Oppstart klinisk virksomhet er satt til 
november 2019. 
 
Økonomi; Revisjon av usikkerhetsanalysen ble gjennomført i september 2018.  Rammen er 

økt med 17 mill., total ramme for prosjektet er 453,5 mill. 
 

Samisk Helsepark, byggfasen 

Bygget er tett. Det pågår lekting, kledning både utvendig og innvendig, i tillegg til 

arbeider med himling. Gulv er påført støvbinding og inndeling av rom pågår. 

 

Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er godt i gang. Bygg- 

påvirkende utstyr som påvirker prosjekteringen og gjennomføringen på byggeplass er 

kartlagt og det er satt av nødvendig plass og kapasitet i prosjektet både for det som 

monteres inn nå og det som skal inn på et senere tidspunkt. Planløsningen på 

røntgenrommet er avklart og er under detaljplanlegging. Priskonsekvens er avklart. 
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Fremdrift; Fremdrift er i henhold til plan. Foreløpig ibruktagelse av bygget er satt til 
november 2019. 
 
Økonomi: Rammen for prosjektet er 57 mill. Rammen overholdes. 
 

Forprosjekt nye Hammerfest sykehus 

Romprogram er bearbeidet og kvalitetssikret i henhold til tilbakemeldinger fra 
medvirkningsgruppene og overordnet tverrgående gruppe (OTG).  Ønsket merareal er 
ikke behandlet og innarbeidet i skissene på grunn av stramme rammebetingelser for 
prosjektet. Fotavtrykk og nærhetsdiagram er gjennomgått med brukerne i uke 50. 
Arealoptimalisering er fremdeles nødvendig, og det gjennomføres møter med de 
enkelte medvirkningsgruppene i januar og februar. Det arbeides også med særskilte 
arealoppgaver for UiT, Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset HF, samt 
sambruksareal.  
 
Fremdrift; Forprosjektet følger oppsatt plan, men er i en kritisk fase med hensyn til 
arealoptimalisering og kostnader.  
 
Økonomi: Godkjent budsjett for forprosjektfasen er 35 mill., jfr. styrevedtak Helse Nord 

RHF, sak 19/2018. Prognosen viser at forprosjektfasen ligger i størrelsesorden 5 mill. 

over godkjent budsjett etter at kostnadene er fordelt mellom partene (UiT, 

Hammerfest kommune, Finnmarkssykehuset HF). Det arbeides med å redusere 

pådraget. Prognose i økonomisk statusoversikt blir ikke regulert før endelig omfang og 

fordeling av areal og kostnader foreligger.  

 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
Arbeidet i delprosjektene fram mot ferdigstillelse av Klinikk Alta skjer på flere nivå. 
Det skjer en implementering av de allerede vedtatte OU-planene. Opplæring av 
personale i tråd med disse går som planlagt, samtidig som det skjer en 
virksomhetsoverdragelse av personalet fra fødestua til Finnmarkssykehuset HF fra 
01.01.19, med en planlagt virksomhetsoverdragelse av sykestuas ansatte senere i 
2019. 
 
Delprosjekt 08-Clockwork, varemottak Klinikk Alta og distribusjon til avdeling 

iverksatte tidligere i høst en systematisk opplæring av brukere i Clockwork. Senere har 

det også vært gjennomført en grundig gjennomgang av hva som må lagres hvor, og 

hvordan dette kan plasseres best mulig i de tilgjengelige lokaliteter. Det er gjort en 

foreløpig oppsummering, som viser at flaskehalser er kartlagt, og alternative løsninger 

framlagt som foreløpig ser ut til å kompensere behovene. 

 
Fremdrift og økonomi: Fremdrift og økonomi er i henhold til plan 
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OU-prosjekt Samisk Helsepark 
Overordnet tverrgående gruppe har i perioden avholdt 8 møter. Møtene behandler 

framdrift i bygg og organisasjonsutvikling fortløpende. På denne måten får 

beslutningstakere raske avklaringer og de ansattes medvirkning blir ivaretatt. 

 

I 3. tertial har arbeidet fokusert på å finne sammensetning for medvirkningsgruppene 

(MvGr) til de to gjenstående mandatene lærings- og mestringstilbudet (LMS) og 

merkantile tjenester i Samisk Helsepark. Åpningsmøte for MvGr for LMS i Samisk 

Helsepark er gjennomført. I LMS-mandatet deltar to personer fra helsetjenesten i 

Kautokeino. Det er utviklet en framdriftsplan som beskriver program fram til levering 

av sluttrapport. Faglige foredrag for gruppen og befaring i Kautokeino kommune er 

avtalt. 

 

Åpningsmøte i MvGr for merkantile tjenester i Samisk Helsepark tidlig i desember 

utviklet framdriftsplan og avtalte alle møter og møtesteder fram til sluttrapport. 

 
Fremdrift og økonomi: Fremdrift og økonomi er i henhold til plan. 
 
OU-prosjekt forprosjektfase nye Hammerfest sykehus 
Foreløpig resultat/utkast til sluttrapport ble orientert om i drøftingsmøtene i de to 

involverte klinikkene i 3.tertial. Klinikksjefen åpnet for utsatt frist for å kunne 

framskaffe et sikrere beregnings- og beslutningsgrunnlag for effektiviseringsgevinst i 

nye Hammerfest sykehus. MvGr 6, Merkantile tjenester, og MvGr 7, Service, drift og 

eiendom er i mål i forhold til tildelt mandat. Arbeidet med å beregne 

effektiviseringsgevinst for de gjenværende gruppene fortsetter. 

 
Fremdrift; Arbeidet med gevinstrealisering har vært krevende og arbeidet er forsinket. 
Årsaken er parallelle løp med gevinstrealisering og skisseprosjekt for bygget. Ansatte 
som deltar i prosessen ivaretar i tillegg klinisk drift. For å få gode prosesser har det 
vært nødvendig å tilpasse fremdriften. Målsettingen er å levere innen april 2019. 
 
Økonomi: Økonomi er i henhold til budsjett. 

4. Økonomi 
Alle pågående byggeprosjekter er krevende økonomisk. Det er stort fokus på å 
overholde budsjett avsatt til prosjektene.  
 
Prosjekt nye Kirkenes sykehus har en betydelig kostnadsoverskridelse. P(85) for 
prosjektet er 1,485 mrd., og prognosen er 1,587 mrd. Det er ikke tatt hensyn til 
sluttoppgjør og døgnmulkt i prognosen. Endelig sluttkostnad vil ikke være klar før 
rettsprosess er gjennomført.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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For prosjekt Alta Nærsykehus er rammen økt til 453,5 mill. som tilsvarer prognosen. 
Det er gjennomført en revidert usikkerhetsanalyse i september 2018 som medfører 
lavere risiko for kostnadsoverskridelse. 
 
Prognosen for Samisk Helsepark er 57 mill. Rammen er stram, men det er fokus på å 
overholde kostnadsrammen.  

5. Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og deltar på alle nivå i 
prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående 
prosjektgrupper (OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper. I alle prosjekter 
gjennomføres det jevnlige møter med medvirkningsgruppene. 
 
Tertialrapportene er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 18. februar 2019, og 
behandlet i FAMU samme dato. 

6. Direktørens vurdering  
Innflytting i nye Kirkenes sykehus ble gjennomført i november 2018. Prosjektet har 
vært krevende både økonomisk og framdriftsmessig. Bygget ble overtatt fra prosjektet 
i slutten av november 2018. Prosjektets endelige kostnad vil ikke avklares før 
rettsprosessen er gjennomført.  

Når det gjelder de øvrige prosjektene vurderer administrerende direktør at disse er 
under kontroll. Det er god fremdrift i alle prosjekter, og det er god brukermedvirkning 
både fra ledere, fagfolk og pasient- og brukerorganisasjonene.  

Vedlegg 
1. Saksfremlegg 
2. Tertialrapport 3/2018 OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
3. Tertialrapport 3/2018 OU-prosjekt Samisk Helsepark 
4. Tertialrapport 3/2018 OU-prosjekt nye Hammerfest sykehus  
5. Tertialrapport 3/2018 Byggeprosjekt Nye Kirkenes sykehus 
6. Tertialrapport 3/2018 Byggeprosjekt Alta Nærsykehus 
7. Tertialrapport 3/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
8. Tertialrapport 3/2018 Forprosjekt nye Hammerfest sykehus 
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Rapport organisasjonsutvikling 

Alta nærsykehus (OU - ANS) 
 

Tertialrapport 3 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.12.2018 
 
 
Dato: 05.01.2019 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag  
Arbeidet i delprosjektene fram mot ferdigstillelse av Klinikk Alta skjer på flere nivå. 
Det skjer en implementering av de allerede vedtatte OU-planene, hvor opplæring av 
personale i tråd med disse går som planlagt, samtidig som det skjer en 
virksomhetsoverdragelse av personalet ved at fødestua kommer inn i Klinikk Alta fra 
01.01.19, med en planlagt virksomhetsoverdragelse av sykestuas ansatte senere i 
2019. Avdelingsleder for Klinikk Alta sammen med HR-sjef, innkjøpsleder og de 
øvrige medlemmene i delprosjektgruppene bidrar aktivt til at de to gjenstående 
delprosjektene blir ferdigstilt i god tid før åpning av Klinikk Alta. 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Delprosjekt 05-Virksomhetsoverdragelse. Prosjektet har stått litt på vent i påvente 
av avklaring fra Alta kommune om KAD-senger. Dette er nå avklart, og dermed 
fortsetter vi i tråd med framdriftsplanen. Virksomhetsoverdragelse for jordmødrene 
er sluttført. 
 
Delprosjekt 08-Clockwork, varemottak Klinikk Alta og distribusjon til avdeling 
iverksatte tidligere i høst en systematisk opplæring av brukere i Clockwork, og har 
senere gjennomført en grundig gjennomgang av hva som må lagres hvor, og hvordan 
dette kan plasseres best mulig i de tilgjengelige lokaliteter. Det er gjort en foreløpig 
oppsummering, som viser at flaskehalser er kartlagt, og alternative løsninger 
framlagt som foreløpig ser ut til å kompensere behovene. 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
Følge oppsatt møteplan for prosjektene. 

4. HMS & Kvalitet 
For Finnmarkssykehuset HF er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov 
og forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på 
arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.  

5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomistatus 

Pr. desember 2018 er det brukt kr.xxxx.- av budsjett for året på kr.554.425.-.  
Det forventes at prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen for 2018. 
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5.2 Endringslogg 

Enkelte elementer som berører implementering, virksomhetsoverdragelse og 
opplæring påvirkes av når bygget kan tas i bruk. Slik blir punktene 4-8 under skjøvet 
noe ut i tid. 

5.3 Plan & Fremdrift 

5.3.1. Milepælsplan 
I
D 

Aktivitet KHAN-OU 201
8 
1.kv 

 
2.kv 

 
3.kv 

 
4.kv 

201
9 
1.kv 

 
2.kv 

 
3.kv 

 
4.kv 

202
0 
1.kv 

1 Prosjektetablering, prosjektplan OU, 
identifisering av fokusområder og 
prosjektorganisasjonen 

Utført 

2 Behandle styringsdokument i FAMU og 
drøftes med TV 

Utført 

3 Utarbeide delprosjektbeskrivelser   
 

Utført 

4 Gjennomføre delprosjekter 
 

*         

5 Implementering av tiltak uavhengig av 
nytt bygg i Alta  

         

6 Utarbeide en operativ plan for flytting av 
syke- og fødestua, dagbehandling 

         

7 Implementering av tiltak relatert til nytt 
bygg i Alta  

         

8 Oppfølging           

* Levert SG og godkjent av direktør  

5.5 Risiko & tiltak 

For de to gjenstående delprosjektene i organisasjonsutvikling mot åpning av Klinikk 
Alta, er disse i en fase som ikke krever ekstraordinær innsats og kompetanse fra 
ansatte ut over det som ellers tilhører de berørte avdelinger og enheter sitt 
ansvarsområde. Det gjenstår noen avklaringer på samarbeidsavtaler med Alta 
kommune og usikkerhet vedrørende rekruttering til de stillingene vi skal ha når 
Klinikk Alta åpner for drift, men her har organisasjonen oversikt over situasjonen, og 
fortsatt tilgjengelig tid til å finne de rette løsninger. Utfallet av dette vil påvirke 
retning og intensitet i implementering av våre planer for Klinikk Alta, og kan påvirke 
muligheten for gevinstrealisering i prosjektet. 
 
Under punkt 6 i milepælsplanen over, -utarbeide en operativ plan for flytting av syke- 
og fødestua, dagbehandling, ser vi at det vil kreve tid og innsats. Ved å starte denne 
planlegging tidlig blir belastningen spredt over tid, samtidig som det sikrer at alle 
forhold vedrørende dette kommer med. Selv om dette vil være en betydelig mindre 
komplisert operasjon i forhold til ved flyttingen fra det gamle til det nye sykehuset i 
Kirkenes, vil vi kunne hente erfaringer derfra ved behov. 
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6. Gevinstrealisering 

Klinikk Alta gir en forbedret logistikk med mulighet for å løse oppgavene rundt 
pasientbehandlingen på en sikker og effektiv måte. Det legges til grunn en 
helhetstenking som reflekterer fordelene med samlokaliseringen i forhold til bedre 
samarbeid og muligheten for nye samarbeidsformer, jobbglidning og fagutvikling. At 
sykestua og fødestua i Alta kommune går inn i Finnmarkssykehuset HF, muliggjør en 
styrking av fagmiljøet og bedrer beredskapen for lavdriftsperioder og planlagt eller 
uventet fravær. Samarbeid om merkantile tjenester, sammen med nye teknologiske 
løsninger og endringer i fysiske arbeidsforhold, fører til endring i arbeidsoppgaver 
også for vårt merkantile personell. De positive effektene av dette kommer til 
realisering fortløpende. 

 



 

  

 
 
 

Rapport organisasjonsutvikling 

Samisk helsepark (OU – SHP) 
Tertialrapport 3 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuttdato: 31.12.2018 
 
 
Dato: 03.01.2019 
 
 
Lars Bjørn Mehus 
Prosjektleder 
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1. Status/ sammendrag 
Overordnet tverrgående gruppe har i perioden avholdt 8 møter. Møtene skjer på Skype. 
Møtene behandler framdrift i bygg og organisasjonsutvikling fortløpende. På denne 
måten får beslutningstakere raske avklaringer og de ansattes medvirkning blir ivaretatt. 
Referansegruppen for samisk kjerneområde har hatt ett møte på Skype. Det har foruten 
dette møtet vært kontakt med forespørsler om representasjon i delprosjektgrupper, 
samt anledning til å kommentere på mandat for disse, før oppstart i 
delprosjektgruppene. 
 
Høsten har gått med til å finne sammensetning for medvirkningsgruppene (MvGr) til de 
to gjenstående mandatene (LMS og merkantile tjenester) i OU Samisk Helsepark, og til å 
starte arbeidet i disse.  

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Vi har hatt åpningsmøte og et oppfølgende møte i MvGr for lærings- og 
mestringstilbudet (LMS) i Samisk Helsepark. I LMS-mandatet deltar to personer fra 
helsetjenesten i Kautokeino. Det er utviklet en framdriftsplan som beskriver program 
fram til levering av sluttrapport. Faglige foredrag for gruppen og befaring i Kautokeino 
kommune er avtalt. 
 
Åpningsmøte i MvGr for merkantile tjenester i Samisk Helsepark tidlig i desember 
utviklet framdriftsplan og avtalte alle møter og møtesteder fram til sluttrapport. 

3. Prioriterte oppgaver framover:  
Følge og gjennomføre framdriftsplan til sluttrapport. 

4. HMS & Kvalitet 
For Finnmarkssykehuset HF er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 
forskrifter når det gjelder HMS. Medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte, 
tillitsvalgte og vernetjenesten sikrer eierforhold til prosessen. Engasjerte og kompetente 
deltagere i gruppe vil bidra til god kvalitet på arbeidet og et godt sluttresultatet av 
prosessen. 

5. Prosjekt kontroll  
5.1 Økonomi 
Pr. desember 2018 er det brukt kr.xxxxx.-. av budsjett for året på kr.375.000.-.   
Det forventes av prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 
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5.2 Plan & Fremdrift 
Avdelingsleder for SANKS meldte rett før oppstart av de to mandatene at hun måtte 
trekke seg fra deltagelse. I samarbeide med klinikken fant vi løsninger for dette, og det 
forsinket ikke åpningsmøtene. 
 
5.2.1 
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5.2.2 

 

 
 

6. Risiko & tiltak 
En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet organisasjonsutvikling 
Samisk helsepark er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og kompetanse, samt 
engasjement hos de som driver og blant de som blir omfattet av prosjektene. 
 
For de ansatte som deltar fra Klinikk Hammerfest, DPS Midt-Finnmark/SANKS og 
spesialistlegesenteret i Karasjok innebærer det at de utover sine ordinære 
arbeidsoppgaver også bruker tid til å utvikle Samisk helsepark. Enhetene som deltar i 
prosjektene har ikke mange ansatte. Det gode fagmiljøet vi har å støtte oss til tar 
samtidig et stort ansvar for sine pasienter. Vi er derfor sårbare ved uventede hendelser 
som kan marginalisere behandlingstilbudet, for eksempel ved planlagt eller uventet 
fravær blant vårt personale. Dette kan påvirke framdriften for arbeidet i 
medvirkningsgruppene. 
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1. Status/ sammendrag  
Ved gjennomgang av resultat fra de enkelte medvirkningsgruppene (MvGr), og etter 
styremøtet i Finnmarkssykehuset HF i desember sin beslutning om kjøkkenløsning i 
nye Hammerfest sykehus, besluttet vi å permittere MvGr 6, Merkantile tjenester, og 
MvGr 7, Service, drift og eiendom. Disse var da i mål i forhold til tildelt mandat. 
Vi forsetter arbeidet med å beregne effektiviseringsgevinst for de gjenværende 
gruppene. 
 
Det er konstituert nye grupper med utgangspunkt i OU-gruppene for den 
gjenstående forprosjektfasen. I arbeidet i disse gruppene kommer det fram flere 
forhold som vil påvirke OU. Vi har startet arbeidet med å utvikle nye mandat for OU-
gruppene fram mot nye Hammerfest sykehus. 

2. Viktigste aktiviteter siste periode 
Foreløpig resultat/utkast til sluttrapport ble orientert om i drøftingsmøtene i de to 
involverte klinikkene. Klinikksjefene åpnet for utsatt frist for å kunne framskaffe et 
sikrere beregnings- og beslutningsgrunnlag for effektiviseringsgevinst i nye 
Hammerfest sykehus. 

3. Viktigste aktiviteter kommende periode   
Videre økonomiske beregninger blir foretatt med bakgrunn i de nye planløsninger 
som foreligger for nye Hammerfest sykehus, og med de signaler som er gitt fra 
gjenværende gruppene om hvor det kan ligge mulighet for økte inntekter og 
besparelser i nye Hammerfest sykehus fra 2024. 

4. HMS & Kvalitet 
For Finnmarkssykehuset HF er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet.    
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov 
og forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på 
arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.  

5. Prosjekt kontroll  

5.1 Økonomistatus 

Pr. desember 2018 er det brukt kr.xxxxx.-. av budsjett for året, kr.1.000.000.-.  
Det forventes av prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 
 
5.2 Endringslogg 
Budsjettmessig ventes ikke avvik i det som gjenstår av året 2018. 
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5.3 Plan & Fremdrift 

Plan og fremdrift for prosjektet er forsinket. Omstendighetene rundt parallelle 
løp/samkjøring mellom OU og forprosjekt nye Hammerfest sykehus har ført til at 
ting har tatt mer tid enn først antatt. For å unngå for mye forstyrrelser i klinikkens 
planlagte drift og slitasje på deltagerne i medvirkningsgruppene har vi tilpasset 
framdriften noe. På den annen side har det ført til modning av tanker om hva som 
kan sikre effektiviseringsgevinst i 2024. 

5.4 Risiko & tiltak 

En av de største risikofaktorer for gjennomføring av prosjektet 
organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus er frigjøring av tid, og menneskelige 
ressurser med engasjement. For de ansatte i Klinikk Hammerfest krever prosjektet 
at man utover sine ordinære arbeidsoppgaver også bruker tid til 
organisasjonsutviklingsprosessen for nye Hammerfest sykehus.  
Flere av medarbeiderne er allerede involvert i medvirkningsgruppene for 
forprosjektfasen nye Hammerfest sykehus, og medvirkningsgruppene for Samisk 
Helsepark.  

 

 

6. Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer i forprosjektfasen å synliggjøre effekt av 
tiltak som kan styrke bærekraft for nye Hammerfest sykehus. Nye Hammerfest 
sykehus vil med de muligheter som følger med et nytt, moderne, høyteknologisk 
bygg, framfor det gamle sykehuset, gi mulighet for forenklet logistikk, effektivitet og 
mulighet for jobbglidning. Gevinstrealiseringen ved dette skal synliggjøres gjennom 
mandatene. De tilbud som gies ved Klinikk Alta og Samisk Helsepark, og som gir en 
kapasitet for Klinikk Hammerfest, tas hensyn til ved planleggingen av nye 
Hammerfest sykehus. 
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1 Oppsummering 

Siden forrige apportering har hovedaktiviteter høsten 2018 vært ferdigstillelse og klargjøring for ibrukta-
gelse. Dette arbeidet har særlig omfattet: 

 Fullførelse av utomhusanlegg med asfaltering, belysning og beplantning 

 Fullførelse av vestibyle med trapp og belysning 

 Fullførelse av møblering og annet brukerutstyr 

 Kontroll og innregulering av luft, varme og kjøling 

 Byggrenhold 

 Fullførelse av kunstplanen innendørs, hovedsakelig montering av bilder 

 Reparasjon av feil og mangler, hovedsakelig i entreprise B03: 

- Utbedring av våtrom 

- Riss og sprekker i golv, vegger og tak 

- Branntetting 

- Dører 

- VVS og elektro 

- SD-anlegg og toppsystem 

 Oppfølging feil og mangler utstyr i produksjonskjøkken 

Sykehuset ble offisielt åpnet av blant andre statsminister og helseminister 13.10.2018. 

På det tidspunkt gjensto fortsatt en del arbeid, herunder SD-anlegg, som gjorde at sykehuset ikke var klart 
for klinisk drift, selv om noen funksjoner allerede hadde vært i drift i lengre tid (laboratorier, rønt-
gen/radiologi, AMK-sentral). Etter gjentatte totaltester for å kontrollere funksjoner med betydning for sik-
kerhet, var bygget tilstrekkelig ferdig for klinisk drift i slutten av november, og bygg og utstyr ble formelt 
overlevert fra prosjekt til drift 20.11.2018. 

Innflytting og oppstart klinisk drift skjedde i månedsskiftet november/desember. 

Per i dag (24.01.2019) pågår fortsatt arbeid i regi av prosjektet, som stort sett vil være avsluttet i løpet av 
januar. De viktigste oppgavene som gjenstår er fullførelse av branntetting i plan 4 (tekniske rom og sjak-
ter) samt fullførelse av SD-anlegg med etterfølgende testing av alle funksjoner. 

Det gjenstår også å avklare problemer med varme og ventilasjon. 

I tillegg til oppgavene nevnt over, følger prosjektet opp følgende: 

 Bygging og ferdigstillelse av helikopterlanding. Arbeidet er påbegynt og fullføres til våren. 

 All myndighetsgodkjenning, herunder ferdigattest etter Plan- og bygningsloven. Frist for ferdigattest 
er september 2019. 

 Komplettering og fullførelse av FDV-dokumentasjon, lagt inn i Plania. Det gjenstår dokumentasjon 
av SD-anlegg. 

 Utarbeidelse av sluttregnskap for prosjektet samt eventuelt annen sluttrapportering. Avstemning 
med sykehusets regnskap pågår.  

 Bistand ifm. sluttoppgjør i entreprise B03 og eventuell rettsbehandling i den forbindelse. 

 Bistand ifm. garantioppgjør i entreprise B02. 

 Løpende samarbeid mellom byggeleder og drift om feil og mangler som avdekkes. 

2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Det har ikke vært uønskede hendelser med personskader i siste kvartal. 

Det er ikke rapportert bruk av miljøfarlige stoffer eller produkter. 
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3 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 

Ingen avvik ift. dette er registrert i tredje tertial 2018. 

Samarbeidet med og oppfølgingen overfor Skatt Nord er i praksis avsluttet. 

4 Hovedtidsplan 

Det vises til oppsummeringen. 

5 Økonomi 

Prosjektets forventede sluttkostnad er ikke revidert siden november, i påvente av avstemning mot syke-
husets regnskap. Per utgangen av oktober var forventet sluttkostnad som følger: 

c Navn
Sluttprognose 

per oktober'18

1 Felles 34 338 263

2 Bygning 571 721 409

3 VVS 205 343 540

4 Elkraft 51 937 916

5 Tele og automatisering 13 901 967

6 Andre installasjoner 6 487 000

7 Utendørs 48 827 710

Sum entreprisekostnader 932 557 806

8 Generelt 205 991 474

9 Spesielt 443 539 673

0 Reserve 0

Anlegsbidrag Varanger Kraft 3 360 000

Enova, Sør Varanger kommune -11 500 000

Prisstigning 9 619 550

Valuta kostnad 26 945 061

MVA refusjon -23 000 000

Regnskapsavvik uavklart

Sum prosjektkostnad 1 587 513 563

 

I forventet sluttkostnad inngår forventet «inntekt» under punkt 2) over. Dette knytter seg til oppretting av 
feil og mangler for entreprenørens regning. Det presiseres at det knytter seg stor usikkerhet til dette for-
holdet. 

6 Risikostatus 

Kort oppsummert, så er de mest risikable forhold følgende per i dag (ikke prioritert rekkefølge): 

1. Avklaring av problemer med oppvarming/ventilasjon 

2. Fullførelse av SD-anlegg med etterfølgende testing av alle funksjoner 

3. Nye kvalitetsavvik som kan avdekkes, særlig i B03, og som foreløpig ikke kan identifiseres 

4. Kostnader knyttet til de siste ukers reparasjon av feil og mangler 

5. Sluttoppgjøret med B03 samt konkursen i B02 



Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Tertialrapport desember 2018 

Nye Kirkenes Sykehus 24.01.2019 side 5 

7 Helse- og miljøfarlige stoffer 

Rapportering om dette forholdet er innstilt etter overtagelse av begge entrepriser, men det foreligger in-
formasjon om bruk av helse- og miljøfarlige stoffer som krever særskilt oppfølging. 
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1. Oppsummering 

 

Status i prosjektet for perioden september - desember 2018 oppsummeres som følger: 

 Framdrift 
o Entreprenøren følger kontraktuell framdriftsplan 
o Fremdriftsplan for systematisk ferdigstillelse og opplæringsplan utarbeidet 
o Påsetting av strøm på bygget gjennomført 

 Økonomi 

o Revisjon usikkerhetsanalyse gjennomført september 18  
o Tilleggsbevilgning på 17 MNOK godkjent av Styret i FIN HF og HNR HF 
o Kostnadsoverslag omfang rehabilitering mottatt  
o Ingen større dissens med entreprenøren på endringslister 

 Kvalitet 

o Total gjennomgang mhp kvalitet og utførelse på byggeplass gjennomført i perioden  
o Utførelsen holder god håndverksmessig kvalitet 

 HMS 

o En stikkprøvekontroll (A-krim) av produksjon og utførelse utført i perioden med positivt 
resultat. Ett avvik lukket. 

o Ingen fraværsskader registrert i perioden. 

 Brukermedvirkning 

o Gjennomgang av tegninger utført med alle brukere  

 Grensesnitt 

o Utomhusplan mellom AOS og ANS avklart 
o Avklart strøm, vann og varme/kjøle-leveranse fra Alta Omsorgssenter  
o Utbyggingsavtale mellom Alta kommune (AK) og FIN HF avklart 
o Grensesnittavklaring IKT gjennomført 

 Ny ambulansestasjon 

o Oppstart bygging ambulansestasjon 
o Gjennomgang med brukere av ambulansestasjon utført 

 Utstyrsinnkjøp: 

o Innkjøp CT/MR: bestilt med utløsning av èn opsjon på MR 
o Fremdriftsplan for innkjøp av brukerutstyr avklart 
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Viktigste aktiviteter kommende tertial (jan - april 2018): 

 Prosjektering: Prosjektgranskning 3 gjennomføres januar 

 Avtale med Alta kommune vedr frikjøp parkering (FIN HF) 

 Gjennomgang av kostnadsoverslag rehabilitering 

 Oppfylling av vann og varmeanlegg på bygget 

 Oppstart fysisk systematisk ferdigstillelse 

 Kvalitetssikring av fysisk montasje, på byggeplass jan/feb av Sykehusbygg 

 Oppstart innkjøp resterende av utstyr 

 Endelig avklare omfang av IKT utstyr og oppstart innkjøp 

 Oppstart opplæring 

 Installasjon operasjonsstue 

 Gjennomføre ferdigstillelse i henhold til kontrakt (inklusive ambulansestasjon) 

 
 

2. Sikkerhet helse og arbeidsmiljø 

Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av HMS og SJA.  

 Denne perioden Akkumulert 

Antall SJA (Sikker jobb analyse) 11 33 

Antall RUH (Rapport om uønsket hendelse) 34 165 

Antall Fraværsskader 1 1 

Antall fraværsskader m/sykmelding 0 0 

KS (Kvalitetssikring) avvik 28 65 

KS avvik lukket 33 53 

 

 Det gås ukentlige vernerunder. SJA gjennomføres i hht planer.  

 En fraværsskade er registrert perioden. (Rørlegger mistet MA-rør på tommel, 1 fraværsdag) 

 

3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 

Sykehusbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten i forbindelse med arbeidet med å styrke seriøsiteten i Bygg- 

og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet (A-krim). I den forbindelse er det gitt fullmakt fra 

totalentreprenøren til å innhente taushetsbelagt informasjon fra skatteetaten for kontroll. Dette er videre etterspurt 

hos underentreprenørene. Det er gjennomført en stikkprøve i perioden. En arbeidskontrakt av UE måtte følges opp. 

Avvik lukket. Øvrig kontroll med positivt resultat. 
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4. Fremdrift 

Totalentreprenøren har følgende hovedtidsplan.  
 

 

Det er utarbeidet ny fremdriftsplan for systematisk ferdigstillelse i henhold til kontraktuelle datoer.  

Det er utarbeidet opplæringsplan i henhold til dette i perioden. 

 

5. Økonomistatus  

Prosjektets økonomiske status pr des 2018 er som følger: 

 Totalt påløpt tom des 2018:    kr 268.120.642 - inkl. mva. 

 Totalt fakturert (bokført) tom des 2018:   kr 256.498.030,- inkl. mva. 

 

I sept 2018 ble det gjennomført en usikkerhetsanalyse av totalkostnaden for Alta Nærsykehus. Basert på 

resultatene ble den kostnadsmessige styringsrammen økt med 17 MNOK fra prosjekteiers usikkerhetsavsetning. 

Økningen av styringsrammen ble godkjent i HN RHF 24.10.18.   

Styringsramme for prosjektet er pr des 2018 453 MNOK inkl. mva. Dette inkluderer godkjente rammeøkninger.  
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Økonomisk status pr des 2018 (alle tall inkl. mva.):  

 

  
 

A C D K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Prognose

(forrige rapport.)

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

1 452 867 059 452 867 059 452 867 059 256 498 030 268 120 642

00 1 606 952 1 606 952 1 606 952 0 0

C 6 826 010 6 826 010 6 826 010 6 826 010 6 826 010

D 21 840 359 21 840 359 21 840 359 21 840 360 21 840 360

E 422 593 738 422 593 738 422 593 738 227 831 661 239 454 273

02 268 643 738 268 643 738 268 643 738 180 646 507 191 854 997
021 643 738 643 738 643 738 643 738 643 738

022 252 500 000 252 500 000 252 500 000 179 869 820 191 078 310

023 1 500 000 1 500 000 1 500 000 30 891 30 891

024 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 0 0

025 15 000 000 15 000 000 15 000 000 102 059 102 059

08 18 950 000 18 950 000 18 950 000 10 366 973 10 683 032
082 500 000 500 000 500 000 102 263 102 263

083-1 12 000 000 12 000 000 12 000 000 7 310 766 7 551 132

083-2 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 141 712 1 158 732

084 2 100 000 2 100 000 2 100 000 588 359 647 032

085 2 800 000 2 800 000 2 800 000 1 223 873 1 223 873

089 0 0 0 0 0

09 135 000 000 135 000 000 135 000 000 36 818 180 36 916 243
090 27 000 000 27 000 000 27 000 000 0 0

0911 10 750 000 10 750 000 10 750 000 0 86 063

0912 20 000 000 20 000 000 20 000 000 1 253 553 1 253 553

0913 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 0

092 64 100 000 64 100 000 64 100 000 33 200 000 33 200 000

093 8 100 000 8 100 000 8 100 000 1 357 702 1 357 702

095 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 006 925 1 018 925

096 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0 0Kunstnerisk utsmykkning

Diverse

Spesielle kostnader
Generelt

Løst inventar og utstyr

CT/MR - delprosjekt 201710

IKT utstyr

Tomt

Finansiering

Midlertidige bygg

Flytting av røntgen

Refusjon fra Alta kommune

Ny Ambulansestasjon - delprosjekt 201711

Generelle kostnader
Byggherres prosjektering

Adm, PL SB

Adm FIN

Bikostnader (reiser, kopiering, andre utgifter)

Forsikring, gebyrer, avgifter

Totalt Alta nærsykehus

- Marginer og reserver

Budsjett

Post

- Forprosjekt (avsluttet)

- Detaljprosjekt (avsluttet)

- Gjennomføring

Bygging
Cytostatikalab med utstyr (avsluttet)

Totalentreprenør HN
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6. Risiko & tiltak 
Status inneholder kun oppdateringer for dette tertial. Alle usikkerheter som er lukket i dette tertial vil bli fjernet fra listen ved neste tertialrapportering. 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Status Lukket dato 

2 

Reguleringsplan og 
utbyggingsavtale. Risiko for at 
det blir høy kostnad. Gjelder nå 
kun utbyggingsavtale da 
reguleringsplan er avklart. 

Lukkes 
Oppfølging/dialog med kommunen. 
Forholdet ligger helt/delvis utenfor 
prosjektets myndighetsområde 

31.12.18: kommentarer behandlet og ok. Lukkes 
30.11.18: Kommentarer fra AK mottatt 
31.10.18: Avtaleforslag oversendt Alta kommune 
30.09.18: avtale skrevet ikke signert. Høy, men kjent 
kostnad. Ingen usikkerhet.  
 

31.12.18 

7 

Avklaring/definering av 
prosjekt og endelig ramme. 
Risiko for overskridelser av 
budsjett.  

Lukket 
Avklares gjennom dialog med 
bestiller/byggherre 

30.11.18: Økt ramme med 17 MNOK godkjent i HN 
RHF. Lukkes 
31.10.18: avventer styrebehandling i HN RHF 
30.09.18: Usikkerhetsanalyse utført i perioden. 
Oppdatert prognose for sluttkostnad vil bli tatt opp i 
styringsgruppemøte  

30.11.18 

8 

For lave estimater kto 8, BH 
administrasjon og 
prosjekteringskostnad i 
forprosjektkalkyle. Risiko for 
overskridelser av budsjett.  

Lukket 
Avklaring med PE 
Kvalitetssikring av leveranseplan  

30.11.18: Økt ramme med 17 MNOK godkjent i HN 
RHF. Lukkes 
31.10.18: Møte planlagt med Rambøll uke 46 
30.09.18: Usikkerhetsanalyse utført i perioden. 
Oppdatert prognose for sluttkostnad vil bli tatt opp i 
styringsgruppemøte. Oppdatert prognose for Kto 8 
hensyntar økt ressurspådrag for å reduseres risiko og 
øke kvalitet ved systematisk ferdigstillelse.  
 

30.11.18 

9 
Avsetning for usikkerhet og 
marginer for lave? Risiko for 
overskridelse av budsjettet.  

Lukket Ny usikkerhetsanalyse planlagt i sept  

30.11.18: Økt ramme med 17 MNOK godkjent i HN 
RHF 
31.10.18: avventer styrebehandling i HN RHF 
30.09.18: gjennomført Usikkerhetsanalyse 
 

30.11.18 
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1. Status/ sammendrag  
 
Prosjektet har vært og er inne i en relativt hektisk fase med stor aktivitet på byggeplass, 
parallell prosjektering, planlegging av medisinteknisk utstyr og noe brukeravklaringer. 
 
All kontraktuell kommunikasjon går via Interaxo. E-post aksepteres ikke som 
kommunikasjonsform. 
 
Løsning for mellomgang og møterom er besluttet i overordnet tverrgående gruppe 
(OTG). Prosjektet har sammen med Totalentreprenør (TE) optimalisert arealbruken og 
dermed innenfor samme kostnad klart å etablere et vrimle/pauseareal for somatikk, 
psykiatri og møterommene. 
 
Bygget er tett. Det pågår lekting, kledning både utvendig og innvendig. I tillegg til 
arbeider med himling. Gulv er påført støvbinding. Inndeling av rom pågår. 
 
Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er godt i gang. Bygg 
påvirkende utstyr som påvirker prosjekteringen og gjennomføringen på byggeplass er 
kartlagt og det er satt av nødvendig plass og kapasitet i prosjektet både for det som 
monteres inn nå og det vi pr nå tror eventuelt skal inn på et senere tidspunkt. 
 
Planløsningen på røntgenrommet er avklart og er under detaljplanlegging. 
Priskonsekvens er avklart. 
 
Det er endelig avklart at det ikke er behov for nytt hoved inntak for strøm til BT3, strøm 
hentes fra BT2. Det gjenstår å oppklare/avklare hvilke valg som er gjort i BT2 for å 
tilrettelegge for at BT3 skal kunne hente strøm fra BT2. Det kan se ut til at 
entreprenøren for BT2 har valgt en løsning som krever utbedring/endring. Et av 
tiltakene er at det må monteres effektstyring. Saken er avklart og prosjektet vil bli 
belastet med Kr. 107.659,- eks. mva. 
 
Ascom er valgt som leverandør av overfallsalarmer i Finnmarkssykehuset HF og er i 
utgangspunktet planlagt levert i Samisk Helsepark også. Ved nærmere gjennomgang 
med DPS Vest viser det seg at de har et system levert av Securitas som etter deres 
erfaring tilfredsstiller deres krav. Systemet leies av Securitas til en mye lavere pris enn 
om vi skal anskaffe tilsvarende system fra Ascom. Prosjektledelsen anbefaler at Ascom 
ikke installeres i Karasjok. Dvs. at overfallsalarm utgår av prosjektet. 
 
Mesteparten av usikkerheter knyttet til entreprisen er kartlagt og innarbeidet i 
prognosen, men det gjenstår ennå å avklare enkeltelementer. Usikkerheter knyttet til 
innredning, møblering, røntgen og medisinteknisk/teknisk utstyr er under bearbeiding. 
Enkelte elementer er kartlagt og innarbeidet i prognosen. 
 
Byggelånsrenter er ikke innarbeidet i budsjett eller prognose. Regnskapet belastes med 
byggelånsrente. 
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2. Viktigste aktiviteter i perioden 
 
Avklare og planlegge våre leveranser av 
byggpåvirkende medisinteknisk utstyr inkl. 
plassering. 

Avklaringer pågår. Byggpåvirkende utstsyr er 
innarbeidet 
 

Forberede og planlegge gjenbruk og innkjøp av 
medisinteknisk utstyr 

Pågår 

Detaljprosjektering Detaljprosjektering pågår  

Koordinering mot BT2 BT2 er i all hovedsak ferdigstilt. Det BT3 skal ha 
fra BT2 er strøm og varme. Begge sakene er 
avklart, men det gjenstår noe arbeider. 

Røntgen Planløsning er avklart med radiolog/radiograf. 
Kostnadsmessige konsekvenser er avklart og satt 
i bestilling. 

Viktigste arbeider gjennomført av TE i perioden. Utvendig 

 Ferdig med yttervegger.  

 Prefab gesimser. Montert gesimser. 

 Innsettvinduer. 

 Montert ferdig stål og hulldekker gangbro. 

 Taktekking ferdigstilt.  

 Arbeid lukking av glassbrua. 2 vinduer var 
feilbestilt og et var skadet med knust 
glassfelt. 

 Arbeid med tetting rundt vinduer på 
hovedplan 

 Lektring og kledning utvendig, himlinger og 

vegger.  

 Inntakskabel med grøftegraving for el.  

 
Innvendig 

 Oppvarming og opptørking av underetasje. 

 Inndeling av rom og platekledning av 
delevegger. 

 Støvbinding av betongoverflater. 

 Bindingsverk og gips innervegger u-etg. 

 Kjerneboring i hulldekker for div rør. 

 Tetting og fuging av åpninger og overganger, 

tett bygg.  
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3. Viktigste aktiviteter kommende periode 
 

Plan for innlegging/levering av 
FDV dokumentasjon 

TE skal levere FDV dokumentasjon iht BH's krav. Her 
må vi legge til grunn Finnmarkshuset HF sine FDV 
krav 

Innkjøp av møbler Igangsette prosess og avklare kostnader for innkjøp 
av møbler. 

Innkjøp av bygg påvirkende 
medisinteknisk utstyr 

Igangsette prosess og avklare kostnader for innkjøp 
av bygg påvirkende utstyr. 

Detaljprosjektering Ferdigstille fasader. 
Lås- og beslag ferdigstilles. 
Valg av overfallsalarm og omfang. 
Plassering av stikkontakter. 
Få på plass de siste detaljene ifbm. medisinteknisk 
utstyr. 
 

Følge opp på byggeplass Byggherreombudet følger byggeplass og deltar på 
nødvendige møter.  

De viktigste oppgavene TE skal 
gjennomføre i neste periode 

Lektring og kledning utvendig vegger - vær og 
kuldeavhengig 
Tetting og fuging av åpninger og overganger, tett 
bygg.  
Bindingsverk og gips innervegger u etg 
Krysslekting og isolering yttervegger 1 etg.  
Bindingsverk og gips 1 etg.  
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4. HMS & Kvalitet 
Følgende er registrert:  
 
Rapport om uønskede hendelser: Gjelder hele prosjektperioden. 

 

 
 

Gjennomførte sikker jobbanalyser: Gjelder hele prosjektperioden. 

 
 

Registrerte kvalitetssavvik: Gjelder hele prosjektperioden. 
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5. Prosjekt kontroll  
 

5.1 Budsjett 

 
 

Budsjettet er oppdatert med gjeldende tall inklusive møtesenter. Byggelånsrenter er 
ikke med i det vedtatte budsjett. 
 
5.2 Påløpt 

 

 

Post Eks.mva Inkl.mva Eks.mva Inkl.mva Eks.mva Inkl.mva

0 0 0 0 0 0 0

0.1 Reservemargin (10% av prosjektkostnad) 2 890 250 3 612 813 531 500 664 375 3 421 750 4 277 188

1 31 119 750 38 899 688 0 31 119 750 38 899 688

2 0 4 768 500 5 960 625 4 768 500 5 960 625

3 280 000 350 000 0 280 000 350 000

4 200 000 250 000 0 200 000 250 000

5 0 300 000 375 000 300 000 375 000

6 0 0 0 0 0 0

31 599 750 39 499 688 5 068 500 6 335 625 36 668 250 45 835 313

7 800 000 1 000 000 0 800 000 1 000 000

 7.1 160 000 200 000 0 160 000 200 000

32 559 750 40 699 688 5 068 500 6 335 625 37 628 250 47 035 313

0

8 870 000 1 087 500 0 870 000 1 087 500

0

33 429 750 41 787 188 5 068 500 6 335 625 38 498 250 48 122 813

0

9 3 680 000 4 600 000 0 3 680 000 4 600 000

0

40 000 000 50 000 000 5 600 000 7 000 000 45 600 000 57 000 000

Beskrivelse

Forberedende ytelser (Rivearbeid _kjøp av bygg_eien)

Totalentreprise

Møtesenter

Byggekostnad (Sum post 0-8, eks reservemargin)

Spesielle kostnader (inventar og utstyr)

Prosjektkostnad (Sum post 0-9)

IKT

IKT møtesenter

Riving paviljonger

Huskostnad (Sum post 0-6, eks reservemargin)

Utendørs arbeid (Bidrag fra BT3 til BT2)

Utendørs annet

Entreprisekostnad (Sum post 0-7, eks reservemargin)

Generelle kostnader (Prosjektering og byggesak)

Bidrag fra BT3 til BT2 for Varmesentral
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5.3 Prognose 
 

 
 

Endringsloggen gir en oversikt over hva som er innarbeidet av bestilte endringer og 
mulige endringer og endringer som vi vet om, men ikke helt har landet prisen på. 
 
I endringsloggen kommer i tillegg kostnader for «Effektstyring», se pkt 8 under kapittel 
5.5 Risiko og tiltak. Dette er strengt tatt kostnader som burde vært ført på BT2, men på 
grunn av budsjettoverskridelser i BT2 er kostnaden fra prosjektledelsen vurdert som 
hensiktsmessig å føre inn i dette prosjektet. 

 Kostnad innarbeidet i prognosen er på Kr. 107.659,- eks.mva. 

Av byggherre initierte endringer som ikke foreløpig er bestilt er  
 Vindfang   Kr. 244.250,- (Avventes, pga. margin) 

Mulig fradrag for overfallsalarm er ikke innarbeidet i prognosen. 
 
I tillegg er brukermedvirkningen knyttet til detaljering av spesialrommene relativt mye 
høyere enn Totalentreprenøren hadde forutsatt. 
 

Dato: 9. januar 2019

0 1 2 5=2+3+4 8=5+6+7 13=0-8

1.0 Totalentreprise 44 966 563 44 966 563 44 966 563 46 327 686 48 247 436 -3 280 874

2.0 Bygning - Egen 0 0 0 0 0 0

3.0 VVS - Egen 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 0

4.0 Elkraft - Egen 0 0 0 0 0 0

5.0 Tele og Automatisering - Egen 600 000 0 0 0 0 600 000

6.0 Andre Installasjoner 0 0 0 0 0 0

45 916 563 45 316 563 45 316 563 46 677 686 48 597 436 -2 680 874

7.0 Utendørs 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0

47 116 563 46 516 563 46 516 563 47 877 686 49 797 436 -2 680 874

8.0 Generelle kostnader 1 087 500 2 000 000 2 351 008 2 351 008 2 351 008 -1 263 508

8.1 Egen PL 0 500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000

8.9 Sykehusbygg 1 087 500 875 000 875 000 875 000 875 000 212 500

8.10 Honorar Løsningsforslag 0 0 300 000 300 000 300 000 -300 000

8.11 Byggeleder (BL) 0 625 000 625 000 625 000 625 000 -625 000

8.12 Kopiering 0 0 0 0 0 0

8.13 Gebyrer og avgifter 0 0 51 008 51 008 51 008 -51 008

8.14 Reiser 0 0 0 0 0 0

48 204 063 48 516 563 48 867 571 50 228 694 52 148 444 -3 944 382

9.0 Spesielle kostnader 4 400 000 4 484 836 4 484 836 4 484 836 4 484 836 -84 836

0.0 Marginer og reserver 4 395 937 0 0 366 719 2 047 563

57 000 000 53 001 399 53 352 407 54 713 530 56 633 280 366 719

57 000 000

Avvik fra 

budsjett

Forventet 

sluttsum

Samisk Helsepark BT3

Økonomistyring - Prosjektoversikt
Forpliktet Forventet

Kontraktssum
Justert 

kontraktssum

Forpliktet 

beløp
Konto Kostnadsart / Entreprise

Godkjent 

budsjett
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Flytting av røntgenmaskin inkl. transport og montering med nødvendig tilleggsutstyr for 
tilpasning til virksomheten i Karasjok er antatt å koste Kr. 750.000,- eks.mva. Denne 
kostnaden er relativt mye høyere enn om eksisterende røntgen ble flyttet fra dagens 
lokasjon. 
 
Kostnader for innredning av laboratoriet, medisinrom og kjøkkenkroker er innarbeidet i 
prognosen med faktiske tilbud på til sammen Kr. 193.400,- eks. mva. Rest for 
innredningsposten er på Kr.306.600,- eks. mva. Kostnad for innredning av 
desinfeksjonsrommene er ikke mottatt fra TE, men forventes dekket innenfor restbeløp. 
Samlet kostnad på Kr. 500.000,- eks. mva er innarbeidet i prognosen. 
 
Andel egen prosjektledelse er vurdert for høyt og feilført. Kostnader over Kr. 500.000,- 
vil overføres til Alta Nærsykehus. Videre vurderes det å redusere omfang på innleid 
byggherreombud inntil prosjektet nærmer seg ferdigstillelse for å redusere kostnadene 
noe. 
 
I forhold til budsjett er krav fra IKT hos Finnmarkssykehuset HF på at det skal settes av 
budsjett for innkjøp av nytt IKT utstyr strøket. IKT er informert. Det er krav som er 
kommet inn etter at kostnadsrammen på kr. 50 mill. var satt.  
 
Prognosen viser foreløpig at prosjektet med de avsetninger som er gjort vil få en 
overskridelse på ca. Kr 50.000,-. I prognosen ligger alle kjente, mulige tillegg uten 
fradrag for eventuelle prisavslag også inklusive vindfang og prosjektledelse. Dersom 
vindfang ikke bygges og etter ompostering av feilføringer på intern prosjektleder vil 
marginen i prosjektet økes til ca 440.000,-. At prognosen viser en overskridelse er ikke 
det samme som at prosjektet ikke kan styres innenfor angitte rammer.  
 
Det er ennå en god del risiko i prosjektet knyttet til omfang og innkjøp av 
medisinteknisk og annet utstyr som skal kjøpes inn i egen regi. Prosjektet har kartlagt 
kostnader for det som skal og må tilpasses på desinfeksjonsrom. Innkjøp av møbler og 
innredning er også et element som er heftet med noe risiko.  
 
Byggelånsrente er ikke innarbeidet i prognosen. 
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5.3.1 Endringslogg 
 
Oversikt over endringsbehandlingen i prosjektet: 
 
Opsjoner i kontrakten er av praktiske grunner behandlet og bestilt som endringer. 

 Nr. 001 Mellombygg mellom BT2 og BT3 inkl møterom 

 Nr. 022 Kjøling i IKT rom 
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Nr. Tittel Beskrivelse Steg  Kostnad eks.mva Kostnad inkl.mva

16 Oppgradering av inntak Større avlkøp for å kunne ta unna vann ifbm testing av 

sprinklerinntak

Bestilte EA-EO  kr                 13 700,00  kr                 17 125,00 

13 Kaffesoner Forberedelse og flere kaffesoner og 1 ekstra 

minikjøkken

Bestilte EA-EO  kr                 57 500,00  kr                 71 875,00 

21 Flytting av kabler i eks vegg Omlegging av datakabler i forbindelse med påkobling 

til eksisterende bygg

Bestilte EA-EO  kr                 43 320,00  kr                 54 150,00 

20 Flytting av EI 60 skille til BT3 Flytte brannskille fra eksistsrende bygg til nybygg pga. 

reduserte kostnader.

Bestilte EA-EO  kr               218 600,00  kr              273 250,00 

3 Nytt inntaksskap i BT3 Lagt trekkerør fra kum til veggliv dersom det ble 

nødvendige å legge inn nytt hovedinntak til bygget og 

ikke ta strømmen fra BT2. Nå avklart at det ikke er 

nødvendig.

Bestilte EA-EO  kr                 31 000,00  kr                 38 750,00 

4 Spillvannsrør i rør Kommunal avløspledning under bygg må legges i rør. 

Avtalt tidligere med Byggherre og Karasjpk kommune 

jmf diverse e-poster. Befaring med kommunen under 

oppgraving der det ble klart at spillvannsledning ikke 

måtte utskiftes. Men behov for masseutskiftning da det 

var tilfylt med dårlige masser.

Bestilte EA-EO  kr               175 320,00  kr              219 150,00 

25 Røntgen rom 3 alternativer Avklaring på alternativ ønskes innen 2/11-18. Alternativ 

5 velges av kostnadsmessige årsaker. BH er enig med TE 

om løsning og pris. Endringer og endelige 

stråleberegninger har medført noe tilleggskostnader 

som TE ikke hadde forutsetninger for å vite på 

tilbudstidpunktet.

Bestilte EA-EO  kr               325 000,00  kr              406 250,00 

26 Røntgen oppheng for apparat Opphengssystem for røntgenn i tak levert og montert 

av TUE. Div boring og klargjøring for fester av 

hovedbæresystem.

Bestilte EA-EO  kr               158 750,00  kr              198 437,50 

10 Sluk i desinf urent Det er i utgamgspunktet ikke et krav at det skal være 

sluk i rommet og er derfor heller ikke beskrevet. Etter 

ønske fra bruker er det lagt inn og pris mottatt. Vi er 

uenige om pris.

Bestilte EA-EO  kr                 18 600,00  kr                 23 250,00 

8 Sluk i avfallsrom Det er i utgamgspunktet ikke et krav at det skal være 

sluk i rommet og er derfor heller ikke beskrevet. Etter 

ønske fra bruker er det lagt inn og pris mottatt. Vi er 

uenige om pris.

Bestilte EA-EO  kr                 13 200,00  kr                 16 500,00 

100 Effektstyring Se pkt.8 Kap 5.5 i månedsrapport Bestilte EA-EO  kr               107 659,00  kr              134 573,75 

22 Kjølinger Opsjon i kontrakten på kostnader dersom det viser seg 

nødvendig å kjøle IKT rom.

Bestilte EA-EO. Opsjon i 

kontrakt

 kr                 85 000,00  kr              106 250,00 

1 Mellombygg inkl møterom 

mellom BT2 og BT3

Opsjon i kontrakt dersom mellombygget med møterom 

skulle bygges. Det er av styret i HelseNord besluttet at 

mellombygg angitt i kontraktens pkt. 15 Særlige 

bestemmelser a) Opsjon på håndtegnet mellombygg av 

02.03.18, Kr. 4.768.500,— eks.mva. Prosjektering 

igangsettes. Løsningen skal optimaliseres innenfor 

angitte kostnad i tett samarbeid med BH. Det vises 

spesielt til Kontraksgrunnlag Del II, B.2.1.16 Utvidet 

samarbeidsplikt og B.2.2.1

Bestilte EA-EO. Opsjon i 

kontrakt

 kr           4 768 500,00  kr           5 960 625,00 

18 Nødstrømsbelysning minimumsbelysning i gruppe 1 rom i medisinske 

områder må det etableres ledelys med batteriback up i 

gjeldende rom. BH er av den oppfatning at dette skal 

inngå i kontrakten.

Til behandling  kr                 51 500,00  kr                 64 375,00 

5 Vindfang og inngangsparti BH har bedt om et alternativ løsningsforslag med VF. I 

evalueringen av prosjektet har vi alle oversett at det 

ikke var tegnet inn VF. Arkitekt og Totalentreprenør har 

forutsatt at det skal benyttes varmluftsgardin. Saken 

har vært oppe til behandling i OTG. Deres anbefaling er 

at det bygges VF.

Til behandling  kr               195 400,00  kr              244 250,00 

27 Innredning "Minikjøkken" Endret og økt omfang Til behandling  kr                 78 100,00  kr                 97 625,00 

28 Innredning av Laboratorium Ikke omfattet av kontrakt Til behandling  kr                 78 900,00  kr                 98 625,00 

29 Innredning av Medisinrom Ikke omfattet av kontrakt Til behandling  kr                 36 400,00  kr                 45 500,00 

19 Samspillstimer Etter en gjennomgang av timneforbruket til TE inkl. 

deres rådgivere har de hatt vesentlig mere arbeid med 

prosjektet enn det de kunne forutsette på 

tilbudstidspunktet.

Utført ikke enig om pris  kr               172 200,00  kr              215 250,00 

17 Overvann Har bedt om dokumentasjon på faktisk utførelse. Utført ikke enig om pris  kr               370 700,00  kr              463 375,00 
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5.4 Plan & Fremdrift 
 
Følgende tidsplan følges av Totalentreprenøren. 

 
 

Sluttdato med Totalentreprenør er 19. august 2018. Montering og testing av eget utstyr 
starter deretter og vil pågå ca. 4 uker. Innflytting kan påregnes Q4 2019. I løpet av 
februar måned vil det være mulig å angi en noe mere konkret innflyttingsdato. 
 
TE rapporterer at de ligger ca. 14 dager etter oppsatt plan, men de mener at de skal 
kunne ta det igjen etter jul når bygget er lukket. 
 
Endringer i prosjektet kan medføre noe forskyvning av overtakelsesdato.  
 



 

  

 

 
5.5 Risiko & tiltak 
 
Risiko i prosjektet er knyttet til de økonomiske konsekvensene av endringer som er en naturlig del av prosjektutviklingen, 
brukerprosesser og eventuelle andre byggherre initierte endringer. 
 
De fleste risikoområder er nå avklart, men det gjenstår ennå noen usikkerheter mht. de kontraktuelle forpliktelsene vi har 
mellom Finnmarkssykehuset HF og Totalentreprenøren. Vi må også få endelig avklart brukerutstyret som kan ha påvirkning på 
vår avtale med Totalentreprenøren. Alle de endringene som ikke er bestilt har en større eller mindre grad av risiko i seg, men de 
skal være konservativt vurdert. 
 
Budsjettmessig ligger det i tillegg risiko knyttet til følgende områder: 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Kommentar Lukket dato 

1 Innredning på Laboratoriet Åpen 

Beskrive omfang og fremskaffe 
kostnader. 
Har bedt TE komme med tilbud. 
Sjekke om FIN har rammeavtaler som 
kan benyttes. 

31.12.2018 
Kostnad mottatt på Kr. 78.900,- eks. mva. Før 
bestilling må det avklares om omfanget er korrekt. 
Kostnad er innarbeidet i prognosen. 
 

 

2 Innredning på medisinrom Åpen 

Beskrive omfang og fremskaffe 
kostnader. 
Har bedt TE komme med tilbud. 
Sjekke om FIN har rammeavtaler som 
kan benyttes. 

31.12.2018 
Kostnad mottatt på Kr. 36.400,- eks. mva. Før 
bestilling må det avklares om omfanget er korrekt. 
Kostnad er innarbeidet i prognosen. 
 

 

3 
Innredning på 
Desinfeksjonsrom ren og uren 

Åpen 

Beskrive omfang og fremskaffe 
kostnader. 
Har bedt TE komme med tilbud. 
Sjekke om FIN har rammeavtaler som 
kan benyttes. 

Foreløpig forholder vi oss til vedtatt kostnadsramme. 

 

4 Omfang innkjøp av møbler Åpen 
Kontormøbler:  
Møteromsmøbler: 
Venterom/Pauseareal: 

Foreløpig forholder vi oss til vedtatt kostnadsramme. 
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Igangsette prosess med 
kostnadsvurderinger og innkjøp 
sammen med innkjøpsavdelingen i 
FIN 

5 
Omfang innkjøp av 
medisinteknisk utstsyr 

Åpen 
Avklare hva som skal kjøpes inn av 
nytt utstyr som konsekvens av 
prosjektet. 

Arbeid med kartlegging av hvilket utstyr 
spesialistlegesenteret har og hva som skal inn i den 
ordinære rulleringen pågår. 
Foreløpig ser det ut til at følgende utstyr kan kjøpes 
inn innenfor vedtatt kostnadsramme: 

 Skopvaskemaskin 

 Tørkeskap 

 Dekontaminator 

 

6 
Krav fra Hygienesykepleier om 
takhøy innredning på alle rom. 

Åpen 
Avholdt eget møte med 
Hygienesykepleier den 22. november. 

Der det ikke er mulig å få til takhøy innredning må 
det lages skråtopp med min 30 grader. Vi kan anta at 
kravet vil medføre mindre kostnadsøkninger. 

 

7 

Overfallsalarm:  
Det er i anbudet medtatt 
levering og montering av 
overfallsalarm, Stanley 
Security. Finnmarkssykehuset 
har besluttet at vi skal benytte 
Ascom. 

Åpen 

Tilbudt overfallsalarm tas ut av 
entreprisen. Kabling for Ascom 
utføres av TE. Finnmarkssykehuset 
leverer IR fyr og øvrig utstyr. 
Leveransen sees i sammenheng med 
behov i BT2. 

Prosjektet har hatt møter med Ascom og 
driftsavdelingen og kartlagt behov og kostander. Vi 
har behov for å gå en runde med TE for BT2 og deres 
elektriker for å få endelig oversikt over kostnad for 
kabling av BT2. Hovedsentral for hele anlegget skal 
ligge i BT2. Vi antar at det ikke vil medføre noen 
vesentlige kostnadsøkninger. 
 
31.12.2018 
Ved nærmere gjennomgang med DPS Vest viser det 
seg at de har et system levert av Securitas som etter 
deres erfaring tilfredsstiller deres krav. Systemet leies 
av Securitas til en mye lavere pris enn om vi skal 
anskaffe tilsvarende system fra Ascom. 
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Pr. nå vurderer prosjektledelsen at det er for stor budsjettmessig risiko til å bestille byggherreinitierte endringer som bl.a. VF og 
inngangsparti. Dette settes på hold inntil vi har avklart omfang på ovenfor nevnte risikoelementer. Videre anbefaler prosjektleder 
at interne kostnader begrenses oppad til Kr. 500.000,- som betyr at påløpte kostnader over dette nivået overføres til Alta 
Nærsykehus.  
 
 
 
 

Prosjektledelsen anbefaler at Ascom ikke installeres i 
Karasjok. Dvs. at overfallsalarm utgår av prosjektet. 
 

8 

Hovedinntak til BT3. Strøm 
hentes fra BT2 til BT3. 
Kontrakten er noe utydelig. 
Som gjør at vi kan få noen 
tilleggskostnader knyttet til 
dette arbeidet. Ikke kartlagt 
ennå. I tillegg har ikke TE for 
BT2 tilrettelagt for dette iht 
avtale. 

Åpen 

Problemstillingen er under 
kartlegging mht. ansvar og kostnader. 
Effektsyring installeres. (Gir lavere 
driftskostnader) 
Nødvendige installasjoner for 
tilkobling på BT2 installeres. 
Kostnader gjennomgås med 
BMBA/Nordlys Elektro. 
Nødvendig beløp for å dekke 
kostnader holdes tilbake på 
sluttoppgjøret for BT2/BMBA 

Saken er tidligere meldt lukket, men ved nærmere 
gjennomgang viser det seg at saken krever 
oppmerksomhet og aktiv handling fra vår side. Vår 
oppfatning av saken pr. i dag er at BMBA/BT2 ikke har 
oppfylt sine kontraktsforpliktelser ved ikke å gjøre 
nødvendige utredninger, feil angivelse av effektbehov 
for BT3 og heller ikke satt av nødvendig plass for å 
koble til BT3 i inntaksskapet. Saken kan medføre 
kostnadsøkninger, men det er foreløpig ikke gjort 
noen avsetninger. 
 
31.12.2018 
Saken er gjennomgått og det er fremforhandlet en 
løsning hvor Finnmarkssykehuset dekkes 1/3 av 
kostnadene som utgjør Kr. 107.659,- eks.mva. 
Kostnadene er innarbeidet i BT3. 

31.12.2018 



 

  

6. Medvirkning  
Møte med overordnet tverrgående gruppe (OTG) og medvirkningsgruppe 1 og 2 er 
gjennomført. Medvirkningsgruppe 3 Psykisk helsevern og rus er under etablering. De 5 
samiske språkkommunene har utpekt samisk brukerrepresentant. Foretakstillitsvalgte 
verneombud er representert i medvirkningsgrupper og styringsgruppen.  
 
For denne fasen er det gjennomført: 

 Møte med medvirkningsgruppene og prosjektgruppen 4. mai  

 Møte med Referansegruppen 28. april og 2. juni, 28. juni 

 Møte i Styringsgruppen 10. mai og 15. juni 

 Møte med medvirkningsgruppe 1 og 2 og OTG 5. september 

 Møte i styringsgruppen 13. september 

 Separate informasjonsmøter ved Finnmarksklinikken og VPP/Døgn i Lakselv om 

prosessen fra idefase til byggestart hhv. 21 og 26 september. 

 Møte med OTG 27.oktober, gjennomgang og beslutning av tildelingskriterier, 

vekting av disse. 

 9. og 10. november Workshop for evaluering av innkomne løsningsforslag med 

OTG, medvirkningsgruppe 1, 2 og 3 samlet. 

 Styringsgruppemøte 15.desember 2017 

 Møte OTG 19.januar 2018 

 Møte medvirkningsgruppe Psykisk Helsevern og Rus, 29. januar 2018 

 Møte medvirkningsgruppe Somatikk, 30. januar 2018. 

 Møte OTG 2. februar 2018 

 Informasjons- og drøftingsmøte Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 8. februar 

 Møte OTG 14. februar 

 Klinikkledermøte Psykisk Helsevern og Rus 19. februar 

 Styringsgruppemøte 21. februar. 

 Møte med Brukerkoordinator Bygg, Med.Tek. og IKT 12. mars 

 Møte OTG Samisk Helsepark 14. mars 

 Styringsgruppemøte 21. mars. 

 5. april. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, 

rådgivere og PL. Oppstart tekniske avklaringer. 

 13. april. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, 

rådgivere og PL. Oppfølging tekniske avklaringer. 

 18.april. Møte OTG Samisk Helsepark.  
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 25.april. Møte OTG Samisk Helsepark 

 25.april. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, 

rådgivere og PL. Oppfølging tekniske avklaringer. 

 25.april. Styringsgruppemøte. 

 9. mai. Referansegruppemøte 

 16. mai Møte i OTG 

 13. juni Møte OTG 

 19. mai Møte med Spesialistlegesenteret i Karasjok. 

 20. juni Møte OTG 

 21. august møte med Knut Johnsen mfl. 

 22. august møte OTG 

 2 møter med brukerkoordinatorene er gjennomført i August 

 5. september møte OTG 

 19. september møte OTG 

 29. september møte OTG 

 10. oktober møte OTG 

 24. oktober møte OTG 

 07. november møte OTG 

 22. november møte med Hygienesykepleier. 

 28. november møte OTG 

 12. november møte OTG 
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1. Oppsummering 

Status i prosjektet for perioden sept - des 2018 oppsummeres som følger: 

 

 Fremdrift 
o Forprosjektet følger oppsatt plan, men er i en kritisk fase mtp arealoptimalisering og 

kostnader 

 Økonomi 
o Utkast (E1, E2 og E3) til kalkyle for utbyggingsprosjektet mottatt fra prosjekteringsgruppa 

(CONSTO). Kvadratmeterpris og totalareal er redusert, men må bearbeides ytterligere for å 
nå kostnadsrammen 

o Prognose for forprosjektfasen ligger i størrelsesorden 5 MNOK over godkjent budsjett etter 
at kostnadene er fordelt mellom partene (UiT, HK, FIN HF). Det arbeides med å redusere 
pådraget. 

 Brukermedvirkning 
o Romprogram er bearbeidet og kvalitetssikret i henhold til tilbakemeldinger fra 

medvirkningsgruppene og OTG.  Sporbarhet og dokumentasjon på prosessen foreligger i 
form av skisser og arealtabeller  

o Ønsket merareal er ikke behandlet og innarbeidet i skissene pga stramme rammebetingelser 
for prosjektet  

o Fotavtrykk og nærhetsdiagram er gjennomgått med brukerne i uke 50. Arealoptimalisering 
er fremdeles nødvendig  

o Det arbeides med særskilte arealoppgaver for UiT, HK og FIN HF, samt mulig sambruksareal 
o Møter om OU-prosess, forankring og eierskap til OU følger oppsatt plan 

 Grensesnitt 
o Flere møter med Hammerfest Energi avholdt angående omfang i en eventuelt ny 

energisentral 
o Avklaringer med Hammerfest parkering om endret plassering av P-hus pågår 
o Omfang av gjenbruk infrastruktur avklart med Equinor/Hammerfest kommune 
o Eksternt kjøkken skal legges til grunn som forutsetning for det videre arbeid. (Vedtatt i 

styremøte 12.12.18) 

 Kontrakt/Avtaler: 
o Kontraktsdokument med CONSTO signert  
o Intensjonsavtalen mellom FIN HF og HK signert  

 Regulering/planarbeid  
o Planprogram ferdig. Behandlet i HK 28.9.18 
o Reguleringsprosess pågår  
o Forslag til veitrase og innbyrdes høydefastsettelse er satt til kote +6,0 (dagens høyde kote +5 

til +5,5) 
o Miljøundersøkelse ferdigstilt  
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Viktigste aktiviteter kommende tertial (jan - april 2019): 

 Forprosjekt for p-hus Hammerfest parkering skal foreligge 15.jan  

 Innmeldt ønske om økt areal fra UiT og FIN HF avklares før uke 3. (neste 
medvirkningsgruppemøte) 

 Utarbeidelse av gode rapporteringsrutiner og administrative rutiner mellom partene 
(HK, UiT, FIN HF) 

 Endelig plassering av riksvei i forhold til tomtekostnad og rekkefølgebeskrivelse 

 Oppstart formalia mellom UiT, HK og FIN HF angående arealfordeling, 
sambruksareal, driftsforutsetninger og fordeling av kostnader for forprosjekt- og 
reguleringsarbeidet (Frist: jan/feb) 

 Optimalisering av areal og kostnader i prosjekteringsgruppen (uke 2) 

 Ny kalkyle CONSTO foreligger ultimo februar 

 Brukermedvirkningsmøter ift funksjonsprosjekt planlagt uke 3, 5, 7, 9 

 Ferdigstille forprosjektrapport 

 Utarbeide styringsdokument for neste fase 

 

 

2. Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) 

For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt. Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen. 

 

3. Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 

Vurderes som ikke aktuelt i denne fasen av prosjektet.  

 

4. Fremdrift 

Fremdriftsplaner for leveranser, ressurser og beslutninger er utarbeidet av prosjekteringsgruppa. Planene 

bearbeides fortløpende. Dato for sluttleveranse vil bli vurdert i forhold til kostnadskalkyle E4 (jan). 
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5. Økonomistatus  

Konseptfasen er ikke endelig avsluttet på grunn av manglende sluttfaktura på miljøundersøkelsen. I henhold 
til avtale med prosjektsjef er faseovergang fra konsept til forprosjektfase satt til 01.05.18. Det rapporteres 
derfor på forprosjektfase i denne tertialrapporten. 

Økonomisk status pr des 2018 (alle tall inkl. mva.):  

 
 

 

Totalt påløpt tom des 2018: kr 19.935.891,- ink. mva. 

Totalt fakturert tom des 2018: kr 9.770.026,- ink. mva. 

 

Godkjent budsjett for forprosjektfasen er 35 MNOK (ink. mva) i henhold til styrevedtak HN RHF, sak 19-2018.  

Prognose viser at forprosjektfasen ligger i størrelsesorden 5 MNOK over godkjent budsjett etter at 

kostnadene er fordelt mellom partene (UiT, HK, FIN HF). Det arbeides med å redusere pådraget. 

Prognose i økonomisk statusoversikt blir ikke regulert før endelig omfang og fordeling av areal og kostnader 

foreligger (jan 19).  

A C K L

ID

Godkjent 

budsjett
Prognose

Fakturert 

(Akkumulert)

Virkelig kostnad 

(Akkumulert)

C 35 000 000 35 000 000 9 770 026 19 935 891

00 5 000 000 5 000 000 0 0

08 30 000 000 30 000 000 9 770 026 19 935 891

081 3 000 000 3 000 000 1 165 291 1 415 291

082 20 000 000 20 000 000 5 265 606 14 364 106

083 5 000 000 5 000 000 3 009 094 3 736 576

084 2 000 000 2 000 000 330 034 419 917

089 0 0 0 0

Budsjett

Post

Marginer og reserver

- Forprosjektfase

Generelle kostnader

Programmering

Prosjektering alle fag TE

Prosjektadministrasjon

Bikostnader

Diverse
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6. Risiko & tiltak 
Listen inneholder nå kun oppdateringer for dette tertial. Alle usikkerheter som er lukket i dette tertial og vil bli fjernet fra listen ved neste tertialrapportering. 

 

Nr. Usikkerhet Status Tiltak Kommentar Lukket dato 

1 
Tomtekostnad og 
rekkefølgebestemmelser 

Åpen FIN HF må inngå avtale med HK.  

31.12.18: Saken utsatt av HK. Skal opp i januar. 
30.11.18: Eventuell bompengefinansiering av riksvei 
avklares av HK i desember 
31.10.18: omfang er avklart, men ikke kontraktuelle 
forhold 

 

2 
Uklarhet rundt grensesnitt 
mellom NHS, UiT og HK 

Åpen 
Intensjonsavtale med UiT og HK må 
etableres 

31.12.18: intensjonsavtale mellom HK og FIN HF 
signert. 
30.11.18: Avtale foreligger, klar for signering. Forslag 
til arealfordeling er utarbeidet. 

 

3 Planprosess  Lukket 
Gjennomgang med HK ad 
rekkefølgebestemmelser og omfang 
av konsekvensanalyser 

30.09.18: planprogram ferdig. Behandlet i HK 28.9.18 30.9.18 

4 
Prisbilde Fuglenes er ikke 
avklart 

Tas ut 
Takst og salgstidspunkt kan bidra til 
økonomisk avklaring 

31.12.18: Saken tas ut av månedsrapport.  
30.11.18: Arbeid med tilbudsforespørsel av 
takstmann er påstartet. 

 

5 
Kostnad konseptrapport ligger 
300 MNOK for høyt i forhold til 
ramme (1,95 MRDKR) 

Åpen Innramming av forprosjekt. 

31.12.18: Arealoptimalisering planlagt i uke 2 
30.11.18: Ny kalkyle E4 ultimo februar 
31.10.18: Kalkyle E2 og E3 utarbeides til henholdsvis 
9.11 og 21.11 
30.09.18: første rekalkyle fremlegges av Consto 3.10 

 

6 

Ikke omforent romprogram 
mellom partene (HK, UiT og FIN 
HF). Partene har utarbeidet 
hvert sitt program. 

Åpen 
Utarbeide felles romprogram (HK, UiT 
og FIN HF) 

31.12.18: Skisser pr des inkluderer integrerte arealer 
mellom partene. Tabell er utarbeidet.  
30.11.18: Gjennomgått 19 og 20.nov med brukerne. 
Kvalitetssikring av resultat blir gjennomgått i uke 3 
31.10.18: revidert arealtabell med forslag til sambruk 
utsendt til OTG møte 1.11.18 
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