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NOTAT 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer 

FORETAK: Helse Stavanger HF 

DATO:  

 

FRA: Administrerende direktør 

SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson  

SAKEN GJELDER: Oppfølging av sak 38/18 SUS2023 Kvartalsrapport  

 

ARKIVSAK: 18/2 

 

STYREMØTE: 19.06.18 

 

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 4/2018 pkt. 2 

 

Ved behandling av sak 38/18 SUS2023 Kvartalsrapport 09.05.18, ba styret om følgende: 

 
Styret ønsker en presentasjon av prosjektorganisasjonen på personnivå. 
Det vil i neste styremøte bli redegjort for manglende anbud i prekvalifiseringsprosess for 
råbygg, samt en oversikt over hvilke kontrakter som er inngått. Videre vil det bli gitt en 
forklaring til metoden som benyttes med rapportering i løpende kroner. 
 

Prosjektorganisasjon SUS2023 
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Prekvalifisering til råbyggsentreprisen  
SUS2023 planlegger med en to-deling av råbyggsentreprisen, som svar på 
tilbakemelding fra det lokale/regionale markedet som har anbefalt entrepriser på maks 
200 millioner for at disse skal kunne delta i konkurransene.  
Prosjektet planlegger videre med en strategi der entreprenørene er involvert i en 
optimaliseringsprosess og i detaljprosjekteringen. Hovedgrunnene til dette er at en ved 
å involvere entreprenørene tidlig får inkludert deres kompetanse/ekspertise, slipper å 
prosjektere to ganger (først rådgivere og så entreprenør) og fordi tidlig involvering vil gi 
de mest økonomisk fordelaktige løsningene. Byggherren beholder imidlertid 
prosjekteringsansvaret gjennom hele gjennomføringsfasen.  
 
SUS2023 kunngjorde råbyggsentreprisen tidlig for å få frem forutsetninger for 
fundamentering og som grunnlag for grunn- og betongprosjekteringen. Denne tidlige 
utlysningen gir rom for å endre strategi ved behov. Seneste tidspunkt for å kunngjøre 
basert på ordinær strategi, med fullt ut rådgiverprosjektert anbudsunderlag for 
råbyggene, er årsskiftet 2018/2019.  
 
Da fristen for å søke om å bli prekvalifisert gikk ut i påsken i år, var det ingen som hadde 
meldt interesse for å bli tilbyder. I etterkant har SUS2023 kontaktet de entreprenørene 
som det var forventet at var interessert i å delta i konkurransen, og i tillegg arrangert en 
markedsdialogkonferanse for å få tilbakemelding fra entreprenørene.  
Videre ble det sendt ut mail i etterkant til alle som deltok i markedsdialogen for at disse 
konfidensielt kunne gi tilbakemelding til byggherre.  
Det viste seg å være forskjellige årsaker til den manglende interessen, blant annet hadde 
noen aktører oversett konkurransen på Doffin.no, kapasiteten var bundet opp i andre 
prosjekter og at det var kort tid til å sende inn tilbud. 
 
Svarene fra entreprenørene som kom inn etter markedsdialogen viste at de fleste mente 
at oppdelingen av råbyggsentreprisen var fornuftig slik den foreligger. Noen anbefalte å 
dele grunn- og betongentreprisen for underetasjen i to (hvilket vil bli gjort), og til sist, 
tiden som var avsatt til både prekvalifisering og tilbudsfasen ble vurdert som 
tilstrekkelig etter at aktørene forsto hvordan prosessen var tenkt gjennomført.  
SUS2023 planlegger derfor å sende ut konkurranse om å bli prekvalifisert til 
råbyggsentreprisen på ny i slutten av mai 2018.  
Fristen for å levere tilbud vil samtidig bli forlenget noe, og det vil legges inn en passus 
om at vedståelse bortfaller dersom en leverandør vinner av en av råbyggentreprisene, 
da er det ikke nødvendig å vedstå på de øvrige råbyggentreprisene.  
 
En nyttig lærdom videre er at det er svært nyttig å ha tilbudskonferanser før 
anbudskonkurranser offentliggjøres. Disse vil for ettertiden bli arrangert umiddelbart 
etter at konkurranser om prekvalifisering er utlyst.  
Videre har vi erfart at vi må bli enda tydeligere på å beskrive hva prekvalifisering 
innebærer, og hva entreprenørinvolvering og optimalisering betyr.  
 
Det ble avholdt ny tilbudskonferanse vedrørende råbyggsentreprisen 5. juni, og flere 
entreprenører var representert. Frist for pre-kvalifisering er 28. juni.  
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Metode for prognose og rapportering i løpende kroner 
Styret i Helse Stavanger HF har godkjent styringsrammen i 2016 kroneverdi (7.560 
millioner kroner), og kostnadsrammen i 2017 kroneverdi (8.430 millioner kroner). 
Langtidsbudsjettet (LTB) oppdateres årlig med Helse- og omsorgsdepartementets 
(HOD) forventede prisstigning, dvs. at kostnadene fra og med 2018 i gjeldende LTB er 
vist i 2018 kroneverdi.  
Siden LTB oppdateres årlig med HODs forventede prisindeks, vil bevilgningen (stiplet 
rød trappetrinnskurve i figuren på neste side) også oppdateres årlig. Det vil derfor være 
et prisavvik mellom bevilgning og prognose frem til prosjektet er ferdig, men avviket 
forutsettes lukket ved prosjektets slutt. 
 
Kostnadsstyring og rapportering 
Det er nødvendig for kostnadsstyringen å inkludere forventet prisstigning for å kunne gi 
en fullstendig prognose for sluttkostnadene. 
Kostnadsestimatet ble opprinnelig estimert i 2016 kroneverdi. Dette ble justert til 2017 
kroneverdi ved å benytte faktoren 8430/8181 (Kostnadsramme i 2017 kroner / 
Kostnadsrammen 2016 kroner). 
Den løpende kroneverdien er beregnet i prosjektstyringsverktøyet Pims365 basert på 
planlagt start/sluttdato og planlagt periodisk kostnadsforbruk per arbeidspakke.  
Årlig prisstigning for 2018 ble satt til 2,7 % og så 3,0 % for de påfølgende år 2019–2024. 
Påløpte kostnader rapporteres i løpende kroneverdi, dvs. at totale kostnader som er 
påløpt i 2018 rapporteres som summen av 2017- og 2018 kroneverdier.  
I 2019 vil de akkumulerte kostnadene som rapporteres være summen av 2017-, 2018- 
og 2019 kroneverdier osv. 
For ordens skyld nevnes at det er standard metode og praksis å benytte løpende kroner i 
prognoserapporteringen i prosjekt- og oppfølgingsverktøyet Pims365 (og dette er 
standard for mange bransjer, inkludert olje- og gassbransjen). 
 
Tabellen på neste side er identisk med den som er inkludert i månedsrapporten og 
kvartalsrapporten og er inkludert som en del av forklaringen til styret. 
 
 
 

Kostnadskurve SUS2023 pr april 2018: 

viser gjeldende langtidsbudsjett, 2017 vises i 2017 kroneverdi, resterende år vises 

i 2018 kroneverdi. I 2019 vil for årene 2019 til 2024 vises i 2019 kroneverdi osv.  
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Kontraktuelle prisreguleringer 
 
Kontraktene for innleie av konsulenter er basert på NS8402:2010 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, med 
følgende tilleggsbestemmelser:  
Timeprisen skal være fast frem til utløpet av de to første årene etter oppstartsdato. 
Dersom opsjonen utøves, vil timeprisen kunne indeksreguleres, med virkning for det 
arbeidet som utføres i opsjonsperioden. Indeks «SSB’s byggekostnadsindeks for 
boligblokk totalt» skal benyttes. Den første reguleringen skjer ved bruk av indeksen for 
foregående 12 måneder. 
 
Prosjekteringskontrakten med Nordic-COWI ble inngått i 2015 og er basert på 
NS8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert 
etter medgått tid, med følgende tilleggsbestemmelser:  
Timesatsene skal reguleres årlig i januar med virkning fra januar samme år. Til grunn 
for reguleringen legges «SSBs byggekostnadsindeks for boligblokk totalt». 
 
Entreprisene baseres på NS8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt hvor 
kontraktssummen etter bestemmelsene i NS3405: 
1984 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av 
endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v. – totalindeksmetoden – oppdateres 
med én kalendermåned som avregningsperiode. Avdragsnota skal sendes hver måned. 
Verdien beregnes etter de priser som følger av kontrakten for det arbeidet som er utført 
og det som er tilført byggeplassen av materialer og varer for å innebygges. 
Prisreguleringen avregnes hver måned og skal faktureres på egne fakturaer.  
Det kan videre nevnes at det ikke vil la seg gjøre å følge opp kontrakter som f.eks inngås 
i perioden 2018-2022 i 2016 kroner.  
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I kontraktene med entreprenørene avtales en betalingsplan som følger verdien av utført 
arbeid. I tillegg ligger en omforent fremdriftsplan ved kontrakten, slik at entreprenørene 
forplikter seg til å følge avtalt fremdrift i gjennomføringen av arbeidet. 
 
Eksempel: 
 

 
 

 

 

Oversikt over inngåtte kontrakter 

Det er inngått en kontrakt med KONE AS, for levering av person- og sengeheiser. 

Kontraktsbeløpet er på 32 millioner kroner eks. mva. Videre er det utpekt vinner av BVP 

(Best Value Procurement) konkurransen for parkeringsbygg for ansatte, denne er på 95 

millioner kroner eks. mva, og Kruse Smith AS er entreprenøren som fikk høyest score, og 

som vi går videre med i konkretiseringsfasen.  

 

Informasjon om inngåtte kontrakter legges ut fortløpende på sus.no, og dette vil også bli lagt 

inn kvartalsrapporteringene framover 

 


