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IR sin anbefaling AD sin 
vurdering 

Tiltak Tidsfrist Ansvar Status 

Anbefaling 1:  
En etablert og forankret 
skriftlig prosedyre for 
prosessen for regelmessig 
oppdatering av prosjektets 
økonomiske prognoser bidrar 
til en tydelig plassering av 
ansvar og eierskap mellom 
prosjekt/byggeledere og 
kostnadsstaben, og hva som 
skal ligge til grunn for 
innholdet i de økonomiske 
prognosene på tvers av 
delentrepriser og kontrakter. 
Tydelige skriftlige rutiner 
bidrar også til å sikre at 
prosjektet er mindre sårbart 
for utskifting av kritisk 
personell. I forbindelse med 
fakta-verifiseringen av 
rapporten oversendte 
prosjektet første versjon av 
prosedyren «Styrende 
dokument for økonomisk 
oppfølging av prosjektet» . 

AD er enig i IR sin 
anbefaling og som 
nevnt i rapporten fra 
IR er første versjon 
av dokumentet 
utarbeidet og 
godkjent pr 15. april 
2021, og prosessene 
er implementert.  

 
 

Følgende prosesser er inkludert i første 
revisjon av dokumentet: 

1) Økonomiske fullmakter 
2) Fakturahåndtering 
3) Rapportering 
4) Prognoseoppdatering 

 
Revisjon 2 av dokumentet er under 
utarbeidelse og første utkast planlegges 
sendt ut på høring innen utgangen av 
september 2021.  
 
Følgende prosesser inngår i revisjon 2:  

1) Økonomisk oppfølging av 
entrepriser 

2) Registrering av kontrakt 
3) Samhandlingsmøte økonomi 
4) Økonomisk oppfølging av 

kontraktsarbeid (låste mengder 
vs utførte mengder) 

5) Økonomisk oppfølging av 
endringsarbeid 

6) Sluttoppgjør 
7) Oppdatert prosess for 

fakturahåndtering (i tråd med ny 
versjon av SAP) 
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8) Kostrapportering, (inkludere 
arbeidsprosess og henvise til 
arbeidsinstrukser) 

9) Noen mindre oppdateringer av 
prognoseoppdateringsprosessen 

Anbefaling 2:  
Det er ikke gjennomført 
usikkerhetsanalyse for 
prosjektets totale økonomiske 
omfang siden forprosjektet. 
Gitt prosjektets omfang og 
kompleksitet og den 
usikkerheten som eksisterer, 
bør prosjektet vurdere å 
utføre en samlet 
usikkerhetsvurdering/analyse, 
med ekstern bistand, av 
prosjektets totale økonomiske 
kalkyle. Dette vil bidra til å 
skape en økt sikkerhet i 
prosjektet og hos ledelsen og 
styret i HF’et for i hvilken grad 
nåværende økonomiske 
rammer inneholder 
tilstrekkelige reserver til å 
gjennomføre vedtatte 
prosjektløsninger gitt de 
usikkerhetselementene som 
eksisterer 

AD er ikke enig i IR 
sin anbefaling. Dette 
fordi prosjektet er 
kommet for langt i 
gjennomføringen og 
de fleste kontrakter 
er tildelt (bortsett fra 
utvidelsen av bygg 
11/B). Den 
økonomiske kalkylen 
ble utarbeidet i 
forprosjektfasen og 
er derfor ikke det 
som er interessant 
på det nåværende 
stadium i prosjektet. 
Gjenværende 
reserver i 
budsjettet/estimatet 
(gitt de kontraktene 
som er tildelt og 
under utførelse, og 
de kontraktene som 
fremdeles gjenstår) 
er det imidlertid 
svært viktig å ha 
kontroll på. Videre 
hvilke tiltak som 

1) Månedelig fortsette med å 
utarbeide oversikter over 
gjenværende reserver i 
prosjektets estimat 
sammenlignet med prognosen, 
og oversende dette til AD og 
styreleder 

2) Pr halvår (pr 1K og 3K) utarbeide 
detaljerte oversikter over 
gjenværende reserver og 
presentere styret.  

Dette ble gjennomført pr 1 K 2021 i 
styremøtet 28 mai.  
 

3) Utarbeide en handlingsplan 
som lister ulike tiltak som kan 
iverksettes dersom usikkerhet 
med hensyn til 
prosjektreservens størrelse 
skulle tilsi at rammene ikke er 
tilstrekkelige 

 

1& 2 er pågående og 
følger oppsatte 
rapporteringsfrister 
  
For forslag 3, 
utarbeide en 
handlingsplan er 
fristen for denne satt 
til 31.12 2021. Dette 
fordi det pågår et 
omfattende internt 
arbeid med å 
identifisere MTU og 
brukerutstyr og 
klassifisere dette i 
forskjellige 
kategorier, gitt at det 
blir nødvendig å kutte 
noen av disse 
anskaffelsene for å 
holde 
styringsrammen 

Administrerende 
direktør 

 



eventuelt kan settes 
inn gitt at 
prosjektreservene 
skulle vise seg å ikke 
være tilstrekkelige 

      
 


