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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
1. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner vedlagte forslag til avtaler med Sykehusbygg HF 

for gjennomføringen av SUS2023 som beskrevet nedenfor.  

 
2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Sykehusbygg HF med henblikk på 

avtaleinngåelse innen utgangen av august 2017. Evt. mindre justeringer i tekst som følge 
av dialogen avklares med styreleder.  

 
Bakgrunn for saken:  
Vedtakspunkt 8 fra ekstraordinært styremøte av 9. juni 2017 lyder som følger: 
 

Styret ber om en sak som gjør rede for videre organisering av prosjektet, samt en beslutningssak om prosjektstyrets 
sammensetning og mandat og avtale med Sykehusbygg HF. ( Helse Stavanger HFs utheving)  
 

Dette saksfremlegget omhandler siste ledd i vedtakspunktet (uthevet) som gjelder avtalen 
med Sykehusbygg HF. Vedlagte forslag til avtale vil bli forelagt Sykehusbygg HF til 
godkjenning dersom Helse Vest RHF godkjenner forprosjektet videreført til gjennomføring i 
styremøtet 21. juni 2017. 
 
I forprosjektfasen ble det inngått avtale med Sykehusbygg HF om involvering i SUS2023 i 
forprosjektfasen, dvs. til og med beslutningspunkt B4 (godkjent forprosjekt). Det fremkom av 
avtaleteksten at denne skulle oppdateres og godkjennes på nytt av begge parter for 
involvering av Sykehusbygg HF i gjennomføringsfasen av BT1 av SUS2023. 
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Vedlagte dokumenter som består av: 
 
Forslag til oppdragsavtale mellom Helse Stavanger HF og Sykehusbygg HF 
Vedlegg 1: Beskrivelse av oppdraget 
Vedlegg 2: Organisering og bemanning 
 
utgjør nevnte forslag til oppdaterte avtaler for gjennomføringsfasen. 
 
Det foreslås i vedleggene at oppdraget fortsetter etter samme modell som i forprosjektfasen. 
Det planlegges med innleie av konsulenter fra regionen for majoriteten av 
prosjektorganisasjonen, men at det, etter forutgående avtale mellom Sykehusbygg HF og 
Helse Stavanger HF kan bli ansatt noen personer i Sykehusbygg HF for å bistå i 
prosjektledelsen. Dette gjelder mest sannsynlig rollen som HMS og K ansvarlig. 
 


