Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Helse Sør-Øst RHF

14. mars 2013

SAK NR 016-2013
TERTAILARPPORT 3. TERTAIL 2012 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS
Forslag til vedtak:
Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2012 tas til orientering.

Hamar, 6. mars 2013

Peder Olsen
administrerende direktør

Side 1 av 3

1.

Hva saken gjelder

Tertialrapport for 3. tertial 2012 for Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) foreligger, i tråd med
gjeldende praksis for rapportering til styret.
Med basis i tertialrapport for 3.tertial 2012 kan det konstateres at arbeidet med etablering av nytt
østfoldsykehus pågår i henhold til gjeldende planer og forutsetninger.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Av tertialrapporten fremgår at:


Prosjektet har ved utgangen av året nådd en ferdiggrad på 34,9 % hvilket er som planlagt.



Grunn- og fundamenteringsarbeidene er ferdigstilt og råbyggarbeidene pågår for samtlige
bygningsavsnitt. Tetting av bygget med montering av fasadeelementer starter i løpet av
februar 2013.



Det er kontrahert entreprenører for bygningsmessige innredningsarbeider og de store
tekniske entreprisene er kontrahert. Enkelte teknikkarbeider starter primo januar 2013,
med hovedtyngde i fra april/mai 2013.



Det er ved periodeslutt kontrahert i alt 30 entrepriser til en samlet verdi av ca. 2,0 mrd.
kroner, slik at de fleste entreprisene innen Bygg og Teknikk nå er kontrahert.



Det gjennomføres jevnlige KS-revisjoner og regelmessige sikkerhetsgjennomganger og
vernerunder på byggeplassen. Det er ikke registrert skader som har medført sykefravær i
perioden



Det er mottatt tilbud på de første pakkene for utstyrsanskaffelser. Hovedtyngden av
utstyrsanskaffelser vil for øvrig skje i 2013 og 2014.



Prosjektet har gjennom lengre tid deltatt i samarbeids- og koordineringsmøter for å bidra
til en helhetlig IKT-leveranse. Det er i perioden tatt initiativ til at Prosjekt nytt
østfoldsykehus skal få et ansvar for styre de IKT-leveransene som til nå ikke har vært en
del av prosjektets arbeidsomfang.



Det arbeides kontinuerlig for å sikre nøkterne løsninger i prosjektet og god styring av
arbeidsprosessene, tilpasset forutsatt kostnadsramme.
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3.

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør er tilfreds med at arbeidet med prosjekt nytt østfoldsykehus pågår i
henhold til forutsatte planer. Produksjonen på byggeplass pågår for fullt og de store entreprisene
innen Bygg og Teknikk er kontrahert. Det er stort fokus på å søke løsninger for å realisere
prosjektet innenfor rammen. Det registreres at aktiviteten i bygge- og anleggssektoren generelt er
høy, med en tilhørende konjunkturoppgang, hvilket har ført til at høyere pris enn forutsatt for
enkelte kontrakter. Ved periodeslutt er det ikke rapportert om avvik som forstyrrer det
økonomiske styringsmålet eller forutsatt fremdrift for hele prosjektet.
Administrerende direktør har etter periodeslutt besluttet at Prosjekt nytt østfoldsykehus tillegges
et ansvar for å styre de IKT-leveransene som frem til nå ikke har vært en del av prosjektets
arbeidsomfang. Dette for å sikre et mer samordnet leveranseløp tilpasset prosjektets
totalfremdrift. Prosjekt nytt østfoldsykehus vil inngå leveranseavtaler for de delleveransene som
skal styres av prosjektet og bygge opp tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre delprosjektene.

Trykte vedlegg:
 Tertialrapport 3. tertial 2012
Utrykte vedlegg:
 Ingen
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