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1. STATUS/ SAMMENDRAG
1.1.

Statusbeskrivelse

Utført aktivitet i juli/august:


Høring av planprogram pågår. Frist 01.11.17



Styringsgruppemøte avholdt 21.08.17



Gjennomgått forslag til revidert prosjektplan fra Sykehusbygg HF



Styremøte HN 30.08.17 hvor videre prosjektplan ble vedtatt behandlet i styremøtet i
oktober



Prosjektplanen er under revurdering av Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF

Det er stor medieomtale rundt fremtidig samarbeidsavtale mellom SB og HSYK

1.2.

Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –
SB har fulgt opp kontraktsmøtet 08.06 med møte 29.06 der forslag til revidert prosjektplan er lagt fram for HSYK. Det er
kommet inn to høringssvar ad planprogramforslaget. Det ses på rutiner på mottak av høringssvar da disse ikke har fulgt
føringer for saksbehandlingen. Innspill fra kommunene skal mottas av Sykehusbygg. Alle høringssvar legges ut som et
offentlig dokument på HSYK sine hjemmesider.

Møteaktivitet
Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:


21.08.17

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:


Ingen

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:


Ingen

Øvrig aktivitet:
Forberedelse til videre behandling av prosessen
Kontraktsmøte mellom Sykehusbygg HF og WSP er avholdt ifm forventninger med alternativene i revidert prosjektplan.

Organisering
Prosjektledelse


Sykehusbygg har ansvar for behandling av høringssvarene i forbindelse med planprogrammet



Sykehusbygg HF avventer svar fra HSYK på den videre organisering og eventuell bestilling på videre leveranser.



Bemanningsplan for de ulike alternativene i prosjektplanen, er oversendt for uttalelsene og behandling

Møteaktivitet –
Følgende møter er planlagt neste periode:
Styremøte:

28.09.17

Styringsgruppemøte

29.09.17

Prosjektgruppemøte
Andre planlagte møter:

Idéfase, Sykehusfaglige utredninger–


Status er gitt i prosjektplanen



Revidert prosjektplan har foreslått en annen form for organisering og prosess



Sykehusbygg avventer videre arbeid

Overordnede føringer og retningslinjer til planprosessen


Høring av planprogrammet pågår, med høringsfrist 01.11.17.



Arbeidsopplegg og behandling av høringssvar er videreført for Sykehusbygg HF og planfaglig rådgiver iht oppsatt
framdrift

2. HMS & KVALITET
Intet å melde

3. PROSJEKT KONTROLL
3.1 Økonomi
Økonomistatus –
Sammenstilling av kostnader:

Kommentar økonomi:
Prosjektering konsulenter i perioden har vært kr 54093,75 inkl. mva.
Påløpte kostnader siden siste rapportering fra Sykehusbygg eks. reiser er kr 60.392 inkl. mva.

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.
82 Prosjektering Konsulenter 884.066 inkl mva.
83 Prosjektledelse Sykehusbygg HF, kr 60.392 inkl mva.
84 Reiser og møteaktivitet kr 14.814 inkl mva.

Endringslogg –
HSYK og SB har hatt flere kontraktsmøter for å avklare underlag for den videre prosess.

3.2 Plan & Fremdrift
Milepælsplan ‐
Høringsperioden gjennomføres som planlagt.
Omfang av videre prosess, konsekvensutredninger og sykehusfaglige utredninger er under behandling mellom Helse Nord
HF og HSYK. Forslag til alternativ prosjektplan vil ha stor betydning for det videre forløp både mht framdrift og økonomi .

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer


Videre samarbeide mellom HSYK og Sykehusbygg HF eller annen prosjektgjennomføring



Høringsperioden går som avtalt



Videre prosess og rammebetingelser i styrebehandling HN vil få konsekvenser for videre føringer av prosjektet.



Intern og ekstern kommunikasjon knyttet til styresaken

