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Handlingsplan etter internrevisjon av Nye SUS våren 2021 

 

IR sin anbefaling AD sin 
vurdering 

Tiltak Tidsfrist Ansvar Status 3.10.22:  

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) 

Rev 2: 24.09.21 Prosj. 
direktør 

Revisjon 3.0 utgitt 01.09.22. 
Følgende prosesser er beskrevet 
i dokumentet:  

1) Økonomiske fullmakter 
2) Behandling av 

innkjøpsordre og faktura 
3) Økonomisk oppfølging 

av entreprisene, 
inkludert  
-registrer kontrakt 
-samhandling økonomi 
-oppfølging 
kontraktsarbeid 
-oppfølging 
endringsarbeid 
-fakturahåndtering 
-sluttoppgjør 

4) Koststatusrapportering 
5) Prognoseoppdatering 
6) Fakturahåndtering 
7) Rapportering til 

oppdragsgiver, 
herunder: 
-ukerapportering 
-månedsrapport 
-kvartalsrapport 



8) Kostrapportering, (inkludere 
arbeidsprosess og henvise til 
arbeidsinstrukser) 

9) Noen mindre oppdateringer av 
prognoseoppdateringsprosessen 

8) Rapportering til Helse 
Vest 

 
Prosessene beskrevet i 
Økonomisk oppfølging er 
implementert og etterleves som 
beskrevet.  
Dokumentet «Økonomisk 
oppfølging av Nye SUS» rev 3.0 
følger vedlagt. 

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 

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 

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 

Adm.  
direktør 

Som kjent har det gjennom hele 
2021 og hittil i 2022 vært en 
eskalerende prisstigning, og SSB-
indeksen som brukes i Nye SUS 
(«bustadblokk i alt») har vist en 
utvikling som ligger langt over 
den forventede prisutvikling som 
var inkludert i godkjent 
kostnadsramme (3% årlig).  
Prosjektreserven ble avregnet 
mot oppdatert prognose per 1 
kvartal og er ikke lenger 
eksisterende.  
 
Prognosen er følgelig økt utover 
godkjent kostnadsramme på 
11.3 mrd. løpende kroner, både 
pga. den uforutsette 
prisøkningen og pga. økninger 
innenfor en del kontrakter.  I 
tillegg er det en del kontrakter 
som er tildelt i den senere tid 



usikkerhetselementene som 
eksisterer 

fremdeles gjenstår) 
er det imidlertid 
svært viktig å ha 
kontroll på. Videre 
hvilke tiltak som 
eventuelt kan settes 
inn gitt at 
prosjektreservene 
skulle vise seg å ikke 
være tilstrekkelige 

som er kommet inn høyere enn 
budsjett. 
 
Som avtalt med styret i Helse 
Stavanger etter fremleggelse av 
prognosen for 1K2022 pågår et 
arbeid med å identifisere mulige 
kostnadsreduserende tiltak. 
Status rapporteres månedlig til 
styret i HST.  
Det jobbes fremdeles med å 
identifisere prosent medflytt fra 
Våland til Ullandhaug (ambisjon 
nær 50%) og dermed er ikke 200 
mill. i buffer fra MTU budsjettet 
identifisert. Dette arbeidet 
forventes ferdigstilt senest 
desember 2022. Arbeidet er 
forsinket og tiltak iverksatt for å 
få fortgang og fremdrift i 
prosessen med å identifisere 
medflytt.  
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1. Innledning 

 Formål 

Formålet med dette dokumentet er å beskrive hvordan prosjektet har strukturert og tilrettelagt 
for å sikre økonomisk oppfølging av Nye SUS i gjennomføringsfasen. Dokumentet 
omhandler blant annet økonomiske fullmakter, økonomisk oppfølging av entrepriser, 
koststatusrapportering, fakturahåndtering og prognoseoppdatering som resulterer i nytt 
gjeldende budsjett.    

Et av Nye SUS sine overordnede resultatmål er å leverer prosjektet innenfor en total 
kostnadsramme på 11,3 milliarder kroner. Dette inkluderer utvidelsen av Bygg 11 som ble 
inkludert i Gjeldende Budsjett Versjon 7 (GBV(7)) høsten 2020.  

Gjennomføringsstrategien til prosjektet er byggherrestyrt prosjektering og byggherrestyrte 
delte entrepriser. Gjennomføringsstrategien innebærer at det skal inngås et stort antall 
entrepriser som byggherren er ansvarlig for å koordinere, og disse entreprisene er fordelt 
mellom kontraktsansvarlige byggeledere som har fått ansvar for oppfølging av sine 
respektive kontrakter. Standardisering og tydelige arbeidsprosesser anses som viktige 
faktorer for å sikre god økonomisk oppfølging, erfaringsoverføring og for å sikre bruk av 
ensartede arbeidsprosesser på tvers i prosjektet.  

 

Målgruppen for dette dokumentet er alle som jobber i byggherreorganisasjonen.  

 Prosjektstyringsverktøy  

Pims365 er valgt som prosjektstyringsverktøy for Nye SUS, og er utviklet av Omega AS med 
en oppdatert modul tilpasset bygg og anleggssektoren. Verktøyet kombinerer tekniske og 
kommersielle data for å generere strukturert informasjon til brukeren. Den modulære 
strukturen gjør at Pims365 enkelt kan integreres med eksterne systemer, noe som gjør det 
mulig å implementere kun de modulene som er aktuelle for et gitt prosjekt. Nye SUS har vært 
pilot i Sykehusbygg for å ferdigutvikle og ta prosjektstyringsverktøyet i bruk og Nye SUS har 
valgt å benytte de fleste tilgjengelige moduler i verktøyet.  

 Prosjektnedbrytningsstrukturen 

Prosjektets økonomiske oppfølging er basert på en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS). 
Hensikten med en PNS er å gi en oversikt over omfanget på leveransene til prosjektet med 
en underliggende beskrivelse av alle deloppgavene. PNS er strukturert slik at oppfølging 
foretas per kontrakt.  

Vedlegg 1 viser PNS til prosjektet.   
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 Viktige begrep 

 

Nye SUS    Prosjektnavn fra 3 kvartal 2020 – erstatter SUS2023 

BH     Byggherre 

ENT     Entreprenør 

PNS     Prosjektnedbrytingsstruktur 

GBV(x)    Gjeldende budsjettversjon 

Godkjent budsjett   Godkjent estimat for et bestemt arbeidsomfang. 

Prognose  Forventet sluttkostnad basert på den informasjonen som     

er tilgjengelig. 

Forpliktet  Summen av opprinnelig godkjent kontraktsverdi, utøvde 
opsjoner, endringsordre og godkjente krav. 

Påløpt  Verdien av det arbeidet som er utført, uavhengig om det 
er fakturert eller ikke. 

Fakturert/Bokført   Verdien av de transaksjonene som er registrert i SAP. 

ENT verdi    Entreprenørens vurdering av et krav. 

Restkrav    Differansen mellom godkjent beløp eller   
     prognose for et krav, og entreprenørens   
     verdi. 

S5     Ferdighetsgrad- Objektet er klar for bygging. 

2. Økonomiske fullmakter 

Dette kapittelet definerer de økonomiske og kontraktuelle fullmakter i Nye SUS. 

 Ansvar  

Fullmaktsgrenser på overordnet nivå er fastsatt av styret i Helse Vest RHF gjennom følgende 
vedtak i styret i Helse Stavanger HF 23. mars 2018, sak 26/18 «Fullmakter i 
utbyggingsprosjekt i gjennomføringsfasen»:  

1. Helse Vest RHF sine retningslinjer «Fullmakter i utbyggingsprosjekter» (040/18) 
vedtatt av Styret i Helse Vest den 7. mars 2018 tas til etterretning og legges til grunn 
for fullmaktstyring i utbyggingsprosjekter i Helse Stavanger HF.  

2. Adm. direktør gis fullmakt til å inngå kontrakter på en verdi inntil NOK 300 mill. inkl. 
mva. i SUS2023, kontrakter over denne grensen skal godkjennes av Styret.  

3. Prosjektdirektør i SUS2023 gis fullmakt til å inngå kontrakter til en verdi av inntil 
NOK 50 mill. inkl. mva. Byggherren er administrerende direktør (AD) i Helse 
Stavanger HF og rapporterer til styret i Helse Stavanger HF som igjen rapporterer til 
styret i Helse Vest RHF. 

 Fullmakter på overordnet nivå 

For å sikre at beslutninger kan fattes i tråd med prosjektets fremdriftsplan, er AD og 
prosjektdirektør (PD) gitt fullmakter til å inngå økonomiske forpliktelser i tråd med vedtaket 
beskrevet i hovedpunkt 2 over, så lenge disse er innenfor prosjektets gjeldende budsjett og 
planer. 
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Prosjektdirektør vil delegere deler av sin fullmakt videre til ledergruppen og byggeledere som 
dermed kan godkjenne innenfor sine ansvarsområder og budsjettrammer, ref. matrise i pkt 
2.3. 

Generelt har stillinger med kontraktansvar signaturfullmakter for godkjenninger som krever 
byggherres signatur, innenfor fullmakter beskrevet i dette dokumentet. Offisielle brev skal 
som hovedregel signeres av både byggeleder og dennes nærmeste overordnede. 

Ved fravær kan stillingsinnehaver ved skriftlig fullmakt delegere sin fullmakt til sideordnet i 
linjen for den spesifikke fraværsperioden. 

Alle fullmakter må registreres og vedlikeholdes i ORFU som er Helse Stavangers system for 
styring av fullmakter. Denne informasjonen vil styre saksgangen for godkjenning av 
innkjøpsordre og behandling av fakturaer. 

 Fullmaktsgrenser ved forpliktelser – prosjektorganisasjonen 

Prosjektdirektør delegerer fullmakter internt i prosjektorganisasjonen ihht. følgende: 

 

 Prosjektledere og Byggeledere kan godkjenne fakturaer for de kontrakter den enkelte 
er tildelt ansvaret for, innenfor godkjent budsjett, og i tråd med virkelig utført 
arbeid/eller ifølge godkjent betalingsplan. 

 Byggeledere for tildelt kontrakt har fullmakt til å godkjenne endringsordre etter 
nærmere avtale med prosjektleder bygg/teknikk for endringer som er behandlet av 
prosjekteringsgruppen og endringsrådet i forkant, for inntil 5 millioner kroner. 

 Byggeledere har fullmakt til å inngå bestillinger innenfor tildelte kontrakter (med 
umiddelbar rapportering til prosjektleder bygg/prosjektleder teknikk) på NOK 100.000 
inkl. mva. innenfor vedtatt budsjett 

 Prosjektledere/stabsledere i ledergruppen for øvrig har fullmakt for 
bestillinger/godkjenninger på inntil NOK 1 million inkl. mva. innenfor vedtatt budsjett 

 Øvrige i prosjektledelsen har fullmakt for bestillinger/godkjenninger inntil NOK 200.000 
inkl. mva. 

 

I alle kontraktsforhold har byggherren oppnevnt en person som representerer byggherren i 
kontraktsforholdet (Byggherrerepresentant). Byggeledere har i det angitte kontraktsforholdet 
samme godkjennelsesfullmakt som beskrevet over under følgende forutsetninger: 

 Beløpsgrensene gjelder enkeltgodkjenninger 

 Fullmakten gjelder kun under forutsetning av at den er innenfor budsjett for den 
enkelte kontrakt/arbeidspakke 

 At det ikke er andre spesielle forhold som tilsier at godkjennelsen skal avklares med 
overordnede (kan gi konflikter, kan gi merkostnader, uegnet leverandør ol.) 
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 Fullmaktsbegrensningene gjelder uavhengig av om hele forpliktelsen skal belastes 
prosjektet Nye SUS eller om kontrakten inneholder kostnader som skal dekkes av 
andre 

 At arbeidene/leveransen inngår i ansvarsområdet som er avtalt for den enkelte stilling 

 Reserver 

Prosjektet har følgende reserver: 

Kontraktsreserve: 

Etter kontraktsinngåelse vil det for hver kontrakt bli avsatt en reserve (vanligvis 5% av 
opprinnelig kontraktssum) for forventede tillegg til kontraktssum. Posten disponeres av 
byggeleder i samråd med prosjektleder bygg, prosjektleder teknikk og kostnadsstyringsleder. 
Belastning av denne posten skal rapporteres månedlig. 

 

Reserve for uspesifiserte kostnader: 

En separat post samlet for alle kontrakter. Ved inngåelse av kontrakt avsettes en reserve 
(vanligvis 5% av opprinnelig kontraktssum) tilsvarende den som avsettes under 
kontraktsreserven, slik at sum avsatt blir 10%. Reserve for uspesifiserte kostnader benyttes 
normalt til budsjettjusteringer ved kontraktsinngåelse og ved behov for justeringer av 
kontraktsreserve. Brukes som salderingspost inntil alle kontrakter er inngått. Disponeres av 
prosjektdirektør. 

 

Prosjektreserve: 

Innenfor prosjektets kostnadsramme (ved B4 godkjennelsen) er det etablert en reservepost 
som disponeres av styret i Helse Stavanger HF. Det kan kun overføres midler fra denne 
posten etter forutgående behandling i styret. 

 Behandling av innkjøpsordre og faktura 

Innkjøper, representert ved kostkontrollgruppen, skal registrere alle kontrakter og 
innkjøpsordrer i SAP. Innkjøpsordrene skal deretter kontrolleres og godkjennes i SAP av den 
som har fullmakt for den aktuelle kontrakten eller innkjøpsordren. Dersom det totale beløpet 
overskrides som følge av godkjente endringer, må innkjøpsordren eller kontrakten 
godkjennes på nytt i henhold til fullmakter gitt i dette dokumentet. 

3. Overordnet prosess for økonomisk oppfølging 

En overordnet prosess for økonomisk oppfølging av Nye SUS er utarbeidet. De ulike 
arbeidsprosessene er beskrevet i de følgende kapitler i dette dokumentet. Link til Nye SUS 

sine arbeidsprosesser finnes på prosjekthjemmesiden i Pims365:  
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 Etablere prosjektets grunnlag 

Arbeidsprosessen for etablering av prosjektets grunnlag ble utarbeidet for å beskrive 
aktivitetene knyttet til å etablere prosjektet i pims365 med PNS og tilhørende arbeidspakker, 
inkludert godkjent budsjett, fordelt og periodisert. GBV(0) ble etablert i 2017, i tråd med 
godkjent budsjett i forprosjektet (B4) og danner grunnlaget for koststatusrapporteringen i 
prosjektet.  

Det henvises til vedlegg 2-« Etablere grunnlag» for detaljert arbeidsprosess.  

 Økonomisk oppfølging av entreprisene 

Nye SUS skal inngå et stort antall entreprisekontrakter. For hver kontrakt utpekes en 
kontraktsansvarlig byggeleder som innehar rollen som Byggherrens representant. Pga. stort 
antall entreprisekontrakter samt mange innleide byggeledere har det vært et mål å 
standardisere arbeidsprosessene for å sikre god og ensartet økonomisk oppfølging av 
kontraktene/entreprenørene.  

Det henvises til vedlegg 3- «Økonomisk oppfølging av entreprisene» for detaljert 
arbeidsprosess.  

3.2.1 Registrere kontrakt 

Kostkontroll er ansvarlig for å registrere kontrakten i Pims365 når kontrakt er inngått/ 
kontrahert. Kontraktselement for original kontraktssum etableres, inkludert en reserve på 5 % 
av kontraktsummen, ref pkt 2.4. Totalt utgjør dette prognosen for den enkelte kontrakt.  

3.2.2 Samhandlingsmøte økonomi 

Ved oppstart kontrakt starter den såkalte samhandlingsfasen. Det innebærer en rekke   
samhandlingsmøter mellom ENT og BH med pre-definerte agendapunkt og hvor alle 
punktene skal gjennomføres i møter med entreprenør. Økonomi er et punkt på nevnte 
agenda, og kontraktsansvarlig byggeleder er ansvarlig for å kalle inn entreprenør og 
ansvarlig kostkontroller til samhandlingsmøte for å dekke punktet ad. økonomi. En mal i 
møteregisteret i Pims365 er utarbeidet for dette formålet og skal benyttes. Kostkontroll er 
ansvarlig for å forberede agenda og gjennomgå alle agendapunktene, og sikre at det er i 
henhold til aktuell kontrakt i forkant av møte. Kostkontroll er ansvarlig og skal lede møtet.  
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3.2.3 Statusrapportering kontrakt 

Hver måned skal det rapporteres status på de ulike kontraktene, ref. kap for Kostrapportering 
prosjekt og arbeidsinstruks for «Kostrapportering og prognoseoppdatering i Nye SUS» for 
mer informasjon vedrørende denne prosessen, se pkt 3.3 nedenfor. 

3.2.4 Oppfølging av kontraktarbeid 

Det er etablert to ulike avregningsmetoder som benyttes i prosjektet for oppfølging av 
kontraktarbeidet:  

 Låste mengder: Mengdekontroll gjennomføres i henhold til kontrakten og skal være 
avtalt på forhånd. Partene kan, med enkelte unntak, ikke kreve justering av 
vederlaget dersom man senere oppdager at den låste beregningen av mengdene var 
uriktig. Basert på original kontraktssum og godkjent mengdekontroll etablerer 
entreprenøren en betalingsplan som lastes opp i pims365 og godkjennes av 
kontraktsansvarlig byggeleder.  

 Utførte mengder: For flere av kontraktene har entreprenøren en utfordring med å 
utarbeide en betalingsplan på bakgrunn av at det ikke foreligger en omforent 
fremdriftsplan på tidspunktet for oppstart av arbeidet. Da er alternativet at entreprenør 
får kompensert i form av faktisk utførte mengder. En betalingsplan utarbeides for rigg 
og drift samt for fastpristillegg (der dette er aktuelt) i henhold til mal, og dette lastes 
opp av entreprenør i pims365 for godkjenning av kontraktsansvarlig byggeleder. 
Nevnte godkjente betalingsplan danner grunnlaget for avregning av rigg og drift 
postene månedlig og de resterende poster blir avregnet etter utførte mengder per 
postnr.   

 

Dersom kontraktsansvarlig byggeleder er i tvil om hvilken avregningsmetode som skal gjelde 
for sin kontrakt så skal Prosjektleder Bygg og Prosjektleder Teknikk kontaktes for vurdering i 
forkant av dialog med entreprenør. Deretter skal det gjennomføres et møte med entreprenør 
basert på møtemalen som er etablert i møteregisteret for formålet. Kostkontroll har ansvar for 
å sikre at kontraktsansvarlig byggeleder har kontaktet sin overordnede prosjektleder.  

3.2.5 Oppfølging av endringsarbeid 

Endringsarbeid kan kompenseres etter følgende:  

 Enhetspriser – avregnes etter kontraktens enhetspriser eller justerte enhetspriser for 
arbeid som er henholdsvis identisk eller som i det vesentlige er likeartet. 

 Spesifisert tilbud – vederlaget avtales på forhånd og kan eventuelt låses som fastpris 

 Regningsarbeid – Entreprenøren skal ha betalt for nødvendig og spesifiserte 
kostnader med å utføre arbeidet og et avtalt påslag (f.eks. timer, materialer, maskiner 
og utstyr) 

Kontraktens hovedregel og prosjektets målsetning er at vederlagsjustering som følge av 
endringsarbeid skal benytte kontraktens enhetspriser. 

3.2.6 Fakturahåndtering 

Kostkontroller er ansvarlig for å sikre at fakturaer blir behandlet av kontraktsansvarlig 
byggleder og at godkjente faktura blir betalt innen forfall. Det henvises til kap.3.5 
Fakturahåndtering for mer detaljer. 
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3.2.7 Sluttoppgjør 

Byggherren overtar kontraktarbeidet ved overtakelsesforretning. Er ikke annet avtalt, skal 
entreprenøren sende byggherren sluttoppstilling vedlagt en sluttfaktura innen en frist på 2 
måneder fra overtakelsen. 

Dersom det skal gjennomføres prøvedriftsperiode skal entreprenøren sende byggherren en 
sluttoppstilling vedlagt en sluttfaktura innen en frist på 2 måneder fra gjennomført 
ferdigbefaring. 

Prosessene er standardisert som følger:     

 Hver kontrakt skal som hovedregel ha en overtakelsesforretning som omfatter 
hele kontraktarbeidet og ett sluttoppgjør. Det skal som hovedregel ikke avtales 
delovertakelse med delsluttoppgjør – men dette kan avtales der BH anser det 
formålstjenlig 

 Etablering av arbeidsprosess for behandling av sluttoppgjør- med og uten 
prøvedrift.  

 Koststatusrapportering 

Kostkontroll er ansvarlig for å utarbeide en overordnet kostrapport for hver måned. Målet er å 
gjennomgå prognosen, oppdatere med påløpt verdi for perioden og gi best mulig informasjon 
vedrørende prognosen.  

Kostkontroll er ansvarlig for å kalle inn og lede koststatusmøtene og kontraktsansvarlig 
byggeleder er pålagt å delta. Ved ferdigstilt statusrapportering per kontrakt status 
rapporteres på hele prosjektet hvorav sluttproduktet er oppdaterte tabeller som viser endring 
i prognosen, forpliktet verdi siden forrige periode (måned) og forpliktet verdi siden forrige 
prognoseoppdatering GBV(x).  

 

Kontraktsansvarlig byggeleder er ansvarlig for å avgi status (utfordringer, avvik fremdrift samt 
koststatus) på sine kontrakter/entrepriser og Prosjektleder Bygg og Prosjektleder Teknikk 
godkjenner deretter rapporten som er et vedlegg til den overordnede kostrapporten.  

 

Kostkontroll er ansvarlig for å utarbeide kostrapporten med vedlegg.  

Kostrapporten består av følgende vedlegg;  

 Vedlegg 1 - Status og avviksforklaringer entrepriser 

 Vedlegg 2- Oversikt Byggherrerepresentanter (kontraktsansvarlige BL) 

 Vedlegg 3- 1F Reserve for uspesifiserte kostnader 

 Vedlegg 4- Gjenværende reserve på kontraktene 

 

Det henvises til vedlegg 4- «Koststatusrapportering prosjekt» for detaljert arbeidsprosess for 
mer detaljer.  

 Prognoseoppdatering 

Hvert halvår (pr utgangen av hhv. mars og september, cut off siste søndag i måneden) 
gjennomføres det prognoseoppdatering. En ny budsjettversjon opprettes, dvs. at 
kostnadsavviket nullstilles og oppdatert prognose settes som godkjent budsjett. Den nye 
gjeldende budsjettversjonen (GBV) danner grunnlaget for hva prosjektet rapporterer mot på 
månedsbasis de neste seks månedene.  
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En plan for kommende prognoseoppdatering utarbeides av kostkontroll og planen skal 
godkjennes av Prosjektdirektør. Kostkontroll er ansvarlige for å koordinere og gjennomføre 
prognoseoppdateringen i henhold til godkjent plan, og alle bidragsytere skal holde gitte frister 
og prioritere møter som omhandler prognoseoppdateringen. Kontraktsansvarlige 
byggeledere presenterer de kontraktene som de er ansvarlig for i egne møter hvor 
Prosjektdirektør, Prosjektleder Bygg og Teknikk og kostkontroll deltar. Kostkontroll er 
ansvarlig for å koordinere og lede denne gjennomgangen.  

Oppdatert prognose presenteres for og godkjennes av styret i Helse Stavanger per første og 
tredje kvartal – sammen med fremlegging av kvartalsrapporten. 

 

Det henvises til vedlegg 5- «Prognoseoppdatering» for detaljert arbeidsprosess for mer 
detaljer.  

 Fakturahåndtering  

Innkjøper, representert ved kostkontrollgruppen, er ansvarlig for å kontere, kvalitetssjekke 
mot fakturakrav og innhente godkjenning iht fullmakt, for alle mottatte faktura som er 
registrert i SAP slik at det kan bokføres korrekt og utbetales i tide, ref. pkt. 3.7. 

 

Det henvises til vedlegg 6- «Fakturahåndtering» for detaljert arbeidsprosess samt 
arbeidsinstruks for «Fakturahåndtering i Nye SUS» for mer detaljer.  

3.5.1 Krav til fakturaer 

Alle fakturaer som skal behandles må sendes som elektronisk EHF faktura og merkes med 
SAP ordrenr (spesifisert i selve kontrakten). Videre må det medfølge tilstrekkelig 
dokumentasjon som forklaring til fakturasummen. 

Endringsarbeider og regningsarbeider etc. faktureres som egne fakturaer når de er ferdigstilt. 
Kravene faktureres fullt ut. Fakturaen skal merkes med Pims365 kontraktselementsnr. som 
identifiserer endringsarbeidet. 

Entreprenøren må laste opp spesifisert dokumentasjon for utførelsen av arbeidet i form av 
timelister/materiallister i selve endringsordren. Eventuelt kan kravet lastes opp i Pims365 
under selve utførelsessteget (ENT utføre). Entreprenøren må i det samme steget også 
bekrefte når endringsarbeidet er utført og ferdig fakturert.  

 

Under viser en oversikt over kravet til dokumentasjon i henhold til ulike 
kompensasjonsformer:  

Dokumentasjon Kompensasjonsform 

Godkjente timelister/oversikt, spesifisert 
tredjepartsfaktura 

Regningsarbeid 

Godkjent betalingsplan Avdragsfaktura av kontaktsummen etter avtalt 
betalingsplan 

Avregningsdokumentasjon eller a-konto 
betalingsplan 

Medgåtte mengder 

 

For de kontrakter der det ikke er avtalt fastpristillegg i stedet for indeksregulering skal 
prisregulering faktureres på separat faktura. Entreprenøren må vedlegge dokumentasjon 
mht. hvordan indeksreguleringen er beregnet.  
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Det skal trekkes 10% av avdragsgrunnlaget for hver avdragsfaktura. Restbeløpet utgjør 
fakturabeløpet. Når samlet innestående har nådd 5% av kontraktssummen skal senere 
fakturering gjøres uten fradrag for innestående. Innestående beløp avregnes på 
sluttfakturaen. 

 

For krav til betalingsfrister gjelder følgende:  

 Entreprisekontrakter- 28 dager fra mottak av faktura (I henhold til NS8405).  

 MTU kontrakter- 30 dager fra mottak av faktura 

3.5.2 Godkjenningsprosess 

Alle fakturaer merket med innkjøpsordre tilhørende prosjektet vil bli mottatt i SAP og sendt til 
ansvarlig kostkontroller som er ansvarlig for å kvalitetssjekke faktura, kontere mot korrekt 
PNS kode (gjøre tjenestemottak) og sende dette for attestering hos budsjetteier (eks. 
byggeleder). 

Dersom faktura inneholder feil eller manglende dokumentasjon vil ansvarlig kostkontroller 
lage en sak til ENT i Pims365 og be om korrektive tiltak som eks. etterlyse manglende 
dokumentasjon eller be om kreditnota og korrekt ny faktura dersom feil er av vesentlig art. 

3.5.3 Fakturaer for omtvistede krav 

I de tilfeller hvor en faktura gjelder et krav som er delvis omtvistet, kan BH holde tilbake så 
mye av betalingen at dette dekker den omtvistede delen av kravet. Den uomtvistede delen 
av kravet er BH forpliktet til å betale. 
 
Hovedregelen er at ENT da skal anmodes om å medvirke til at byggherre kan betale den del 
av kravet som ikke er omtvistet ved å utstede en kreditnota på hele fakturabeløpet og 
deretter utstede en faktura for henholdsvis den del av kravet som ikke er omtvistet, som BH 
er forpliktet til å betale, og en faktura for den delen av kravet som er omtvistet, hvor BH 
utøver sin tilbakeholdsrett.  
Fakturaen for den delen av kravet som er omstridt vil bli liggende ubetalt inntil det oppnås 
enighet om kravet. Det vil som hovedregel skje senest i forbindelse med sluttoppgjøret.  

 
Dersom det foreligger omtvistede krav, fremsatt av enten BH eller ENT, har partene 
anledning til å forhandle om kravet for å komme til enighet. Det er i Nye SUS’ interesse å 
komme til enighet utenfor rettsapparatet der det er hensiktsmessig.  

BHs prosjektledelse og ENT kan innenfor sine fullmakter avtale et omforent beløp som fullt 
og endelig oppgjør for omtvistede krav. Den delen av kravet som inngår i omforent beløp 
utbetales. Den delen av kravet som ikke inngår i omforent beløp ettergis og krediteres.   

4. Rapportering til oppdragsgiver 

 Ukerapportering 

Ukerapport utarbeides og distribueres via e-post hver fredag. Lederne i 
prosjektorganisasjonen registrerer ukens viktigste punkter for eget område direkte i Pims365. 
Prosjektkoordinator tar ut ukerapport direkte fra Pims365, som sendes prosjektdirektør for 
gjennomgang og korrektur.  

Ukerapporten distribueres via mail fra prosjektkoordinator til:  
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Administrerende direktør, økonomidirektør, kommunikasjonsdirektør, prosjektdirektør OU, 
klinikksjef MTU, prosjektledere for flytteprosjekt/mottaksprosjekt (Arbeidsutvalgsgruppen).  

Kopi til:  

Prosjektdirektør, Ass. Prosjektdirektør, adm.dir Helse Vest, kostnadsstyringsleder, 
prosjektleder prosjektering, kommunikasjonsrådgiver 

 Månedsrapportering 

4.2.1 Månedsrapport 

Prosjektkoordinator utarbeider utkast månedsrapport basert på foregående ukerapporter 
samt bidrag fra prosjektledelsen. Prosjektdirektør gjennomgår og korrigerer før oppdatert 
versjon med vedlegg distribueres til AD i Helse Stavanger for kommentering. Oppdatert og 
endelig versjon distribueres deretter via e-post. 

Vedlegg: Hovedplan, entrepriseplan, bemanningshistogram, bilder fra byggeplass, topp-ti 
risikoliste, kostnadskurve, kostnadsstatus 

Månedsrapporten er unntatt offentlighet ihht. Offentleglova §23, første ledd.  

Distribueres til:  

Administrerende direktør Helse Stavanger, administrerende direktør Helse Vest, 
økonomidirektør Helse Stavanger, økonomidirektør Helse Vest, eierdirektør Helse Vest, 
kommunikasjonsdirektør Helse Stavanger, administrerende direktør Sykehusbygg HF, 
styreleder Helse Stavanger, diverse klinikkdirektører i Helse Stavanger, tillitsvalgte NSF og 
NLF. 

Kopi til prosjektdirektør. 

 Kvartalsrapportering 

4.3.1 Kvartalsrapport til styret i Helse Stavanger 

Hvert kvartal utarbeides en kvartalsrapport med vedlegg som distribueres til styret i Helse 
Stavanger. Prosjektkoordinator er ansvarlig for utarbeidelse av rapporten som er basert på 
foregående månedsrapporter samt innspill fra prosjektorganisasjonen. Utkast kvartalsrapport 
med vedlegg oversendes PD for kommentering.  

Pims365 benyttes i prosessen med å innhente nødvendige innspill til rapporten, i form av 
arbeidstypen «saker». 

Etter at oppdatert versjon med vedlegg er ferdigstilt, oversendes rapporten til adm.dir og 
kommunikasjonsdirektør i Helse Stavanger til kommentering.  

Hovedrapporten er et offentlig tilgjengelig dokument, men deler av vedleggene er unntatt 
offentlighet. 

Følgende vedlegg er offentlige:  

 Hovedplan 

 Entrepriseplan 

 Anskaffelsesplan IO’er 

 Bemanningshistogram 

 Bilder fra Byggeplass 

Følgende vedlegg er unntatt offentlighet:  
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 Koststatus  

 Kostkurve 

 Risikostatus 

 Entreprisestatus 

Kvartalsrapporten med samtlige vedlegg (både offentlige vedlegg og u.off vedlegg) 
oversendes Helse Stavanger som distribuerer videre til styret. 

Vedlegg unntatt offentligheten distribueres kun til styret i Helse Stavanger i forbindelse med 
utsendelse av styredokumentene.  

4.3.2 Helse Vest RHF 

Helse Vest har innført krav om tertialrapportering fra prosjektene fom. 3 kvartal 2020.  

Etter at kvartalsrapporten er presentert og godkjent av styret i Helse Stavanger utarbeides 
tertialrapport til Helse Vest. Sist kvartalsrapport som er godkjent av Helse Stavangers styre 
danner grunnlag for rapporten som utarbeides ihht. eget format og inneholder en kort tekst, 
men det inkluderes et vedlegg med «trafikklys» som beskriver fremdrift, risiko og økonomi 
med å angi enten grønt, gult eller rødt lys. Kostnadsstyringsleder utarbeider et utkast som 
sendes til PD for gjennomgang, deretter til økonomidirektør før distribusjon til Helse Vest.  

Distribueres av kostnadsstyringsleder til: Økonomidirektør HST som da distribuerer videre. 
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Vedlegg 1- PNS 

Vedlegg 2- Etablere grunnlag 

Vedlegg 3- Økonomisk oppfølging av kontrakter 

Vedlegg 4- Kostrapportering prosjekt 

Vedlegg 5- Prognoseoppdatering 

Vedlegg 6- Fakturahåndtering 

Vedlegg 7- Plan prognoseoppdatering GBV(9) 
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Vedlegg 1 – PNS 
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Vedlegg 2- Etablere grunnlag 
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Vedlegg 3- Økonomisk oppfølging av kontrakter 
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Vedlegg 3.1 Registrere kontrakt 
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Vedlegg 3.2 Oppfølging av kontraktarbeid 
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Vedlegg 3.2.1 Oppfølging av låste mengder 
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Vedlegg 3.2.2 Oppfølging av utførte mengder 
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Vedlegg 3.3 Utføre sluttoppgjør 
 

 
Henvises til arbeidsprosessene i pims365 for detaljer på delprosessene.  
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Vedlegg 4- Koststatusrapportering prosjekt 
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Vedlegg 4.1 Statusrapportering kontrakt 
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Vedlegg 4.2 Statusrapportering prosjekt 
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Vedlegg 5- Prognoseoppdatering 
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Vedlegg 6 - Fakturahåndtering 
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Vedlegg 7- Plan for prognoseoppdatering GBV(9) 
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