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OPPSUMMERING  
 

Helse Vest RHF har fullmakt til å ta avgjerd om planlegging og gjennomføring av 
investeringsprosjekt innan sitt ansvarsområde. 
 
Helse Vest RHF har ein prosedyre kalla «Prosedyre for beslutning og gjennomføring av 
investeringsprosjekt». Denne blei sist endra av styret 10.02.16, jf. sak 13/16. Formålet med 
prosedyren er å regulere ansvarsdelinga mellom Helse Vest RHF og helseføretaka, sikre eit 
godt avgjerdsunderlag og sikre ei god gjennomføring av eit investeringsprosjekt. 
 
Det blir i denne saka gjort framlegg om revidert prosedyre for avgjerd og gjennomføring av 
investeringsprosjekt. Det er fleire grunnar til dette. 
 

 Prosedyren bygger m.a. på «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» som blir 
forvalta av det felleseigde helseføretaket Sykehusbygg HF. Denne rettleiaren blei 
revidert i sept./okt. 2017. 

 
 Styret behandla 07.03.18 ei sak om «Fullmakter i utbyggingsprosjekt», jf. sak 40/18. 

Saka omhandla fullmakter i samband med gjennomføring av utbyggingsprosjekt i 
helseføretaka. 

 
 Internrevisjonen i Helse Vest har gjennomført ein internrevisjon av «Økonomistyring i 

byggeprosjekt», jf. rapport av juni 2021. Rapporten blei lagt fram for styret 01.09.21, jf. 
sak 72/21. Kommentarar til rapporten frå administrasjonen blei lagt fram i same møte, 
jf. sak 73/21. 
 

Forslag til revidert prosedyre tar opp i seg endringar frå «Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter» og «Fullmakter i utbyggsprosjekter» blir foreslått innarbeidd i den 
reviderte prosedyren. 
 
Vidare blir forslag frå internrevisjonen etter gjennomgangen av «Økonomistyring i 
byggeprosjekt» som passar i prosedyren, tatt inn. 
 
Ansvarsdelinga elles mellom Helse Vest RHF og helseføretaka ligg fast. Helseføretaka har eit 
sjølvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av eit mogleg investeringsprosjekt 
innan dei rammer som er sett i prosedyren og i vedtak i Helse Vest RHF knytt til einskilde 
prosjekt. 

FAKTA  
 

Helse Vest har ein eigen prosedyre for avgjerd og gjennomføring av investeringsprosjekt i 
helseføretaka.  
 
Prosedyren blir her foreslått revidert. Det er fleire forhold som ligg til grunn for dette: 
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 Prosedyren bygger m.a. på «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» som blir 
forvalta av det felleseigde helseføretaket Sykehusbygg HF. Denne rettleiaren blei 
revidert i sept./okt. 2017. 

 
 Styret behandla 07.03.18 ei sak om «Fullmakter i utbyggingsprosjekt», jf. sak 40/18. 

Saka omhandla fullmakter i samband med gjennomføring av utbyggingsprosjekt i 
helseføretaka. 

 
 Internrevisjonen i Helse Vest har gjennomført ein internrevisjon av «Økonomistyring i 

byggeprosjekt», jf. rapport av juni 2021. Rapporten blei lagt fram for styret 01.09.21, jf. 
sak 72/21. Kommentarar til rapporten blei frå administrasjonen blei lagt fram i same 
møte, jf. sak 73/21. 
 

Forslag til revidert prosedyre tar opp i seg endringar frå «Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter». «Fullmakter i utbyggsprosjekter» blir foreslått innarbeidd. 
 
Vidare blir forslag frå internrevisjonen etter gjennomgangen av «Økonomistyring i 
byggeprosjekt» som passar i prosedyren, tatt inn. 

KOMMENTARAR  
 

1. Prosedyre for avgjerd og gjennomføring av investeringsprosjekt 
 
Helseføretaksmodellen legg til grunn at dei regionale helseføretaka har eit heilskapleg ansvar 
for investeringar og drift i helseføretaka. Helse Vest RHF har fullmakt til å ta avgjerd om 
planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt innan sitt ansvarsområde.  
 
Det blei utarbeidd ein eigen prosedyre for avgjerd og gjennomføring av investeringsprosjekt. 
Prosedyrens formål var både å regulere ansvarsforholda mellom Helse Vest RHF og 
helseføretaka men også bidra til eit best mogleg underlag for avgjerder om 
investeringsprosjekt og gjennomføring. 
 
Prosedyren omhandlar finansiering og budsjettering, fasar og avgjerdspunkter i samband 
med investeringsprosjekt, særlege krav til avgjerdsunderlag og fullmaktsstruktur mellom 
Helse Vest RHF og helseføretaka. 
 
Helseføretaka har eit sjølvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av 
investeringsprosjekt innafor dei rammer og fullmakter som er vedtekne og nedfelt i 
prosedyren. Helseføretaka må og dekke kostnadene innan eigen budsjettramme. 
 
Prosedyren tok ved siste revidering m.a. opp i seg nye rammer knytt til statlege lån til store 
investeringsprosjekt, krav til ekstern kvalitetssikring og endringar i rettleiar for tidlegfasen i 
byggeprosjekt, sjå pkt. 2.  
 
Ansvarsfordeling og fullmaktsstruktur mellom Helse Vest RHF og helseføretaka er ikkje endra 
sidan prosedyren blei utarbeidd første gang. 
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2. «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» 
 
I Helse Vest sin investeringsprosedyre er det lagt til grunn at «Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter» blir nytta for planlegging av investeringsprosjekt. 
 
Rettleiaren er blitt revidert ved fleire høve. Dette er gjort for å betre rettleiaren og tilpasse 
den til nye krav og føringar for investeringsprosjekt i spesialisthelsetenesta. 
 
Ved sist revidering i 2017 blei den nye rettleiaren lagt fram for styret før den blei sendt HOD, 
jf. sak 89/17. Investeringsprosedyren blei likevel ikkje endra. 
 
Eit vanskelig punkt knytt til bruk av rettleiaren har vore kva som bør vere gjort før rettleiaren 
blir nytta til planlegging av eit mogleg investeringsprosjekt. Eit investeringsprosjekt må vere 
eit mogleg svar på ei utfordring for drifta og verksemda. Tidligare blei mykje av arbeidet med 
framskriving av behovet for tenester, utvikling av verksemda osv. gjort i samband med at ei 
større utbygging blei planlagt. Det blei på ein måte å starte i feil ende av ein planprosess.  
 
Dei regionale helseføretak tok initiativ til innføring av ein «utviklingsplan» - ein plan for 
korleis helseføretaket kan utvikle verksemda og bygningsmassen for å møte noverande og 
framtidige utfordringar i tenesta. Ein slik plan vil gi eit mogleg investeringsprosjekt ei 
strategisk forankring. 
 
No er slike utviklingsplanar blitt eit krav både lokalt i helseføretaka og i dei regionale 
helseføretaka. Dei blir utarbeidd og revidert med jamne mellomrom og er knytt saman med 
arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan. 
 
Rettleiaren er her endra. Den første fasen blei tidlegare omtalt som ein «idefase» men blir no 
omtala som «prosjektinnramming» for å understreka at planlegging av eit mogleg 
byggeprosjekt ikkje startar med tidlegfaserettleiaren men med utviklingsplanen. 
 
Arbeidet i tidlegfasen og bruken av rettleiaren bygger såleis på det arbeidet som er gjort i 
utviklingsplanen med underplanar.  
 
I den nye rettleiaren frå 2017 er det og lagt inn eige punkt knytt til val av lokalisering og tomt, 
konseptfasen blei todelt og avgjerdspunkt og prosjektstyring blei utdjupa. 
 
I forslag til revidert investeringsprosedyre er forankring i utviklingsplanen ytterlegare 
understreka og det er gjort mindre tekstlege endringar men elles blir det vist til rettleiaren. 
 

3. Fullmakter i utbyggingsprosjekt 
 
Noverande prosedyre omhandlar ansvarsdelinga mellom Helse Vest RHF og helseføretaka i 
samband med byggeprosjekt og den tidlege fasen i planlegging av eit investeringsprosjekt. 
Etter at eit forprosjekt er godkjent blir det sagt lite om gjennomføringa i helseføretaka utover 
at dei må ha naudsynt kompetanse på anskaffing og kontraktsinngåing og styring av 
byggeprosessar. 
 
Korleis helseføretaket innrettar seg med fullmakter og rapportering til styret er ikkje omtala. 
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Styret i Helse Vest RHF behandla på den bakgrunn 07.03.18 ei sak om «Fullmakter i 
utbyggingsprosjekt», jf. sak 40/18. 
 

1. I gjennomføringsfasen av utbyggingsprosjekt skal alle kontraktar over NOK 300 
millionar leggjast fram for styret i helseføretaket for godkjenning før kontrakt blir 
signert. 

2. Styret i helseføretaka skal ved oppstart av gjennomføringsfasen for det enkelte 
prosjekt ta konkret stilling til om den overordna fullmaktsgrensa skal bli sett lågare 
enn NOK 300 millionar, og gjennom vedtak i det enkelte prosjekt fastsette endeleg 
fullmaktsgrense for administrerande direktør.  

3. Prosjektdirektør kan ikkje bli gitt fullmakt som overstig NOK 50 millionar. 
4. Ved oppstart av gjennomføringsfasen skal styret i helseføretaket ta konkret stilling til 

entreprise- og kontraktstrategi og få seg førelagt plan for løpande rapportering til 
styret. 

5. For det enkelte utbyggingsprosjekt må det avklarast med Helse Vest RHF kva 
undervegs rapportering og sluttrapportering det skal vera til eigar. 

 
Det blir foreslått at vedtaket blir tatt inn i revidert prosedyre saman med krav til rapportering 
både til styret i helseføretaket og til Helse Vest RHF. 
 

4. Internrevisjon rapport om Økonomistyring i byggeprosjekt 
 
Rapport om økonomistyring i byggeprosjekter frå internrevisjonen blei lagt fram for styret 
01.09.21, jf. sak 72/21. Styret slutta seg til tilrådingane i rapporten. Styret slutta seg i same 
møte til administrasjonen sitt forslag til oppfølging av internrevisjonen sin undersøking av 
økonomistyring i byggeprosjekt, jf. sak 73/21. 
 
Rapporten inneheld føljande tilrådingar: 

 

 Helse Vest RHF bør stille krav til at føretaka i store byggeprosjekt dokumenterer i 
samsvar med krav i «Fullmakter i utbyggingsprosjekt», styresak 040/18. 

 Det bør i store byggeprosjekt bli utarbeidd og halde ved like skriftlege prosedyrar for 
dei oppgåver og kontrollar som blir gjennomført for å vurdere og handtere økonomisk 
usikkerheit. Prosedyrane bør bli godkjent på rett nivå. 

 Det bør i store byggeprosjekt bli vurdert om det skal vere krav til oppdatering og bruk 
av usikkerheitsanalysar i gjennomføringsfasen av prosjekta, eventuelt ei grunngjeving 
for kvifor eit prosjekt vel å ikkje bruke slike analysar i økonomistyringa. 

 Helse Vest RHF bør vurdere om det i større grad bør leggjast til rette for systematisk 
erfaringsoverføring mellom føretaka og prosjekta når det gjeld store byggeprosjekt. 

 Helse Vest RHF bør vurdere om investeringsvedtaka skal innehalde både 
kostnadsramme og styringsramme, eventuelt stille krav om at helseføretak innanfor 
kostnadsramma tildeler ei styringsramme til prosjekta. 

 Gitt høgt investeringsvolum og viktigheita av at prosjekt som er sett i verk blir 

gjennomført i samsvar med planar, bør Helse Vest RHF vurdere å nedfelle ein 

handlingsplan for eit scenario med vesentlege kostnadsoverskridingar i prosjekt med 

stor fagleg og omdømmemessig betydning. 
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 Helse Vest RHF bør vurdere om ein i si tilnærming til store byggeprosjekt i større grad 
bør ta inn konkrete krav til gevinstrealisering og OU-prosesser som ein del av 
investeringsvedtaka. 

 

Når det gjeld dei tre første kulepunkta er desse innarbeidd i framlegget til revidert 
prosedyren knytt til fullmakter i byggeprosjekter, jf. pkt. 8.1 i forslaget. I same punkt blir fleire 
av internrevisjonen sine tilrådingar innarbeidd. Det gjeld dokumentasjon av kva fullmakter 
som er gitt og likeeins krav til vedlikehald av prosedyrane knytt til å vurdere og handtere 
økonomisk usikkerheit. Det er også tatt inn krav om bruk av usikkerheitsanalysar, eventuelt 
dokumentasjon for kvifor det ikkje blir sett som naudsynt. 
 
Det er her også lagt inn eigne punkt om rapportering både til styret i helseføretaka (pkt. 8.2) 
og Helse Vest RHF (pkt. 8.3). 
 

Når det gjeld systematisk erfaringsoverføring leia Helse Vest RHF eit oppdrag frå HOD om å 

utvikle ein rettleiar for evaluering av sjukehusbyggprosjekter i 2018. Formålet var å bidra til 

systematisk evaluering av sjukehusbyggprosjekter, læring og kunnskapsdeling. Det ligg føre 

både ein rapport og ein eigen rettleiar frå dette arbeidet (Veileder: Evaluering av 

sykehusbyggprosjekter). Sykehusbygg HF fekk ei sentral rolle med å lagre evalueringsresultat, 

samt å bidra til læring og forbetring. 

 

Prosedyren har hatt eit punkt om evaluering (pkt. 5.3). Dette er foreslått styrka med at det no 

blir krav om evaluering og bruk av rettleiaren, samt at læring og erfaringsdeling blir løfta 

fram.  

 

Når det elles gjeld tilrådingar frå internrevisjonen om å vurdere om investeringsvedtaka skal 
innehalde både kostnadsramme og styringsramme så er det i prosedyren understreka at 
helseføretak må ha ambisjonar om å realisere større prosjekt til ein lågare kostnad enn den 
vedtekne kostnadsramma. Det blir uttrykt ved at det blir sett eit styringsmål som er lågare 
enn kostnadsramma. Det er naturleg at dette styringsmålet blir drøfta med helseføretaka 
knytt til behandling av forprosjektet og eventuelt nedfelt i investeringsvedtaket. 
 
Spørsmålet om å vurdere og nedfelle ein handlingsplan for eit scenario med vesentlege 
kostnadsoverskridingar i prosjekt med stor fagleg og omdømmemessig betydning er noko 
som Helse Vest RHF må ta stilling til uavhengig av prosedyren. Prosedyren er likevel viktig 
fordi krava som blir stilt her både til planlegging og styring kan bidra til at eit helseføretak 
ikkje kjem i ein slik situasjon.  
 
Internrevisjonen spør også om Helse Vest RHF i større grad bør ta inn konkrete krav til 
gevinstrealisering og OU-prosessar som del av investeringsvedtaka.  
 
I Helse Vest RHF si vurdering av eit investeringsprosjekt er det viktig å vurdere gevinstar og 
kostnadar. Har føretaka klare krav til gevinstar og ein plan for korleis dei skal henta ut 
gevinstane? I samband med dette er det naudsynt for helseføretaket å utvikle eigen 
organisasjon for å realisere dei måla som er sett for drifta knytt til byggeprosjektet og dei 
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gevinstane som drifta i nye lokale skal gi. Krav om ein slik OU-prosess kan bli gjort tydelegare 
i investeringsvedtaka. 

KONKLUSJON  
 

Prosedyren for avgjerd og gjennomføring av investeringsprosjekt er viktig for å sikre god 
ansvarsdeling mellom Helse Vest og helseføretaka. Den er også viktig for å bidra til god 
forankring og eit godt underlag for gjennomføring av eit investeringsprosjekt. 
Prosedyren blir her foreslått revidert med bakgrunn i: 
 

 endringar i «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter»,  
 klargjering av fullmakter internt i helseføretaka i samband med gjennomføring av eit 

investeringsprosjekt og 
 internrevisjonen sin gjennomgang av økonomistyring i byggeprosjekt. 

 
Det blir tilrådd at Helse Vest sin «Prosedyre for beslutning og gjennomføring av 
investeringsprosjekt» blir revidert og endra i tråd med forslaga i saka. 
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