Mandat prosjektstyret SNR
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Formål med dokumentet
Formålet med mandat for Prosjetstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) er å klargjøre
ansvar og myndighet for prosjektstyret, herunder avgrensing mot ansvarsområdet til
administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF og styret for helseforetaket
Prosjektstyret skal ta utgangspunkt i beslutningene fra desember 2014, i Foretaksmøtet, og i styrene
for HMR HF og Helse Midt-Norge RHF, der Idefaserapporten ble vedtatt lagt til grunn for
Konseptfasen, og beslutning om tomtevalg for det nye akuttsjukehuset ble tatt.

Forankring og oppgaver
Mandatet omfatter planlegging og bygging av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, med akuttsjukehus
på Opdøl og et godt poliklinisk tilbud/ distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, fra Konseptfase til
fullført bygg og overlevering. Dersom prosjektet tillegges oppgaver utover dette vil mandatet bli
revidert.

Styresammensetning
Styret er sammensatt av:
Styreleder: Espen Remme
Nestleder: Ingard Nicolai Nilsen
Styremedlem: Dagne Hordvei
Styremedlem: Jan Eirik Thoresen
Styremedlem: Kjersti Bergjord, ansatterepresentant HMR HF

Ansvar
Styret for Helse Møre og Romsdal HF (HMR) har ansvar for utviklingen av spesialisthelsetjenesten
innenfor sitt geografiske ansvarsområde i samsvar med gitte nasjonale, regionale og lokale vedtak og
føringer, herunder styring av investeringstiltak.
Styret for Helse Møre og Romsdal HF gir prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal i
oppdrag å sikre at Sykehusbygg HF forestår planlegging og gjennomføring slik at sykehusprosjektet
blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Herunder skal prosjektstyret påse at
•
•
•

HMR får nødvendig bistand fra prosjektorganisasjonen for å utvikle program
byggprosjektering og bygging blir gjennomført i henhold til gitte forutsetninger og rammer
HMR HF får nødvendig bistand i forbindelse med teknisk og operativ idriftsettelse av
prosjektet SNR.

Forutsetninger
Prosjektstyret skal påse at arbeidet utføres i henhold til lover og forskrifter og innenfor de rammer
som er fastsatt av Helse Møre og Romsdal HF og føringer gitt av Helse Midt-Norge RHF og Helse- og
omsorgsdepartementet.
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Fullmakter
Prosjektstyret har fullmakt til å treffe beslutninger i følgende saker som vedrører planlegging,
prosjektering og bygging av prosjekt SNR innenfor de gitte rammer:
• valg av rådgivere og entreprenører
• godkjenne kontrakter i henhold til gjeldende fullmaktsmatrise
• gjennomføringsmodell
• disponering av prosjektreserve (P70)
Prosjektstyret skal legge følgende saker frem for Helse MR HF for behandling/godkjenning:
• endring av programforutsetninger
• mandat for og oppnevning av ansatte- og brukerrepresentasjon
• Konseptrapport og forprosjekt
• grunnlag for lånesøknad for byggeprosjektet
• budsjettramme og fremdriftsplan
• grunnlag for teknisk og operativ idriftssettelse

Adm. dir. Helse Møre og Romsdal HF, ved den han lar seg representere med i prosjektstyret, kan også
kreve andre saker forelagt styret for HMR HF.
Prosjektstyret kan delegere myndighet til daglig leder i prosjektorganisasjonen, jfr. vedlagte
fullmaktsmatrise. Dette innarbeides i en egen styringshåndbok.

Budsjettrammer
Det skal etableres egne budsjett for Konseptfasen og Forprosjekt.
Budsjettrammen for prosjektet SNR, skal fastsettes av Helse Møre og Romsdal etter anbefaling fra
prosjektstyret der forprosjekt skal legges til grunn for kostnadskalkylene. Prosjektstyret skal i
byggefasen disponere innenfor et budsjett som med 70% sannsynlighet (P70) vil være tilstrekkelig for
gjennomføring av definerte oppgaver ut fra forprosjektkalkylene. Prosjektstyret skal rapportere til
Helse MR HF med dette som styringsmål. Budsjettreserver innenfor styringsmålet skal gjøres synlige i
rapporten.
Helse Møre og Romsdal HF må i tillegg sikre finansiering av en margin som gir en total
budsjettramme som med 85 % sannsynlighet vil være tilstrekkelig for gjennomføring av prosjektene.
Denne marginen disponeres av Helse Møre og Romsdal.

Rapportering
Prosjektdirektøren skal avgi skriftlige månedsrapporter til Prosjektstyret.
Prosjektstyret skal avgi skriftlige tertialrapporter til Helse Møre og Romsdal HF, ved administrerende
direktør. I prosjektfasen skal det være kvartalsvis rapportering.
Tertialrapporten skal minimum angi følgende:
•

Status i arbeidet
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•
•
•
•
•
•

Ved eventuelle avvik i forhold til budsjett, fremdriftsplaner eller kvalitet skal avviket
og korrigerende tiltak beskrives.
Oppdatert sluttprognose for kostnader (basiskalkyle, P50, P70 og P85), inkludert
byggelånsrenter og styrets reserve justert til 2021 kroner.
Oppdatert sluttprognose for tid
Spesielle problemområder og tiltak
HMS
Hovedaktiviteter neste periode.
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