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SAK NR 62-2016
Godkjenne Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF.

Forslag til vedtak:
1. Styret tar Prosjektdirektivet i versjon 0.2 med de innspill som kom i saken til
foreløpig orientering
2. Administrerende direktør bes om å organisere arbeidet og allokere ressurser til
det videre arbeidet for å ferdigstille et endelig prosjektdirektiv.
3. Styret ber om at fremdriften i prosjektet rapporteres til styret.

Hamar, 17. august, 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder
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1.

Hva saken gjelder

Denne saken gjelder godkjenning av Prosjektdirektiv for anskaffelse av
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for
Sykehusinnkjøp HF.
I styremøte 30. juni fattet styret i sak 49-2016 - Etablering av prosjekt for anskaffelse av
konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy følgende vedtak:
1. Styret tar forslag om etablering av et prosjekt for anskaffelse av
konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonssystem for
Sykehusinnkjøp HF til orientering.
2. Styret ber om at et prosjektdirektiv legges frem for styret i neste ordinære styremøte
24. august 2016. Styret ber om at det presenteres en realistisk tidsplan og ressursbruk
samt hvordan midlertidig løsning kan etableres.
Forslag til Prosjetdirektiv er utarbeidet av Helse Vest RHF. Prosjektdirektivet ble
behandlet i prosjektgruppen for Etableringsprosjektet 18. august og forslag til endringer
som fremkom i møtet er tatt inn i det som presenteres styret.

2.

Hovedpunkter i prosjektdirektivet

Forslag til prosjektdirektiv omfatter etablering av midlertidig løsning samt anskaffelse
av nytt KGV/KAV system.
Prosjektdirektivet omhandler ikke implementering av nytt KAV/KGV system. Det
foreslås å organisere implementeringen av systemet i et eget prosjekt
(implementeringsprosjekt) med et eget prosjektdirektiv.
I prosjektdirektivet er følgende forhold omtalt:











Tiltak på kort sikt
Prosjektmål
Prosjektets avgrensninger og forutsetninger
Prosjektets leveranser, hovedoppgaver og milepæler
Kost/nytte – gevinstrealiseringsplan
Budsjett
Prosjektets interesser
Prosjektorganisering og ansvarsfordeling
Risikovurdering
Kommunikasjonsplan
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Det anbefales at styringsgruppen for prosjektet består av styret med tillegg av
representanter for de konserntillitsvalgte og vernetjenesten.
Det er lagt til grunn at arbeidet i prosjektet skal bygge på de utredninger, vurderinger og
beslutninger som er gjort i tidligere faser.
3.
Anbefaling
Prosjektdirektivet godkjennes i versjon 0.2 med de innspill som kom i saken.
Administrerende direktør bes om å organisere arbeidet og allokere ressurser til
prosjektarbeidet.
Styret ber om at fremdriften i prosjektet rapporteres til styret.
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