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Projektafdelingens kommentarer til den uvildige risikovurdering for 2. kvartal 2019 for Sygehus
Sønderjylland Aabenraa
I forbindelse med rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet skal der vedlægges en af projektet uvildig
kvalificering af projektets risikovurdering. Den regionale projektorganisation for byggeri (POB) har i notat af 30. april
2019 foretaget en vurdering af projektets økonomi, tid og kvalitet sammenholdt med projektets risici.
Nedenfor følger projektafdelingens kommentarer til de anførte vurderinger og anbefalinger.
Risikostyring
Ingen bemærkninger vedr. vurdering. Der vil fortsat blive afholdt risikomøde 2-3 gange i kvartalet. Efter behov vil
hovedentreprenøren deltage. Projektafdelingen har fokus på forholdet mellem risici og økonomi med hensyn til
forbrug af reserverne. Inddragelse af styregruppen vil fortsætte som hidtil.
Økonomi
Ingen bemærkninger til vurderingen og anbefalingen. Projektafdelingen arbejder proaktivt i forhold til identificering
af økonomiske risici, og tidlig aktion herpå, således den økonomiske konsekvens minimeres mest muligt. Ved
styregruppens beslutning om at indløse optionstilbuddet vil der fremadrettet være fokus på eventuelle tilretninger i
forhold til det oprindelige udbud. Projektafdelingen er derfor særligt opmærksom på risikoen for negativt udfald af
Fase 1 tvisterne, idet risikopuljen er tænkt ind som stødpude, og iværksættelse af større projektændringer afventer
derfor afklaring af tvisterne.. Med baggrund heri er der særligt fokus på udviklingen i reserverne i den kommende
periode.
Tid
Ingen bemærkninger ift. vurderingen.
Kvalitet
Ingen bemærkninger.
Samlet vurdering
Ingen bemærkninger til vurderingen. Som nævnt bliver udfaldet af voldgiftssagen fra Fase 1 afgørende for
hvorledes økonomien fremadrettet vurderes. Projektafdelingen arbejder løbende på at vurdere forholdet mellem
tvisterne og kvaliteten af det foreliggende projektmateriale på den ene side, og disponible reserver/change request
fradrag på den anden side, med henblik på at opnå så præcise vurderinger som muligt, således hensigtsmæssige
og relevante tiltag kan iværksættes i tide.
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