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Anke av habilitetsvurdering i brev av 3 desember 2019 fra Helse - Nord 

 

Viser til deres vurdering av habilitetsreglene i Forvaltningsloven § 6. 2 ledd  angående styresak 115-

2019 Helgelandssykehuset 2025,  i min klage senest av 3. desember 2019. 

 

 

Deres svar i e post av 3 desember 2019: 

 

 Lokalisering av nytt sykehus eller valg av struktur er ikke et forvaltningsvedtak. 

 

 Det hevdes i e post fra deres side at forvaltningslovens kap IV-VI ikke kommer til anvendelse 

da anbefaling om struktur og lokalisering ikke er truffet under utøvelse av offentlig       

myndigheter eller forpliktelser. 

 

 

 Lokaliseringsvedtaket i Helgeland er gjort med grunnlag i helseforetakets private autonomi. 

Valg av sted for nytt sykehus bestemmes derfor ikke av rettsregler, men av beslutningstagernes 

skjønn. 

 

 

Motsvar med rettsregler og vedtekter 

 

Dere skriver i pkt 1 at valg av lokalisering av nytt sykehus  og valg av struktur ikke er et 

forvaltningsvedtak. 

 

I  pkt 3 skriver dere at dette er et lokaliseringsvedtak basert på beslutningstagerens skjønn. 

 

 

Viser til Helse- og Omsorgsdepartementets retningslinjer for styrearbeid i regionale helseforetak 

utgitt av regjeringen. 

 

1. Samfunnsoppdrag og ansvar 

De regionale helseforetakene skal kommunisere med alle aktører som berøres av virksomheten, og 

innrette virksomheten slik at den gir et positivt bidrag til samfunnet 

 

Etikk - etiske retningslinjer 

 

De regionale helseforetakene forvalter sentrale velferdsgoder for befolkningen. Det er derfor viktig at 

både ansatte  og styremedlemmer har nødvendig tillit i offentligheten. 

 

2.3 Riksrevisjonens kontroll 

 Riksrevisjonen kan foreta undersøkelser i regionale helseforetak. 



 

3.1 Styret som kollegium 

Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter. Styrelederen har ikke 

instruksjonsmyndighet over styremedlemmene. Det enkelte styremedlem skal ikke representere 

bestemte interesser eller grupper 

 

Styremedlemmer kan utsettes for sterke forventninger om å engasjere seg i enkeltsaker og 

enkelthensyn. Det kan være en krevende balansegang for styremedlemmet og også en utfordrende 

tilnærming. 

Forutsetningene for at styret skal kunne opptre som et kollegium er at styremedlemmene har god 

forståelse av styrets rolle og formålet og rammene for virksomheten. 

 

3.2 Styrets sammensetning: kompetanse, mangfold, kapasitet 

Det regionale helseforetaket forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av 

fellesskapet. 

 

Eieroppnevnte styremedlemmer 

Eieroppnevnte styremedlemmer i de regionale helseforetakene, herunder styreleder og nestleder velges 

av foretaksmøte. 

 

Styremedlemmer i de regionale helseforetakene må ha tilknytning til regionen. Det enkelte 

styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner 

eller andre interessegrupper. 

 

Ansatte styremedlemmer 

Styremedlem valgt av og blant de ansatte har samme ansvar og rettigheter som eieroppnevnte 

styremedlemmer. 

 

4.  Praktisk styrearbeid 

Hvert styremedlem har ansvar for at styrets arbeid og beslutninger er til fordel for foretakets beste. 

 

 Styredokumentene - styrets beslutningsgrunnlag 

  

Herunder fagrapporter og økonomirapporter. 

 

 

4.5 Forhold til annen lovgivning 

 

Underlagt Forvaltningsloven med noen begrensninger 

 

4.5 Inhabilitet 

 

Styret som et kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av reglene om inhabilitet i 

forvaltningsloven. Styremedlemmene som antar at de kan være inhabile skal gjøre styret 

oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle styremedlemmet selv deltar i 

avgjørelsen. 

 

Retningslinjene er basert på gjeldende lovverk som regionale helseforetak er forpliktet til å forholde 

seg til. 

 

Virkningene av uriktige beslutninger er en nullitet og som får til følge at vedtaket er ugyldig. 

Det fremsettes  uriktige påstander i svar fra Helse Nord i brev av 3 desember 2019, der det hevdes at  

vedtaket i Helgelandssykehuset HF sak 115-2019  Helgelandssykehuset 2025  ikke er et 

forvaltningsvedtak. 

 



Helse Nord velger å kalle det et vedtak, men hevder samtidig det ikke er et vedtak. Helse Nord skriver 

i tillegg i svar til undertegnede at dette er et lokaliseringsvedtak som kun er gjort med helseforetakets 

private autonomi. Valg av lokalisering bestemmes derfor ikke av rettsregler men av 

beslutningstagerens skjønn. 

 

 

Med all  respekt for Helse Nord så er dette fullstendig uriktig, jfr, vedtekter og retningslinjer for 

styrearbeid samt forvaltningslov som her dokumenteres. Dette er rett og slett så oppsiktsvekkende at 

man kan nesten ikke tro hva man leser. Man kan nesten heller ikke tro at Helse Nord er så uryddig i en 

så viktig prosess som har så stor betydning for svært mange mennesker på Helgeland. 

 

 

Vedtaket i Helgelandssykehuset 115-2019 er fattet på svært alvorlig og helt feil grunnlag, og  med 

mange inhabile styremedlemmer i strid med loven. 

 

Dette  har gitt følgefeil og føringer for debatten  i fylkestinget og i media. Styremedlemmenes ansvar 

er som vedtektene tilsier først og fremst å være nøytral (habile) for å kunne fatte beslutninger til det 

beste for foretaket. Det er ikke fattet vedtak til det beste for foretaket, jfr. alle fagrapporter og 

økonomirapporter som det er betalt 60 millioner for. Det beste for foretaket er utredet av spesialister, 

og har en helt annen konklusjon enn styrevedtak115- 2019. 

 

Vedtaket om lokalisering er  fattet på et subjektivt grunnlag av inhabile styremedlemmer til gunst for 

sin egen hjemkommune i strid med retningslinjene som her er listet opp, og at man heller ikke skal 

representere et geografisk område eller en politisk gruppe, og heller ikke seg selv. 

 

Styret i Helse Nord har hele tiden vist om dette problemet. Styrets vedtak strider som sagt mot faglige 

råd og rapporter som styret selv har bestilt. Dette strider også mot etiske retningslinjer nevnt i anke 

her, og pkt 4 praktisk styrearbeid der man har ansvar for å fremme styrets interesser og ikke sine egne.  

 

En slik stor avgjørelse som Helse Nord skal foreta sammen med regjering er helt avhengig av en 

prosess som vekker nødvendig tillit i offentligheten,  jfr vedtekter. 

 

Som tidligere klage viser til så mangler vedtaket legitimitet, og dette  har ført fylkestinget fullstendig 

bak lyset der Mo i Rana har kommet mye dårligere ut enn alle fagrapporter anbefaler. Vedtaket om 

lokalisering i styresak 115 - 2019  påvirket ikke bare en person, men rettighetene og fremtiden til 80 

000 personer som er avhengige i at etiske retningslinjer følges, og at det fattes legitime vedtak i 

henhold til habilitetsreglene i Forvaltningsloven og til det beste for innbyggerne. 

 

 

Ber om at klage og anke samt svar fra dere  legges ved neste styremøte 18 desember som egen sak. 

Ber også om at retningslinjene for regionale helseforetak fra regjeringen legges som vedlegg 

 

 

Ber for øvrig at klage og anke tas til følge da vedtaket om lokalisering strider mot retningslinjene gitt 

av regjeringen og departementet for styrearbeid i helseforetak, samt 

forvaltningsloven § 6. 2 ledd 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Bergersen 

Rønningen 37 

8614 Mo i Rana 



Bjørn Bergersen 

Rønningen 37  

86 14 Mo i Rana                                                                                                              3 desember 2019 

 

 

Helse Nord RHF 

Eierdirektør Hilde Rolandsen 

 

 

Habilitetsinnsigelser ved styrevedtak Helgelandssykehuset vedrørende lokalisering av nytt 

sykehus 28/11 2019 

 

Tillater meg å klage inn hele prosessen ved valg av lokalisering til nytt sykehus på Helgeland. Dette er 

et varslet kupp fra styret i Helgelandssykehuset 

 

Vedtaket fattet av styret i Helgelandssykehuset må med juridisk termologi betraktes som en nullitet. 

Det vil si det må betraktes som et ugyldig vedtak, og har ingen legitimitet i befolkningen.  

 

Legitimitet er grunnlaget for den type makt som blir utøvd fra myndighetenes side med en folkelig 

anerkjennelse av de styrende som gis den nødvendige autoritet, altså som en legitim makt som gis av 

folket. 

 

Misbrukes makten har den dermed ingen legitimitet i folket. Ser vi nærmere på styret i 

Helgelandssykehuset vet vi at valg til styrets representanter er svært udemokratisk ut fra geografi og 

hvilke befolkningsgrunnlag man representerer. Rana som har nesten halvparten av befolkningen på 

Helgeland har kun to representanter i styret, mens det er stor overvekt av styrets representanter fra Sør 

Helgeland. 

 

Dette i seg selv behøver nødvendigvis ikke være tilstrekkelig grunnlag for manglende legitimitet, men 

selve beslutningen viser at habilitet har påvirket vedtaket, og at det derfor betraktes som manglede 

legitimitet i folket.  Dette vedtaket er et varslet kuppforsøk som vi har vært klar over i flere år. Et styre 

kan selvsagt ha et stort sprik i konkurrerende virkelighetsoppfatninger og problemforståelser, normer 

og verdier, ikke bare politisk, men også på tvers av forvaltningssektor. Et styres beslutning skal og må 

derfor være basert på et faglig beslutningsunderlag som man har tilegnet seg gjennom prosessen. Bare 

dette og ingen ting annet  kan gi selve vedtaket legitimitet. Vedtaket fra styrets representanter i 

Helgelandssykehuset ser helt bort fra faglige rapporter og utredninger som Helse Nord og styret selv 

har bestilt til kostnader opp mot 60 millioner kroner.  

 

Når vi så ser på representasjonen i styret ser vi at de som ser bort fra faglige rapporter og anbefalinger 

kommer fra Sør-Helgeland, og stemmer for sykehus nær egen inngangsdør, uten hensyn til faglige 

utredninger og økonomi. Helseforetak er underlagt §5  i Helseloven som viser at de er pålagt å følge 

Forvaltningsloven.  

 

Forvaltningslovens § 6 beskriver habilitetsregler i forvaltningen. Krav til habilitet betyr at har man en 

særlig tilknytning til sak eller påvirkes av beslutninger, har man både plikt og rett til å tre til side. Når 

vi her snakker om lokaliseringsspørsmål for et nytt felles sykehus på Helgeland, betyr det at nesten 

hele styret er inhabile og skulle aldri vært en del av en beslutningsprosess. Dette er et ansvar Helse 

Nord og Lars Vorland må svare for. Det er ikke tvil om at styret i Helgelandssykehuset ikke har den 

nødvendige habilitet til å kunne behandle lokalisering av sykehuset på vegne av hele Helgeland slik 

sammensetningen av styret er i dag. 

For to år siden  gikk Per Martin Knutsen av som leder for Helgelandssykehuset nettopp med bakgrunn 

i denne problemstillingen. Bakgrunn var uenighet i styret der egen postadresse og politikk var førende 

for beslutninger som ble fattet av styret. Leder for Helse Nord, Lars Vorland har derfor vært klar over 

denne problemstillingen hele tiden  uten å rydde opp og at dette ville bli avgjørende for 

stemmegivning i styret for Helgelandssykehuset. 



Har man en ( helse) kake til fordeling på Helgeland så stikker altså Sør Helgeland av med hele kaka og 

plasserer den i eget kjøleskap uten hensyn til andre enn seg selv. Dette er altså styrerepresentanter som 

har fått  godt betalt for en jobb de har gjort uten tanke på andre enn seg selv og sin egen bygd. Jobben 

de er satt til å gjøre på vegne av hele Helgeland blir misbrukt til fordel for egne interesser. og ikke til 

det beste for hele Helgeland.  

 

Ettersom flertallet fra Sør Helgeland  ser helt bort fra faktagrunnlaget med faglige rapporter og 

økonomi som har kostet Helse Nord opp mot 60 millioner er det alvorlige bekymringer som treffer de 

fleste på Nord Helgeland. Hele samfunnet er basert på legitimitet fra folket. Et vedtak kan derfor ikke 

besluttets ut fra subjektive oppfatninger der egen postadresse blir avgjørende, og der fakta og faglig 

underlagsmateriale som skal hjelpe styret til å treffe riktige beslutninger tilsidesettes. Da mangler 

vedtaket legitimitet og man står da kun tilbake med et habilitetsproblem. 

 

Mvh 

Bjørn Bergersen 

8614 Mo i Rana 

97123751 
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