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Styresak 34-2020 Endring i Helgelandssykehuset HFs vedtekter 

ad. hovedkontor, informasjon 

 
 
Formål/bakgrunn 
Denne styresaken er en oppfølging av statsrådens beslutning i foretaksmøte 27. januar 
2020 om at fremtidens Helgelandssykehus skal defineres som ett sykehus basert på to 
lokasjoner for de somatiske tjenestene, der hovedsykehuset lokaliseres til Sandnessjøen 
og omegn.   
 
Statsrådens beslutning gjør det nødvendig å endre vedtektene for Helgelandssykehuset HF.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 18-2020 Nye Helgelandssykehuset - 
konseptfase, styringsdokument - utkast til informasjon og innspill i styremøte 26. februar 
2020. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge frem 
sak om endringer av vedtektene til Helgelandssykehuset HF i styremøte 25. mars 2020. 
 
I henhold til helseforetakslovens § 11, punkt 4 skal helseforetaket ha vedtekter som i det 
minste angi den kommune der helseforetaket har sitt hovedkontor. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Den endelige lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn vil bli nærmere 
avklart i konseptfasen, og skal besluttes av styret i Helse Nord RHF på grunnlag av styret 
i Helgelandssykehuset HFs anbefaling.   
 
Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune, mens omegn åpner muligheten for 
lokalisering i annen kommune. 
 
Kommunen der hovedkontoret skal ligge vil derfor først være avklart etter at 
beslutningen om lokalisering er tatt.  
 
Helseforetakets vedtekter vil først kunne endres etter at konseptfasen er gjennomført og 
endelig lokalisering i Sandnessjøen og omegn er besluttet.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om endring i Helgelandssykehuset HFs 

vedtekter § 3 til orientering. 
 
2. Styret støtter adm. direktørs vurdering om å utsette denne endringen og ber om å få 

lagt frem styresak om endring av helseforetakets vedtekter, når konseptfasen er 
gjennomført og endelig lokalisering av sykehuset i Sandnessjøen og omegn er 
besluttet. 

 
 
Bodø, den 13. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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