
 

Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012       Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 109-2016/5 Brev av 9. september 2016 fra Rana Kommune 

v/rådmann Robert Pettersen ad. Modellalternativ 

og lokaliseringskriterier for sykehusene på 

Helgeland - styrebehandling i HF 31.08.16 og i RHF 

22.09.16 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 93



              

Adresse: Telefon:  + 47 75 14 50 00         Internett: www.rana.kommune.no                       Org.nr: 872 418 032

Rådhusplassen 2 Telefax:  + 47 75 14 50 01         E-post:  postmottak@rana.kommune.no  Bankgiro: 4516.23.78264

Pb 173, 8601 Mo i Rana  

         

HELSE NORD RHF
Postboks 1445
8038 BODØ
 

  

Mo i Rana, 09.09.2016

Saksnr.-dok.nr. Arkivkode                         Avd/Saksb Deres ref.
2016/2144-5  H10                                          RÅD/ROPE

Modellalternativ og lokaliseringskriterier for sykehusene på Helgeland -  styrebehandling i 
HF 31.08.16 og i RHF 22.09.16

Rana kommune viser til den avholdte styrebehandlingen i Helgelandssykehuset  HF 31.08.16 
og den planlagte styrebehandlingen i Helse Nord RHF 22.09.16 med ovenstående tema.

Kommunen vil med bakgrunn i det avholdte styremøtet i det lokale helseforetaket 
gjøre sykehuseieren oppmerksom på vår tydelige holdning til vedtakene:

A. Vedtakene er i strid både med det mandatet sykehuseieren ga til helseforetaket og i 
strid med den nasjonale helse- og sykehusplanen.

B. Vedtakene er i strid med de statlige og fylkesregionale retningslinjene både 
mht. utredningsplikt og lokalisering av store arbeidsintensive virksomheter.

Rana kommune reagerer meget sterkt på at det lokale styret med knapt flertall neglisjerer 
det fundamentet utredningsprosjekt, høringsprosess og involvering har vært basert på i 
denne fasen.

Kommunen har forsøkt å opptre ryddig og kommet med konstruktive innspill i hele 
prosessen. Vi har også avgitt en rekke av våre ansatte til prosjekt-/arbeidsgrupper etter ønske 
fra helseforetaket.

A. Vedtaket er i strid både med det mandatet sykehuseieren ga til 
helseforetaket og i strid med den nasjonale helse- og sykehusplanen
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Styret i Helse Nord ga Helgelandssykehuset et mandat i sitt møte 16.12.2015 (sak 136/15) 
som klart og entydig ga beskjed om at det skulle utredes et alternativ 2b (stort akuttsykehus 
og ett eller to akuttsykehus). Begrunnelsen for dette var bl.a. tuftet på føringene i den 
nasjonale helse- og sykehusplanen.

Rana kommune hadde derfor tillit til at utredningsarbeidet nå i større grad ville forene 
ulike interesser i den samme prosessen og fange inn gode alternativ samt et bredere 
perspektiv. Et perspektiv vi hadde etterlyst i tidligere høringsprosesser.  Vi hadde også stor 
tillit til underlaget i den siste høringsprosessen mht. et solid og kvalitetssikret 
faktagrunnlag.

Kommunen mener derfor at det lokale styret både har neglisjert mandatet fra sykehuseieren 
og satt hele prosessen i en håpløs situasjon. Vedtakene framstår også som ubegrunnede. Ikke 
bare har de neglisjert sykehuseieren, men også den lokale ledelsen i helseforetaket og en 
rekke kommuner som allerede i 2015 etterlyste en bredere tilnærming. Vi forutsetter derfor at 
sykehuseier ber helseforetaket om å utrede alternativ 2b.

B.  Vedtakene er i strid med de statlige og fylkesregionale retningslinjene både 
mht. utredningsplikt og lokalisering av store arbeidsintensive virksomheter.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter og 
allerede innledningsvis understrekes utredningsplikten: "Sikre at flere alternative, 
prinsipielle løsninger blir vurdert og at vurderinger og valg erforankret i mål og rammer. 
Alternativene skal være reelle og skal kunne skilles klart fra hverandre. "

Og videre: "Opprettholdefrihet til å endre innhold og omfang så lenge som mulig, og til å 
gjøre alternative veivalg mens kostnadene for endringer er lave. "

Styrevedtakene er derfor i strid med veilederen, men også statlige retningslinjer som finnes i 
"Metodefor konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring av konseptvalg (KSJ)" samt 
praksis i andre helseforetak med tilsvarende prosesser.

Rana kommune mener at det lokale styret har vist en enestående inkonsekvens gjennom 
vedtakene. I vedtaket om alternativ innsnevres dette til to alternativ (O og 2a)- og i vedtaket 
om hvilke kommuner skal utredes videre utvides dette til 6 alternativ (Leirfjord og Hemnes). 
I samme omgang gjøres det unntak for de kriteriene som vedtas i samme møte om bynærhet i 
strid med alminnelig planskikk.

Vedtaket er ikke i tråd med fylkesplan for Nordland, statlige retningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging samt retningslinjer for lokalisering av statlige 
arbeidsplasser. Dette er også egnet til å skape ytterligere usikkerhet for å komme i mål med 
med prosessen. Vedtaket kan derfor kvalifisere til innsigelse fra fylkeskommune og/eller 
fylkesmann.
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Oppsummering

Rana kommune finner situasjonen uakseptabel. Vi ber derfor Helse Nord bringe prosjektet 
tilbake i tråd med den nasjonale helse- og sykehusplanen og de øvrige fylkesregionale og 
statlige retningslinjene. Ellers risikerer utredningsprosjektet å miste all legitimitet i den største 
kommunen på Helgeland.

Styreflertallet i det lokale helseforetaket har åpenbart opptrådt på vegne av egne/lokale 
interesser, og ikke på vegne av eiers/foretakets interesser. For å sikre at at alle parter skal ha 
den nødvendige tillit til prosessen, bør den videre styringen av prosjektet ledes av 
sykehuseier selv.

En refleksjon er at de statlige signalene på flersykehusløsninger burde vært fanget inn 
i utredningsarbeidet tidligere av sykehuseier. Vi avventer derfor Helse Nords avklaring 
og vil deretter vurdere vår posisjon og bidrag i prosjektet med dette som utgangspunkt.

Vennlig hilsen
Rana kommune

Robert Pettersen Jan Erik Furunes

Rådmann Teknisk sjef

Kopi til:
HELGELANDSSYKEHUSET HF Postboks 601 8607 MO I RANA

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.     
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