
 

Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-34/012        Bodø, 19.4.2017 
 

Styresak 50-2017/6 Brev (med vedlegg) av 7. april 2017 fra 

ordfører Ivan Haugland, Leirfjord 

kommune ad. Særskilt begrunnelse for 

lokalisering av Helgelandssykehuset 

2025 til Leirfjord eller Hemnes 

kommune 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Særskilt begrunnelse for lokalisering av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller 

Hemnes kommune 

 

Viser til Helse Nord sitt styrevedtak i sak 61/2016 og administrerende direktørs vurdering hvor 

Leirfjord og Hemnes fraviker statlige retningslinjer, og må begrunnes særskilt, samt 

Helgelandssykehuset styrevedtak i sak 104-2016 med samme begrunnelse  

Leirfjord kommune ar kjent med de nye retningslinjene for lokalisering av statlige 

arbeidsplasser og tjenesteproduksjon datert 28.11.2014. 

I retningslinjenes punkt 5.2.2.  Særskilt om formålet med lokaliseringspolitikken, skal det 

legges vekt på lokalisering til regionale sentra der virksomheten har størst potensial til å bidra 

til det lokale tilbudet av arbeidsplasser, men i samme punkt er det utdypet at hvis statlig 

virksomhet foreslås lagt til Oslo skal dette særskilt begrunnes. 

 

På bakgrunn av dette sendte Leirfjord kommune brev til kommunal og 

moderniseringsdepartementet V/ kommunalminister Jan Tore Sanner, hvor vi ber om en 

redegjørelse på formålet med punktet om lokaliseringspolitikken, og om etablering av statlige 

arbeidsplasser utenfor regionale sentra er utelukket. 

I vedlagte svarbrev datert 10.03.2017 fra kommunal og moderniseringsminister Jan Tore 

Sanner er det stadfestet at retningslinjene ikke gjelder for stiftelser, statsforetak, 

særlovsselskap eller andre selskap som staten eier, slik som helseforetakene. I tillegg er 

det beskrevet at ved oppretting av nye statlige arbeidsplasser vil steder utenfor regionale sentra 

også kunne vurderes uten særskilt begrunnelse. 

I alle dokumenter produsert av sykehusbygg og vedtak fattet i styrende organer er etablering 

av felles sykehus på Helgeland utenfor by og regionsenter vektlagt slik at det er bør krav og 

krever derfor særskilt begrunnelse.  

 

På bakgrunn av åpenbare feil i begrunnelse og saksfremlegg til styrene i Helse Nord og 

Helgelandssykehuset, ber Leirfjord kommune styreleder og administrerende direktør i Helse 

Nord, samt styreleder og administrerende direktør i Helgelandssykehuset redegjøre for sine 

vurderinger knyttet til dette. 
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I tillegg forventer Leirfjord kommune at styrene blir orientert om dette forholdet og at 

fremtidige rapporter og dokumenter ikke inneholder uriktige opplysninger som utelukker 

Leirfjord og Hemnes fra å bli vurdert på lik linje med de andre lokaliseringsalternativene. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Leirfjord kommune 

 

 

Ivan Haugland 

ordfører 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Leirfjord kommune til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

Kopi: 

Styremedlemmene i Helse nord og Helgelandssykehuset 
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Lokalisering av statlige arbeidsplasser - Helgelandssykehuset 2025 

 

I forbindelse med prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 idefase – kriterier for valg av 

lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, tolkes statlige retningslinjer i 

saksfremlegg og innstilling slik at ett fremtidig akuttsykehus på Helgeland ikke kan lokaliseres 

utenfor et av fire regionsenter. Rana, Vefsn, Alstahaug, Brønnøysund. 

Brønnøysund var nevnt i denne sammenheng som lokasjon som distrikts medisinsk senter. 

 

I styresak 61/ 2016 Helgelandssykehuset ble det på bakgrunn av høringsuttalelse fra 

kommunene fremmet forslag og vedtatt at Hemnes og Leirfjord kommune skulle tas med som 

lokaliseringsalternativ i den videre utredning. Saken er videre behandlet i styret i Helse Nord 

sak 104- 2016, hvor følgende vedtak ble fattet 

 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om hvilke kriterier 

som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. vedlegg 1 (styresak 
61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland). 
 

2. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og 
Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal utredes videre 
som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et distrikts medisinsk senter i 
Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem snarest mulig. 
 

3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, begrunnes 
særskilt. 

 

I følge administrerende direktør vurdering er det kun de fire regionsentrene som skal utredes 

videre, men at utredning av sykehus enten i Leirfjord eller Hemnes vil styrke grunnlaget for 

endelig beslutning. Samtidig poengterer han at disse alternativene fraviker statlige 

retningslinjer, og må begrunnes særskilt. Altså kan det tolkes slik at Leirfjord og Hemnes ikke 

er reelle lokaliseringsalternativ slik vedtaket skulle tilsi. 
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I de nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser som ble vedtatt 28.11.2014 

er det under punkt 5 krav til vurdering ved lokalisering av statlige arbeidsplasser flere vilkår 

og krav som er listet opp og som skal tas med i vurderingen.  

 

Leirfjord kommunes beliggenhet med hensyn til krav til nærhet til tjenesten for brukere på 

Helgeland er veldig god, samtidig mener vi at lokalisering til Leirfjord vil ivareta tilgang på 

eksisterende arbeidskraft og ny rekruttering. I forbindelse med langsiktig arbeid med ny 

infrastruktur på Helgeland gjennom å bygge Korgfjell og Toven tunellen ble det av regionale 

myndigheter fremholdt at Hemnes og Leirfjord ville styrke sin posisjon i en bo og 

arbeidsmarkeds region. 

Vi var derfor overrasket når lokalisering til by og regionsenter vektlegges så høyt at Hemnes 

og Leirfjord kommunene ikke kom i betraktning til å være med i videre utredningsprosess som 

angår lokalisering av nytt akuttsykehus på Helgeland   

 

Ønsker derfor en redegjørelse fra dere om at avsnitt 5.2.2 Særskilt om formålet med 

lokaliseringspolitikken er ment vektet så høyt at lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor 

regionale sentra er utelukket? eller som i dette tilfelle krever særskilt begrunnelse for å kunne 

bli med i videre vurdering. 

 

 

Med hilsen 

Leirfjord kommune 

 

 

 

Ivan Haugland 

ordfører 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 

Kontoradresse: Akersg. 59  Telefon: 22 24 68 00  Telefaks: 22 24 27 40 

Org. nr.: 972 417 858 

 

Leirfjord kommune 

Ordfører Ivan Haugland 

Kommunehuset 

8890 LEIRFJORD 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

17/496-1 17/1083-2 10.03.2017 

 

Lokalisering av statlige arbeidsplasser - Helgelandssykehuset 2025  

 

Jeg viser til ditt brev, datert 22. februar 2017.  

 

Det er bred politisk enighet om at statlige arbeidsplasser bør være spredt geografisk. 

Regjeringen legger til rette for vekst og utvikling i hele landet, og vil sikre en mer balansert 

lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det finnes god tilgang på kompetanse mange steder i 

Norge.  Statlige virksomheter må benytte denne kompetansen bedre, og bidra til å bygge 

sterke kompetansemiljøer i hele landet.     

 

Retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon er et 

viktig virkemiddel i dette arbeidet. Det er imidlertid slik at retningslinjene ikke gjelder for 

statlige stiftelser, statsforetak, særlovsselskap, statsforetak eller andre foretak som staten eier, 

slik som helseforetakene.  

 

I den nylig framlagte plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser er det gjort rede for hvilke 

hensyn som må ivaretas når det skal gjøres vurderinger av ulike lokaliseringsalternativer, i 

forhold til infrastruktur, kompetanse, rekrutteringsmuligheter og å sikre gode tjenester. Dette 

innebærer at i de sakene hvor retningslinjene gjelder, vil også steder utenfor regionale sentra 

kunne vurderes.  

 

Med hilsen  
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 Jan Tore Sanner 
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