
 

 

 

Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-79/012        Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 121-2017/1 Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra 

Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl 

til Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til 

planprogram for Helgelandssykehuset 2025 

 
 
Se vedlagt kopi. 
 
Vedlegg 1 til brevet av 25. september 2017 (høringsuttalelsen til planprogram for 
Helgelandssykehuset 2025, datert 1. september 2017) er lagt ut på Helse Nord RHFs 
nettsted – se her: Styremøte i Helse Nord RHF 25. oktober 2017 
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post@vefsn.kommune.no Postboks 560 Telefon: 75 10 10 00 
www.vefsn.kommune.no 8651 Mosjøen  

 
 

    

  Dato: 25.09.2017 

 Saksb: Karin Devold 

 Tlf: 75 10 18 15 

 Saknr: 16/2466 

Sykehusbygg v/ Christian Brødreskift Deres ref.:  

 

 

 

 

 

Oversendelse av høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset 
2025  
 

 

Vi viser til brev fra Helgelandssykehuset 24.5.2017 og fra Sykehusbygg 30.5.2017 

hvor berørte kommuner inviteres til å komme med høringsuttalelser til 

planprogrammet for Helgelandssykehuset 2025. Vedlagt følger Vefsn kommunes 

høringsuttalelse, samt saksprotokoll fra kommunestyrets behandling/vedtak. 

Prosessen for Helgelandssykehuset har de siste månedene vært preget av mye uro 

og turbulens. Møter har blitt utsatt, viktige dokumenter har blitt sendt ut med 

forskjellige versjoner, det har blitt avdekket store feil i datagrunnlag og det er stilt 

tvil om det helsefaglige miljøet faktisk blir hørt i prosessen. At saken skaper 

engasjement er ikke overraskende. Dette er den viktigste beslutningen for 

befolkningen på Helgeland på mange tiår. Dette gjør det ekstra viktig at prosessen 

bygges på åpenhet og tillit, dessverre har dette ikke sett ut til å være tilfelle fram til 

nå. 

Målet med prosessen er å sikre innbyggerne på Helgeland det beste mulige 

helsetilbudet de neste tiårene. Alle disse innbyggerne bor i en kommune og vi setter 

derfor pris på at kommunene inviteres inn i høringsprosessen for planprogrammet og 

at vårt ønske om utsatt høringsfrist ble hørt. Dette har gjort det mulig for kommunen 

å involvere bredt i vårt arbeid og sikre en god demokratisk behandling av 

høringsuttalelsen.  

Vefsn kommune har, sammen med Alstahaug, Leirfjord, jobbet grundig med utkastet 

til planprogram etter at det ble sendt på høring 24.5.2017. Kommunene bidrar med 

argumentasjon og gir de innspill vi mener er viktige for at de styrende organer får 

det beslutningsgrunnlaget de trenger, og håper de andre involverte parter gjør det 

samme. Vi har vurdert hele planprogrammet for idefasen (med vedlegg) og kommer 

med de tilbakemeldingene vi mener er viktig å ta inn i prosessen for å sikre 

befolkningen på Helgeland et best mulig helsetilbud i framtiden.  

I ny informasjon fra Helgelandssykehuset 24.08.2017 framgår det at det nå 
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vurderes en annen organisering og framdriftsplan for prosjektet. Den siste 
utviklingen i saken har skapt ny usikkerhet rundt den videre prosessen for 
Helgelandssykehuset 2025 og kan gi inntrykk av at styret skal ta stilling til 
organisering av prosjektet og prosessen før høringsperioden for planprogrammet er 
avsluttet. Dersom dette blir gjennomført frykter vi at høringen ikke blir reell og at 
våre innspill ikke får en reell behandling. Kommunestyret ber derfor i vedtaket av 
høringsuttalelsen om at styret i Helgelandssykehuset avstår fra å fatte vedtak om 
videre prosess til etter 1.11.2017, slik at man kan hensynta alle innkomne 
høringsuttalelser i saken. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
 

Jann-Arne Løvdahl 
ordfører 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert 

 

 

Kopi til: 
Helgelandssykehuset HF 
Alle styremedlemmer i Helgelandssykehuset 
Helse Nord RHF 
Alle styremedlemmer i Helse Nord 
Fylkestinget i Nordland 
Helse- og omsorgsministeren 
Regionalt brukerutvalg v/ Bjørn Helge Hansen 
Nordland fylkeskommune v/Dag Bastholm 
 

 

Vedlegg: 
Høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset 2025, datert 1. september 
2017 
Saksprotokoll – kommunestyrets vedtak 
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Postadresse: Besøksadresse: 

Boks 560 RådhusetTelefon: 75 10 18 15 

8651 Mosjøen MosjøenTelefaks:  

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 20.09.2017 
Sak: 79/17  

 
Resultat:  
 
Arkivsak: 16/2466 
Tittel: Saksprotokoll - Høringsuttalelse, planprogram for 

Helgelandssykehuset 2025  
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtak: 
 
Kommunestyret i Vefsn vedtar vedlagte felles høringsuttalelse til planprogram for 
helgelandssykehuset 2025 fra kommunene Alstahaug, Leirfjord og Vefsn, datert 
01.09.2017 
 
Kommunestyret ber om at styret i Helgelandssykehuset avstår fra å fatte vedtak om 
videre prosess til etter 1.11.2017, slik at man kan hensynta alle innkomne 
høringsuttalelser i saken. 
 
Høringsuttalelsen sendes til Sykehusbygg HF v/ Christian Brødreskift, som oppgitt 
mottaker i høringsbrevet. 
 
Kopi sendes til: 
Helgelandssykehuset HF 
Alle styremedlemmer i Helgelandssykehuset 
Helse Nord RHF 
Alle styremedlemmer i Helse Nord 
Fylkestinget i Nordland 
Helseministeren 
Regionalt brukerutvalg v/ Bjørn Helge Hansen 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Føringer for det videre arbeidet med Helgelandssykehuset 2025, må være entydige 
og forutsigbare. De må danne grunnlag for ett felles sykehus der pasienten og et 
samlet fagmiljø står i fokus. 
 
 
Behandling: 
Kommunestyret behandling 
 
Vedtak: Formannskapets innstilling vedtas enstemmig. 
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Postadresse: Besøksadresse: 

Boks 560 RådhusetTelefon: 75 10 18 15 

8651 Mosjøen MosjøenTelefaks:  
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