
 

 

 

Møtedato: 22. november 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-102/012       Bodø, 10.11.2017 

 

Styresak 133-2017/1 Brev fra Øresvik Lokalutvalg av 15. oktober 2017 

ad. Ny Opplysning som vedrører Rødøy kommune 

sitt ønske om endring av helseforetakstilknytning 

fra helseforetakstilknytning fra 

Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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                                                                                                Øresvik lokalutvalg 
                                                                                                v/leder 
                                                                                                Harry Pedersen 
                                                                                                8754 Øresvik                                                                                                         
                                                                                         
Helse nord RHF 
 

Styreleder Marianne Telle 

Adm.dir. Lars Vorland                                                             Øresvik 15.okt.2017 

 
Ny Opplysning som vedrører Rødøy kommune sitt ønske om endring av helseforetakstilknytning fra 

Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF. 

Øresvik lokalutvalg er kjent med at Rødøy kommune, gjennom brev til Helsedepartementet, den 

29.juni (vedlegg 1), har intensivert sitt engasjement ovenfor Helse nord RHF,  for å få flyttet hele-,  

eller deler av kommunen over fra Helgelandssykehuset HF,  til Nordlandssykehuset HF.  

I notat /saksfremstilling angående kommunens helse- og omsorgsstruktur argumentere Rødøy 

kommunes administrasjonen, med at Helse nord avventet kommunestyrets saksbehandling fra 

kommunestyremøte den 2.okt.(vedlegg 2).                                                                                                                                    

Øresvik lokalutvalg ser at en avgjørelse om ny foretakstilknytning, kan være nært forestående, og vil 

derfor komme med følgende vesentlige opplysning til Helse nord: 

I forbindelse med oppfølging av lokale innbyggerinitiativ og uttalelser i kommunereformprosessen, 

har Kommunal – og moderniseringsdepartementet den 12.okt.2017, gitt  Fylkesmannen i Nordland 

oppdrag, om å utrede grensejustering av Rødøy kommune (vedlegg 3).                                                    

En slik utredning / beslutning kan medføre, at Rødøy kommune sine geografiske grenser, innen 

2020, blir vesentlig flyttet, eller f.eks., at kommunen blir delt og tillagt nabokommunene  Meløy og 

Lurøy  

Om Helse nord RHF, i forkant av en Stortings behandling om grenseendringer / eventuelt  

kommunesammenslåing, velger å endre helseforetakstilknytning for Rødøy kommune,  vil det kunne 

medføre endring av premisser til Fylkesmannens utredning, som kan skape nye og utilsiktede 

utfordringer,  i prosessen fram mot tilrådning til -,  og  beslutning av Stortinget. 

Dette til informasjon for Helse nord RHF. 

 

Vedlegg 1. Rødøy kommune til  HOD den  29.juni.2017 

Vedlegg 2. Rødøy H&O-sjef del-notat  til k.sak. struktur H&O 

Vedlegg 3. KMD til FMNO.  Utredning av grensejustering - Nordland (Rødøy) 

 

Harry Pedersen  

Leder Øresvik lokalutvalg 
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         kopi :       Fylkesmannen I Nordland, Bodø 

                           Nordlandssykehuset HF, styreleder Hedda Gunnlaugsdottir og adm.dir.  Paul M.Strand 

                           Helgelandssykehuset HF, styreleder Frode Mellomvik og konst. adm.dir. Fred A. Murer 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Stein Ove 
Pettersen 
22 24 60 26 

Utredning av grensejustering - Nordland 

Vi viser til deres brev 9. juni 2017 om videre arbeid med grenseendringer. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet gir med dette en samlet tilbakemelding på de aktuelle 

grensejusteringene som fylkesmannen omtaler i sitt brev. 

 

Rødøy og Lurøy kommuner 

Fylkesmannen viser til flere innbyggerinitiativ om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy, 

og viser til at kommunene ikke er enig i forslaget. Fylkesmannen tilrår at saken utredes.  

 

Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene 

av en grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner som omfatter områdene omtalt i 

innbyggerinitiativene. Fylkesmannen kan i tillegg utrede større eller mindre grensejusteringer 

i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå av oversendelsen til 

departementet. 

 

Det må legges til rette for at Rødøy og Lurøy kommuner skal få uttale seg før saken 

oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente 

innbyggernes synspunkter på saken. 

 

Om arbeidet med utredningen 

Utredningen skal gi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi, 

kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet. 

Kommunene og andre offentlige etater forutsettes raskt å fremskaffe det relevante 

informasjonsgrunnlaget, på fylkesmannens anmodning, jf. inndelingsloven § 9.  

 

Fylkesmannen i Nordland 

Statens Hus, Moloveien 10 

8002 BODØ 

  

 

 

Deres ref Vår ref 

17/1212-72 

Dato 

12. oktober 2017 
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Side 2 
 

Dersom fylkesmannen anbefaler en grensejustering, skal et klart og entydig forslag til ny 

kommunegrense foreslås overfor departementet. Statens kartverk bør konsulteres om 

utformingen av forslaget til ny grense. 

 

Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Nordland dekker utgiftene til utredningen, 

jf. inndelingsloven § 11.  

 

Øvrige saker 

Brønnøy og Sømna kommuner 

Saken gjelder Trælnes krets i Brønnøy kommune. Departementet ber om mer informasjon 

om denne saken, herunder sakens omfang og kommunenes synspunkter, før videre prosess 

avgjøres. 

 

Tjeldsund og Harstad kommuner 

Saken gjelder Kongsvik krets i Tjeldsund kommune. Departementet har ikke tatt stilling til 

videre prosess i denne saken. Fylkesgrensen som i dag går mellom Harstad og Tjeldsund er 

vedtatt endret på grunn av sammenslåingen av Tjeldsund og Skånland. Fylkesmannen i 

Troms har fått hovedansvar for oppfølgingen av sammenslåingen, og det vil derfor være 

mest hensiktsmessig at Fylkesmannen i Troms også får hovedansvar for videre oppfølging i 

denne saken. 

 

Evenes og Skånland kommuner 

Saken gjelder to områder i Evenes kommune. Departementet ber fylkesmannen avklare om 

saken kan avsluttes ved at initiativet bortfaller, da begrunnelsen for initiativet var en mulig 

sammenslåing mellom Evenes og Narvik kommuner. 

 

Fylkesmannen viser også til initiativ fra innbyggere i Tysfjord og initiativ fra innbyggere i 

Bindal som er uaktuelle på bakgrunn av stortingsvedtakene 8. juni 2016. 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Stein Ove Pettersen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Harry Pedersen 

Lurøy kommune 

Rødøy kommune 
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