
 

 

 

Møtedato: 8. februar 2023 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
2023/7-12  diverse  27.1.2023  

 

Styresak 7-2023/7 Brev av 13. desember 2022 fra flere 

Arbeiderparti kommuneparti på 

Helgeland ad. Et framtidsretta sykehus 

som kan nås av befolkningen i hele 

nedslagsfeltet og som kan rekruttere 

fagfolk fra hele Helgeland 

      
 
Se vedlagte kopi 
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Fra: Rune Krutå[Rune.Kruta@vefsn.kommune.no]
Sendt: 13.12.2022 08:25:41
Til: Postmottak-RHF 

Kopi: 
Tittel: Uttalelse fra flere kommunepartier Ap angående investeringer 

Hei,
 
Vedlagt finner dere en felles uttalelse fra 8 kommuneparti på Helgeland angående Helgelandssykehuset 
og pågående prosesser.
 
Vi ber om at denne distribueres styremedlemmene i foretakene.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
Rune Krutå
Leder Vefsn Arbeiderparti

www.vefsn.arbeiderpartiet.no
www.facebook.com/vefsnap
 

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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Et framtidsretta sykehus som kan nås av befolkningen i hele nedslagsfeltet og som kan rekruttere 
fagfolk fra hele Helgeland 

Arbeiderpartiet i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og 
Vevelstad er svært bekymret for utviklingen av Nye Helgelandssykehuset.  

Helse Nord RHF er i en meget vanskelig økonomisk situasjon og styrer mot et underskudd på 850 
millioner kroner. Det er store underskudd i alle helseforetakene. Alle større investeringsprosjekt er 
satt på vent og økonomien gjennomgås med argusøyne i hele Helse Nord RHF. Arbeiderpartiet i de 8 
kommunene ber om at Helse Nord RHF nøye vurdere alle investeringsprosjekt som ikke må 
gjennomføres i nærmeste framtid, også mindre investeringsprosjekter.  Dette er ikke tiden for kjøp 
og renovering av nye lokaler og investering i utstyr som ikke er absolutt nødvendig.  

I en så presset økonomisk situasjon er det viktig å stoppe opp og tenke nøye igjennom hva som er 
viktigst å ha søkelys på akkurat nå. Arbeiderpartiet i de 8 kommunene mener at struktur- og 
investeringsprosjekt må henge nøye sammen. Vi støtter Nordland fylkestings vedtak om at dagens 
organisering av pasienttilbud må fortsette inntil ny sykehusstruktur på Helgeland er på plass og at 
ingen av dagens pasienttilbud bør legges ned/flyttes før de bygningsmessige investeringene er 
fullført. 

Arbeiderpartiet i de 8 kommunene mener det er svært viktig at økonomien i Helse Nord RHF bringes i 
balanse for å sikre den framtidige økonomiske bæreevnen og handlingsrommet til Helse Nord RHF. 
Dagens økonomiske situasjon må likevel ikke medføre at det fattes vedtak som får negative 
konsekvenser for regionen vår for flere tiår framover. Dette handler om fremtidens 
spesialisthelsetilbudet for befolkningen på Helgeland.  

Hvis Helse Nord RHF har som mål å levere trygge, likeverdige og gode helsetjenester til befolkningen 
i hele regionen, er det viktig med moderne, framtidsretta sykehus som kan nås av befolkningen i 
hele nedslagsfeltet og som kan rekruttere fagfolk fra hele Helgeland.  

Når fremtidens spesialisthelsetilbud for befolkningen på Helgeland skal bygges, så må det være nye 
moderne bygg som har lang levetid og er tilpasset fremtidens kvalitetskrav. 

 

Alstahaug Arbeiderparti Brønnøy Arbeiderparti  Dønna Arbeiderparti 

Frank Karlsen   Magnar Solbakk  John Erik Johansen 

 

Leirfjord Arbeiderparti   Sømna Arbeiderparti  Vefsn Arbeiderparti 

Sten Rino Bonsaksen  Anette Einarsen  Rune Krutå 

 

Vega Arbeiderparti  Vevelstad Arbeiderparti 

Hilde Sprækenhus  Bjørg Iren Fønnebø 
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