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Politiet melder på Twitter at 
flere rein ble truffet av et 
vogntog på E6 nord ved 
Skåtsmyra i Vefsn onsdag 
kveld. 

En flokk krysset veien da 
vogntoget kom. Sjåføren 
stoppet ikke, men kjørte 
videre. Reineier ble varslet. 

Seinere på kvelden ba 
politiet veifarende på E6 
mellom Fustvatn og Halsøy 
om å være oppmerksom. Det 
var mange reinsdyr på og 
langs veien.

påkjørt katt 
En svart og hvit katt ble 
funnet påkjørt og død i 
krysset Storgata/Vefsnvegen 
onsdag kveld. 

Politiet meldte da på 
Twitter at katten ville tas hånd 
om av patruljen etter hvert. 
Personer som kan være eier 
av katten oppfordres til å 
ringe 02800. 

Vil redeg jøre 
om ulven
Førstkommende tirsdag skal 
klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen (H) redegjøre i 
Stortinget om forvaltning av 
ulv.

Det opplyser Stortinget på 
Twitter. Helgesens (H) nei til 
felling av 32 ulver i ulvesonen 
før jul har møtt mye kritikk. 

Tirsdag sendte statsråden 
et brev til Stortingets 
presidentskap der han ber om 
å få komme og holde en 
redegjørelse. 

Det har han nå fått, nemlig 
tirsdag 17. januar klokken 10.
– Jeg ønsker å gi en grundig 
orientering om bakgrunnen 
for vår beslutning og tiltakene 
vi vil gjennomføre, som for 
eksempel merking av ulv, sa 
statsråden til NTB denne 
uken.
Torsdag startet for øvrig 
Statens naturoppsyn med å 
merke ulver i Hedmark, på 
oppdrag fra Klima- og 
miljødepartementet. 
Samtidig ble det søkt om 
fellingstillatelse for fire nye 
ulver på Løten i Hedmark. 

 (©NTB)

Vogntog kjørte 
på reinflokk

Alstahaug tingrett har frifunnet 
en drosjesjåfør i en mindre 
helgelandskommune for draps-
trusler. Tingretten mener det ikke 
er tilstrekkelig bevist at sjåføren 
truet to av sine passasjerer under 
en fuktig drosjetur sist vinter. 
Sjåføren var den eneste som var 
edru under turen, fastslår 
tingretten som legger til at 

sjåføren har avgitt en detaljert og 
god forklaring i retten om hele 
taxituren. Etter rettens syn 
foreligger det stor grad av 
sannsynlighet for at det har 
oppstått en krangel
i drosjen, men mener det hersker 
reell og betydelig tvil om hva som 
ble sagt i bilen under den nattlige 
turen sist vinter. 

Fuktig drosjetur

Frifunnet for drapstrusler 

Styreleder Frode 
Mellemvik avviser at 
han har en skjult 
agenda i sykehuspro-
sessen på Helgeland. 
Rune PedeRsen
rune@helg.no
416 20 634

Lørdag for ei knapp uke siden 
fikk Mellemvik så hatten passet 
av 12 helgelandsordførere. De 
var alle misfornøyd med pro-
sessen som tar sikte på å spikre 
framtidas sykehusstruktur på 
Helgeland. Kravet deres er økt 
kommunal medvirking og reell   
innflytelse. 

Bønnhørt 
– Jeg har ingen intensjon om at 
denne prosessen skal gå over 
hodet på kommunene. Vi skal 
tvert imot jobbe veldig nært 
kommunene. Pasientene våre 
bor rundt om i kommunene på 
Helgeland, og det er svært vik-
tig at de er tett på prosessen, 
sier Mellemvik som har vært 
styreleder i Helgelandssykehu-
set siden foretaket ble oppret-
tet. 

– Jeg skal være ærlig på at det 
har tatt litt tid å få prosjektet 
helt på plass, innrømmer Mel-
lemvik. 

Han sier at de seks kommu-
nene som er utpekt som poten-
sielle vertskommuner for et 
nytt felles sykehus alle skal 
være med i referansegruppen. 

– Arbeidsgruppene er det vik-
tigste nivået slik jeg ser det. I 
alle arbeidsgrupper er det re-
presentanter fra kommunene, 
sier styrelederen.

 Mellemvik sier han vurderer 
en god dialog som alfa og ome-
ga for å komme i havn med det 
omfattende prosjektet som skal 
pågå de to neste årene. 

kjent stil 
Da Helgelendingen intervjuet 
ordførerne, hevdet ordfører 
Jann-Arne Løvdahl at proses-
sen følger en kjent stil, nemlig 
at man først finner ut hva sva-
ret skal være og deretter kjører 
prosessen. 

– Det er sterke ord?
– Ja, og jeg håper ikke Løv-

dahl tenker på oss. Dene pro-
sessen er ikke i nærheten av det 
Løvdahl beskriver. Det viktig-

ste kjennetegnene for proses-
ser i Helgelandssykehusets regi 
er og skal være gjennomsiktig-
het og åpenhet, forsikrer han. 

Styrelederen sier han ikke er 
forutinntatt og mener det er 
viktig at ingen andre er det hel-
ler. 

– Ingen kan ha løsningen på 
hvordan framtidens sykehus-
struktur skal se ut på det nåvæ-
rende tidspunkt. Først etter at 
idefasen er unnagjort og vi har 
et faktagrunnlag å bygge på, 
kan vi ane konturene av framti-

da. Eventuell uenighet på dette 
tidspunktet vi i så fall være ba-
sert på fakta, noe jeg anser som 
svært viktig.   

konsensus 
Mellemvik legger ikke skjul på 
at han ønsker seg størst mulig 
grad av konsensus når proses-
sen er på oppløpet og man skal 
begynne å konkretisere og kon-
kludere. 

– Jeg håper at vi, når det nær-
mer seg en konklusjon, har ar-
beidet så godt at vi kan enes om 

ett forslag. På dette tidspunktet 
i prosessen kan jeg ikke love an-
net enn at jeg akter å bidra i pro-
sessen med alt jeg har. 

Mellemvik minner om at pro-
sessen skal pågå hele 2017 og 
hele 2018. 

– Målet er å landet prosjektet 
i desember 2018, men jeg tør 
ikke garantere at vi klarer det 
innen fristen. Man vet aldri helt 
med så store prosjekter, sier 
han. 

Mellemvik mener det er vik-
tig at Helgeland klarer å stå 

Sykehusprosessen på Helgeland 

– Har ingen skjult agenda 

ÅpenHet: Frode Mellemvik mener prosessen som kan resultere i at det bygges ett felles sykehus på 
Helgeland, må være preget av åpenhet og gjennomsiktighet.  Foto: jill-Mari ericHsen 
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BOrte VeKK: Olav Eldnes og Maja Talin Skjærvik måtte hente en 
annen stige for å komme seg over gjerdet.  FOtO: rune Pedersen 

Da de kom tilbake fra 
morrakaffen, var stigen 
borte. 
Rune PedeRsen
rune@helg.no
416 20 634

– Folk er frekkere enn f ..., sier 
Olav Eldnes i Bane Nor, selska-
pet som 1. januar overtok an-
svaret for den nasjonale jern-
baneinfrastrukturen etter 

Jernbaneverket. Eldnes og 
lærling Maja Talin Skjærvik 
driver med rydding langs jern-
banesporet og brukte en fire-
leddet stige for å komme seg 
over gjerdet i Skålveien. De 
tok kaffe rett før ni, og da de 
kom tilbake en halv time sene-
re var den nye stigen borte. 

– En eller annen, fortrinns-
vis med varebil, har rett og 
slett bare stoppet, kastet sti-

gen i bilen og deretter kjørt vi-
dere, sier en fortørnet Eldnes. 
Han legger til at det knapt er 
trafikk i Skålveien og frikjen-
ner glatt folk som ferds langs 
gata til fots eller på to hjul. 

– Jeg blir både oppgitt og ir-
ritert, sier Eldnes. 

For en tid tilbake var det fle-
re tyverier i det samme områ-
det, men på den andre siden 
av elva. 

Frekkere enn f ...

Vefsn kommune 
mener at prosjektet 
«Sykehus 2025» har 
blitt en intern pro-
sess.
jon steinaR linga
jsl@helg.no
92 29 31 34

– Vi vet egentlig ikke helt om 
Helse Nord er interessert i å 
bygge et nytt felles sykehus. 
Det er ikke forklart hvorfor 
kommunenes representanter i 
arbeidsgruppene er tatt bort, 
sier vefsnordfører Jann-Arne 
Løvdahl.

ingen tvil
Bakteppet her er at Vefsn for-
mannskap tirsdag enstemmig 
vedtok en uttalelse om proses-
sen omkring det å etablere et 
nytt felles sykehus på Helge-
land. Brevet levner ingen tvil 
om hvordan Helse Nords måte 
å håndtere saken på oppleves:

– Den åpenhet det opprinne-
lig var lagt opp til og lovet, er 
nå helt borte. Vefsn kommune 
understreker at prosessen 
med «Sykehus 2025» er avhen-
gig av tillit i befolkningen, skri-

ver Vefsn kommune i uttalel-
sen, som er sendt til direktø-
ren og styret i Helse Nord, til 
Helgelandssykehuset og til 
«Helgelandssykehuset 2025».

I brevet skriver kommunen 
at det faktum at styret i Helse 
Nord gjorde om et vedtak fat-
tet av styret i Helgelandssyke-
huset er et eksempel på en 
saksgang som bygger ned «en 
skjør tillit».

– Retningen i prosessen bør 
justeres omgående, heter det i 
uttalelsen.

Fjernet fra grupper
Kommunen påpeker at de tre 
vertskommunene for dagens 
sykehus ikke lenger er med i 
styringsgruppen i idefasen i 
prosessen. Vertskommunene 
er heller ikke med i arbeids-
gruppen som utarbeider et 
planprogram.

– Vefsn kommunen vil på 
det sterkeste anmode om at 
styringsgruppen for planpro-
sessen utvides med en kom-
munal representant fra hver 
vertskommune. Dette vil gi en 
direkte forankring i proses-
sens kjerneområde. Kommu-
nale planressurser bør dessu-
ten involveres i utredninger 

om tomtealternativ. En intern 
prosess med bruk av innleide 
konsulenter vil skape grobunn 
for spekulasjoner og mistillit 
til arbeidet, står det i uttalel-
sen.

– uinteressert
– Er Helse Nord interessert i det 
arbeidet som gjøres i kommu-
nen i forhold til tomtealterna-
tiv?

– Jeg synes ikke det. Vi har 
ikke engang fått vite hvor stor 
tomta bør være. Vi føler ikke at 
vi er involvert verken i forhold 
til tomter eller i resten av pro-
sessen. Jeg har pratet med fle-
re andre ordførere i dag tors-
dag. Alle er klokkeklare på at 
det er ett felles sykehus vi øn-
sker: Da må tomtealternative-
ne fram, sier Løvdahl.

"
Vi har ikke 
engang fått vite 
hvor stor tomta 

bør være. Ordførerne er 
klokkeklare på at det er 
ett felles sykehus vi øn-
sker på Helgeland.
jann-arne løVdaHl (aP)
Ordfører i Vefsn kommune

Forlanger ny kurs
tOmt: Vefsn kommune jobber med flere alternative tomter for et nytt felles sykehus på Helgeland, 
blant annet ei på Skjervengan. Ordfører Jann-Arne Løvdahl savner svar fra Helse Nord. Her står han ved 
rådhuset i Mosjøen.  FOtO: jOn steinar linga

Sykehusprosessen på Helgeland 

– Har ingen skjult agenda 

samlet om ett vedtaket når den 
tida kommer.

–Dersom vi ikke klarer det, vil 
andre trolig ta beslutningen for 
oss, og da mener jeg overordnet 
politisk nivå, nemlig departe-
mentet. 

Handlefrihet 
Styrelederen som har økono-

mi og regnskap som fag, ønsker 
ikke å svartmale framtida, men 
minner om at den økonomiske 
framtida ikke ser fullt så lys ut i 
dag som for bare få år siden. Ol-
jen kaster langt fra like mye av 

seg lenger, og Norges økono-
miske handlefrihet er ikke den 
samme som for noen år siden. 

– Det som kan skje er at vi rett 
og slett ikke får realisert det vi 
har vedtatt og satt oss fore. 

Det er alltid en rekke prosjek-
ter som presser på, og som tren-
ger finansiering. Med samstem-
mighet på Helgeland har vi 
større sjanse til å komme i posi-
sjon og få realisert det vi nå ar-
beider med på Helgeland, sier 
Frode Mellemvik. 


