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Helgelandssykehuset 2025 – høringssvar ressursgruppa

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak i dag i tråd med rådmannens innstilling (jf. oversendte 
dokumenter 21.02.19):

1. Formannskapet i Rana støtter anbefalingene fra ressursgruppa. Det tilrås likevel at det blir utredet 
to alternativ i den påfølgende konsekvensutredningen i helseforetaket. Ressursgruppas løsning 
med ett stort akuttsykehus i Mo i Rana (alternativ 1) satt opp mot en todelt løsning med ett stort 
akuttsykehus i Mo i Rana og ett akuttsykehus i Sandnessjøen (alternativ 2).

2. Formannskapet i Rana vil på nytt understreke at kommunens tilbud om tilgang til tilstøtende 
kommunale sykehjembygninger og tomteareal på Selfors fortsatt står ved lag dersom 
helseforetaket konkluderer med gjenbruk av dagens bygningsmasse. Foretakets egen analyse av 
økonomisk bæreevne tilsier at dette kan bli et sannsynlig utfall.

Det ble i møtet lagt fram en tilleggssak (se vedlegg). Denne ble også enstemmig vedtatt.

Kopi       Helgelandssykehuset
               Helse Nord
               Nordland fylkeskommune
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Med hilsen

Jan Erik Furunes
Kommunaldirektør tekniske tjenester
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Helgelandssykehuset 2025 – høringssvar ressursgruppa (orienteringssak) 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 8/19 28.02.19 

 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering og oversendes Helgelandssykehuset som tillegg til høringsuttalelsen. 

 

 

1. Bakgrunn 

 

Bakgrunnen for saken er «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» som gir 

krav for kommunal beredskap rettet også mot sykehus. 

 

Ett av forskriftskravene som bør vektlegges tungt, er brannvesenets innsatstid til et sykehus. 

Innsatstid er definert som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. I 

korte trekk vil det si at en ikke kan legge et sykehus lenger unna en brannstasjon enn 10 minutter.  

 

 

2. Forskrift § 4-8 Innsatstid 

 

«Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem 

m.v, strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l, skal innsatstiden ikke overstige 10 

minutter. 

 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som 

kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

 

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 

mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 

overstige 30 minutter.» 

 

 

3. Veiledning til forskrift 

 

Innsatstid defineres i § 1-5 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på 

brann/skadested. 

  

Ved tre typer risikoobjekter er det satt krav om spesielt kort innsatstid (10 minutter): 

 

• Tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning. 

• Sykehus/sykehjem m.v (pleieinstitusjoner som krever assistert rømning). 
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• Strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l. 

 

Kravene til innsatstid er bestemmende for lokaliseringen av brannstasjoner. Ved planlegging av 

nye eller ombygging av gamle objekter som nevnt ovenfor, må kommunen ta hensyn til 

brannvesenets innsatstid. 

 

 

4. Brann og redning i Rana kommune 

 

1. Mo i Rana med et kasernert brannkorps, lokalisert i sentrum av byen, tilfredsstiller i dag 

kravene til innsatstid for et fremtidig Helgelandssykehus 2025. 

2. Mo i Rana har moderne høydemateriell (brannlift 32 meter) som vil være et viktig 

hjelpemiddel ved brannslukking i bygg over flere etasjer. Høydemateriell kan også benyttes 

som alternativ rømning. 

 

 

Mo i Rana, 27.02.19 

 

Jan Erik Furunes      

Kommunaldirektør tekniske tjenester   

 

 


