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Mandat for referansegruppe kommuner                                                                                          

Planfaglige prosesser 

Versjon 0.0 08.03 2017 

 
 

Arbeidsoppgaver  
1) Bidra med kunnskap om lokale forhold i den enkelte kommune som har betydning for den 

planfaglige prosessen   
2) Bidra med innspill til de planfaglige prosessene 
3) Bidra med innspill til planfaglige utredninger og rapporter 
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Bakgrunn 
1) På bakgrunn av initiativ fra kommunene på midt og sør Helgeland, er det opprettet en 

referansegruppe for planfaglige prosesser, hvor alle kommuner som sokner til 
Helgelandssykehuset er invitert til å delta.   

2) Planfaglige utredninger inngår som en del av idefasen for Helgelandssykehuset 2025. Sentrale 
rammebetingelser for planleggingsarbeidet er som følger: 

• 76/2016: Om styresak 104 og 105 i Helse Nord 
• 75/2016: DMS i Brønnøysund, videre framdrift 
• 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland (pdf) 
• 62/2016: Helgelandssykehuset 2025. Alternativer som utredes videre (pdf) 
• 10/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025 (pdf)   
• 136/2015 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 - idefase, mandat (pdf) 
• Utviklingsplan for Helgelandsykehuset 2014 
• 104/2016 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg og lokalisering av 

tomt   
• 105/2016 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer 

 

Formål med referansegruppen 
Formålet med referansegruppen er å sikre alle kommuner på Helgeland deltagelse i planleggingen av 
Helgelandsykehuset 2025.  

Formålet er også å sikre at:  
a) alle kommuner får informasjon om prosessen og innholdet i de planfaglige utredninger og 
anbefalinger   

b) alle kommuner blir hørt, og kan komme med innspill til -og synspunkt på de planfaglige 
utredningene  

Målsetting for arbeidet  
Alle kommuner på Helgeland er informert, og bidrar med innspill og synspunkt til den planfaglige 
prosessen. 
 
Gevinst av referansegruppearbeidet 
Få økt kunnskap og forståelse av arbeidet med de planfaglige utredningene, og at kommunene får 
komme med innspill til denne prosessen.  

Roller og ansvar 
• Sykehusbygg er prosessleder, og utarbeider saksdokumenter, innkaller til møter og skriver 

referat fra møter  
• Referansegruppen svarer på oppgavene i mandatet 
• Hver kommune er representert med 2 representanter  

 
 

https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202016/20161003/20161003%20Styresak%2076%20Styresak%20HN%20104-2016og105-2016%20HSYK2025%20kriterier%20for%20valg%20av%20lok.%20og%20tomt-%20utredning%20av%20alt.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202016/20161003/20161003%20Styresak%2075%20DMS%20i%20Br%c3%b8nn%c3%b8ysund%20-%20videre%20fremdrift.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202016/20160831/20160831%20Styresak%2061%20Kriterier%20for%20valg%20av%20lokalisering%20og%20tomt.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202016/20160831/20160831%20Styresak%2062%20Helgelandssykehuset%202025%20Alternativer%20som%20utredes%20videre.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/styresak%2010-2016%20Idefasen%20Helgelandssykehuset%202025.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Styresak%20136-2015%20Helgelandssykehuset%202025%20-%20idefase%20mandat.pdf
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-september-2016
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-september-2016
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-september-2016
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