
 

Styresak 70/2017: Helgelandssykehuset 2025 – Høringsprosess planprogram  
 
Møtedato: 22.06.2017 
Møtested: Brønnøysund, Rådhuset 
 
 
Formål: 
Styresaken presenterer oppdatert informasjon om høringsprosessen for planprogram for 
idéfasen i prosjektet Helgelandssykehuset 2025 etter styrevedtaket i sak 57/2017 i styremøtet 
23.05.2017 
 
Bakgrunn: 
I styresak 57/2017 – Planprogram for idéfasen, i styremøte 23.05.2017, gjorde styret følgende 
vedtak: 
1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar å sende det framlagte planprogram ut på høring, 

med tilhørende vedleggsrapport og høringsbrev. 
2. Styret ber om at Hemnes og Leirfjord inkluderes i planprogrammet for alternativ stort 

sykehus, dvs. alternativ 4 og 9 
3. Styret forutsetter at arbeidsgruppenes rapport fra arbeidsgruppemøte 12.05.17, legges ved 

høringsrapporten. 
 
Planprogrammet med vedlegg ble sendt til høringsinstansene 24.05.17 med høringsfrist 
01.09.2017, jfr høringsbrev (vedlegg 1). Fristen er senere forlenget til 01.11.2017 etter innspill 
fra Vefsn kommune og Nordland fylkeskommune. Etter at høringsdokumentene var sendt ut 
ble Helgelandssykehuset gjort oppmerksom på at feil i Rapport utredningsalternativer 
(Grovsilingsrapporten) som var styrebehandlet 23.05 og sendt på høring 24.05, ved at tabell 3-1 
Overordnete føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt, s. 10 -11 i ikke var de kriteriene 
som ble fastsatt av styret 31.08.2016, men høringsversjonen av kriteriene. Etter innspill i 
høringsperioden ble det i sak 61/2016 i styremøtet 31.08. 2016 gjort vesentlige endringer i 
kriteriegrunnlaget. Blant annet ble kriterietabellen forenklet og innspill fra Rana Kommune til 
nye kriterier «Tilstrekkelig pasientgrunnlag» og «Nærhet til Universitet/høgskoler» ble lagt til 
som kriterier som må utredes/hensyn tas, og status til kriteriet «Rekruttering/arbeidsplasser» 
ble endret fra «bør» til «må». 

Da denne feilen i høringsdokumentene ble oppdaget, ble det sendt ut et nytt høringsbrev 
30.05.2017 (vedlegg 2) med nye versjoner av planprogram og grovsilingsrapport, begge datert 
30.05. Det er ikke gjort innholdsmessige endringer i planprogrammet, bare i 
grovsilingsrapporten. 

Den 13.06 ble det sendt brev til Helse Nord fra Rana kommune med kopi til 
Helgelandssykehuset: Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 – uforsvarlig saksgrunnlag og prosess, 
(vedlegg 3). Kommunen påpeker at feil tabell har inngått i styredokumenter i sak 57/2017 og i 
høringsdokumenter utsendt 24.05. Kommunen anfører at saken om planprogram burde 
behandles på nytt av HF-styret. Helse Nord har behandlet saken og overlatt videre 
saksbehandling til Helgelandssykehuset, (vedlegg 4) 
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Konst. administrerende direktørs vurdering: 

Siden styremøtet 31.08.2016 har de vedtatte kriteriene ligget som en forutsetning for det 
videre arbeidet. I saksfremlegg i sak 57/2017 har tidligere administrerende direktør lagt stor 
vekt på rekruttering som kriterie for å underbygg sin konkusjon og forslag til vedtak. Dette er i 
tråd med at rekruttering er et «må-kriterie». Kriteriene «Tilstrekkelig pasientgrunnlag» og 
Nærhet til Universitet/høgskoler» er på lik linje med de øvrige kriteriene som må 
utredes/hensyn tas, ikke nevnt spesielt i saksfremlegget, men det er en forutsetning at disse 
kriteriene skal vurderes ytterligere i arbeid med Konsekvensutredningene KU 1 og KU2. Det 
ansees ikke at utelatelse av disse kriteriene i saksgrunnlaget til styremøtet 23.05 har hatt 
avgjørende betydning for styrets vedtak i sak 57/2017, men saken settes med dette opp til 
fornyet behandling i styret med nytt utkast til planprogram og grovsilingsrapport, begge datert 
30.05 som saksgrunnlag. 

 
Vedtaksforslag: 
1. Styret tar saken til orientering 
2. Styret opprettholder sitt vedtak i sak 57/2017 
3. Styret beklager at saksdokument til sak 57/2017 og høringsdokumenter utsendt 24.05 ikke 

inneholdt vedtatt versjon av kriteriesett for Overordnete føringer og retningslinjer til 
lokalisering og tomt 

4. Styret er tilfreds med at korrekt versjon av Utkast til planprogram vedlagt Rapport om 
utredningsalternativer er sendt til høringsinstansene og at høringsfristen er forlenget til 
01.11.2017.   

 
 
 
Fred A. Mürer 
Konst. Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandler: Konst. administrerende direktør Fred A. Mürer  
 
Vedlegg: 
1. Høringsbrev 24.05.2017 
2. Høringsbrev 30.05.20217 
3. Brev fra Rana kommune til Helse Nord RHF 13.06.2017 
4. Brev fra Helse Nord til Rana Kommune 15.06.2017 
5. Helgelandssykehuset 2025 - Planprogram for idefasen 30.05.2017 
6. Helgelandssykehuset 2025 - Rapport anbefaling av utredningsalternativer 30.05.2017 
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