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Bakgrunn: 
Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok 14.06.2016 ny ambulanseplan for Helgeland med 
flg. ordlyd: 

1. «Styret vedtar framlagt ambulanseplan 

2. Styret ber om at det utarbeides en detaljert gjennomførings- og 

implementeringsplan 

3. Styret ber om at adm. dir. rapporterer på kvalitet og økonomi i henhold til ROS-

analysen 

4. Styret ber om at iverksettelse av planen skjer i nært samarbeid med berørte 

kommuner, tillitsvalgte og vernetjeneste 

5. Styret ber om at planen evalueres et år etter iverksettelsen» 

 
Før planen ble vedtatt var den sendt ut på høring, og Lurøy kommunestyre behandlet 
denne 07.10.2015 med følgende enstemmige vedtak: 
 

 «Lurøy kommune oversender høringssvar i henhold til vurderingene i denne saken. 

 Lurøy kommune vil påpeke viktigheten av at det blir opprettholdt en fullverdig 
ambulansebiltjeneste på nordre del av fastlandet i Lurøy. Kommunen kan ikke 
akseptere at stasjoneringsstedet for tjenesten flyttes ut av Lurøy. 

 Lurøy kommune bifaller at en av Helgelandssykehusets ambulansebåter plasseres i 
Lurøy, og ser det som formålstjenlig at denne stasjoneres sammen med en fullverdig 
ambulansebiltjeneste på fastlandet. 

 Lurøy kommune vil se det som hensiktsmessig om det plasseres ut en ekstra båt i 
nordre område, og vil være positiv til å inngå samtaler med sykehuset om 
samordningsløsninger innenfor transport. 

 Lurøy kommune påpeker viktigheten av at Helgelandssykehuset opprettholder 
utplassering av-, og inngåelse av avtaler om drift av syketransportbiler mv. slik at 
behovet for båretransport i øysamfunnene i kommunen kan dekkes på en forsvarlig 
måte.» 
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De viktigste endringene som ble foreslått og vedtatt, og som særlig berører Lurøy var flg.: 

 Flytting av ambulansebilstasjonene fra Konsvik/Tonnes og Nesna til felles 

stasjon i Utskarpen. 

 Flytting av ambulansebåt fra Rødøy til Tonnes. 

 
I forbindelse med flyttingen av ambulansebilen i Lurøy til Utskarpen har sykehuset 
planlagt å stasjonere en ubemannet Akuttbil med litt utstyr på Tonnes. Ved behov for 
utrykning er det planlagt at denne kan rykke ut til ulykke etc. kun med en 
sjåfør/ambulansearbeider fra den stasjonerte ambulansebåten som en «first responder». 
Dette er dog ikke mulig dersom båten er ute i tjeneste.  
 
Om båten ligger ved kai på Tonnes kan denne «hvite bilen» evt. bemannes med en ekstra 
person fra mannskapet på båten. Imidlertid er det i dag ikke avklart om det er mulig å få 
til en bemanningsavtale mellom Helgelandssykehuset HF og Redningsselskapet.  
Ambulansebåten vil i slike tilfeller bli ute av drift.  Praktisk nytte og øvrige konsekvenser 
av dette tiltaket er det liten oversikt over i dag.   
 
Implementering av ambulanseplanen – prosess 
I september 2016 ble det avholdt møte mellom sykehusets administrasjon og kommunens 
administrasjon vedrørende implementering av ny ambulanseplan. Sykehuset (overlege 
Haug) orienterte om at de ville sette ned en administrativ arbeidsgruppe for å planlegge 
implementeringen, der det var ønskelig at kommunene hver stilte med en administrativ 
representant i arbeidsgruppen. Senere ble det fra sykehuset bedt om at kommunene 
stilte med kommuneoverlege i gruppen. Dette anses som uhensiktsmessig og 
unødvendig ressursbruk. Med denne bakgrunn oppnevnte rådmannen HSO sjef til 
kommunens representant i arbeidsgruppen (se vedlagte brev til sykehuset). I ettertid ser 
en hvor meningsløst det ville vært å binde opp kommuneoverlege til et slikt arbeid, blant 
annet grunnet behovet for administrative og økonomiske vurderinger som fordrer 
administrativ og strategisk kompetanse.  
 
Den 11.jan.2017 ble det avholdt et kort orienteringsmøte for alle berørte kommunene på 
Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Her ble opplegget for 3 arbeidsgrupper presentert. 
(Sone 2 Mo i Rana, Sone 3 Mosjøen og Sone 4 Brønnøysund) 
 
I henhold til det fastsatte opplegget fra Helgelandssykehuset om lik gjennomføring i 
arbeidsgruppene, måtte det avholdes ett møte pr. måned i den korte prosjektperioden. I 
ettertid er holdt til sammen 4 møter av to timers varighet.  
 
Det siste møte i vår arbeidsgruppe ble avholdt på Tonnes 11. mai. 2017.  Etter sykehusets 
plan skal nå arbeidsgruppenes rapporter ferdigstilles, og sluttbehandles i styremøte i 
Helgelandssykehuset HF i juni 2017. Dette betyr at innspill må komme nå hvis det skal 
kunne medregnes i saksforberedelsene til sykehuset. 
 
Representantene fra kommunene Rana og Hemnes har ikke møtt på noen av møtene, 
mens representantene fra Nesna, Lurøy og Rødøy har deltatt samtlige ganger.  Sykehuset 
har delvis vært representert med sine oppnevnte representanter. Tillitsvalgte og 
verneombud har møtt på alle møtene.   
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Ambulansesjefen har vært på to av møtene. Legetjenesten fra sykehuset har ikke vært 
representert i arbeidsgruppemøtene i det hele tatt. 
 
Møtene har generelt sett vært dårlig forberedt. Kommunene har fått lite 
tilbakemeldinger på fremlagte spørsmål og problemstillinger. Representantene fra 
kommunene har måttet etterlyse sakspapirer, og disse har vært mangelfulle og 
uoversiktlige.  
 
De kommunale representantene har i utgangspunktet et stort arbeidspress i sine 
ordinære stillinger, og det har derfor på grunn av sykehusets opplegg vært liten reell 
mulighet til forberedelser og gjennomføre interne drøftinger/prosesser i kommunene i 
forbindelse med dette arbeidet. 
 
Våre kommuner berøres sterkt av den nye ambulanseplanen, og vi har dermed hatt som 
intensjon å ivareta kommunenes interesse i implementeringsfasen.  
 
Blant annet mener kommunene (Nesna, Lurøy og Rødøy) at kommunene kan få et økt 
faglig og økonomisk ansvar ved at det fra sykehuset legges opp til å kompensere for en 
svekket bilambulansetjeneste (som er et klart sykehusansvar) med forslag om 
opprettelse av kommunale førstehjelpsgrupper. 
 
Ved behandlingen av sykehusets utkast til sluttrapport fra arbeidsgruppen (som vi etter 
purring mottok 5/11-2017) i møte den 11/5- 2017, meddelte kommunene at man ikke var 
enig i sykehusets framstilling og intensjoner, og man la fram hovedpunktene i en uttalelse 
som ville bli oversendt til innarbeidelse eller som vedlegg til rapporten.  
 
Fra administrasjonen i Lurøy kommune er det åpenbart at denne saken nå må bringes inn 
til politisk behandling.  Administrasjonen er av sykehuset bedt om å være delaktig ved 
innføringen av et vedtak som det fra politisk hold i Lurøy kommune ikke er enighet om, 
samt at sykehuset nå styrer mot endelig styrebehandling av ambulanseplanen (juni 2017).   
 
Administrasjonen kan med denne bakgrunn ikke ta delansvar for den prosessen som 
sykehuset nå har lagt opp til. Dvs. en meget hurtig innføring av den nye planen som gir 
kommunene liten reell medvirkning, og som Lurøy i hovedsak er uenig i. I tillegg baseres 
vitale deler av endringene i den nye planen på at kommunene skal få økte kostnader og 
faglig ansvar, innenfor et område vi mener er sykehusets ansvarsfelt. Dette kan en ikke 
uten videre stille seg bak. Eventuell drift og opprettelse av førstehjelpsgrupper som 
erstatning for redusert ambulansetjeneste må en forvente at sykehuset tar det 
økonomiske ansvar for. 
  
Fra Helgelandssykehuset legges det opp til styrebehandling/vedtak av 
implementeringsplanen nå i juni 2017, og at den nye ambulanseplanen skal iverksettes 
allerede fra 1/1- 2018.    
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Flg. uttalelse er i etterkant av siste arbeidsgruppemøte oversendt formannen i 
arbeidsgruppen: 

«I forbindelse med møte avholdt 11. mai 2017 i Tonnes, Lurøy kommune, og hvor alle 
de tre kommunene i sone 2, Nesna, Lurøy og Rødøy var representert, ble disse i et 
formøte enige om å gi tilbakemelding til Helgelandssykehuset om implementeringen 
og medvirkning fra kommunenes side av ambulanseplanen. 

Mandatet ble oppfattet som klart og kommunene skulle få en innvirkning hvis nye 
problemstillinger fremkom som det ikke var tatt høyde for. 
I prosessen med implementering oppfattes det fra kommunenes side som krevende å 
være statister uten reell påvirkning.  

De tre nabokommunene har en felles oppfatning om implementeringen, og de 
kommunale representantene i arbeidsgruppen for implementering av 
ambulanseplanen for sone 2 ønsker å påpeke følgende:  

 
- Kommunale akutte team skal ikke være en del av ambulanseplanen, det er en 

ikke lovpålagt oppgave som kommunene ikke har tilstrekkelige ressurser og 

finansiering til. Kommunale akutte team kommer inn under tjenesteavtale nr. 

11. Ved overføring av oppgavene vil kommunene få økte kostnader som vil 

innvirke på det øvrige tjenestetilbudet. Eventuelle kommunale akutte team 

skal ikke være en erstatning til prehospitale tjenester, men et supplement. 

Prehospitale tjenester skal organiseres slik at de er forsvarlige uansett om 

kommunale akutte team finnes eller ikke. 

 
- Budsjetterte årlige kostnader i den vedtatte ambulanseplanen er stipulert til 

1,4 mill. kroner. Dette avviker mye fra arbeidsgruppenes anslag som er 

kommet frem under implementeringsprosessen på ca. 8,8 mill. (4,4 mill. for 

sone 2, 2,5 mill. for sone 3 og 1,5 mill. for sone 4). Avviket er på 7,4 mill. kroner 

i forhold til opprinnelig vedtak. Kommunene mener at allerede den nå 

vedtatte reduksjonen av ambulansebiler i sone 2 er uforsvarlig. Kan denne 

budsjettoverskridelsen medføre ytterligere reduksjon av tjenesten?  

 
- For at ROS-analyse av implementering og beredskapssvekkelse skal være best 

mulig kvalitetssikret og troverdig, ønskes analysen utført av en objektiv part 

som ikke har tilknytning til foretak eller kommune. 

- Lokalisering av det nye Helgelandssykehuset er planlagt vedtatt desember 

2018. Er det hensiktsmessig å implementere ambulanseplanen fra 1. januar 

2018, bare 1 år før vedtaket om lokalisering av nytt sykehus? Dimensjonering 

av tjenesten burde utsettes til vedtak om lokalisering foreligger. 
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- Evaluering etter 1 års drift etter fastsatte kvalitetsindikatorer synes ikke 

gjennomførbart etter kommunenes syn. Dette begrunnes i at sykehuset går 

inn på langsiktige leieavtaler om nybygg, og det vil bli vanskelig, om ikke 

umulig, å komme seg ut av disse avtalene av kostnadsmessige hensyn. 

 
- Det er ønskelig fra kommunenes side at sykehusledelsen møter kommunene 

før Helgelandssykehuset har ledermøte og sluttfører 

implementeringsprosessen, der politisk og faglig ledelse i de respektive 

kommuner stiller.  

Nesna kommune ønsker – i tillegg til ovennevnte punkter – å påpeke at som følge av 
kompetansekrav til legevaktslege i det nye akuttmedisinforskriftet, kan det bli 
vanskelig for Nesna kommune å fortsette å ha egen legevakt i kommunen etter 
overgangsperioden er over i mai 2018. Dette kan medføre at Nesna kommune inngår 
legevaktsamarbeid med Rana og Hemnes, og da vil legevakten for Nesna være 
plassert i Mo i Rana.  

Lurøy kommune henviser i tillegg til høringsuttalelse av 07.10.2015 vedrørende 
revisjon av ambulanseplan for Helgelandssykehuset, der det blant annet påpekes 
viktigheten av opprettholdelse av fullverdig ambulansebil på nordre del av Lurøy 
fastland. 

Spesielle problemstillinger for Rødøy kommune i henhold til vedtatt plan: 
- Rødøy kommune mister sin ambulansebåt, som helsetjenesten er bygget 

rundt. Helsetjenesten i Rødøy kommune er nødt til å ta svært 

kostnadskrevende grep for flytting av tjenester og nybygg av kontorlokaler. 

Prosess i kommunen forventes å ta ett år fra vedtak blir gjort i 

kommunestyret til nybygg vil være klar til bruk. 

- Lokalisering av ambulansebåt ved Tonnes havn gir en økt responstid til øyene 

i Rødøy, men største utfordring blir fastlandet som også har høyest 

befolkningstetthet. Økt responstid, estimat 1 time og 15 minutter 

(Tjongsfjord). Dette må sees i sammenheng med at båten må gå til 

Vågaholmen kai og bårebil brukes videre inn til Tjongsfjord. 

- Rødøy kommune er i forhandlinger med Helse Nord om endring av 

foretakstilknytning, eventuelt en deling av kommunen mellom 

Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. 

- I startfasen med implementering av ambulanseplanen skulle prosessen 

forankres i kommunestyrene underveis, men det har ikke skjedd. 

- Ved sammenslåing av Nesna og Lurøy ambulanse er sannsynligheten meget 

høy for en økt aktivitet på bilen som stasjoneres Utskarpen. Sannsynligheten 

for samtidighetskonflikter er påfallende, som igjen går utover pasienter fra 

Rødøy som har tilknytning til Helgelandssykehuset Mo i Rana. Ved transporter 

som rutes til Sandessjøen skaper det en reduksjon i beredskap for nordre 

område. 
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Fra Rødøy kommune bes det om at implementeringen av ambulanseplanen utsettes 
til Rødøy kommune får avklart sin foretakstilhørighet, og lokaliseringsprosessen for 
det nye Helgelandssykehuset fastsettes. 
Det bemerkes at høringsuttalelse av Rødøy kommunes f-sak 059/2015 og k-sak 
064/2015, revisjon av ambulanseplan, ikke er besvart og tatt med i betraktningen 
rundt innføringen av ambulanseplanen.» 

Vurdering: 
I sykehusets Oppgavebeskrivelse og mandat til gruppen heter det bla.: «..Prosjektet 
legger likevel opp til at helseforetaket og kommunene sammen skal finne praktiske 
løsninger innenfor de føringer styrevedtaket legger. Dette må imidlertid ikke gå på 
bekostning av framdrift i prosjektet og lojaliteten til styrets vedtak.»  

Fra Lurøy kommunes side oppfattes arbeidet i arbeidsgruppen å ha hatt liten innvirkning. 
Imidlertid er kommunen blitt bedre kjent med innholdet i planen.  

Som påpekt tidligere overfor sykehuset kan det synes som om at 
omleggingen/reduksjonen av ambulansebiltjenesten baseres på kompenserende tiltak 
med å påvirke til opprettelse av frivillige førstehjelpsgrupper fra brannvesen og 
helsepersonell i kommunene. Sykehuset legger opp til å bidra med opplæring, mens det 
videre fra sykehusets side legges opp til at alle utgifter i forbindelse med opptrening og 
utrykning skal dekkes av kommunen.  

Utkalling og ressursbruk styres derimot av sykehuset (AMK). Med andre ord vil 
kommunen ikke kunne ha styring med utgiftene ved et slikt system. Sykehuset har 
utarbeidet retningslinjer som tilsier at de skal kalle ut personellet dersom det ved akutte 
hendelser forventes at ambulanse ikke kan nå fram i løpet av 20 min. Dette kan i henhold 
til den nye planen bety relativt hyppig utkalling. 

Opprettelse av slike grupper er en «kan-tjeneste» som er hjemlet i 
Akuttmedisinforskriften §5, og er også berørt som et mulig tiltak i samhandlingsavtale 11 
mellom kommune og sykehus.   

Ordlyden i Akuttmedisinforskriften (vedlegges)er som flg.: 

«§ 5.Avtale om bistand fra personer utenfor helse- og omsorgstjenesten 

(akutthjelper) 

Kommunene og de regionale helseforetakene kan, som del av sin akuttmedisinske 

beredskap, inngå avtale om bistand fra akutthjelpere. Slike akutthjelpere kan være 

medlemmer av frivillige organisasjoner eller kommunalt brannvesen. Slik bistand kan 

komme i tillegg til, eller i påvente av, at personell fra de øvrige akuttmedisinske 

tjenestene kan yte akuttmedisinsk hjelp. Personer som skal yte slik bistand må ha 

fått nødvendig opplæring.» 
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I Tjenesteavtale 11 mellom Lurøy kommune og Helgelandssykehuset HF – Omforente 
beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede (mai-2016) (vedlegges) heter det bla.: 

«7.2. Helgelandssykehuset skal:                                                                                                  
7.2.1   Tilrettelegge for opplæring og opplæring og trening av personell som inngår i 
lokale akuttmedisinske team. 

7.3. Kommunen skal:                                                                                                            
7.3.1. Delta i tilrettelagt opplæring og øvelser» 

Tjenesteavtalen legger føringer for samhandlingen mellom sykehuset og Lurøy 
kommune, men sykehuset kan etter vår oppfatning på ingen måte pålegge kommunen å 
opprette førstehjelpsgrupper og å ta den fulle økonomiske belastningen med en slik 
tjeneste. 

Lurøy har fra før frivillige ulønnede grupper etablert på Lovund og Kvarøy, og 
kommunestyret har vedtatt at det etter hvert kan vurderes å opprette flere slike grupper.    

Dette må imidlertid tidsmessig sees i sammenheng med kommunens øvrige utfordringer 
spesielt innenfor, oppvekst, helse, sosial og omsorg.  

Ut fra de store akutte behovene som kommunen nå har fått innenfor eldreomsorg, 
barnevern, omsorg for ressurskrevende brukere, psykisk helse mv., er det høyst usikkert 
om kommunen faglig, praktisk og økonomisk kan få til å opprette flere slike grupper i nær 
framtid.   

Lurøy kommune har allerede store utfordringer med å klare å få tak i personell/utdanne 
nok mannskaper til det frivillige brannvesenet generelt sett, ikke minst gjelder dette på 
fastlandet. 

De frivillige mannskapene er forelagt planer for en mulig deltakelse/opplæring til frivillig 
tjeneste i førstehjelpsgrupper. Responsen har vært svært negativ, og brannsjefen har fått 
signaler om at flere frivillige kommer til å slutte dersom et slikt ekstra ansvar tilkommer. 
Brannsjefen ser det dermed som en umulig løsning slik som situasjonen er i dag, da dette 
vil kunne redusere brannberedskapen dramatisk. 
 
I forbindelse med flyttingen av ambulansebilen i Lurøy til Utskarpen er det planlagt å 
stasjonere en ubemannet Akuttbil med litt utstyr på Tonnes. Ved behov for utrykning er 
det planlagt at denne kan rykke ut til ulykke etc. kun med en sjåfør/ambulansearbeider fra 
den stasjonerte ambulansebåten som en «first responder». Dette er dog ikke mulig 
dersom båten er ute i tjeneste. Vår vurdering er at dette tenderer mot en uakseptabel 
løsning hvis ikke sykehuset kommer med avbøtende tiltak. 
 
Om båten ligger ved kai på Tonnes kan denne «hvite bilen» evt. bemannes med en ekstra 
person fra mannskapet på båten. Imidlertid er det i dag ikke avklart om det er mulig å få 
til en bemanningsavtale mellom Helgelandssykehuset HF og Redningsselskapet.  
Ambulansebåten vil i slike tilfeller bli ute av drift.  Praktisk nytte og øvrige konsekvenser 
av dette tiltaket er det liten oversikt over i dag.   
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Denne løsningen er drøftet med fungerende kommuneoverlege i Lurøy. Ut fra et 
medisinskfaglig ståsted virker dette som en meget utilfredsstillende løsning.  
 
Faren for samtidskonflikter og lang responstid vil etter dette opplegget lett kunne 
oppstå. Kommuneoverlegen vil også frarå at det opprettes et opplegg med at en person 
må rykke ut alene ved ulykker og akutt sykdom. Dette kan få alvorlige følger både for den 
som rykker ut og for pasientene.   
 
Kommuneoverlegen stiller seg videre kritisk til at ambulansebåten kan bli liggende 
uvirksom dersom en av mannskapet kalles ut til å bemanne ambulansebilen på land.  

I prosjektbeskrivelsen for arbeidet har det vært intensjon om bred deltakelse fra 
sykehuset. Med kort prosjekttid og hyppige møter har dette selvsagt vært vanskelig for 
sykehuset å innfri, og i siste møte møtte kun lederen for arbeidsgruppen utenom 
verneombud og tillitsvalgt. Det har derfor vært noe utfordrende for kommunene å få 
avklaringer underveis.  

Samlet sett har prosessen gitt kommunene lite mulighet til reell medvirkning, da 
premissene i prosjektet legger så sterke føringer for arbeidet. Lurøy kommune har 
tidligere gjort vedtak i forbindelse med høringsprosessen, og en kan ikke se at arbeidet 
med implementeringsplanen har gitt rom for å innfri noen av punktene i kommunestyrets 
vedtak i vesentlig grad. Utplassering av syketransportbiler er her et unntak. 

Det er viktig å påpeke at kommunens deltaker (HSO sjef) i arbeidsgruppen på ingen måte 
kan gå god for ordlyden og helheten i arbeidsgruppens rapport.  Dette er sykehusets 
rapport, og kommunene har derfor formulert sitt eget vedlegg som er tatt inn i 
rapporten. Slik dette har utviklet seg er det påkrevd at formannskapet i Lurøy vedtar sitt 
syn på dette arbeidet, som legges frem til sykehusets styrebehandling i juni 2017.  
  
Vedlegg: Rapport Implementering ambulanseplan 18/5-17 

Tjenesteavtale 11 
Akuttmedisinforskriften 
Brev- invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe for implementering av 
ambulanseplan 4/11-16 
Svar - invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe for implementering av 
ambulanseplan 8/11-16 
Møtereferat Helgelandssykehuset HF/Lurøy kommune 8/9- 16 

 
Utskrift til:  Helgelandssykehuset HF 
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Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at formannskapet fatter følgende vedtak: 
  

 Lurøy kommunes deltakelse i Sykehusets arbeid med implementering av den nye 

ambulanseplanen for Helgelandssykehuset HF har ikke medvirket til oppfyllelse av 

Lurøy kommune sitt tidligere vedtak i saken.  

 Lurøy kan ikke akseptere innføring av ambulanseplanen som skissert i 

arbeidsgruppens utkast.  

 Lurøy kommune aksepterer ikke å påta seg økonomiske forpliktelser med 

«førstehjelpsgrupper» i denne sammenhengen, da en anser at opprettholdelse av 

forsvarlig ambulansetjeneste for befolkningen er sykehusets ansvar. 

 Kommunestyrets vedtak ansees ikke som oppfylt på følgende punkter: 

o Opprettholdelse av en fullverdig bilambulanse på nordre del av fastlandet i 

Lurøy. 

o Stasjonering av fullverdig ambulansebil sammen med ambulansebåt i 

Lurøy. 

o Samarbeidsløsninger om ekstra båt i nordre område.  

 Lurøy formannskap ber om at sykehuset utsetter saken til en kommer til enighet 

med kommunen om ambulanseplanen. 

 
Lurøy, 24.05.2017  Kolbjørn Aasvik, helse- og sosialsjef 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at formannskapet fatter følgende vedtak: 
  

 Lurøy kommunes deltakelse i Sykehusets arbeid med implementering av den nye 

ambulanseplanen for Helgelandssykehuset HF har ikke medvirket til oppfyllelse av 

Lurøy kommune sitt tidligere vedtak i saken.  

 Lurøy kan ikke akseptere innføring av ambulanseplanen som skissert i 

arbeidsgruppens utkast.  

 Lurøy kommune aksepterer ikke å påta seg økonomiske forpliktelser med 

«førstehjelpsgrupper» i denne sammenhengen, da en anser at opprettholdelse av 

forsvarlig ambulansetjeneste for befolkningen er sykehusets ansvar. 

 Kommunestyrets vedtak ansees ikke som oppfylt på følgende punkter: 

o Opprettholdelse av en fullverdig bilambulanse på nordre del av fastlandet i 

Lurøy. 

o Stasjonering av fullverdig ambulansebil sammen med ambulansebåt i 

Lurøy. 

o Samarbeidsløsninger om ekstra båt i nordre område.  
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 Lurøy formannskap ber om at sykehuset utsetter saken til en kommer til enighet 

med kommunen om ambulanseplanen. 

 
Lurøy, 24. mai 2017 Karl-Anton Swensen, rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2017 sak 43/17 
 
Behandling: 
 

Forslag fra KP v/Børre Johannessen om endring: 
Lurøy formannskap ber om at sykehuset utsetter implementering av 
ambulanseplan (sone 2). 
Begrunnelse: Eventuell endring av foretakstilknytning. 
Rødøy kommune er i forhandlinger med Helse nord om endring av 
foretakstilknytning, eventuelt en deling av kommune mellom Helgelandssykehuset 
og Nordlandssykehuset. 
 
Forslag fra B. Johannessen fikk 1 stemme og falt dermed mot rådmannens 
innstilling som fikk 3 stemmer. 

 
Vedtak: 
 

 Lurøy kommunes deltakelse i Sykehusets arbeid med implementering av den nye 

ambulanseplanen for Helgelandssykehuset HF har ikke medvirket til oppfyllelse av 

Lurøy kommune sitt tidligere vedtak i saken.  

 Lurøy kan ikke akseptere innføring av ambulanseplanen som skissert i 

arbeidsgruppens utkast.  

 Lurøy kommune aksepterer ikke å påta seg økonomiske forpliktelser med 

«førstehjelpsgrupper» i denne sammenhengen, da en anser at opprettholdelse av 

forsvarlig ambulansetjeneste for befolkningen er sykehusets ansvar. 

 Kommunestyrets vedtak ansees ikke som oppfylt på følgende punkter: 

o Opprettholdelse av en fullverdig bilambulanse på nordre del av fastlandet i 

Lurøy. 

o Stasjonering av fullverdig ambulansebil sammen med ambulansebåt i 

Lurøy. 

o Samarbeidsløsninger om ekstra båt i nordre område.  

 Lurøy formannskap ber om at sykehuset utsetter saken til en kommer til enighet 

med kommunen om ambulanseplanen. 

 
 
 
 


