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Anmodning om møte med ledelse i Helgelandssykehuset.  
 

Ordførerne i Leirfjord og Vefsn Kommuner vil med dette be om et snarlig møte med 

administrativ og valgt ledelse i Helgelandssykehuset 

Dette fordi det har blitt kjent at det på et møte ved Helgelandssykehusets avdeling i Mosjøen 

den 10.11.21 mellom ansatte ved avdelinga i Mosjøen og adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir, 

har blitt uttalt av Gunnlaugsdottir at benevnelsen «Omegn» i vedtak gjort av styret i Helse 

Nord 27.10.21 ikke betyr Tovåsen, og at «Tovåsen er ute som lokaliseringsalternativ». Denne 

uttalelsen er bekreftet av flere av møtedeltakerne, og har skapt stor uro blant de ansatte og 

ikke minst oss ordførere. 

I følge protokoll fra styremøte i Helse Nord, 27.10.21, er tomt 17 lokalisert på Tovåsen ute, 

men at de resterende tomtene i Tovåsen-området fortsatt kan være aktuelle som 

lokaliseringssted for nytt sykehus. Vi mener derfor at uttalelsen fra adm.dir. på møtet med 

ansatte i Mosjøen den 10.11.21 var svært unøyaktig og svært uheldig. Vi forventer at 

Gunnlaugsdottir dementerer denne uttalelsen, og at våre kommuner snarest får et oppklarende 

møte, der vi også får klarhet i videre framdrift av sykehusprosjektet, og får tatt opp aktuelle 

tema i tråd med vedtak gjort av styret i Helse Nord 27.10.21. 

 

Med vennlig hilsen 
 

Berit Hundåla  Ivan Haugland 
Ordfører Vefsn  ordfører Leirfjord 
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