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Styresak 64 – 2019. Helgelandssykehuset 2025 – kravspesifikasjon for
samfunnsanalyse
Formål:
Formålet med saken er å orientere styret om vedtak i Nordland fylkeskommune om innspill
til samfunnsanalyse og invitere styret til å gjøre et endelig vedtak om kravspesifikasjon.

Bakgrunn:
Styret behandlet saken om konkurransegrunnlag for samfunnsanalysen i sak 59-2019 i
styremøte 18. juni 2019. Det ble gjort et foreløpig vedtak med utgangspunkt i innspill fra 16
kommuner:
1. Av hensyn til framdrift og presisjon i samfunnsanalysen ber styret i
Helgelandssykehuset HF om at begrepet «omegn» defineres nærmere. Med dette
forbehold innstiller styret på å at samfunnsanalysen skal omfatte de fem alternativer,
pluss nullalternativet, som presentert i møtet.

2. Når innspill til kriterier fra Nordland fylkeskommune foreligger, avholdes
ekstraordinært styremøte 21. juni og endelig vedtak om kravspesifikasjon for
samfunnsanalysen for Helgelandssykehuset 2025 besluttes.
3. Styret er tilfreds med skisserte involvering av kommunene og fylkeskommunen
igjennom arbeidsmøter og innhold som er skissert i saken.
4. Styret er tilfreds med innholdet i konkurransegrunnlaget og ber om at konkurransen
utlyses. Styret ber AD klargjøre skissert omfang av stort og lite DMS, før første
planlagte arbeidsmøte med kommunene og fylkeskommunen.
5. Når det gjelder framdrift er styret opptatt av at man ikke skal bruke mer tid enn
nødvendig. Av hensyn til samfunnsanalysen kvalitet, medvirkning fra kommuner og
fylkeskommunen, samt organisasjonsmessig behandling ser styret at det blir
vanskelig å imøtekomme Helse Nord HRFs forutsetning om at strukturen på
Helgeland avklares i styremøte hos Helse Nord RHF i november 2019.
6. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helse Nord om framdriftsplan i Helse Nords
styresak 68-2019.
7. Styret ber adm. direktør gjøre avrop på rammeavtale for gjennomføring av oppdatert
økonomisk analyse. Kriteriene for økonomisk analyse behandles i styremøte i august.

Innspill fra Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune ble i styresak 49-2019 innvilget utsatt frist for å komme med
innspill til samfunnsanalyse for Helgelandssykehuset 2025. Fristen ble satt til 19.06.2019,
som var sammenfallende med dato for behandling av saken i fylkestinget.
Nordland fylkeskommune var, i likhet med kommunene på Helgeland, invitert til å komme
med innspill på:
1) Tema som skal utredes
2) Hvilke strukturmodeller og lokaliseringer som skal analyseres
Innstilling og vedtak fra fylkeskommunen ligger vedlagt.
I innstillingen til saken går det fram at fylkestinget opprettholder tidligere uttalelse når det
gjelder lokaliseringsalternativer: ...det er de fire regionsentrene på Helgeland –
Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana – som er aktuelle for framtidige
lokaliteter. Dette kommer også til uttrykk i vedtakspunkt 2., der fylkestinget viser til tidligere
vedtak knyttet til Helgelandssykehuset.
Fylkets vedtakspunkt 8 lyder som følger:
Fylkestinget viser til at samfunnsanalysen i stor grad må bygge på kunnskap om lokale
forhold, og at flere at temaene må ses i sammenheng med kommunale planer. Eksempler på
dette er sikkerhet og beredskap, rekruttering og bolig-, areal- og transportplanlegging.

Fylkestinget anbefaler derfor at det etableres en kommunal referansegruppe for
samfunnsutredningen.
Adm. dir. ønsker å presisere at det forestående analysearbeidet skal bygge på allerede
offentlig tilgjengelig informasjon. Av hensyn til framdrift og kvalitet på arbeidet som skal
gjøres anbefaler adm. dir. at kommunal medvirkning ivaretas ved at de foreslåtte
arbeidsmøtene med kommunene gjennomføres, som planlagt. Kommunene kan medvirke
før arbeidet starter opp og før oppsummeringen av samfunnsanalysen legges fram for
styret.
Medvirkningsprosessen er skissert slik:
Alle kommuner og fylkeskommunen er invitert ti lå gi innspill til mandat og analyseområder
(gjennomført).
Ett arbeidsmøte før oppstart
Deltakere:
2-3 representanter fra hver kommune eller utvalgte som representerer flere kommuner
• Presentere valgt rådgiverfirma
• Forankre metode og prosess
• Tilbakemelding og dialog
Ett arbeidsmøte før avlevering av samfunnsanalysen
• Presentere funn og rådgivers konklusjoner på tematikk
• Kvalitetssikring av innhold før fremleggelse og behandling i styret
• Tilbakemelding og dialog
Materiale blir utsendt på forhånd
Administrerende direktør mener forslag til kravspesifikasjon vedlagt styresak 59-2019 er
dekkende for de innspillene som har kommet fra fylkestinget i Nordland. Adm. dir.
anbefaler at det foreløpige vedtaket angående kravspesifikasjon – med de tema og strukturog lokaliseringsalternativer som framgår av vedtak i sak 59-2019 – opprettholdes.

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret stadfester at samfunnsanalysen skal omfatte de fem alternativene, pluss
nullalternativet, som presentert i styremøtet 18. juni 2019.

2. Styret vedtar kravspesifikasjon for samfunnsanalyse for Helgelandssykehuset 2025
med de tema og struktur- og lokaliseringsalternativer som fremkommer av vedtak i
styresak 59-2019.
3. Styret anser skissert involvering av kommunene og fylkeskommunen igjennom
arbeidsmøter og innhold som er skissert i sak 59-2019, som tilstrekkelig.
4. De øvrige punktene i det foreløpige vedtaket i sak 59-2019 gjøres gjeldende:
a. Styret er tilfreds med innholdet i konkurransegrunnlaget og ber om at
konkurransen utlyses. Styret ber AD klargjøre skissert omfang av stort og lite
DMS, før første planlagte arbeidsmøte med kommunene og fylkeskommunen.
b. Når det gjelder framdrift er styret opptatt av at man ikke skal bruke mer tid
enn nødvendig. Av hensyn til samfunnsanalysen kvalitet, medvirkning fra
kommuner og fylkeskommunen, samt organisasjonsmessig behandling ser
styret at det blir vanskelig å imøtekomme Helse Nord HRFs forutsetning om at
strukturen på Helgeland avklares i styremøte hos Helse Nord RHF i november
2019.
c. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helse Nord om framdriftsplan i Helse
Nords styresak 68-2019.
d. Styret ber adm. direktør gjøre avrop på rammeavtale for gjennomføring av
oppdatert økonomisk analyse. Kriteriene for økonomisk analyse behandles i
styremøte i august

Mo i Rana, 20. juni 2019

Hulda Gunnlaugsdottir
Administrerende direktør

Vedlegg:
1. Innstilling til fylkestinget
2. Innspill fra Nordland fylkeskommune
3. Kravspesifikasjon, samfunnsanalyse

