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HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - FRIKJØP ADMINISTRATIVE RESSURSER  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

 Træna kommune går sammen med kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, 

Hattfjelldal, Herøy, Sømna, Leirfjord, Vefsn, Vega og Vevelstad inn for å formalisere 

og systematisere det kommunale arbeidet med Helgelandssykehuset 2020; 

konseptfasen. 

 Ordførere i de 12 kommunene er styringsgruppe for arbeidet. 

 Det stilles administrative ressurser tilsvarende 100 % stilling til rådighet for de 12 

kommunen i dette arbeidet. De administrative ressursene finansieres i et spleiselag 

mellom Helgeland interkommunale råd og deltakerkommunene, etter en 

fordelingsnøkkel der regionrådets egenkapital bidrar med kr 500 000, og kr 1 000 000 

som fordeles kommunene per innbyggere. 

 Træna kommune sin andel er kr 11 058,-. Beløpet dekkes over driftsbudsjett 2020 

Ramme 1701 Politiske styrer og kontrollorgan 

 Mandat for det videre arbeidet vil overordnet være å arbeide for at helseminister Bent 

Høies vedtak realiseres, uten unødvendig trenering, til de beste for pasientene i de 12 

kommunene. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, 

Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad har siden januar 2019 stått sammen i prosessene rundt 

Helgelandssykehuset 2025. De 12 kommunene er ulike, med ulike utfordringer som følge av 

denne saken. Det som har bundet de 12 kommunene sammen er utarbeidelsen av en felles 

plattform for samarbeid, der pasientens tilgang på framtidens spesialisthelsetjenester har vært 

hovedfokus. I kommunenes vurderinger har vi lagt hovedvekt på hva som er til beste for 

pasientene på hele Helgeland, og ikke bare den enkelte kommunes primære standpunkt. Dette 

har ført til et samarbeid som har hatt bred gjennomslagskraft og mulighet for påvirkning av 

prosessen.  

 

Helgelandssykehuset 2025 har vært en lang prosess, der informasjonsflyt og kommunikasjon 

ikke alltid er enkelt tilgjengelig. Å holde seg oppdatert og proaktiv, samt å koordinere 

arbeidet for 12 kommuner er en arbeidskrevende prosess, som krever administrative ressurser. 

I året som har gått er det kun Alstahaug og Vefsn som har bidratt inn i arbeidet med felles 

administrative ressurser for å arbeide med sykehussaken. Ressursene har prioritert bort øvrige 

arbeidsoppgaver til fordel for arbeidet med sykehussaken. Ved inngangen til konseptfasen 

anses det hensiktsmessig å kontinuere det interkommunale samarbeidet i denne saken. Mye 

arbeid gjenstår, og det er viktig at kommunene er på banen også i det videre.  
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Det foreslås at det rigges et ettårig prosjekt for ivaretakelse av de 12 kommunenes felles 

interesser inn i konseptfasen. En fordeling mellom de 12 kommunen for å finansiere det 

framtidige arbeidet med Helgelandssykehuset 2025 er diskutert på ordførernivå. Saken er 

også tatt opp i arbeidsutvalget til Helgeland interkommunale råd, som også er positive til å 

bidra økonomisk inn i dette samarbeidet.  

 

Mandatet for det videre arbeidet vil overordnet være å arbeide for at helseminister Bent Høies 

vedtak realiseres, uten unødvendig trenering, til det beste for pasientene i de 12 kommunene. 

Ordførerne i de 12 kommunene er styringsgruppe for arbeidet. Det utarbeides en strategiplan 

som skal godkjennes av styringsgruppen. 

Det stilles administrative ressurser tilsvarende 100 % stilling til rådighet for de 12 kommunene 

inn i dette arbeidet. For å opprettholde fremdrift og kontinuitet i det politiske 

påvirkningsarbeidet med HSYK 2025 anbefales det at kommuneoverlegen i Alstahaug 

kommune og daglig leder i MON frikjøpes for inntil et år i 50 % stilling. I frikjøpsbeløpet 

legges det også inn midler til reise- og oppholdsutgifter. Dersom det vil bli behov for kjøp av 

konsulenttjenester skal dette drøftes i styringsgruppa og bevilges midler utover oppsatt 

budsjett. 

Samlet budsjett estimeres til 1,5 mill. og finansiere med bruk av regionrådets egenkapital med 

kr 500 000, og kr 1 000 000 som fordels kommunene per innbygger. Bindal kommune som 

medlem i Hegland interkommunale råd holdes utenfor dette. Hattfjelldal kommune er en 

viktig og naturlig del av de 12 samarbeidende kommunene, selv om kommunen ikke er 

medlem av Helgeland interkommunale råd, og inngår derfor i spleiselaget. 

Fordeling av kr. 1 000 000 per innbygger/kommune: 

Fordeling av kr 1 mill. på deltagerkommunene iht innbyggertall pr 1. januar 2019 er 

synliggjort i tabell.  

 

1812 Sømna 2 014           24,25 48 840        

1813 Brønnøy 7 916           24,25 191 963     

1815 Vega 1 232           24,25 29 876        

1816 Vevelstad 497              24,25 12 052        

1818 Herøy (Nordland) 1 780           24,25 43 165        

1820 Alstahaug 7 415           24,25 179 814     

1822 Leirfjord 2 320           24,25 56 260        

1824 Vefsn 13 403         24,25 325 023     

1825 Grane 1 493           24,25 36 205        

1826 Hattfjelldal 1 359           24,25 32 956        

1827 Dønna 1 391           24,25 33 732        

1835 Træna 456              24,25 11 058        

41 276         1 000 943  

Innbygger 

per 01.01.19

Beløp per 

innbyggre
SUMKommune

 
 

Budsjett for prosjektet er satt opp som følger: 

HSYK 2025 år 2020 

Utgifter 2020 Beløp 

Lønn i faste stillinger 1 266 000 

Telefongodtgjørelse, trekkpl. 20 000 

Kostgodtgjørelse 30 000 

Km-godtgjørelse 35 000 

Representasjon 50 000 
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Konsulenttjenester  0 

Reiseutlegg andre reiser 50 000 

Kurs og seminarer 30 000 

Møtekostnader 30 000 

Utgifter 2020 1 511 000 
 

Vurdering: 

Det anbefales at Træna kommune går sammen med de andre kommunene for å formalisere og 

systematisere det kommunale arbeidet med Helgelandssykehuset 2025, konseptfasen. 

 

 

Træna 21.04.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


