
Mandat for styringsgruppe til konseptfasen for helsehus i Hábmera suohkan - Hamarøy 

kommune 

Bakgrunn. 

Vedtak kommunestyret 18/6 -20 pkt.3 saksnummer 52-2020 
 
Konseptfase for helsehus igangsettes. Kommunedirektøren bes fremlegge framlegge mandat og 
innhold for program i konseptfasen, med funksjoner, tomtevalg, IKT-konsept/velferdsteknologiske 
løsninger, brukermedvirkning (pasientenes helsetjeneste), organisasjon/rekruttering, samhandling 
med eksterne aktører/myndigheter, prosjektorganisering, økonomiske analyser/utredning av 
etablerings- og driftskostnader og hvordan slike kostnader kan finansieres.  
Invitere Nordlandssykehuset/Helse Nord til å etablere et samarbeidsprosjekt om å tilby 
spesialisthelsetjenester i Hamarøy kommune i løpet av 2020  
Avklare med eksterne samarbeidspartnere (Helse Nord, Sametinget, Sámi Klinihkka og andre 
statsinstitusjoner) om de er med og hvilken rolle de vil ha i et slikt prosjekt  
Vurdere samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en etablering og drift som beskrevet ovenfor, 
herunder etterbruk av evt. frigjorte bygningsmasser som kan brukes til å dekke manglende trinn i 
kommunens helse- og omsorgstrapp.»  
 
 
Mandat. 
 
Bakgrunn for mandatet. 
Bakgrunn for mandatet er kommunestyrets vedtak av 18.06-20 pkt 3 nr. 52/2020, delprosjekt 10.2.2 
plan for helse og omsorg for Hábmera souhkan/Hamarøy kommune.  
 
Av plan for helse og omsorg fremgår det i pkt 8.2.6 «samle all kompetanse og tjenester på en plass –
«helsehus» 
 
Det fremgår videre av plan for helse og omsorg pkt 9.2.1 «samlokalisering av tjenester vil gi robuste 
og faglig sterke tjenester». Dette med tanke både på rekruttering og kvalitet på helsetjenester øverst 
i omsorgstrappen.  
Helse- og omsorgsplanen beskriver at en slik løsning vil gi en mer rasjonell drift, bedre økonomi, 
bedre muligheter til koordinering, samordning og arbeid på tvers av funksjonene. Kommunen får 
mindre sårbare, tettere og mer hardføre tjenester. Bedre muligheter til å gi tjenester bygd på 
lulesamisk språk og kulturforståelse og gjøre nytte av lulesamisk ressursteam.  
 
Kommunedirektøren gir arbeidsgruppen mandat til å utarbeide innhold og program for konseptfase 
for helsehus i Hamarøy kommune i henhold til vedtak i kst 18/6-20 pkt 3. Konseptfasen skal blant 
annet inneholde alternative forslag til tomtevalg, forslag til velferdsteknologiske løsninger, belyse 
brukermedvirkning, samhandling med eksterne aktører/myndigheter, prosjektorganisering, 
økonomiske analyser/utredning av etablerings- og driftskostnader og hvordan slike kostnader kan 
finansieres.  
 
Invitere Nordlandssykehuset/Helse Nord til å etablere et samarbeidsprosjekt om å tilby 
spesialisthelsetjenester i Hamarøy kommune i løpet av 2021  
 
Avklare med eksterne samarbeidspartnere (Helse Nord, Sametinget, Sámi Klinihkka og andre 
statsinstitusjoner) om de er med og hvilken rolle de vil ha i et slikt prosjekt.  
  



Vurdere samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en etablering og drift som beskrevet ovenfor, 
herunder etterbruk av evt. frigjorte bygningsmasser som kan brukes til å dekke manglende trinn i 
kommunens helse- og omsorgstrapp. 


