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Uttalelse  til Sørheimutvalgets rapport

Vedtak:
Regjeringen og Stortinget har det nasjonale ansvaret for innbyggernes velferd.
Regjeringen og Stortinget har derfor ansvaret for at inntektssystemet legger til rette for at
innbyggerne i alle landets kommuner skal oppleve å få et likeverdig nasjonalt velferdstilbud.
Dette er en viktig forutsetning for finansiering av kommunal sektor. I rapporten gjør en
analyser av kommunenes innekter med beskrivelse av kommunesektorens plass i norsk
økonomi, samspill stat og kommune og hovedtrekk i inntektssystemet.

De  stadig tilbakevendende diskusjonene om helsetilbudet på Sør-Helgeland skaper uro og
frykt for et dårligere tilbud hos befolkningen. Regionen svekkes som en attraktiv bo- og
arbeidsregion. Det som er i ferd med å skje på Sør-Helgeland, strir imot alle intensjoner både i
regjeringens tiltredelseserklæring (Soria Moria) og i Nasjonal Helseplan 2007- 2010.
Sør-Helgeland er noe så sjeldent som en region uten lokalsykehus. Vi er den regionen i landet
som ligger lengst unna "vårt" regionssykehus i Bodø - ca. 400 km.

Vi bor i en region med mye natur og heftig klima. Til forskjell fra for eksempel indre østland
kan det godt ta 3 timer å reise 70 km. Siden vi ikke har eget lokalsykehus, er vi i større grad
prisgitt transportmedisinske ressurser. Ambulansefly, ambulansebåt, rehabilitering og
fødestue oppleves av Sør-Helgelendingene som "deres" lokalsykehus. Helsetilbudene på Sør-
Helgeland henger sammen og har til nå utgjort - som intensjonen var - det "4. beinet" i
Helgelandssykehuset.

Regjeringen går inn for at "alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og
omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted". I Nasjonal Helseplan for
2007-2010 slås det fast at "..tjenestene skal ha høy kvalitet, være tilgjengelige innenfor
akseptabel ventetid og avstand.." Regjeringen vektlegger her seks bærebjelker som skal prege
alle typer helsetjenester - to av dem er "helhet og samhandling" og "nærhet og trygghet".

Uten et godt helsetilbud vil ikke folk bo i regionen, de flytter. Dette handler i høyeste grad
både om "helhet og samhandling" og "nærhet og trygghet"- det handler om stabilitet og
forutsigbarhet - om grunnleggende helsetjenester og om sikkerhet for liv og helse. Verken
befolkningen eller ordførerne kan akseptere en drastisk nedbygging av helsetilbudet på Sør-
Helgeland.
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