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Viser til din henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet av 19. august, med påfølgende anmodning fra 
departementet til oss, der departementet ber oss om å svare ut brevet fra deg med kopi til dem. 
 
I et eget vedlegg 1 og 2 peker du på de dokumenter/e-poster du mener mangler. Med unntak av det du 
benevner som Vedlegg 14. excelfil dreier samtlige dokumenter/filer/e-poster seg om kildeinformasjon som 
er avgitt til Deloitte høsten 2018 i forbindelse med arbeidet med bærekraftanalysen samme høst. 
 
I din innsynsbegjæring av 10. april 2019 har du bedt om innsyn i all dokumentasjon knyttet til arbeidet med 
den alternativskillende økonomiske analysen. Arbeidet med denne analysen pågikk i mars/april 2019. Vi har 
hittil ikke ansett kildeinformasjonen som nå etterspørres som å være en del av forespørselen om innsyn av 
10. april, og har derfor ikke vurdert disse i vår saksbehandling så langt. 
 
Dette har vi gjort nå som presisjonsnivået på forespørselen er bedret, og vi har fått bedre innsikt i hva du 
etterspør. 
 
Etter klagebehandling i Helse- og omsorgsdepartementet av din innsynsbegjæring av 10. april, med 
påfølgende svar fra departementet der forståelsen av gjeldende regelverk er tydeliggjort, er det 
uproblematisk for Helgelandssykehuset å behandle din henvendelse av 19. august. 
For ordens skyld går vi gjennom det du etterspør kronologisk i tråd med din henvendelse til departementet: 
 
Vedlegg nr. 1. i ditt brev: 
 
Vedlegg nr. 7 – excelfil: 
Vedlagt fil: Vedlegg 7 
Kildehenvisningen i Excelfilen «2018-10-18 Masterfil Bæreevneanalyser HSYK 2025 v 1.0» er linje 58 i flik 
«Dashbord» i excelfilen. Den oppgitte kilden er styresak 23-2018,  pkt 5 Bærekraftsanalysen. Du finner 
dokumentet digitalt på våre nettsider: 
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202018/20180420/20180420%
20Styresak%2023%20-%202018%20Innspill%20til%20plan%202019-
2022%20%20inkludert%20rullering%20av%20investeringsplan.pdf 
 
 

Hanne Nora Nilssen

   

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato:
2019/1062-90 Tore Bratt /  27.08.2019

Svar på klage på innsynsbegjæring – alternativskillende økonomisk analyse
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Vedlegg nr. 8 – excelfil: 
Vedlagt fil: Vedlegg 8-1 og vedlegg 8-2 
 
Vedlegg nr. 9 – excelfil: 
Vedlagt fil: Underlag sendt på mail den 19.9.18 - FDV kostnader sendt 190918 
Se også underlag oversendt 24.5. 2019: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-
2025/folgenotat-og-underlagsmateriale - 2018-10-04_FDV-kostnader_v1.0.XLSX 
 
Vedlegg nr. 11 – excelfil: 
Vedlagt fil: Vedlegg 11-1 og vedlegg 11-2 
 
Vedlegg nr. 14 – excelfil: 
Se underlag oversendt 24.5: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-
2025/folgenotat-og-underlagsmateriale - 2019-04-24_FDV, kapitalkomp., avhend. og egenfin., NNV ink. 
MSJ_v1.0.xlsx 
Vedlagt fil: Areal- og kostnadsoversikt FDVU.xlsx (satser fra internhusleieprosjektet). Se også underlag sendt 
på mail 19.9.2018 i vedlegg nr. 9. 
 
Vedlegg nr. 2 i ditt brev: 
 
Her henviser du til epost-korrespondansen mellom Deloitte og Helgelandssykehuset som du har fått fullt 
innsyn i. Når det gjelder møtereferater som du finner underlig ikke eksisterer, så er faktum at det ikke 
finnes egne møtereferater fra arbeidsmøtene etter møtet 5. mars og frem til presentasjonen i styremøtet 
27. mars. Vi har tidligere kommet i skade for å opplyse at det ikke fantes noe referat fra oppstartsmøtet, 
det var en beklagelig inkurie fra vår side.  De øvrige arbeidsmøtene før styremøtet 27. mars ble det ikke ført 
referater fra, noe som går fram av Deloittes redegjørelse, se side 11. i dokumentet som du mottok i 
forsendelsen datert 24.05.19: 
 
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Spm%20og%20svar%2020
25/F%c3%b8lgenotat%20innsynsbegj%c3%a6ring_v1.0.pdf   
 
Arbeidsmetoden som ble valgt av Helgelandssykehuset og Deloitte er etter vårt skjønn innenfor de rammer 
og krav vi setter til forsvarlig saksbehandling. Vi gjør oppmerksom på at samme metodikk ble brukt da 
arbeidet med bæreevneanalysen ble gjort høsten 2018, og også for arbeidet med DMS Brønnøysund. 
 
Arbeidsgruppen la også i denne fasen av analysearbeidet vekt på å sikre sporbarhet i arbeidet. Dette ble 
praktisert ved å tydeliggjøre alle forutsetninger og antakelser som er benyttet i endelige leveranser, samt 
henvise til kilder og/eller underlag der det er relevant. Samtidig la gruppen vekt på at arbeidsformen skulle 
ha fokus på å sikre fremdrift i analysearbeidet og ha en praktisk tilnærming mht. å dokumentere foreløpige 
vurderinger som ble gjort underveis. Sistnevnte innebar blant annet at referatføring av arbeidsgruppens 
interne møter ble vurdert å ha lite nytte, og det ble kun ført aksjonspunkter etter møtene.  
 
I etterkant av nevnte presentasjon i styremøtet 27. mars 2019 ble arbeidsgruppen spesifikt bedt om å 
referatføre arbeidsmøtene. Dette er fulgt opp og referat foreligger for disse to arbeidsgruppemøtene. 
Notatet fra Deloitte, som henvist til over, opplyser at det ble skrevet referater fra møtene 23. og 25. april. 
Disse referatene mottok du i oversendelsen datert 24.05.19 - se vedlegg 17. og 18. 
 
Du anfører også i henvendelsen til departementet at det er beklagelig at dokumentene ikke er merket med 
sak-/dokumentnummer eller løpenummer. Dokumentene som du mottok i forsendelsen av 24.05.2019 er 
arkivert i Elements. Dokumentene er sendt over i fire separate e-poster til oss og lagret i arkivsystemet som 
zippede filer. 
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Vedlagt finner du for øvrig journalrapport for det som er arkivert av oss knyttet til den alternativskillende 
økonomiske analysen (vedlegg: Helgelandssykehuset 2025 - Tidligfase – økonomianalyse).  
 
Når det gjelder din anmodning om å få tilsendt en fullstendig journalrapport over alle dokumentene 
tilhørende Helgelandssykehuset 2025 så har vi tidligere varslet at dette er omfattende arbeid som krever at 
ekstra ressurser settes av både når det gjelder personell og tid. Det er snakk om dokumenter fra en syv år 
lang periode, som delvis ligger i vårt tidligere arkivsystem ePhorte.  Vi håper å ha ferdigstilt oversikten du 
ber om i første halvdel av september. 
 
Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte undertegnede for bistand. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tore Bratt 
kommunikasjonssjef 
Senter for kommunikasjon 
 
 
 
Vedlegg 

1 Vedlegg8-1 
2 Vedlegg8-2 
3 Vedlegg11-1 
4 Vedlegg11-2 
5 Helgelandssykehuset 2025 - Tidligfase - økonomianalyse 
6 FDV kostnader sendt 190918 
7 Areal og kostnadsoversikt FDVU 
8 HSYK - brev uten parafering 

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur. 


