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Jeg viser til ditt brev til styret i Helgelandssykehuset av 20.05.19 og den saksgangen du 
henviser til der. Din henvendelse ble behandlet i styremøte 20.05.19, og jeg ønsker gjerne å 
gjenta beklagelsen jeg ga i møtet. Jeg har forståelse for at du opplever vår saksbehandling som 
mangelfull. 
 
I mitt svar fra 15.05.19 viste jeg til en lenke på våre nettsider som av tekniske årsaker ikke 
virket. Jeg legger ved de aktuelle dokumentene, men presiserer samtidig at disse er 
tilgjengelige for alle under inngangen «Alternativskillende økonomisk analyse» på 2025-
sidene til Helgelandssykehuset. De aktuelle dokumentene er presentasjonen som Deloitte 
brukte under styremøtet 27. mars, Utviklingsplan 2014 samt de tre Multiconsult-rapportene 
fra 2011, 2015 og 2017.  
 
I tillegg har Deloitte nå levert et omfattende notat som redegjør for mandat, organisering og 
prosess, leveranser og underlag for alt arbeidet de har utført på oppdrag fra Sykehusbygg HF 
knyttet til bæreevneanalysen (første fase, høst 2018), økonomisk konsekvensanalyse for DMS 
i Brønnøysund og bæreevneanalyse (andre fase, vår 2019). Vedlagt dette notatet finner du alt 
underlagsmateriale som har vært brukt. Materialet viser hvor informasjonen kommer fra. 
Dette materialet er svært omfattende og inneholder også store excel-filer som ikke er egnet 
for papirformat: Disse sendes over på en USB.   
 
Som du vil se er noe av informasjonen i enkelte vedlegg sladdet med grunnlag i offl. § 23.1. 
ledd. Det gjelder opplysninger som omtaler kvadratmeterpriser og areal ved kjøp og salg av 
eiendom og lønnsestimater. Meroffentlighet er vurdert. De sladdede opplysningene kan ikke 
utleveres fordi disse, dersom de blir offentlig kjent, vil kunne svekke foretakets 
forhandlingsposisjon på et senere tidspunkt. Vi vurderer hensynet til Helgelandssykehuset s 
forhandlingsposisjon mer tungtveiende enn hensynet til allmenhetens innsyn.  
 
Notatet fra Deloitte bekrefter at det ikke har vært skrevet referater fra arbeidsmøtene. Når 
det gjelder skriftlig kommunikasjon sendt mellom helseforetaket og Deloitte, så er dette å 
regne som organinterne dokumenter brukt i saksforberedelse og unntatt offentlighet i 
henhold til offl. § 14 første ledd. 
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I henhold til offentleglova § 31 kan vedtaket påklages innen tre uker.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tore Bratt 
Kommunikasjonssjef 
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