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Bærekraft- og alternativskillende analyse  
 
Etter publisering av bærekraft- og den alternativskillendeanalyse i styremøtet i 
Helgelandssykehuset HF 27.3.19 har kritikken mot disse analysene både fra 
kommunene og media vært stor. Kritikken har ikke primært vært rettet mot 
selskapet Deloitte som har utarbeidet analysene, men mot tallgrunnlaget som ligger 
til grunn for analysene, samt hvilken informasjon som er valgt brukt i utarbeidelsen 
av analysene. Tilliten til analysene er lav, både i befolkningen og kommunene. 
 
Etter gjentatte purringer fra Departementet, offentliggjorde Helgelandssykehuset HF 
dokumentene og tallmaterialet som ligger til grunn for innholdet i bærekrafts – og 
den alternativskillende analysen. 
 
Brevene til styret i Helgelandssykehuset HF fra Alstahaug og Vefsn kommune, datert 
3.4.19 og 5.4.19, ble sendt før Helgelandssykehuset HF offentliggjorde sine 
dokumenter. Vefsn kommunes næringsselskap, MON KF utarbeidet i den forbindelse 
en rapport som inneholdt kommentarer og vurderinger av bærekrafts- og den 
alternativskillende analysen, basert på informasjonen som likevel forelå. Kritikken 
som framkom var naturligvis da mest basert på antagelser, da tallmaterialet som lå 
til grunn for MONs analyser ikke var offentlige. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF har fattet følgende vedtak i styresak 38/2019 punkt 
4:» Styret i Helgelandssykehuset HF ser behov for en oppdatering av 
alternativskillende økonomisk analyse/bærekraftsanalyse og ber administrerende 
direktør komme tilbake til styret med en fremdriftsplan for dette.»  
 
MON KF har etter at dokumentene nå er offentliggjort utarbeidet en ny vurdering av 
analysene, og resultatet av dette ligger som vedlegg. Det som fremkommer i 
vedlegget fra MON underbygger våre kommuners syn at de analysene som nå 
foreligger har flere svakheter, og inneholder flere faktiske feil.  
 
Alstahaug og Vefsn kommune mener at styrevedtaket fra 27.3.19 kan oppfattes som 
at det vil være nok å «oppdatere» eksisterende rapport for å få et tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag for denne viktige prosessen.   
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Kommunene mener dette ikke er holdbart, og mener styret må vurdere om helt nye 
analyser må utarbeides av nye eksterne aktører for å gjenskape tilliten til materialet. 
Kommunene har sendt sine innspill til samfunnsanalysen som nå skal utarbeides, og 
kommunene mener det parallelt med samfunnsanalysen bør utarbeides nye 
økonomiske analyser 
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Vedlegg: Kommentarer og vurdering av bærekraftanalysen etter at tallgrunnlaget er 
offentliggjort 
 


