Møtedato: 27. mai 2015
Arkivnr.:
2014/711-38/012

Saksbeh/tlf:

Styresak 59-2015/3

E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av

Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015

5. mai 2015 ad. styrets ansvar
Se vedlagt kopi.
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Fra: Svein Konstali[Svein.Konstali@helsenor.no]
Dato: 05.05.2015 14:47:24
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Anmodning om videreforsendelse

Til Helse Nord RHF
Med dette ber vi om at vår foregående epost oversendes de respektive styremedlemmers epostadresse (med kopi til
undertegnede) i henhold til liste nedenfor (vennligst korriger eventuelle feil).
Styrets leder

Bjørn Kaldhol (f 1943)

Nestleder

Inger Lise Strøm (f 1971)

Styremedlem

Inger Cecilie Jørstad (f 1975)

Styremedlem

Kari Jørgensen (f 1965)

Styremedlem

Kari Marie Baadstrand Sandnes (f 1969)

Styremedlem

Line Miriam Sandberg (f 1969)

Styremedlem

Svenn Are Jenssen (f 1964)

Styremedlem

Eirik Storrø Holand (f 1979)

Styremedlem

Sissel Viola Alterskjær (f 1965)

Styremedlem

Arnfinn Ståle Sundsfjord (f 1958)

Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS

cid:ima
ge001.g
if@01C
87DDC.
32D7A6
+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo
www.helsenor.no
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Fra: Svein Konstali[Svein.Konstali@helsenor.no]
Dato: 05.05.2015 14:47:11
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Styrets ansvar

Til styrets medlemmer
Med dette informeres det enkelte styremedlem om sitt styreansvar, ref kommunikasjon nedenfor med
styrets leder – særlig første punkt. Omtalte brev fra adm dir Herlof Nilssen i Helse Vest RHF vedlegges.
Helsevikarbyråbransjens omsetningstall ifølge brreg.no fremgår til orientering av vedlegg.
Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS

cid:ima
ge001.g
if@01C
87DDC.
32D7A6
+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo
www.helsenor.no

Fra: Svein Konstali
Sendt: 5. mai 2015 11:53
Til: 'Terje Vareberg'; 'ola.h.strand@gmail.com'; 'bjorn.kaldhol@kaldhol.as'; 'Per Anders Oksum'
Emne: Styreleders tilsynsansvar - vesentlige mangler i Deres svar 04.05.2015
Til RHF-enes fire styreledere
Det vises til vår epost nedenfor, der det påpekes at ovennevnte styrelederes tilsynsansvar ikke er
ivaretatt. Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest RHF har 04.05.2015 sendt et svar som
indirekte dokumenterer at ovennevnte påpekning er korrekt:
1. Nilssen skriver at uavhengig tredjepart er oppnevnt av HINAS’ revisor. Rammeavtalen krever som
kjent at uavhengig tredjepart skal oppnevnes av Oppdragsgivers revisor. Oppdragsgiver er ikke
HINAS – men det enkelte RHF, ref vedlegg.
2. At uavhengig tredjepart skulle være oppnevnt av HINAS’ revisor, er heller ikke korrekt.
17.04.2015 skriver Wiersholm til Advokatforeningens disiplinærutvalg at de er engasjert av
HINAS.
3. Nilssen skriver også at RHF-ene ikke har grunn til å gå nærmere inn på trekket fra vår bankkonto i
Nordea. Dette er ikke korrekt.
a. For det første følger det av punkt 1 ovenfor at trekket er ureglementert
b. For det andre hjemler ikke den nevnte paragraf 5.5 i rammeavtalen en slik bruk av vår on
demand bankgaranti
c. For det tredje er korrekt regnskap et styreleder-ansvar. Her mangler det korrekte
regnskapsbilag for samtlige RHF
4. Med dette bakteppet lar det seg ikke gjøre for Konstali å delta i den pågående konkurranse om
ny rammeavtale, da det ikke er forsvarlig å legge garanti på garanti slik RHF-ene oppfører seg.
Dette er et brudd på anskaffelsesreglenes krav til offentlige innkjøpere om likebehandling av
tilbydere. Konkurransen må således avlyses.
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Vi gjentar med dette følgende spørsmål – som Nilssen ikke besvarte:
1. Er saken styrebehandlet?
2. Har man innhentet eiers aksept?
3. Og hva har skjedd når det gjelder RHF-ets egen eieroppfølging av HINAS?
Hva gjelder den kommende konkurransen, må man legge til grunn betydelige prisøkninger – hensyntatt
RHF-enes konflikt med vikarbransjen. Forventet årsvolum er på NOK 350 mill. Om prisøkningen blir på
20% (hvilket man bør påregne), innebærer det en prisøkning på akkumulert vel NOK 100 mill om man
sammenligner med de priser man har i dagens avtale (som kan prolongeres til 31.01.2017). Med andre
ord – RHF-ene bruker vel 100 mill av fellesskapets midler for å skjule de feil og mangler dagens
avtaleforvaltning medfører.
Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS

cid:ima
ge001.g
if@01C
87DDC.
32D7A6
+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo
www.helsenor.no

Fra: Svein Konstali
Sendt: 29. april 2015 15:09
Til: 'Terje Vareberg'; 'ola.h.strand@gmail.com'; 'bjorn.kaldhol@kaldhol.as'; 'Per Anders Oksum'
Emne: Styreleders tilsynsansvar
Til RHF-enes fire styreledere
Det vises til vår henvendelse 29.01.2015 vedr ovennevnte – samt den enkelte styreleders svar.
Henvendelsen gjaldt
1. Ulovlig heving 08.12.2014 av vår rammeavtale (mangelfull oppnevning av uavhengig tredjepart)
2. Urettmessig trekk på vår bankkonto ved hjelp av misbruk av vår on demand bank garanti - hvilket
prinsipielt sett kan sammenlignes med advokaters tyveri av klientmidler. Tross våre purringer
foreligger det heller ikke et korrekt regnskapsbilag for dette trekket.
Konsekvensen av
 førstnevnte er at rammeavtalen 01.02.2013 fortsatt er gjeldende
 sistnevnte er som ved tyveri av klientmidler – samt at det enkelte RHF for tiden ikke kan avlegge
et korrekt regnskap.
Det har nå gått tre måneder siden vår henvendelse. Sakene er ikke løst. Styreleders tilsynsansvar er
således ikke ivaretatt. Er saken styrebehandlet? Har man innhentet eiers aksept? Og hva har skjedd når
det gjelder RHF-ets egen eieroppfølging av HINAS?
RHF-ene har nå iverksatt ny konkurranse. Så lenge ikke ovennevnte forhold er ryddet opp i, vil den nye
anskaffelsen være ulovlig – da den ikke likebehandler tilbyderne. Det er styreleders ansvar at denne
konkurransen avlyses umiddelbart.
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Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS

cid:ima
ge001.g
if@01C
87DDC.
32D7A6
+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo
www.helsenor.no
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Konstali Helsenor AS
Bryggegata 9
0250 OSLO

Deres ref:

Vår ref:
2014/1230 - 9866/2015

Saksbehandler:
Linn Jonassen 51963871

Dato:
04.05.2015

Svar - styreleders tilsynsansvar
Vi viser til e-post av 29. april fra Konstali Helsenor AS (Konstali Helsenor) til
styrelederne i de regionale helseforetakene.
Rammeavtalene om vikartjenester helsepersonell – sykepleiere mellom de regionale
helseforetakene og Konstali Helsenor ble hevet ved brev av 8. desember 2014 hvor det
redegjøres for grunnlaget for heving. HINAS har i brev av 23. desember 2014, e-post av
29. desember 2014 og brev av 30. desember 2014 redegjort for HINAS revisor E&Y sin
oppnevnelse av advokatfirmaet Wiersholm som uavhengig tredjepart. De regionale
helseforetakene har ikke noe ytterligere å tilføye om hevingen av rammeavtalen,
herunder forhold knyttet til oppnevnelse av uavhengig tredjepart, ut over det som
allerede er kommunisert av HINAS.
Det er i brevet av 8. desember 2014 redegjort for kravet mot Konstali Helsenor for å få
dekket kostnadene til den uavhengige tredjeparten etter rammeavtalens punkt 5.5. Da
dette kravet ikke ble innbetalt innen den satte fristen ble det gjort krav mot
bankgarantiene. Denne prosessen er godt dokumentert og de regionale helseforetakene
ser ikke grunn til å gå nærmere inn på dette.

Postadresse:

Elektronisk adresse:

Helse Vest RHF
Styremøte
i Helse Nord RHF post@helse-vest.no
www.helse-vest.no
Postboks 303 Forus
27.
mai
2015 - saksdokumenter
4066
Stavanger

Besøksadresse:
Nådlandskroken 11
4066 Forus

Generell informasjon:
Sentralbord: 51 96side
38 00
56
Org.nr: 983 658 725

De regionale helseforetakene gjennomfører ny konkurranse om vikartjenester for
sykepleiere sammen med HINAS. Konstali Helsenor søkte om prekvalifisering i
konkurransen. Konstali Helsenor innga ikke tilsagn om bankgaranti i henhold til krav i
kvalifikasjonsgrunnlaget. Basert på manglende tilsagn om bankgaranti forelå det plikt
til å avvise tilbudet fra Konstali Helsenor. Konstali Helsenor har klaget på
avvisningsbeslutningen i klage av 25. mars 2015. HINAS besvarte klagen i brev av
30.mars 2015. Klagen ble ikke tatt til følge.
De regionale helseforetakene kan ikke se at det foreligger grunnlag for å avlyse den
pågående anskaffelsen.»

Vennlig hilsen

Herlof Nilssen
administrerende direktør

All elektronisk post til Helse Vest skal sendes til postmottak: post@helse-vest.no
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Omsetning (i 1.000) år 2013 i følge brreg.no
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