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Dep 05.08.2014.pdf; Spekter 06.05.2014.pdf; NHO 24.06.2014.pdf; HINAS
01.07.2014.pdf

Fra: Svein Konstali [mailto:Svein.Konstali@helsenor.no]
Sendt: 13. mai 2015 10:13
Til: 'helse@helse-vest.no'; 'postmottak@helse-midt.no'; RHF-Postmottak; 'postmottak@helse-sorost.no'
Emne: Styrets ansvar

Til styrets medlemmer
Det vises til vår epost (med vedlegg) nedenfor til styrets medlemmer – der det dokumenteres feil i den oppnevning
av uavhengig tredjepart som RHF‐enes hevingsbrev 08.12.2014 var fundert på. RHF‐enes administrerende direktører
mener dette – tross dokumentert feil – kun er en orienteringssak for styret. Tilsynelatende har det heller ikke vært
en sak for RHF‐enes internrevisjon?
Det vises også til de svar vi har mottatt denne uke fra de enkelte RHF om RHF‐enes rammeavtaler for kjøp av
juridiske tjenester. Det fremgår av disse at HINAS’ største eier (Helse Sør‐Øst RHF) har inngått rammeavtale om kjøp
av juridiske tjenester med samme advokatfirma som HINAS benytter (Wikborg Rein). Dette reiser flere spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.

Har RHF‐enes juridiske avdelinger kontrollert om de faktiske forhold som danner grunnlaget for nevnte
hevingsbrev 08.12.2014, er korrekte?
Har de respektive RHF‐enes juridiske rådgivere vært konsultert i den forbindelse?
Har man reflektert over at HINAS og HINAS’ største eier har inngått rammeavtale med samme
advokatfirma?
I hvilken grad vil det sistnevnte forhold – ut over å øke Helse Sør‐Øst’s aktsomhetsplikt – også øke de øvrige
RHF‐enes aktsomhetsplikt? På hvilken måte er dette i så fall ivaretatt?
Hvilken informasjon har du som styremedlem mottatt og etterspurt i forbindelse med den nevnte heving –
og hva gjør du nå?

Det har vært en vedvarende konflikt mellom RHF‐ene og bemanningsbransjen fra rammeavtalestart for vel to år
siden, ref vedlagte brev fra NHO og Spekter nedenfor. Det fremgår også av vedlagte brev 05.08.2014 signert
Statssekretæren at RHF‐ene – av sin eier – er pålagt en dialog. Dette dialog‐kravet understrekes også i
Helseministerens svar i april 2014 til Stortingets President på skriftlig spørsmål fra Stortingsrepresentant Ropstad,
Aust Agder.
Dialog‐kravet er ikke fulgt opp av RHF‐ene, men snarere avvist. RHF‐enes konfliktlinje går således begge veier, både i
forhold til eier og i forhold til marked. Er du som styremedlem informert av din administrasjon om dette? Eller har
du fått inntrykk av at dette dreier seg om en konflikt med en enkeltstående leverandør?
Tilsvarende konflikter mellom HF‐ene og dep/marked eksisterer ikke. Alle konfliktlinjer går mot RHF, som
tilsynelatende samler dem i HINAS. At RHF‐ene ikke skjuler sin konfrontasjonslinje, fremgår av HINAS’ brev
01.07.2014 til NHO (vedlagt). Alle spørsmål til adm dir i RHF‐ene om HINAS henvises av adm dir i RHF‐ene til HINAS –
som dermed kontrollerer seg selv. Feilretting forekommer således ikke. Dette er et innarbeidet og
ugjennomtrengelig RHF‐system som forstyrrer og fordyrer trygge vikarleveranser til HF‐ene (sykehusene).
Konfliktens kostnader i kroner og øre ‐ ut over at hensynet til sykehusbemanning og pasientsikkerhet rammes, ref
Helseministerens Oppdragsdokument 26.09.2014, oppdatert 16.01.2015 – fremkommer i vår forrige henvendelse
nederst. Stortingets bevillinger til helse fremgår av det nevnte oppdragsdokument. Et tresifret millionbeløp av disse
helsemidlene forsvinner til konflikter. Hvordan skal dette beløpet dekkes inn? Skal det søkes om en ekstrabevilling?
Eller skal kvaliteten på (eller omfanget av) helsetjenestene reduseres?
Vedlagt følger brev:
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05.08.2014 fra Helsedepartementets politiske ledelse
06.05.2014 fra Spekter (som ut over HF‐ene også organiserer helsebemanningsbyrået Helsebemanning AS)
24.06.2014 fra NHO Service (som organiserer alle øvrige helsebemanningsbyråer)
01.07.2014 fra HINAS

Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS

+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo
www.helsenor.no

Fra: Svein Konstali
Sendt: 5. mai 2015 14:40
Til: 'helse@helse‐vest.no'
Emne: 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

+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:
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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.
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

+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)
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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.
Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS

+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo
www.helsenor.no
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ARBEIDSGIVERFORENINGEN

SPEKTER

Advokatfirma Alver
v/advokat Erik Alver
Postboks 10
2601 Lillehammer
Oslo, 06.05.2014

Vår ref.
51105/HS50

Arbeidstid - vernebestemmelser - HelseBemanning AS
Spekter viser til brev datert 19.mars 2014 hvor det stilles en rekke spørsmål om arbeidstid
knyttet til innleide arbeidstakere fra din klient HelseBemanning AS. Det vises også til
oppfølgingsspørsmål som fremgår av brev 11.april 2014. Vi beklager at endelig svar ikke
foreligger så snart som tidligere tillyst.
Du tar opp problemstillinger knyttet til arbeidsgivers kontroll- og arbeidsgiveransvar som
Helsebemanning AS har overfor leger som de leier ut til helseforetakene i henhold til
rammeavtaler inngått med Helseforetakenes innkjøpsservice.
Spekter ønsker innledningsvis å gi noen generelle bemerkninger knyttet til
likebehandlingsprinsippet og innleiers og utleiers respektive plikter.
Slik Spekter forstår din henvendelse så knytter problemene seg først og fremst til overholdelse
av arbeidstidsbestemmelsene, herunder vernebestemmelsene i overenskomsten mellom
Spekter og Akademikerne/ Den norske legeforening (Dnlf).
Det følger av likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 b at bemanningsforetak skal sørge for at
innleide arbeidstakere skal sikres samme vilkår som om de var ansatt i innleie virksomheten.
Det fremkommer av bestemmelsen bokstavene a- d at dette gjelder både arbeidstidens lengde,
plassering, pauser, overtid og hviletid. Videre så følger det av § 14-12 c at innleier har en
korresponderende opplysningsplikt overfor bemanningsbyrået slik at de kan ivareta
likebehandlingsprinsippet og sitt kontrollansvar.
Det følger videre av likebehandlingsprinsippet at innleide arbeidstakere er omfattet av de
sentrale og lokale avtaler som virksomhetens ansatte er underlagt. Ifølge overenskomst
mellom Spekter og Akademikerne/Dnlf er legene unntatt arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser. Det er uenighet med Dnlf og Spekter om rekkevidden av dette
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unntaket, men denne uenigheten er ikke relevant i denne sammenheng. Det er enighet om at
de avtalte vernebestemmelsene innebærer et unntak fra lovens bestemmelser om arbeidstid og
fritid.
Det følger av overenskomsten del A2 punkt 3.5.3 (vernebestemmelsene) at leger kan arbeide
inntil 60 timer i uken, med mindre annet avtales lokalt. I de nevnte 60 timene inngår åde
alminnelig arbeidstid, utvidet arbeidstid og overtid. Det følger av dette at arbeidsgiver kan
gjennomsnittsberegne arbeidstiden innenfor rammene av vernebestemmelsene.
Innleide arbeidstakere følger de samme arbeidstidsreglene som virksomhetens egne ansatte,
herunder gjennomsnittsberegnede arbeidsplaner. Ved avvik fra overenskomstens
vernebestemmelser, arbeid utover 60 timer, så må det inngås avtale med foretakstillitsvalgt
for legene.
Spekter har inngått en selvstendig tariffavtale med Dnlf for HelseBemanning AS som gir
Helsebemanning adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden for sine ansatte som leies ut
til helseforetakene.
Innleier har en plikt til å utlevere dokumentasjon over lønns- og arbeidsvilkår herunder
dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene slik at utleier kan oppfylle sine forpliktelser og sitt
arbeidsgiveransvar. I de tilfeller hvor denne plikten ikke er oppfylt av innleier må det anses
som brudd på vilkårene for bruk av innleie og inngått kontrakt og må løses etter alminnelige
kontrakts- og erstatningsrettslige regler.
Vi har følgende merknader til de konkrete oppfatningene som reises:
Spekter støtter den forutsetning som gis i brev 19. mars 2014, pkt. 2, første avsnitt.
Det er korrekt at lokale avtaler skal inngås i det enkelte helseforetak mellom helseforetaket
som arbeidsgiver og foretakstillitsvalgte for Dnlf. HelseBemanning AS kan ikke være part i
disse avtalene. Spekter har forståelse for den situasjonen Helsebemanning AS kommer i når
de ikke får utlevert nødvendig dokumentasjon. Spekter vil bidra med informasjon til
helseforetakene om viktigheten av at gjeldende regelverk etterleves og at utleievirksomhetene
gis tilgang til gjeldende avtaleverk. HelseBemanning AS vil få oversendt den informasjonen
som sendes ut. Vi håper dette vil bidra til forsvarlige prosesser slik at oppdrag ikke trenger
termineres i tråd med de foreslåtte tiltakene.
Når det gjelder forståelsen av hvordan gjennomsnittsberegning av arbeidstiden skal
gjennomføres så er vi enig i deres forståelse slik det fremgår av punkt 3 i brevet datert
19. mars.
Så vidt oss bekjent så er det ikke krav fra HINAS om at vikarbyråene skal ha tariffavtale, jf.
brevet pkt. 4.
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Det fremgår av brevet datert 11.04.14 at HINAS har klargjort at passiv hjemmevakt skal telles
med som arbeidstid i henhold til overenskomsten §§3.1, 3.5.1 og 3.5.3. Denne forståelse er i
tråd med tariffpartenes forståelse av overenskomsten. Spekter stiller seg uforstående til at
bestemmelsene om omregning av passiv vakt ikke praktiseres etter overenskomsten, og ber
om en klargjøring av hva som er utfordringene med en praktisering slik det uttrykkes fra deres
side.
Når det gjelder de avsluttende bemerkningene i brevet vedrørende arbeidsgiveransvaret og
hvorvidt dette fortsatt skal tilligge vikarbyråene er det et betydelig vidtrekkende spørsmål. Vi
oppfatter at dette i første rekke er en meningsytring, og at det ikke forventes noe svar fra vår
side på dette i denne omgang.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
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