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

Saksbeh/tlf:

Styresak 59-2015/6

E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av

Sted/Dato:
Bodø, 20.5.2015

18. mai 2015 ad. retting av feil
Saksdokumentene var ettersendt.
Se vedlagt kopi.
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Svein Konstali
Ann-Margrethe Mydland; Rødvei Ann Elisabeth; Eriksen, Ivar; "dordi.flormaelen@helse-midt.no"
"Terje Vareberg"; "ola.h.strand@gmail.com"; "bjorn.kaldhol@kaldhol.as"; "Per Anders Oksum"
Retting av feil
18. mai 2015 08:57:11

Til RHF-enes fire juridiske ansvarlige
Ref Thorshaugs etter fullmakt-epost nedenfor: Videre vises til senere e-post til styrelederne datert
5. mai, som ikke endrer Helse Sør-Øst RHF sin vurdering beskrevet i nevnte svarbrev.
Vi legger til grunn at dette er RHF-enes felles oppfatning - og at RHF-enes juridiske ansvarlige har
satt seg inn i saken, slik reglene for god advokatskikk krever. Videre legger vi til grunn at RHFenes juridiske ansvarlige har rådgitt deres RHF om å rette feil – slik reglene for god advokatskikk
også krever.
I nevnte epost 05.05.2015 dokumenteres en oppnevningsfeil. At dokumenterte feil ikke endrer
RHF-ets vurdering, innebærer ifølge reglene for god advokatskikk at selskapets ansvarlige
advokat må fratre. Om så ikke skjer innen kl 12 i morgen, vil klage bli sendt. Skulle noen
advokater trekke seg – og nye komme på plass – uten at feilen er rettet, vil også disse
advokatenes manglende fratredelse bli påklaget. Inntil feilen er rettet. Og inntil Konstali ikke
lenger er rettsløs.
Denne epost er sendt i kopi til styrets leder – hensyntatt styreleders tilsynsansvar.
Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS

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

Fra: Erik Thorshaug [mailto:Erik.Thorshaug@helse-sorost.no]
Sendt: 8. mai 2015 13:15
Til: Svein Konstali
Emne: Svar på mottatte henvendelser til Helse Sør-Øst RHF
Til:          Konstali Helsenor AS
Fra:        Helse Sør-Øst RHF
Det vises til mottatt e-post av 29.04.2015, stilet til styrelederne for de regionale helseforetakene.
De regionale helseforetakene har en felles vurdering av saksforholdet, slik det kommer til uttrykk
i svarbrevet fra Helse Vest RHF, datert 04.05.2015. Videre vises til senere e-post til styrelederne
datert 5. mai, som ikke endrer Helse Sør-Øst RHF sin vurdering beskrevet i nevnte svarbrev.
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Når det gjelder vårt postmottaks mottakelse av e-post 05.05.2015 med anmodning om
videresending til styremedlemmene, så vil henvendelsen bli lagt inn som en del av ”andre
orienteringer” som fremlegges for førstkommende styremøte.
Etter fullmakt;
Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF
Erik Thorshaug
Spesialrådgiver - HR-avdelingen
Tlf: 02411 / 62 58 55 24
Mobil 917 02 414

Helse Sør-Øst RHF
PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar
erik.thorshaug@helse-sorost.no; postmottak@helse-sorost.no;
www.helse-sorost.no - Følg oss på sosiale medier
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