
Bekymringsmelding Styresak 90-2013 
 
Undertegnede er daglig leder i en IKT-bedrift med lokasjon i Tromsø.  
 
Vårt foretak har en egeninteresse i forhold til at behandlingen av styrets sak 90-2013 blir undergitt en 
korrekt og uttømmende behandling, der styrets medlemmer i det minste er gjort kjent med våre 
anførsler. 
 
Det forutsettes at styrets medlemmer er kjent med det ansvar som gjelder i forhold til utførelsen av 
vervet. For ordens skyld vises til Helseforetaksloven § 49. 

 
Tekst i gult hitsettes fra saksfremlegg og konkurransedokumenter fra HN-IKT 
  
Fra styresak 90/2013 
"L3 synes å hevde at tilbudet i anbudsrunde 2 (leie 2 år) oppfyller kravspesifikasjon som er 
sammenliknbar med den som lå til grunn i styresak 73-2013. Dette er ikke riktig. Opprinnelig 
kravspesifikasjon var vesentlig mer omfattende enn kravspesifikasjonen til midlertidig datarom (leie 2 
år). Der førstnevnte kravspesifikasjon hadde et omfang på 36 sider, var kravspesifikasjonen som L3 
utformet tilbudet sitt på grunnlag av, på 3 sider, jf. utrykte vedlegg." 
 
Fra konkurransegrunnlag runde 2: 
Krav til datasenteret/datarommet 
Helse Nord har følgende absolutte krav til det midlertidige datasenteret/datarommet:  

 Lokalet skal ha plass til 10 stk rack med gjennomsnittlig strømbehov på 15 kW. 

 Lokalet skal tilfredsstille TIER klasse 2 (se ANSI/TIA-942-2-2010). 

 Leieprisen skal inkludere drift av teknisk infrastruktur. Driften skal tilfredsstille TIER klasse 2 
(se ANSI/TIA-942-2-2010). Plan for vedlikehold skal dokumenteres.  

 Lokalet skal være plassert maksimalt 40 kilometer fra Helse Nord IKT sine kontorer (Helse Nord 
IKT holder til i Forskningsparken i Tromsø). 

 Lokalet skal ha tilgang til sanitære rom og minst 2 parkeringsplasser. 

 Leieperioden skal være to år, med mulighet for forlengelse på 12 mnd + 12 mnd + 6 mnd. 
  

 

Informasjonen som presenteres styret i styresak 90/2013 er ikke i samsvar med de 
faktiske forhold 
  
Kravspesifikasjonen i runde to var på kun 6 linjer i de 3 sidene nevnt over. Det utelates at disse 6 
linjene med definitive krav inneholdt henvisende krav (ANSI/TIA-942-2-2010) som er beskrevet på 
totalt 94 sider. Videre er det i ANSI/TIA-942-2-2010 ytterligere vist andre utfyllende bygnings og 
sikringskrav.  
 
Anførselen fra denne side er at saksbehandler ikke gjengir de faktiske forhold på en korrekt måte, 
herunder at de 36 sidene med kravspesifikasjon oppgitt i første anbudsrunde var en forenklet og norsk 
oversatt versjon av ANSI/TIA-942-2-2010. Faktum er at den opprinnelige kravspesifikasjon ikke var mer 
omfattende enn begrenset til midlertidig datarom. 
 
Det er denne sides klare oppfatning at saksbehandler i betydelig grad forenkler og bagatelliserer den 
problemstilling som foreligger, all den tid utfyllende og korrekt informasjon ikke gis. 
 



Videre anførsler til styresak 90/2013 
 
Styresak 73-2013 
Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som belyser de forskjellige 
alternativene for en eventuell etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø.  
 
Er det slik at styret i styresak 90-2013 skal ta stilling til ovennevnte – herunder at de forskjellige 
alternativene skal belyses? 
 
Dersom ovennevnte er tilfellet, anføres å være av avgjørende betydning at korrekt og de facto 
sammenlignbar informasjon presenteres for styret. Faktum er at AD ikke legger frem sammenlignbar 
informasjon. I denne forbindelse vises til at det ikke har vært en konkurranse i markedet for leie av to 
datarom. Dersom en slik konkurranse hadde funnet sted ville dette naturligvis gitt helseforetaket 
vesentlige stordriftsfordeler med dertil bedre betingelser.  
 
Regnskapet som legges frem virker ikke merkantilt godt formulert med tanke på at det er investering på 
160 millioner med påfølgende drift og en ramme på totalt 1 milliard? 
 
For denne side er det av avgjørende betydning at styret baserer sin behandling av ovennevnte sak 
med den sikkerhet at samtlige faktiske forhold er gjort kjent for det samlede styre. Dette er ikke 
tilfellet per tid.  
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