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ad. Klage opprettholdes 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Svein Konstali[Svein.Konstali@helsenor.no]
Dato: 29.05.2015 12:35:11
Til: 'Otto Johan Hegnar von Ubisch'
Kopi: 'dordi.flormaelen@helse-midt.no'; 'Eriksen, Ivar'; Rødvei Ann Elisabeth; Ann-Margrethe Mydland; 
'Terje Vareberg'; 'ola.h.strand@gmail.com'; Kaldhol Bjørn; 'Per Anders Oksum'; 'postmottak@helse-
midt.no'; 'postmottak@helse-sorost.no'; RHF-Postmottak; 'post@hinas.no'; 'helse@helse-vest.no'
Tittel: Klage opprettholdes

Viser til vår klage i dag til de fire juridiske ansvarlige i RHF-ene, sendt til deg i kopi. Vi sender deg denne 
epost til orientering, men merker oss at Helse Sør-Øst RHF er klageinstans for offentlighetsloven. Når ble 
dette besluttet? Og hvem er da klageinstans når det gjelder forvaltningsloven? Sender du oss mer 
dokumentasjon?

Hevingsbrevet med tilhørende prosesser er ikke avtaleadministrasjon – men tvistehåndtering. Dette er 
således en sak for vår avtalepart, RHF-ene – og ikke for HINAS. Vi forventer at saken realitetsbehandles i 
RHF-styrene – basert på uhildet saksfremlegg fra internrevisjonen. I følge vedlegg til din epost i går, skal 
prolongering av rammeavtaler styrebehandles (utenfor HINAS). Tilsvarende må således også gjelde for 
eventuell heving av rammeavtale.

Mens vi er i tvist, har vi rett til å levere vikarer til HF-ene. Videre har vi rett til umiddelbar retur av midler 
urettmessig trukket fra bankkonto eid av Konstali Helsenor AS. Sist men ikke minst – vi har rett til den 
likebehandling hva gjelder ny anskaffelse som LOA legger til grunn i lovens første paragraf. 

Mest alvorlig er det at HINAS nå vil bruke et tresifret millionbeløp av fellesskapets midler for – via nytt 
anbud – å skjule de avtaleforvaltningsmessige feil og mangler som fremkommer i våre skriv og 
dokumenter. Vi viser i den forbindelse til spørsmål/svar runden sist fredag, der det fremgår at det nye 
anbudet ikke er stanset. I den nåværende situasjon kan ikke landets største leverandør delta i den nye 
konkurransen da vi forskjellsbehandles.

Vedtaket i hht din epost viser at kun innsyn i medhold av offentlighetsloven er vurdert. Vi er part i saken. 
Likevel er ikke  partsinnsyn vurdert.

Vedtakets begrunnelse er mangelfull. Det er ikke redegjort for hvilke vurderinger som er gjort mht faren 
for skadevirkninger ved offentliggjøring. Det er ikke gitt begrunnelse for hvorfor hele dokumentet er 
unntatt, til tross for at det bare er anledning til å unnta de deler av dokumentet som oppfyller 
unntaksvilkårene.

HINAS har også vurdert mulighet for merinnsyn ihht §11. Siden vi er part i saken, er behovet for 
hemmelighold begrenset. Derimot er samfunnets interesse av at landets største leverandør får levere 
helsepersonell til sykehusene av vesentlig art. En fornuftig avveining av dette må lede til at det gis innsyn i 
(deler av) dokumentet.

Vi opprettholder med dette vår klage til de fire nevnte ansvarlige advokater. Frist for oversendelse av 
dokument: Mandag kl 12.

Med vennlig hilsen 
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS
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+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo 

www.helsenor.no

Fra: Otto Johan Hegnar von Ubisch [mailto:otto.ubisch@hinas.no] 
Sendt: 29. mai 2015 10:37
Til: Svein Konstali
Kopi: 'dordi.flormaelen@helse-midt.no'; 'Eriksen, Ivar'; 'Rødvei Ann Elisabeth'; Ann-Margrethe Mydland
Emne: SV: Klage på avslag på begjæring om innsyn

Vedlagt følger avslaget, med informasjon om klageadgang. 

Jeg ber deg sette deg inn i klagen og rett fremgangsmåte  for å påklage avslaget. 

Dersom du vil opprettholde klagen sender du en bekreftelse på dette til  post@hinas.no. med eventuelle 
ytterligere merknader. 

HINAS vil deretter behandle klagen, og oversender den til klageinstansen dersom vi ikke finner grunnlag 
for å omgjøre avslaget. 

Med vennlig hilsen,

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Otto J Hegnar von Ubisch
advokat

Fra: Svein Konstali [mailto:Svein.Konstali@helsenor.no] 
Sendt: 29. mai 2015 10:15
Til: 'dordi.flormaelen@helse-midt.no'; 'Eriksen, Ivar'; 'Rødvei Ann Elisabeth'; Ann-Margrethe Mydland
Kopi: Otto Johan Hegnar von Ubisch; 'helse@helse-vest.no'; 'postmottak@helse-midt.no'; 
'postmottak@helse-nord.no'; 'postmottak@helse-sorost.no'; HINAS Postmottak; 'Terje Vareberg'; 
'ola.h.strand@gmail.com'; 'bjorn.kaldhol@kaldhol.as'; 'Per Anders Oksum'
Emne: Klage på avslag på begjæring om innsyn

Til RHF-ene ved ovennevnte advokater

Det vises til HINAS’ meddelelse i går om avslag på innsynsbegjæring dokumentet - i ettertid. Mao: Vi 
nektes innsyn i et dokument som skulle vært forelagt oss forut for en eventuell hevingsbeslutning.

. Videre vises til side 2 i tilsvars-brev 12.05.2015 fra WR, der det hevdes at ovennevnte advokater ikke har 
vært involvert i spørsmålet om hevingen av rammeavtalen med Konstali. Dette er i så fall 
oppsiktsvekkende. Det er tross alt RHF-ene som er vår avtalepart. 

Gårsdagens innsynsbegjæring gjaldt det WR-dokument som lå til grunn for styringsgruppens «beslutning» 
om å heve rammeavtalen. Dette er et dokument vi skulle hatt til uttalelse forut for «beslutningen», 
jamfør forvaltningsloven §16. 
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Nå har vi endog fått avslag på innsyn i Med dette klager vi - til RHF-ene ved de fire ovennevnte advokater 
- på gårsdagens avslag på innsynsbegjæring. Frist for oversendelse av dokument: mandag kl 12.

Kopi til styrelederne – hensyntatt deres tilsynsansvar

Med vennlig hilsen 
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS

+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo 

www.helsenor.no

Fra: Otto Johan Hegnar von Ubisch [mailto:otto.ubisch@hinas.no] 
Sendt: 28. mai 2015 15:53
Til: Svein Konstali
Emne: SV: Innsynsbegjæring - kopi av avtalene med SVW og AdeB. 

Hei igjen, 

se vedlegg. 

Når det gjelder begjæring om innsyn i notat utarbeidet av Wikborg Rein tilknyttet revisjoner foretatt av 
Konstali Helsenor AS, datert 29. oktober 2014, er denne avslått og sent deg per brevpost i dag. 

Eventuelle ytterligere begjæringer om innsyn til HINAS bes rettet til postmottaket: post@hinas.no. For å 
lette registreringen. Henvendelser med innsynsbegjæringer til meg eller andre enkeltpersoner i HINAS vil 
ikke bli besvart. 

Med vennlig hilsen,

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Otto J Hegnar von Ubisch
advokat

Fra: Svein Konstali [mailto:Svein.Konstali@helsenor.no] 
Sendt: 28. mai 2015 14:11
Til: Otto Johan Hegnar von Ubisch
Emne: SV: Innsynsbegjæring - kopi av avtalene med SVW og AdeB. 

Status?

Med vennlig hilsen 
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS
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+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo 

www.helsenor.no

Fra: Otto Johan Hegnar von Ubisch [mailto:otto.ubisch@hinas.no] 
Sendt: 26. mai 2015 19:51
Til: Svein Konstali
Emne: SV: Innsynsbegjæring - kopi av avtalene med SVW og AdeB. 

Ser på dette på i morgen eller senest torsdag og gir tilbakemelding. Er på reise. 

Med vennlig hilsen,

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Otto J Hegnar von Ubisch
advokat
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