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.
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Generell informasjon:
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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
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