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Medlemmer nektes å delta på Landsmøtet av lokalt innkjøpsmiljø
Det er kommet en e-post fra et medlem som informerer om at innkjøpsmiljøet i deres
helseforetak nekter aktuelle deltakere å delta på MTF Landsmøtet (MTFL) i Fredrikstad.
«Grunnen er at de aktuelle deltagerne er aktivt med i anskaffelsesprosesser av MTU når
landsmøtet pågår. Problemet oppstår når leverandører er med som sponsorer av landsmøtet, og
at deltagerne kan ha kontakt med leverandør som konkurrerende leverandører vil se på som
problematisk mht habilitet og integritet.»
Øystein Jensen har vært borti problemstillingen fra et annet helseforetak før. Der fikk de ikke
reise til Medica under anbudsprosessen. Det var bare rådgivere som ble berørt da de ikke
hadde egne teknikere/ingeniører. En annen gang han var borti saken måtte de betale alle
utgifter selv og ikke motta noe som helst fra firma av middag eller lignende.
Det er enighet om at så lenge det finnes flere firma og flere kunder kan en gjerne delta på
arrangementer som arrangeres som sponset av flere leverandører. Ved MTFL har alle
leverandørene fått mulighet til å være sponsor.
Hvert enkelte lokale sted må likevel få gjøre sin vurdering på hvordan de vil forholde seg til
saken. MTF kan komme med en anbefaling og burde være forankret i en juridisk uttalelse.
Styret er enig i at det skal bestilles en juridisk uttalelse fra jurist som har kjennskap til miljøet
og våre innkjøpsprosesser.
Øystein kontakter miljøet samt jurist slik at vedkommende er forberedt på at en henvendelse
kommer fra Robin.
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