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BEGRUNNELSE FOR AVVIKLING AV RABATTAVTALE MED 

MERIDA 
 

Oslo bystyre vedtok den 29. april 2015 en sykkelstrategi for Oslo kommune. I dag 

skjer 8 prosent av alle hverdagsreiser i Oslo med sykkel. Byrådets mål er å øke 

dette til 16 prosent innen 2025. Å få flere til å velge sykkelen samsvarer med flere 

sentrale målsettinger for Oslo, blant annet målet i Stortingets klimaforlik om at 

veksten i persontransporten skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk, samt 

Nasjonal Transportplan (2014– 2023). Den vedtatte sykkelstrategien harmonerer 

også med kommuneplan, «Oslo mot 2030 – Smart – Grønn – Trygg». 

 

Som landets hovedstad og største by bør Oslo gå foran med å ta i bruk løsninger 

som gjør det mulig å øke andelen sykkelreiser. Renovasjonsetaten (REN) har 

derfor utarbeidet en egen sykkelstrategi. Ett av tiltakene i strategien er inngåelse 

av samarbeidsavtale mellom Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og 

REN om deltakelse i prosjektet «Sykle, så klart». Formålet med samarbeidet er å 

la ansatte få prøve el-sykkel i en uke og å bevisstgjøre RENs ansatte på egne 

transportvaner, og legge forholdene til rette for at ansatte velger sykkel som 

transportmiddel til og fra jobb, så vel som i jobbsammenheng. NOA har forespurt 

alle sine leverandører i prosjektet «Sykle, så klart» om de ønsket å gi rabatt til de 

aktører som var med i prosjektet. Det er i denne forbindelse at REN mottok et 

tilbud om rabatt på el- sykler og sykler.  

  

Tilbudet ble vurdert i forhold til «Etiske regler for ansatte i Oslo kommune.» Det 

ble i ledergruppen 13.9.2016 etter en konkret skjønnsmessig vurdering konkludert 

med at rabattordningen ikke var i strid med ordlyden i kommunens etiske 

regelverk. Det ble lagt vekt på at de bestemmelser som ble ansett som relevante for 

forholdet var utarbeidet med tanke på å forhindre misbruk av kommunens 

samkjøpsavtaler og rabattordninger fremforhandlet i forbindelse med offentlige 

anskaffelser. Det ble vektlagt at økt sykling kan støtte opp om forebyggende 

helsearbeid, mindre utslipp og en grønnere by. Det ble også lagt vekt på at tiltaket 

var et av flere virkemidler som kunne bidra til at man lykkes med 

gjennomføringen av kommunens vedtatte sykkelstrategi ved å øke antallet 

sykkelreiser i Oslo kommune. Rabattavtalen ble omtalt i et blogginnlegg den 
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16.10.2016 på bystyrerepresentant Ivar Johansens blogg. I blogginnlegget stilte 

Johansen spørsmål om RENs tilbud om rabattavtale er klokt.  

 

Intensjonen med avtalen var god, men vi ser i etterkant at den kan skape tvil ved 

kommunalt ansattes uavhengighet og forretningsmessighet i enhver henseende. 

I lys av kritikken som nå er reist har etaten foretatt en ny vurdering av 

rabattordningen. Etaten har i denne vurderingen vektlagt de hensyn som ligger bak 

formuleringene i kommunens etiske regelverk. Det har blitt lagt avgjørende vekt 

på at det ikke skal kunne reises tvil ved kommunalt ansattes uavhengighet. 

Som ved en ordinær habilitetsvurdering etter forvaltningsloven er det vektlagt at 

det er reist innsigelser mot foreliggende rabattordning.  

 

Konklusjon 

Etter en helhetsvurdering har REN derfor kommet til at avtalen om rabattordning 

ved kjøp av el- sykkel og sykkel skal avsluttes med umiddelbar virkning fra 

17.10.2016.  

 

 

 

 


