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Klage på avslag om innsyn

Norsk Sykepleierforbund Oslo (NSF Oslo), viser til krav av 04.12.2013 om innsyn i følgende
opplysninger fra kontrakt om drift av sykehjemmene Uranienborghjemmet, Manglerudhjemmet,
Ammerudlunden og Tåsenhjemmet; Bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver
vakttype, slik dette fremkommer i tilbyders endelige tilbud, og/eller protokoll efter forhandlinger

Kravet ble 10.01 .2014 avvist med henvisning til at opplysningene er underlagt lovbestemt
taushetsplikt etter offentleglova § 13, jfr torvaltningsloven §13 første ledd nr 2; “.. eller
forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av
hensyn til den som opplysningene angår.”

NSF Oslo påklager med dette vedtaket etter forvaltningsloven § 21, annet ledd og § 29, første
ledd, jf offentleglova § 32 tredje ledd, annet punktum.

For å ivareta våre medlemmers arbeidsmiljo og det faglige miljøet ved nevnte institusjoner,
spesielt ved oppsett av arbeidspianer ved den enkelte avdeling, er NSF Oslo avhengig av å
kjenne den bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakifype som tilbyder har
vunnet konkurransen på. NSF Oslo hevder at tilbakeholdelse av disse opplysninger svekker
rettssikkerheten for de ansatte, og tilliten til det offentlige. Vi får ingen mulighet til å efterprøve
at arbeidsforholdene for den enkelte ikke blir svekke, og at kvaliteten for beboerne blir
dårligere, ved at bemanningen settes sammen på en annen måte enn tilbudet leverandø rene
vant anbudene på.

Innsyn kreves etter offentleglovas § 1. Formål; “.. .rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det
offentlege og kontroll frå ålmenta.

Avtaler som det offentlige inngår med private virksomheter om kjøp av varer og tjenester
innebærer bruk av offentlige midler, og det er generelt en offentlig interesse knyttet til
opplysninger om slike avtaler. Der avtalen gjelder spørsmål av allmenn interesse, må dessuten
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private næringsvirksomheter i «vid utstrekning tåle å havne i offentlighetens søkelys», se
JDLOV-1 997-12176. Dette må etter NSF, Oslos syn veie tyngre enn at offentliggjoring av disse
opplysningene kan påvirke samarbeidet og tilliten mellom Sykehjemsetaten og leverandø rene
ved de aktuelle sykehjemmene i negativ forstand.

Offentleglova § 23, 3’dje ledd sier; “Det kan gjerast unntak f rå innsyn for tilbod og protokoll etter
regelverk som er gitt i medhald av lov 1 6juli 1999 nr 69 om offentleg innkjøp, til vaiet av
leverandor er gjort.’
NSF, Oslo vil hevde at tilsvarende vil gjelde ved konkurranseutsettingen av institusjonene
nevnt over. Vi hevder fortsatt at når valget er gjort, vil ikke opplysningene lenger være omfattet
av forvaltningsloven §13 første ledd nr 2 (taushetsplikt), og opplysningene er da en del av den
offentlige kontrakten.
Offentliggjoring vil ikke kunne føre til økonomisk tap ved drift av nåværende sykehjem, da
kontrakten alt regulerer drifters nåværende og fremtidige gevinst.

Opplysninger om de reelle forhold ved driften vil være alminnelig tilgjengelig ved
sykehjemmene. NSF Oslo kan ikke se hvordan etterspurte opplysninger kan påvirke fremtidige
konkurranse.Et hvert nytt anbud om drift av sykehjem vil ha nye forutsetninger. NSF hevder at
løsninger for drift av ovennevnte sykehjem ikke automatisk kan overføres til drift av nye
sykehjem. Se Siviiombudsmannens sak 2010/65.
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