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INNFØRING AV BRUKERVALG FOR BO- OG OMSORGSTILBUD TIL 

UTVIKLINGSHEMMEDE OMFATTER OGSÅ BARNEBOLIGER 

 

09.12.2015 behandlet bystyret sak 338 Innføring av brukervalg for dagsenter-, bo- og 

omsorgstilbud for utviklingshemmede. Bystyrets vedtak er som følger:  

1. Det innføres brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre 

hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet.  

2. Ved inngåelse av rammeavtaler for bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre 

hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet, bes byrådet sikre at ideelle leverandører 

prioriteres. Byrådet holder bystyret orientert gjennom tertialrapportering og årsrapporter.  

3. Når det innføres brukervalg på bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre 

hjelpetrengende, har ikke bydelene anledning til å konkurranseutsette velferdstilbudet som driftes i 

egenregi på dette området. Eventuell nedleggelse av kommunale tilbud skal bare skje hvis tilbudet 

ikke velges av tilstrekkelig mange brukere.  

 

Brukervalget innebærer at den som har fått vedtak om nevnte tjenester kan velge om tjenesten skal 

leveres av egen bydel, et byomfattende tilbud eller av privat leverandør som har avtale med 

kommunen.  

 

Det er nødvendig å presisere hvorvidt brukervalget også omfatter barneboliger, det vil si bo- og 

omsorgstilbud for barn med utviklingshemming, ettersom dette ikke framgår uttrykkelig av 

vedtaket. Jeg mener at den rimeligste tolkningen er at brukervalget også omfatter barneboliger. 

 

Velferdsetaten har fått i oppdrag å inngå rammeavtaler med private leverandører av bo- og 

omsorgstilbud til utviklingshemmede over 18 år for å sikre disse innbyggerne tilbud å velge 

mellom. Konkurranse om rammevtaler ble utlyst 24. oktober. 

 

Jeg tolker ordlyden i sak 338/2015, Innføring av brukervalg for dagsenter-, bo- og omsorgstilbud 

for utviklingshemmede, slik at vedtaket også omfatter boligtilbud til barn med 

utviklingshemming. Jeg legger dette til grunn, men før jeg gir administrasjonen i oppgave å starte 

prosessen med å sikre brukervalg for bo- og omsorgstilbud for barn med utviklingshemming 

(barneboliger) ber jeg om tilbakemelding fra komiteen på om den er enig i denne tolkningen. 
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Med vennlig hilsen 

 

Inga Marte Torkildsen 

byråd 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk  


