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Brukermedvirkning - utfordringer - behov for utfyllende retningslinjer

Bydel Søndre Nordstrandviser til møte hos Velferdsetaten, der representanterfra EST og FIN deltok i
tillegg til undertegnede. Tema for møtet var enkelte utfordringerbydelen ser i forhold til innføring av
brukermedvirkningsom beskrevet i brev av 21. oktober 2014. Det ble avtaltat bydelen skulle fremsette
sine kommentarerskrifilig til FIN.

Innledningsvis finner bydelen det hensiktsmessig å beskrive den prosess som bydelen følger i
anskaffelse av tjenester til enkeltpersoner.

Anskatzelsesgrosess i bydel Sondre Nordstrand

Kravtil brukennedvirkningfølger av pasient- og brukerrettighetsloven§ 3-1 der følgende fremgår i
annet ledd:

«Tjenestetilbudetskal så langt som mulig utformes i samarbeid medpasient og bruker.Det skal legges
stor vektpå hvapasienten og brukerenmener ved utformingav tjenestetilbudetter helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8.»

Bydel Søndre Nordstrandgjennomfører anskaffelse av helse- og omsorgstjenester til enkeltindivider
med en stor grad av brukermedvirkninggjennom deltakelse i all utarbeidelse og utforming av kravtil
tjenestetilbudet i anbudsdokumentene.Alle dokumentersom utarbeidestil anskaffelsen, som
kravspesifikasjon og konkunansegrunnlag, utarbeidesi samarbeidmed bruker/pårørende.Det er i denne
fasenav anskaffelsenatkravenetil tjenestetilbudetutformes,detfastsettesminimumskravog
tildelingskriterier.
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Minimumskravenetil tilbudetinneholdereksempelviskravtil:

Typetjenester,innholdi tjenestene,bistandsbehov,hvordantjenesteneskalgjennomføres(metodikk),
kvalitet,personaletskompetanse,personaltetthet,fritid-ogaktivitetstilbud,boligensbeliggenhet,type
bolig,avstandtil offentligkommunikasjonosv.

I dennefasendeltarbruker/pårørendeaktivtvedå beskrivebehovogønskerfor tjenestenslikatdekrav
sombruker/pårørendeoppleversomviktigblir vektlagti konkurransedokumentene.Detteinnebærerat
bruker/pårørendeharensentralrollei utfonningenavtjenestetilbudet.I dennefaseninnhentesogså
skriftligsamtykkeslik at bydelenkanutleveretaushetsbelagteopplysningertil leverandører.

Når bydelenogbruker/pårørendeer enigominnholdeti konkurransedokumenteneblir dissesendttil de
leverandørenesomer kvalifisertoginvitert,etterdettetidspunktkaninnholdeti dokumenteneikke
endres.Anskaffelsenvideremåfølgelovogforskriftomoffentliganskaffelser.

Bruker/pårørendedeltarikke i gjennomgangogevalueringavtilbudeneellerpådetendeligevalgav
leverandør.

Bydelengjennomførerdennetypeanskaffelseri entotrinns-modellmedforhandling.Trinn I eren
prekvalifiseringavleverandøreneogtrinnIIomhandlerkuntilbudettil denaktuellebrukeren.
Dokumentenesomsendesut i trinnII kanikkepubliseresdade inneholdersensitive
personopplysninger.Bareleverandørersomer prekvalifisertogavgirtaushetserklæringfår tilsendt
dokumenter.

Bydelengjennomgårde innkomnetilbudoggjennomførerforhandlingermedflere leverandører.
Forhandlingenekanofteværeutslagsgivendefor valgav leverandør.Det er sværtsjeldenbydelen
oppleverat leverandørerikkefyller minímumskravene,menprisenkanofteværesværtvarierende.
Gradav oppdragsforståelsekommertydeligerefremunderforhandlingene.

Denovennevntepraksisfinnerbydelenbådeivaretagendeoghensiktsmessigi forholdtil brukerens
medvirkningog i overenstemmelsemedgjeldenderett.

Brukermedvirkningi henholdtil brevav 24.10.2014 fra EST- utlordringer

I henholdtil ovennevntebrevskalbrukermedvirkningogsåsikresi dendelavanskaffelsesprosessender
bydelenevaluererograngererkvalifiserteleverandøreroginnkomnetilbud.Brukeren/pårørendekanda
gjennomgåtilbudeneoguttrykkesinmeningomopplevdkvalitet.Det uttrykkesklart fi'aEST at detskal
leggesbetydeligvektpåbrukers/pårørendesoppfatning,menat deter bydelensomtardenendelige
beslutningenomvalgav leverandør/tilbud.

Bydelenserfølgendeutfordringeni forholdtil bruker/pårørendesinnsyni derespektivetilbud:
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1)
Dersombruker/pårørendeskal gjennomgåde respektivetilbudenefor å uttrykke sin meningom opplevd
kvalitet vil det ofie skape en forventning om at de har en reell valgrnulighet. Det fi-emkommer også at

brukers/pårørendes mening skal tillegges betydelig vekt.

Bydelen kan på faglig grunnlag vurdere kvalitet annerledes eller se at et rimelig tilbud er vel så bra for
brukeren. Dette kan medføre at bydelen finner det vanskelig å etterkomme bruker/pårørendes ønsker.
Den forventning som er skapt om valg for bruker/pårørende kan skape store konflikter dersom bydelen
ikke kan etterkomme brukers/pårørendes ønske.

Dersom bydelen ikke etterkommer bruker/pårørendes ønske i utvelgelsen av leverandør, kan det reises

spørsmål om bydelens beslutning kan påklages under henvisning til brudd på pasient- og

bmkerrettighetsloven § 3-1.

Det kan også reises spørsmål om bruker/pårørende skal delta i forhandlinger for at innsynet skal kunne

praktiseres fullt ut?

2)
Selv om bruker/pårørende er eksperter på egen omsorg, vil det være umulig å vite hva de vektlegger
som kvalitativt godt av de tilbud som innkommer. Dette kan være alt fi'a reell kvalitetsvurdering,
«dyrest er best», beliggenhet, kjenner ansatte etc.

Hva som er vektlagt av bruker/pårørende i denne forbindelse er lite transparent og vanskelig
etterprøvbart.Dette kan komme i strid med gjeldendekriteriersom er fastsatt i lov og forskrift.

Bydelen har en objektivt faglig vurdering av dette i tillegg til de kriterier som er satt opp i

konkurransedokumentene. Hva som blir vektlagt er da transparent og etterprøvbart og i
overensstemmelse med gjeldende regelverk.

3)
Dersom brukere/pårørende skal gis innsyn i private leverandørers tilbud etter en anbudsrunde, må
kommunens/bydelens egne tilbud også bli gjenstand for brukere/pårørendes innsyn og
kvalitetsvurdering.

Brukere som er tenkt plassert i kommunaletilbud må få tilsvarendemulighettil å ønske seg bort på
kvalifisert grunnlag.

4)
Et annet tankekors er at leverandørene kan finne det formålstjenlig å utfonne sitt tilbud slik at det er mer

tilpasset og attraktivt overfor bruker og pårørende. Dette kan innebæreat anbudene ikke fonnuleres
med tanke på fagpersoner, noe som igjen kan resultere at verdifull informasjon går tapt.

5)
Slik bydelen har forstått det skal den skisserteordningenmed brukermedvirkningvære midlertidig inntil
brukervalg innenfor rammeavtaler er på plass. Fra et brukerperspektiv vil det å innføre brukervalg
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innenfor rammeavtaler kunne representere en begrensning og et tilbakeskritt i innsyns- og

medvirkningsmulighetene i forhold til den midlertidige ordning. Det er stor sannsynlighet for at dette
ikke blir positivt mottatt fra brukere/pårørende og deres organisasjoner.

Bydelen ser også at den midlertidige ordningen som er skissert kan gi følgende utfordringer i forhold til
gjeldende regelverk:

Lov og forskrifi om ofi`entlig anskaffelser

(_(§_I_.F ormåI

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskaping isamfunnet ved å sikre mest effektiv

ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket

skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmenheten har tillit til at

oflen tlige anskaffelser skjer på en samfunnsmessig måte»

De grunnleggende prinsippene/kravene som forutberegnelighet, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet kan bli vanskelig å følge, det vises til ovennevnte merknader.

Forvaltningsloven § 13

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang

eller kjennskap til det han iforbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

1

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av

konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. «

I de tilbudene som bydelen mottar, kommer det svært mange opplysninger som kan betraktes som
forretningshemmeligheter. Det kan være beskrivelse av kvalitetssystemet, utarbeidede prosedyrer, pris,
hvordan de organiserer tjenesteproduksjonen, ansattes kompetanse osv. Disse opplysningene er viktig

for oppdragsgiver,når kvalitetog innhold i et tilbud skal vurderes.

Dersom slike opplysninger skal gis til andre må den som opplysningene gjelder samtykke, her vil det si
leverandøren.

Kravom tredjemanns innsyn(bruker/pårørendes)i forretningshemmelighetervil selvfølgeligha en stor
påvirkning på hvordan leverandøren vil utforme sitt tilbud, eller rett og slett velge og ikke gi tilbud.

Bydelener av den oppfatningat krav om slikt innsynkan ha en konkurransebegrensendeeffekt.

En taushetsplikterklæring fra bruker/pårørende gir ikke ansatte i forvaltningen hverken adgang eller rett

til å gi ut opplysninger som omfattes av forvaltningsloven § l3 nr. 2.

Det kan også reises spørsmål om verdien av bruker/pårørendes taushetsløfie. Hvilke sanksjoner kan
iverksettes dersom de avslører forretningshemmeligheter f.eks. til en annen leverandør?

4



H I - om r eneste oven 4-1 Forsvarli het

«Helse-og omsorgstjenestersom tilbys ellerytesetter lovenher skal væreforsvarlige»

Bydelenhardet overordnedeansvaretfor tilbudets faglige kvalitet. Ansvaret i henholdtil bestemmelsen
vil kunnebli utfordrendedersomtilbudet er valgt ut fra brukers/pårørendespreferanseog ikke på
faglighetetterbydelensrådfor åoverholdedenbrukermedvirkningsomerskissert.

Avslutningsvis vil bydel SøndreNordstrandunderstrekeat dersomdenbrukennedvirkning somfølger
av pasient-og brukenettighetsloven § 3-1 benyttes,vil brukere/pårørendeværegodt ivaretatt nårdet
gjelderdeltakelsei utformingavdettjenestetilbuddeskalmotta.Bydelenharpraktisertdettei flereår
utenat det har oppståttkonflikter eller uenigheti valgomgangen.

Slik vi har oppfattet det skal det utarbeidesoppklarenderetningslinjer for denbrukermedvirkning som
er foreslått i brev av 21.10.2014.Dersomdet er ønskeligdeltar bydel SøndreNordstrandgjeme i dette
arbeidetmedden erfaring vi har medbrukermedvirkning i anbudsprosesser.

GreteNossum Unn Trude Nicolaysen
Leder bestilling og anskaffelser jurist
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Oslo kommune Bydel Bjerke
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BRUKERMEDVIRKNING - BEHOV FOR UTFYLLENDE RETNINGSLINJER

Det vises til møte 17.02.15 mellom Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST),
Byrådsavdeling for finans, Velferdsetaten, Bydel Søndre Nordstrand og Bydel Bjerke, og brev
av 20.03.2015 fra Bydel Søndre Nordstrand til Velferdsetaten, EST og byrådsavdeling for
finans.

Bydel Bjerke kjenner seg igjen i Bydel Søndre Nordstrand sin beskrivelse av
anskaffelsesprosess som er blitt praktisert og utfordringer med brukermedvirkning i henhold til
brev av 24.10.2014 fra EST.

Bydelen ønsker samtidig å informere om at vi nettopp har hatt en klagesak vedrørende
begjæring om innsyn i anskaffelsesdokumenter som er prøvd for Fylkesmannen. I saken ble det
endelig stadfestet at brukere ikke er å anse som parti saken i henhold til forvaltningslovens
regler, men at offentlighetsloven gjelder på området. Klager fikk delvis medhold om innsyn på
enkelte områder.

Med utgangspunkt i blant armet disse erfaringene, kommer Bydel Bjerke med innspill i forhold
til mulig økt brukennedvirkning i anskaffelsesprosessen. Slik bydelen oppfatter det, er det
mulig å tilby inforrnasj onsmøte med bruker/pårørende der det informeres på generelt grunnlag
om status i anskaffelsen mellom trinn I og II. Dette kan dreie seg om antall leverandører som
har fått mulighet til å levere tilbud og hvor mange tilbydere som har levert, eventuelt antall
avviste tilbud, fordi de ikke oppfylte kvalifikasjonsgrunnlaget i prekvalifiseringen.

Slik bydelens praksis er i dag, er det lite kontakt med bruker før avgjørelsen om vinner i
anbudskonkurransen blir fattet etter at dokumentene i trinn II i anskaffelsesprosessen er sendt
ut til aktuelle leverandører. Før avgjørelsen i konkurransen foretar bydelen befaring og
gjennomgår forhandlinger med aktuelle leverandører om deres respektive tilbud.

Ved befaring og forhandlinger får bydelen et enda klarere bilde av hva tilbudene til de aktuelle
leverandører utgjør. Bydel avgjør og setter karakter på kvaliteten til tilbudet i etterkant av slike
befaringer og forhandlinger. Tildelingskriteriene som kvaliteten skal avgjøres på, er utarbeidet
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av bydel i samarbeid med bruker/pårørende i tidligere fase, under utarbeidelse av
kravspesifikasjonen.

Deler av tilbud som inngår i kvalitetsvurderingen kan være av en slik art at bydelen ser det som
hensiktsmessig å avklare med bruker/ pårørende om hva som oppfattes som best
kvalitet/viktigst for bruker for noen av kvalitetskriteriene. Det kan være mulig å legge inn
føringer, der bydelene forplikter seg til å avholde møte med bruker/pårørende i etterkant av
befaring og forhandlinger for eventuelt åkvalitetssikre kvalitetsvurderinger med
bruker/pårørende og uansett informere om status og videre fremdrift. Det antas at et slikt møte i
stor grad vil oppfattes som brukermedvirkning innenfor dagens regelverk, selv om
bruker/pårørende ikke får innsyn i tilbudene. Bydelen vil da anonyrnisere leverandører, og ikke
la bruker/pårørende se noe dokumenter fra tilbudene.

Det vil også være aktuelt at bydelene forplikter seg å informere bruker/pårørende om mulighet
for innsyn i anbudsdokumentene i etterkant av anskaffelsen i henhold til offentlighetslovens
bestemmelser.

Oppsummert foreslår Bydel Bjerke at brukerrnedvirkningen i anskaffelser av botilbud med
helse og omsorgstjenester økes ved at bydelene forplikter seg til å avholde to møter, som
tidligere beskrevet, i tillegg til informasjon om mulighet til innsyn i anbudsdokumenter.

Med vennlig hilsen

fizzl ác/zaefliczfáøzq/ W \̂ lA/VVMLl
Kari -Anne Mathisen Maja atzenmaier
bydelsdirektør assisterende bydelsd ektør

Kopi: byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
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