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BRUKERMEDVIRKNING VED KJØP AV TJENESTER TIL ENKELTBRUKERE 
 
I «Tøyenavtalen», inngått mellom SV og det borgerlige byrådet i Oslo, heter det: «Det 
igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og 
omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette 
tilbudet. Dette gjøres ved å inngå rammeavtaler med leverandører, som brukerne og deres 
pårørende ved behov for tjenester kan velge mellom. Det tas sikte på gjennomføring av dette 
fra høsten 2014». 
 
Det har vært lagt til grunn at brukervalg som avropsmekanisme fra rammekontrakter ikke er i 
henhold til gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser. Nye EU-direktiver, som 
antas å bli implementert i norsk rett i 2016, omtaler derimot eksplisitt brukervalg som en lovlig 
avropsmekanisme ved bestilling fra inngåtte rammeavtaler. Forenklingsutvalget foreslår også i 
NOU 2014:4 at avrop på rammeavtaler innenfor helse- og sosialtjenester og varer innenfor 
helse- og sosialområdet til personlig bruk skal kunne skje ved brukervalg.   
 
Det jobbes som kjent med å få innført brukervalg for dagsenter og bo- og omsorgstjenester. 
Fram til man får brukervalg på plass for disse tjenestene, skal bydelene i størst mulig grad sikre 
brukermedvirkning også i den del av anskaffelsesprosessen der bydelen evaluerer og rangerer 
kvalifiserte leverandører og innkomne tilbud. Slik brukermedvirkning vil være en midlertidig 
løsning på veien mot fritt brukervalg.  
 
Brukermedvirkning må ikke forveksles med brukervalg. Ved brukermedvirkning er det ikke, 
som ved brukervalg, bruker som skal ta den endelige beslutningen om hvilken leverandør som 
skal levere de etterspurte tjenestene. Ved brukermedvirkning får bruker/pårørende gjennomgå 
tilbudene fra kvalifiserte leverandører og uttrykke sin mening om opplevd kvalitet i de 
respektive tilbudene (som tilfredsstiller oppsatte minimumskrav). Brukers/ pårørendes 
oppfatning skal tillegges betydelig vekt, men det er bydelen som tar den endelige beslutningen 
om valg av leverandør/ tilbud.  
 
Brukermedvirkning 
For å kunne medvirke til at bydelen har mest mulig solid grunnlag for rangering og valg av 
tilbud/leverandør dersom bydelen beslutter å kjøpe tjenesten i markedet, må bruker/ pårørende 
få se tilbudet, og bli hørt når det gjelder de enkelte tilbuds opplevde kvalitetsgrad. Dette 
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forutsetter selvfølgelig, akkurat på samme måte som ved vurderingen hos kommunal 
saksbehandler, at leverandøren er kvalifisert, at tilbudet oppfyller oppsatte minimumskrav og at 
brukers/ pårørendes oppfatning ikke baserer seg på ulovlige eller uetiske betraktninger. At 
bydelen har en god dialog med brukeren/ pårørende både i forkant av det enkeltvedtaket som 
gir rammer for omfang og typer ytelser, ved utforming av kravspesifikasjonene knyttet til 
anskaffelsen og ved evaluering og rangering av tilbudene, antas å være av avgjørende 
betydning for at brukers behov kan dekkes på en god og effektiv måte.  
 
Hvis tilbudet omfatter både en generell del som gjelder flere enkeltbrukere og forskjellige 
«deler» som gjelder den enkelte bruker, er det hensiktsmessig at bruker/ pårørende får se både 
den generelle delen av tilbudene (som er felles for både bruker og andre brukere) og den delen 
som gjelder tjenester til bruker selv.  
 
Det bør i størst mulig grad fastsettes faste rammer rundt pris og minimumskrav, som gjør at 
brukeren/ pårørende enklest mulig kan involveres i den del av vurderingen som kan være helt 
avhengig av brukers/ pårørendes innspill for å kunne legge grunnlag for en best mulig 
anskaffelse (vurderingen av graden av kvalitet i de respektive innkomne tilbud).  
 
Det synes å være en utbredt oppfatning at enkeltbrukere av tjenester/ pårørende ikke kan få se 
tilbud eller kontrakt som gjelder skreddersydde tjenester til bruker, fordi de ikke anses å være 
del av kontrakten bydelen har med den enkelte leverandør. Selv om det formelt sett er riktig at 
bruker ikke er en part i kontrakten mellom bydelen og leverandøren, ansees dette å være en lite 
hensiktsmessig tilnærming. Det naturlige er å se på bruker/ pårørende som bydelens «rådgiver» 
ved vurdering og rangering av innkomne tilbud, da det er bruker selv/ pårørende som best 
kjenner brukers behov og må antas å være «ekspert» på hva som er god, bedre eller best 
kvalitet når det gjelder ytelser bruker skal motta for å få dekket sine behov (utover 
minimumskrav som skal sikre lov- og andre nødvendige krav).   
 
Avtalefrihet - forhåndsinformasjon om brukers medvirkning  
Leverandørene må akseptere oppdragsgivers krav knyttet til konkurransen, f.eks. at bruker/ 
pårørende skal få se tilbudene og kontrakten som omhandler ytelsene til bruker. Disse kravene 
må imidlertid fremgå i oppdragsgivers kunngjøring/konkurransegrunnlag. Det antas at det i 
aktuelle saker vil være ytterst få, om noen, forhold som vedgår ytelsene til bruker som objektivt 
sett er så hemmelige at ikke engang den som skal motta ytelsene/ pårørende bør få se dem 
beskrevet.  
 
Det bør i kunngjøring/konkurransegrunnlag imidlertid opplyses om at bruker/ pårørende, før 
bruker/ pårørende får se tilbud eller kontrakt, vil måtte undertegne på at man ikke vil 
kompromittere eventuelle taushetsbelagte opplysninger som det vil være av konkurransemessig 
betydning for leverandøren å holde hemmelig. Leverandøren kan la være å inngi tilbud dersom 
han ikke ønsker å akseptere vilkårene.  Det antas at de fleste leverandørene ikke vil ha plausible 
grunner for å holde aktuell informasjon unna bruker selv/pårørende, og at en slik praksis ikke 
vil ha konkurransebegrensende effekt i det seriøse leverandørmarkedet.  
 
Skjema med mal for taushetserklæring, som kan benyttes av bydelen i forkant av 
brukermedvirkning som skissert ovenfor, vil bli lagt ut på UKEs nettsider om anskaffelser.   
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Spørsmål om anonymisering av tilbud før brukers gjennomgang og vurdering av 
tilbudene 
Det har vært reist spørsmål om hvorvidt navnet på de respektive leverandørene skal 
anonymiseres overfor bruker/pårørende, slik at bruker/pårørende ikke vet hvilken leverandør 
som står for det respektive tilbud. På denne måten mener man at man skal forhindre at bruker/ 
pårørende tar utenforliggende hensyn mv. ved vurderingen av kvaliteten i tilbudene, fordi 
bruker/pårørende ønsker seg en spesiell konkret leverandør.  
 
Det legges til grunn at det i utgangspunktet er ingen er grunn til å anonymisere leverandørene 
når bruker/pårørende skal gjennomgå innkomne tilbud. Man kan som en hovedregel ikke anta 
at bruker/pårørende vil ta utenforliggende hensyn ved sin vurdering av tilbudenes kvalitet. Det 
må antas at bruker/pårørende vil ha som utgangspunkt at man vil ha et best mulig tilbud. Og når 
det gjelder tjenester til enkeltbrukere, er det ikke til å underslå at hva som er god, bedre eller 
best kvalitet for bruker kan bero på subjektive vurderinger.  
 
Det er svært viktig at bydelene gir det aktuelle leverandørmarkedet beskjed om at eventuell 
promotering av egen virksomhet ikke må kanaliseres til den enkelte bruker, da dette kan bli 
oppfattet som forsøk på omgåelse av alminnelige prosedyreregler.  
 
Anskaffelsesfaglig om brukermedvirkning  
Fra et anskaffelsesfaglig synspunkt må det antas at man får et bedre grunnlag for å vurdere 
tilbudets godhet dersom bruker/pårørende har fått vurdert og uttalt seg om tilbudet. 
Angjeldende tjenester er i stor grad av personlig karakter, og er ofte av avgjørende betydning 
for brukerens opplevde livskvalitet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Endre Sandvik 
kommunaldirektør 

Elisabeth Vennevold 
pleie- og omsorgssjef 
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