
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Sykehjemsetaten, drift av 

Uranienborghjemmet, Manglerudhjemmet, Ammerudlunden sykehjem og 

Tåsenhjemmet - Klage avslag innsyn 
 

Fylkesmannen viser til oversendelsen fra Sykehjemsetaten datert 07.02.2014 og beklager noe 

lang saksbehandlingstid.   

 

Sakens bakgrunn 

 

Norsk Sykepleierforbund begjærte den 25.9.2013 innsyn i opplysninger om «bemanning pr 

yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype slik dette fremkommer i tilbyders endelig tilbud, 

og/eller protokoll etter forhandlinger» for drift av Uranienborghjemmet, Manglerundhjemmet, 

Ammerudlunden sykehjem og Tåsenhjemmet.  

 

Fagforbundet ba om innsyn i de samme opplysningene den 26.9.2013. 

 

Sykehjemsetaten avslo anmodningen om innsyn til både Sykepleierforbundet og 

Fagforbundet den 30.9.2013. Det ble lagt til grunn at opplysningene det ble bedt om innsyn i, var 

underlagt taushetsplikt, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og at de derfor var unntatt offentlighet, jf. 

offentleglova § 13. 

 

Både Fagforbundet og Sykepleierforbundet påklaget avslaget i brev datert 18.10.2013. Den 

30.10.2013 opprettholdt etaten syn, og saken ble derfor oversendt Fylkesmannen til endelig 

behandling.  

 

I Fylkesmannens vedtak datert 02.12.2013 ble Sykehjemsetatens vedtak opphevet. Opphevelsen 

ble begrunnet med at det ut i fra Sykehjemsetatens begrunnelse ikke fremstod «som tilstrekkelig 

sannsynlig at de angjeldende opplysningene er av konkurransemessig betydning å 

hemmeligholde.»  

 

Sykehjemsetaten behandlet saken på nytt i vedtak datert 10.01.2014. Fra vedtaket siteres:  

«Sykehjemsetaten har vurdert saken på nytt, og opprettholder avslaget med de samme 

lovhenvisninger som fremkommer av e-post 30. september 2013.» 
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Vedtaket ble påklaget den 24.01.2014 av Norsk Sykepleierforbund. I klagen anføres det blant 

annet at de ikke kan se hvordan de etterspurte opplysningene kan påvirke fremtidige 

konkurranser fordi hver enkel konkurranse vil ha nye forutsetninger.  

 

Sykehjemsetaten vurderte saken på nytt den 07.02.2014. Etaten opprettholdt sitt synspunkt om 

opplysningene var underlagt taushetsplikt og dermed unntatt offentlighet. Saken ble derfor 

oversendt Fylkesmannen for endelig behandling, jf. offentleglova (offl.) § 32. 

 

Fylkesmannen ser slik på saken 

 

Fylkesmannen skal nå prøve sykehjemsetatens vedtak datert 10.01.2014. Sakens kjerne er altså 

(fortsatt) om de etterspurte opplysningene er underlagt taushetsplikt, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2, 

og at de dermed skal unntas offentlighet, jf. offentleglova § 13.  

 

I og med at Fylkesmannen opphevet Sykehjemsetatens første vedtak på grunn av 

manglende/upresis begrunnelse/redegjørelse, påpeker Fylkesmannen det uheldige i at kommunen 

ved sin fornyede behandling av saken ikke begrunner sitt vedtak i tråd med de føringer som ble 

gitt ved Fylkesmannens vedtak.  

 

I kommunens klageoversendelse har kommunen utdypet sitt syn på hvorfor opplysningene er 

underlagt taushetsplikt. Klageoversendelsen virker i sin helhet å være unntatt offentlighet, og 

klager er heller ikke satt som kopimottaker. I de tilfeller kommunen ønsker å unnta en utdypende 

redegjørelse til Fylkesmannen for innsyn, mener Fylkesmannen at god forvaltningsskikk tilsier at 

klager likevel bør bli orientert om at saken oversendes klageinstans. Praktisk sett kan dette for 

eksempel løses ved at enkelte vurderinger i oversendelsen blir sladdet for klager. Vi viser i denne 

forbindelse i forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.  

 

Fylkesmannen vil det følgende vurdere hvorvidt de unntatt opplysningene skal unntas med 

hjemmel i offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr.2. Fvl. § 13 nr.2 lyder:  

”tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det 

vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 

opplysningen angår.” 

 

Fylkesmannen stadfestet i forrige vedtak at opplysninger om bemanningsløsningen på det enkelte 

sykehjem må sies å være ”drifts- og forretningsforhold”.  

 

Det avgjørende spørsmålet er derfor hvorvidt det er av ”konkurransemessig betydning å 

hemmeligholde” de unntatte opplysningene. I Sivilombudsmannen sak 2009/1960 ble det uttalt 

følgende om den vurdering som skal foretas:   

”Vilkåret om at det må være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde 

opplysningen innebærer at det bare vil være taushetsplikt for opplysninger der en 

offentliggjøring av opplysningen vil kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for 

den som har krav på hemmelighold, se for eksempel uttalelse 4. april 2009 fra 

Justisdepartementets lovavdeling (JDLOV-2008-7049). Slike skadevirkninger kan for 

eksempel inntre dersom en konkurrent kan bruke den aktuelle opplysningen i egen 

virksomhet, for eksempel i egne salgs- eller produksjonsplaner. Det er ikke noe krav at 

andre kan bruke opplysningene på tilsvarende måte i egen næringsvirksomhet, det er nok 

at opplysningene etter sin art kan ha skadevirkninger, se Woxholth, Forvaltningsloven 

med kommentarer, 4. utgave 2006, side 255. Kravet om at det er offentliggjøringen som 

må kunne føre til et økonomisk tap eller redusert gevinst for den opplysningen gjelder, 



 

tilsier at det ikke er taushetsplikt for opplysninger som er tilgjengelig eller alminnelig 

kjent andre steder. Dette følger også av ordlyden, ved at det må være av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysningen, jf. for så vidt også 

begrensningen i taushetsplikten i § 13 a nr. 3. Videre må det være en årsakssammenheng 

mellom offentliggjøringen og risikoen for et konkret økonomisk tap eller en redusert 

gevinst. Skadevirkninger som uansett ville inntruffet på grunn av ytre omstendigheter vil 

derfor normalt ikke kunne begrunne taushetsplikt, jf. JDLOV-2008-7049. 

 

Formålet med reglene om taushetsplikt for næringsopplysninger er ikke å beskytte 

næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av alle 

opplysninger som kan ha uheldige eller ubehagelige konsekvenser for vedkommende 

virksomhet. Det må derfor avgrenses mot mindre sensitive næringsopplysninger som ikke 

vil være omfattet av taushetsplikten. I tolkingen og anvendelsen av forvaltningsloven § 13 

første ledd nr. 2, må det også ses hen til offentlighetsprinsippet, slik dette er kommet til 

uttrykk i Grunnloven § 100 femte ledd og offentlighetsloven § 3. 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 avtalene gjelder spørsmål av allmenn interesse, må dessuten private 

næringsvirksomheter i ’vid utstrekning tåle å havne i offentlighetens søkelys’, se JDLOV-

1997-12176.» 

 

Som nevnt i vårt forrige vedtak, har Fylkesmannen uttalt at selv om de aktuelle opplysningene er 

kjent for flere, kan de ikke karakteriseres som «allment tilgjengelig». Fylkesmannen bemerker at 

denne konklusjonen forsterkes ved opplysning gitt i kommunens brev datert 07.02.2014 der det 

sies at det i utgangspunktet kun er ansatte på de ulike avdelingene som har tilgang på denne 

informasjonen.  

 

Et videre spørsmål er hvorvidt det vil medføre økonomisk tap for leverandøren bak 

vinnertilbudet at «bemanningsnøkkelen» blir kjent for andre leverandører.  

 

Sykehjemsetaten skrev i sitt første vedtak at:   

«Den enkelte tilbyders strategi knyttet til organisering utgjør en vesentlig del av tilbyders 

totale strategi som benyttes i en anbudssituasjon. En offentliggjøring av en tilbyders 

strategi på dette området vil kunne medføre at andre tilbydere nyttiggjør seg av 

opplysningene i sine tilbud, som igjen kan medføre at førstnevnte tilbyder ikke lenger får 

den fordel tilbyderen tidligere har hatt på dette punktet i neste konkurranse, og således 

kan risikere å tape anbudet.»  

 

Fylkesmannen bemerker at ved opplysninger vedrørende saker som er avsluttet, er det et 

avgjørende poeng i vurderingen hvorvidt opplysningene vil være relevante ved senere 

konkurranser, se JDLOV-2008-7049. Sagt med andre ord, er spørsmålet hvilken overføringsverdi 

de aktuelle opplysningene har ved en konkurranse i fremtiden. Ved den forrige behandlingen 

savnet Fylkesmannen blant annet en nærmere utdyping av hvor lik denne konkurransen er opp 

mot fremtidige konkurranser.  

 

I klageoversendelsen har Sykehjemsetaten uttalt at riktig «bemanningsnøkkel» har stor betydning 

for hvem som vinner anbudskonkurranser. Det uttales videre at det er de samme leverandørene 

som har konkurrert i tidligere konkurranser, og at det er klart at 7 anbudskonkurranser om drift 

av sykehjem vil bli avholdt i 2014. Det uttrykkes i klageoversendelsen at en leverandørs strategi 

når det gjelder «bemanningsnøkkel» er en strategi som man gjenkjenner i flere saker, men at 



 

utgangspunktet/strategien selvsagt blir tilpasset det enkelte prosjekt. Sykehjemsetaten mener 

derfor at det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde den strategien som 

vinnerleverandøren har benyttet, da den vil gi de andre leverandørene en uberettiget fordel ved 

fremtidige anbudskonkurranser som det er på det rene vil bli holdt. Det sies også at allmenhetens 

interesse på akkurat dette punkt er begrenset, fordi allmenheten får tilstrekkelig innsyn ved at 

«pleiefaktoren» er kjent.  

 

Selv om det selvsagt må gjøres større eller mindre justeringer ved et nytt prosjekt, er det etter 

Fylkesmannens syn nærliggende å tro at det vil være fordelaktig for konkurrentene i en ny 

konkurranse å få innsyn i vinnertilbudet i en tidligere, til en viss grad tilsvarende konkurranse. 

Siden det vil være vanskelig å si akkurat hvor store endringer som må gjøres til neste prosjekt, 

mener Fylkesmannen, at man av hensyn til bedriften, bør være varsom med å gi ut opplysninger i 

den situasjon som i denne saken, nemlig der avtalen nylig er inngått og der det er klart at 

tilsvarende konkurranser i fremtiden vil bli avholdt. 

 

Etter Fylkesmannens syn har kommunen, som det må legges til grunn kjenner bransjen nærmest, 

i klageoversendelsen, gitt en fyldig begrunnelse knyttet opp mot de korrekte rettslige 

utgangspunkter. Etter en gjennomgang av saken finner Fylkesmannen, under noe tvil, å slutte seg 

kommunens vurderinger om at de etterspurte opplysninger er underlagt taushetsplikt jf. fvl. § 13, 

og at de derfor skal unntas offentlighet, jf. offentleglova § 13.  

 

 

 

Konklusjon: 

 

Kommunens vedtak stadfestes. Klagen er ikke tatt til følge.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ann Kristin Solheim Våkråk  

seniorrådgiver Elisabeth Fredheim Faanes 

 rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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