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SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) - ÅPENHET OM SYKEHJEMSBEMANNING
- OPPFØLGINGSSPØRSMÅL
Det vises til henvendelse av 3.8.2014 hvor Ivar Johansen stiller følgende oppfølgingsspørsmål:
«Jeg viser til byrådets notat til helse- og sosialkomiteen av 21. juli.
Der heter det blant annet:
"Det er gjort en grundig juridisk vurdering av dette spørsmålet, og konklusjonen er at dette er
opplysninger som er omfattet av kommunens taushetsplikt. Hvis kommunen gir ut taushetspliktig
informasjon, kan dette medføre både erstatningsansvar og straffeansvar for kommunen."
Jeg ber om å få oversendt kopi av de dokumenter som foreligger der denne juridiske vurdering er
foretatt.
Jeg har så følgende tilleggsspørsmål:
1. Av byrådens notat kan det se ut som om byråden mener jeg har foreslått utlevert/offentliggjort
noen dokumenter eller informasjoner fra en anbudsprosess. Så er ikke tilfelle. Mitt forslag går på
at bemanningsinformasjon for byens sykehjem - uavhengig av drifter - til enhver tid er offentlig
for sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr. yrkesgruppe for hver avdeling og
hver vakttype. Jeg ber om byrådens uttalelse relatert helt konkret til denne situasjonen.
2. Et flertall av byens sykehjem er ikke konkurranseutsatt. Er det noen juridisk hinder for at
denne type opplysninger er offentlige for alle sykehjem der kommunen eller ideelle
organisasjoner er drifter, samt for de konkurranseutsatte sykehjem hvor drifter ikke motsetter seg
dette?»
Svar: I henhold til Reglement for folkevalgtes innsynsrett punkt 3.3 gis komiteen innsyn i
vurderingen fra Kommuneadvokaten. Innsyn gjennomføres i tråd med punkt 6 i reglementet ved at
representantene gis anledning til å lese vurderingen. Vurderingen vil bli oversendt komiteens
sekretær.
Representanten henviser til at han ikke ønsker informasjon fra en anbudsprosess men
bemanningsinformasjon for byens sykehjem - uavhengig av drifter mv. Ved en anbudsprosess vil
en potensiell drifter blant annet bli bedt om å legge frem en bemanningsplan fordelt på årsverk per
type plass for alle vakter (dag, ettermiddag/kveld, natt, helger/høytider og ferier) hvor
pleiedekningen på de ulike vakter fremgår. Det skal også ved et anbud fylles ut en
bemanningsoversikt på sykehjemmet totalt sett, hvor ansattes kompetanse og antall årsverk
fremgår. Bemanningspunktet i en anbudsprosess er det punktet som tillegges mest vekt ved
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tildeling av kontrakt. Dette vil være den den samme informasjonen som representanten ber om at
skal være offentlig.
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og Sykehjemsetaten vil sammen utarbeide et forslag
til hvordan Sykehjemsetaten best mulig kan imøtekomme ønsket om åpenhet om
sykehjemsbemanning. Jeg vil komme tilbake med et forslag til hvordan dette kan sikres når jeg
har mottatt innspill fra byrådsavdelingen.

Med vennlig hilsen
Aud Kvalbein
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