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PRIVAT FORSLAG FRA IVAR JOHANSEN (SV) - INFORMASJON EN 

FORUTSETNING FOR VALGFRIHET 

 

Jeg viser til privat forslag fra Ivar Johansen (SV) av 08.04.2014, mottatt 30.04.2014, og til mitt 

foreløpige svar til Helse- og Sosialkomiteen datert 20.05.2014. Komiteen har bedt om å få 

byrådens vurdering av det private forslaget: 

 

Forslaget lyder som følger: 

 

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter: 

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle 

en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke 

stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et 

forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer 

i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer 

forretningsutvalget avgjørelsen.” 

 

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger: 

I det sittende byråds byrådserklæring heter det blant annet: 

«Byrådets mål er at alle skal være trygge på at de får den hjelp de har behov for, når de har 

behov for den, og at de selv skal kunne påvirke tilbudet ut fra individuelle ønsker og behov. 

Byrådet har tillit til at enkeltmennesket og familien kan ta ansvar for egne valg og vil sette 

grenser for kommunens myndighet der denne griper inn i enkeltmenneskets, familiens og 

det sivile samfunnets rett til selvbestemmelse. Byrådet vil legge vekt på å øke 

medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester.» 

 

Kunnskap er makt, sies det. Det er som oftest slik at det ikke er likeverdig kunnskap mellom 

fagpersonen i f.eks. helsetjenesten og den hjelpetrengende. Dette gjør at vi i en sykdomssituasjon 

som oftest vil legge avgjørende vekt på legens anbefaling. 

 

En viktig forutsetning for «å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av 

kommunens tjenester» er å øke innbyggernes kunnskap og forutsetninger for egne valg. 

Åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltning styrker innbyggernes forståelse for de valg 

kommunen gjør i fellesskapets tjeneste, men den gir samtidig innbyggerne bedre grunnlag 

for egne valg. 
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Daværende SV-byråd Vivi Lassen innførte i 1993 en rett for den enkelte til selv å velge hvilket 

sykehjem de skal bo på, en «rett» som naturligvis forutsatte tilgjengelighet av ledige plasser. 

Men forutsetning for meningsfullt valg er også kunnskap om kvalitet. Her vil den enkelte 

potensielle sykehjemsbeboer vektlegge forskjellige faktorer som: beliggenhet, 

bemanningsnivå eller sammensetning av personalgruppen, kulturaktiviteter og driftsfilosofi. 

Det er ikke opp til kommunen og hevde at deler av den informasjon potensielle 

sykehjemsbeboere etterspør er irrelevant eller uviktig for valgfriheten. 

 

SV ønsker å sikre full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, uavhengig av 

sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: fra sykehjemmets 

totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype. 

Åpenheten omfatter naturligvis ikke individuelle lønns- og personalforhold. 

 

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: 

Det legges til rette for full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, uavhengig av 

sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: Fra sykehjemmets 

totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype. 

 

 

Byrådens kommentar til det private forslaget fra Ivar Johansen 

 

Jeg vil først understreke at jeg er opptatt av og arbeider for at det skal være størst mulig åpenhet 

om kommunens tjenester, herunder virksomheten ved våre ulike sykehjem.  

 

Det private forslaget innebærer at kommunen skal gi full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes 

bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap og driftsform. Det er ikke nærmere presisert 

hvordan det tenkes at denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. Ut fra det 

som anføres som bakgrunn for forslaget, synes hensikten å være økt informasjon til allmennheten, 

slik at de kan få kunnskap om bemanningen ved sykehjem ved bl.a. valg av sykehjem. Dette er et 

legitimt hensyn ved vurdering av om innsyn skal gis og hvordan kommunen skal imøtekomme 

befolkningens informasjonsbehov. 

 

Jeg er enig i at det kan legges bedre til rette for åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, 

som kan få betydning ved valg av sykehjem, og har tatt initiativ til at det blir gjort, se under. Når 

det gjelder hvilke opplysninger og i hvilken form opplysninger gjøres tilgjengelig for publikum, 

må det tas hensyn til formålet med å utgi opplysningene og evt. lovmessige begrensninger. Det 

fremstår som noe usikkert hvordan forslaget skal forstås opp mot offentlighetsloven.  

 

Videre er det viktig at kommunen følger forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. I 

tilknytning til opplysninger om bemanning må det vurderes om noen opplysninger vil være å anse 

som taushetsbelagte.  

 

Kommunen anskaffer drift av heldøgnsplasser i kommunalt eide sykehjem gjennom 

anbudskonkurranser. Det følger som et kvalifikasjonskrav for anskaffelsen at pleiefaktor for 

personell direkte knyttet til pasientene skal være minimum 0,71, og at leverandørene skal 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 (et såkalt 15-l 

vedlegg). Det skal også fylles ut en bemanningsoversikt på sykehjemmet totalt sett, hvor ansattes 

kompetanse og antall årsverk fremgår (et såkalt 15-2 vedlegg).  
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15-1 vedlegget i en konkurranse har vært unntatt offentlighet med begrunnelse i taushetsplikt 

knyttet til forretningshemmeligheter. Fordelingen av bemanningsressursene ned på hver enkelt 

post og hver enkelt vakt anser samtlige leverandører som forretningshemmeligheter. 

Leverandørenes vurderinger av hva som er forretningshemmeligheter ved innsynsbegjæringer i 

konkurransen, blir overprøvd av Sykehjemsetaten. Vedlegg 15-2 er imidlertid offentlig. 

 

Spørsmålet i denne saken er om det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde 

opplysningene i 15-1vedlegget, hvor den nærmere organiseringen av bemanningen fordelt på 

poster fremgår. Opplysningene i 15-1 vedlegget er det som de ulike anbyderne konkurrerer på. 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.  

 

Etter forvaltningsloven § 13 er opplysninger som «er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhald 

av lov», unntatt for innsyn. Forvaltningsloven § 13 er den generelle bestemmelsen om 

forvaltningsorganers taushetsplikt, som bestemmer når forvaltningen plikter å hindre at andre får 

adgang eller kjennskap til det vedkommende tjenestemann blir kjent med gjennom arbeidet. Etter 

første ledd nr 2 gjelder denne taushetsplikten opplysninger om «tekniske innretninger og 

fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 

betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår». 

 

Oversikt over samlet årsverk på sykehjemmet sammen med beregnet pleiefaktor kan det imidlertid 

være åpenhet om. Det gis da innsyn i total pleiefaktor på sykehjemmet, herunder pleiefaktoren på 

de ulike typer plasser.  Pleiefaktor gir et klart bilde av omfanget av bemanningen som 

sykehjemmet har, slik Oslo kommune beregner pleiefaktoren. Jeg mener at ønsket om åpenhet 

best kan ivaretas på denne måten. Slik kan kommunen unngå å bryte taushetsplikt i forhold til 

opplysninger som anbyderne konkurrerer på.  

 

I tillegg vil jeg be Sykehjemsetaten legge ut bemanningsoversikten på sykehjemmene totalt sett, 

altså det såkalte 15-2 vedlegget. Her fremgår ansattes kompetanse og antall årsverk.  

 

Jeg har også bedt Sykehjemsetaten sørge for at den samme informasjonen gjøres tilgjengelig for 

alle sykehjem, altså også de som driftes av kommunen og de som driftes av ideelle.  

 

Jeg minner for øvrig om at Oslo kommunes kvalitetsmålingssystem gir det beste bildet av 

kvaliteten på sykehjemmets tjenester. Gjennom brukerundersøkelsene får vi årlig et uttrykk for 

hvor fornøyd brukerne er. Brukerundersøkelsene for 2013 viste at 88 prosent av de pårørende var 

fornøyd eller svært fornøyd med sykehjemmet deres kjære bodde på. Beboerundersøkelsen for 

2013 er av hensyn til at så mange beboerne har en demenssykdom, endret til en kvalitativ 

undersøkelse der en gruppe beboere intervjues. Dermed får man ikke lenger et prosenttall for 

fornøydhet fra denne undersøkelsen. Resultatet av gruppesamtalene med beboere går imidlertid til 

sykehjemmets ledelse for videreutvikling av sykehjemmets tjenester.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Aud Kvalbein  

byråd 

Godkjent og ekspedert elektronisk 
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Kopi til: Sykehjemsetaten 

 


