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Notat 

 

 

Til: Ledergruppen i REN Dato:06.07.2016  

Fra: Sykkelstyret   

Saksbeh: Nina Løyland   

Telefon:    

 

 

Sak nevnt i kort LG møte 13.06.2016  om mottatt tilbud om rabatt på bl.a sykler, el-sykler 

fra Merida og E-Green 

 

Problemstillingen i denne saken ble reist og luftet på et kort ledermøte 13.juni, etter en nærmere 

vurdering gjennom saksforberedelse til LG konkluderes det med bruk av mottatt tilbud om rabatt 

ikke er brudd på kommunens etisk regler for ansatte i Oslo kommune.   

 

Bakgrunn 

Ledergruppen vedtok RENs sykkelstrategi den 02.02.2016, der ett av målene er at flere benytter 

sykkel til og fra jobb. En bieffekt av økt sykling er personlig helsegevinst og at etaten er bedre 

rustet til å takle en reduksjon i antall parkeringsplasser. 

 

Som ett av flere tiltak i 2016 for å nå målet om økt sykkelbruk er at REN vil benytte seg av tilbudet 

om å prøve el- sykkel, der ansatte får låne en el- sykkel i 1 uke og deretter kunne kjøpe denne til 

redusert pris.  

 

Som en oppfølging av dette punktet i sykkelstrategien er det inngått en avtale med Naturvernforbundet 

(NOA) om å være med i deres prosjekt «Sykle så klart», som gir ansatte i REN muligheten til å teste 

en el-sykkel i en uke, kostnadsfritt.  

 

NOA har som krav til leverandørene som får være med i «Sykle så klart» at el-syklene har god 

kvalitet. REN er første bedrift i Oslo som er med i prosjektet. Alle sykkelleverandørene i prosjektet er 

spurt av NOA om de ønsker å gi rabatt til bedriftene som er med i prosjektet. Noen har svart nei og pr i 

dag har en leverandør har svart ja.  

 

Tilbudet etaten har mottatt som en følge av deltakelsen i prosjektet «Sykle så klart» er et utvidet tilbud 

enn det som lå til grunn i sykkelstrategienes handlingsplan. Det mottatte tilbudet gjelder alle ansatte i 

REN, og er ikke knyttet opp mot at man har prøvd el-sykkel eller ikke, og innebærer at alle ansatte kan 

få 20% rabatt ved kjøp av Merida og E-green sykler og el-sykler, samt Merida fitness og utstyr. 

 

Problemstilling 

Dette tilbudet ble muntlig kommunisert på allmøtet i 2. juni, i etterkant av møtet ble følgende 

problemstilling reist: 

«Kan jeg som ansatt benytte med av dette tilbudet, da jeg har signert på at jeg ikke skal ha fordeler av 

at jeg er ansatt i Oslo kommune». 



2 

 

For å vurdere denne problemstillingen har sykkelstyret tatt den opp med juristene og etter deres 

vurdering er det kommunens etiske regelverk som kommer til anvendelse.  

 

I det følgende er det tatt utgangspunkt i utdrag av aktuelle punkter fra etiske regler for ansatte i Oslo 

kommune. 

 

«4. Forvaltning av samfunnets fellesmidler  

Ansatte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle 

innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest 

økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens 

ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, 

eiendommer eller andre eiendeler». 

 

REN har som mål å få flere til å sykle og har i den anledning inngått en avtale med NOA på verdi av 

50 000,- for å gi ansatte mulighet til å prøve en el-sykkel i en uke, samt skape merinteresse for sykling 

og positivt omdømme av REN som en aktiv sykkeletat. Det at ansatte gis et tilbud til rabatt knyttet til 

kjøp av sykler på privat basis, ansees derfor ikke som at den ansatte tilegner seg personlige fordeler av 

kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler. Mest sannsynlig 

ville man kunne oppnå samme rabatt ved selv å spørre i butikken. 

 

«7. Forretningsetiske regler 

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har 

tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All 

forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet. 

Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og 

etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle 

anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god 

forretningsskikk. 

Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er 

ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller 

rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med 

som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private 

midler». 

 

Denne reglen ansees som ikke relevant, da det vurderes at dette ikke er privat bruk av kommunens 

samkjøpsavtaler eller rabattordninger. REN ikke heller ikke noe forretningsmessig forhold til denne 

leverandøren av sykler og sportsutstyr. Ved anskaffelser forespørres minst tre leverandører. 

 

Konklusjon/anbefaling 

 Etter en nærmere vurdering gjennom saksforberedelse til LG konkluderes det med bruk av 

mottatt tilbud om rabatt ikke er brudd på kommunens etisk regler for ansatte i Oslo 

kommune.   

 Tilbudet om rabatt til alle ansatte vil kommuniseres til alle ansatte i august. 

 Tilbudet er en utvidelse av Sykkelstrategiens punkt i handlingsplan for 2016 og ansees å 

erstatte dette punktets rabatt beskrivelse. 

 

 
 

 

 

 

 


