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SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) VEDR. TJENESTEKONSESJON INNENFOR 
DAGSENTRE-, BO- OG OMSORGSTILBUD 
 
I henvendelse av 7.10.2014 til byrådet stiller Ivar Johansen (SV) følgende spørsmål: 
 
«Innenfor dagsentre, bo- og omsorgstilbud er det flere ideelle organisasjoner som har offentlig 
tjenestepensjonsordning (lik Oslo kommunes). For dagsentrenes del ble de i sin tid pålagt av Oslo 
kommune å ha slik pensjonsordning. Selv om de ideelle organisasjoner i dag, eller i framtida, skulle 
velge annen pensjonsordning vil de allikevel ha såpass høye pensjonskostnader for nåværende og 
tidligere ansatte at de ikke vil kunne konkurrere på pris med kommersielle aktører. Det må være et 
politisk mål å sikre konsesjonsordningen et mangfold av leverandører hvor også de ideelle har sin 
plass. 
Spørsmålet er hvordan dette kan ivaretas: 
Er det rettslig sett er anledning til – i en konsesjonstildeling - å forbeholde tildelingen ideelle 
leverandører (ved å bruke ideell som et kvalifikasjonskrav)? 
Tillater tjenestekonsesjonsordningen dekning av pensjonsforpliktelser utenom konsesjonsordningen? 
Gir konsesjonsordning rom for å operere med ulik pris til ulike tilbydere, for på denne måten å 
tilgodese de ideelle med en høyere pris? Må det være slik at det er kommunen som fastsetter 
prisen, eller kan man tillate at leverandørene opererer med ulik pris?» 
 
Svar:  
Grunnlaget for brukervalg 
Oslo kommunes brukervalg innenfor praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA er opprettet ved 
bruk av tjenestekonsesjon. Bakgrunnen for dette er en juridisk vurdering av advokatfirmaet Kluge 
som konkluderer med at innføring av brukervalg ikke er forenlig med forskrift om offentlige 
anskaffelser. Bruk av tjenestekonsesjon ligger utenfor forskrift om offentlige anskaffelser, derfor 
er brukervalget forankret i ordningen med tjenestekonsesjon. 
 
Ved kongelig resolusjon 14.12.201 ble det nedsatt et utvalg som skulle gjennomgå og foreslå 
forenkling av særnorske bestemmelser om offentlige anskaffelser. Forenklingsutvalgets utredning,  
NOU 2014:4 Enklere regler- bedre anskaffelser, ble overlevert Nærings- og 
fiskeridepartementet 10.06.2014.  
 
Oslo kommune har bidratt sterkt inn i prosessen knyttet til regelverket om anskaffelser av helse- 
og sosialtjenester. Kommune har vært en sterk pådriver for at vi får et regelverk som gjør 
anskaffelse av helse- og omsorgstjenester til en prosess som sikrer brukerne gode forsvarlige 
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tjenester. Videre har kommunen vært en pådriver for at regelverket må åpne for brukervalg for 
disse tjenester. Jeg er derfor svært glad for at kommunens innspill er ivaretatt i det forslag til nytt 
regelverk som er foreslått. 
 
Den 30.10.2014 avga byrådet, etter delegert myndighet, høringsuttalelse til Nærings- og 
fiskeridepartementet vedrørende NOU 2014:4 Enklere regler- bedre anskaffelser. 
 
Kommunens uttalelse til det foreslåtte regelverket for helse- og sosialtjenester er som følger: 
«8. Helse- og sosialtjenester 
Oslo kommune støtter i hovedsak de forslag til endringer som Forenklingsutvalget foreslår for 
kjøp av helse- og sosialtjenester, og er av den oppfatning at utvalget har lagt til rette for et godt 
regelverk på dette området. Oslo kommune har gitt innspill underveis i utvalgets arbeidsprosess, 
og er fornøyd med at Forenklingsutvalget har lyttet til innspillene. 
 
Oslo kommune er enig med Forenklingsutvalgets flertall i at den nye tilbudsprosedyren som 
foreslås også vil passe på helse- og sosialområdet. Oslo kommune gjennomfører i dag normalt 
anskaffelser av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere som en forhandlet prosedyre. Det er 
positivt at denne muligheten videreføres. Det anses også positivt at den nye prosedyren gir en 
betydelig økt adgang til å avklare eventuelle uklarheter i tilbudene. 
 
Oslo kommune mener for øvrig det er viktig at det sørges for en dialog mellom de som 
utformer regelverk for offentlige anskaffelser og de som utformer regelverk knyttet til helse- og 
omsorgstjenester, slik at man unngår motstrid mellom regelverkene og får regler som totalt sett 
ivaretar de særlige hensyn som gjør seg gjeldende for denne typer tjenester. 
 
Særregler om brukervalg 
På bakgrunn av de spesielle hensynene som gjør seg gjeldende ved kjøp av helse- og 
sosialtjenester- som ofte er komplekse og sammensatte tjenester av avgjørende betydning for 
brukerens livskvalitet- og klare signaler fra brukere og pårørende, mener Oslo kommune det er 
viktig at vi får nye regler om brukervalg. Oslo kommune er derfor svært fornøyd med at 
Forenklingsutvalget forslag omfatter prosedyrer som åpner for brukervalg som 
avropsmekanisme ved rammeavtaler og som tildelingskriterium ved enkeltkjøp på helse- og 
sosialområdet. 
 
Brukervalg som avropsmekanisme ved kjøp fra rammekontrakt 
Oslo kommune støtter Forenklingsutvalgets syn om at brukervalgsordningen knyttet til 
rammeavtaler bør organiseres som en egen avropsmekanisme som ikke kan kombineres med 
andre tildelingskriterier. Dette vil legge til rette for et reelt brukervalg, der bruker fritt velger 
hvilken rammeavtaleleverandør som skal få levere aktuelle ytelser til bruker. Ved anskaffelse av 
helse- og sosialtjenester til enkeltbruker, kan oppdragsgiver være avhengig av å gi ut informasjon 
om hvordan brukeren fungerer fysisk og sosialt, eventuelle diagnoser, tvangsvedtak m.m. for å 
kunne få et riktig tilbud. Slik utgivelse av informasjon vil ofte kunne komme i konflikt med brukers 
krav på taushetsplikt rundt personlige forhold. Rammekontrakter med fritt brukervalg som eneste 
avropsmekanisme vil etter Oslo kommunes mening kunne minske utfordringene knyttet til 
taushetspliktsproblematikk, da behovet for å utlevere informasjon om personlige forhold i stor 
grad kan begrenses til den rammeavtaleleverandøren bruker selv velger. 
 
Brukervalg som tildelingskriterium ved kjøp til enkeltbrukere utenfor rammekontrakt 
Ved kjøp til enkeltbrukere skisserer Forenklingsutvalget to alternative prosedyrer for brukervalg. 
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Utvalgets anbefalte prosedyre er en ett-trinns-prosess, hvor brukeren velger fritt blant de 
kvalifiserte leverandørene som har tilbud som tilfredsstiller minimumskravene. Det er da forutsatt 
at alle vilkår i kontrakten er fastsatt av oppdragsgiver (inkludert prisen) før brukeren får 
anledning til å foreta sitt valg av leverandør. Utvalget sier at det ved en slik tildelingsmetode må 
være en forutsetning at oppdragsgiver kvalitetssikrer at leverandørene oppfyller de angitte 
kravene, og at oppdragsgiver også må ha anledning til å gjennomføre forhandlinger for å sikre at 
tilbudene oppfyller alle kvalitative vilkår (er forsvarlige). Oppdragsgiver kan deretter la brukeren 
selv velge leverandør. 
 
I den alternative prosedyren vil utvelgelsen foregå i to faser. Først vil oppdragsgiver foreta en 
utvelgelse av et begrenset utvalg leverandører på bakgrunn av tildelingskriterier, deretter får 
brukeren velge fritt blant disse utvalgte leverandørene. Forenklingsutvalget anbefaler den 
førstnevnte prosedyren, da utvalget er usikre på lovligheten av den alternative prosedyren og har 
prinsipielle motforestillinger mot å innføre en løsning der tilbyderen med det objektiv sett beste 
tilbudet ikke blir tildelt kontrakten. 
 
Oslo kommune er opptatt av at brukeren skal få velge det tilbud hun synes er best, forutsatt at 
valget skjer mellom leverandører som oppdragsgiver har funnet kvalifisert og som har tilbud som 
oppdragsgiver har vurdert at tilfredsstiller minimumskravene. Det er viktig at angjeldende 
prosedyre åpner for at oppdragsgiver kan ha dialog med kvalifiserte leverandører for å sikre at 
tilbudene faktisk oppfyller minimumskravene og er forsvarlige før brukervalget foretas. Det er 
også viktig at dialogen åpner for hensiktsmessige tilpasninger i tilbudene for å sikre nødvendig og 
best mulig dekning av brukerens behov. 
 
I lys av ovennevnte støtter Oslo kommune Forenklingsutvalgets anbefalte prosedyre der 
brukervalg er tildelingskriterium ved kjøp til enkeltbrukere utenfor rammekontrakt. 
 
Varighet på rammeavtaler og avropskontrakter 
Etter dagens regelverk er hovedregelen at en rammeavtale kun kan inngås for inntil fire år. 
Utvalget foreslår at denne hovedregelen ikke skal gjelde for kjøp av helse- og sosialtjenester. 
Oslo kommune støtter utvalgets forslag på dette området. 
 
Et annet og viktigere spørsmål er varigheten på den enkelte avropskontrakt på rammeavtalen. 
På helse- og sosialområdet vil det ofte være behov for tidsubegrensede avropsavtaler. Dette 
praktiserer Oslo kommune allerede i sin rammeavtale for kjøp av dagsenterplasser. Dette virker 
godt i praksis. Brukerne er fornøyde med å vite at de kan være på samme dagsenter så lenge de 
ønsker, og ordningen har heller ikke medført noen innsigelser fra leverandørene. Oslo kommune 
anbefaler at det for anskaffelser av helse- og sosialtjenester presiseres at det åpnes opp for 
tidsubegrensede kontrakter ved kjøp til enkeltbrukere. 
 
Endringer i brukers behov 
Kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere skiller seg vesentlig fra vanlige kjøp. Dette 
gjelder både kjøp av helse og sosialtjenester fra rammeavtale og enkeltkjøp av helse- og 
sosialtjenester utenfor rammeavtale. Brukerens behov vil i mange tilfeller endres i løpet av  
kontraktsperioden og det kan også skje endringer i tidsrommet mens konkurransen pågår. 
 
Oslo kommune støtter Forenklingsutvalgets forslag om en utvidet adgang til å gjøre endringer 
i konkurransegrunnlaget/tilbudsinnbydelsen både før og etter tilbudsfristen. På grunn av 
endringer i diagnoser m.m., vil det ofte være behov for dette i denne typen anskaffelser.  
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Oslo kommune er også enige med Forenklingsutvalget i at saklighetsterskelen for å avlyse en 
konkurranse på grunn av endrede behov, skal være lav i denne typen anskaffelser. 
 
Oslo kommune støtter videre at det må være en høy terskel for hva som anses som en vesentlig 
endring av konkurransegrunnlaget/tilbudsinnbydelsen i disse anskaffelsene. 
 
Oslo kommune støtter dessuten Forenklingsutvalget i at det bør være en betydelig større adgang 
til å foreta endringer i kontrakten på grunn av endrede behov hos brukeren av helse- og 
sosialtjenester enn det som det ordinært åpnes for etter anskaffelsesregelverket. Oslo kommune 
hadde gjerne sett at dette ble presisert i forskriftsteksten, og ikke kun fremkom av forarbeidene.» 
 
Jeg ser frem til at kommunen etter hvert får bestemmelser innenfor regelverket om offentlige 
anskaffelser som åpner for brukervalg ved anskaffelse av helse- og sosialtjenester. Det innebærer 
at kommunens brukervalg på sikt vil bringes i tråd med det regelverket som vedtas, det vil si at 
brukervalget i størst mulig grad knyttes til bruk av parallelle rammeavtaler som bruker med 
vedtak kan beslutte hvem de vil ha tjenester/bolig fra. 
 
Ordningen med brukervalg for dagsentertjenester har oppstart 01.04.2015. Ettersom det nye 
regelverket ikke vil være trådt i kraft, vil ordningen starte opp som en tjenestekonsesjon. 
Konsesjonsordningen er lyst ut. 
 
Brukervalget knyttet til bo- og omsorgstjenester innebærer en langt mer kompleks prosess.  
Velferdsetaten er i dialog med både pårørende- og brukerorganisasjoner, bydelene og 
leverandørmarkedet for å utrede hvordan brukervalget kan innordnes, og i størst mulig grad 
ivareta og balansere forventninger til disse aktører. Brukervalget vil bli innrettet ved at det skal 
inngås rammeavtaler som skal dekke brukernes behov. 
 
For å sikre brukerne våre best mulig tilbud, og tilstrekkelig antall tilbud, er det viktig at 
kommunen får med seg både ideelle, kommersielle og kommunale aktører.  
 
Forfordeling av de ideelle organisasjoner 
Det å forskjellsbehandle ideelle organisasjoner er en utfordring bl.a. hensett til regelverket om 
offentlige anskaffelser:  
  
Egen konkurranse for ideelle organisasjoner 
Etter dagens regler, forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 tredje ledd, kan offentlige 
oppdragsgivere reservere konkurransen for bare ideelle organisasjoner ved kjøp av helse- og 
sosialtjenester. Bestemmelsen åpner ikke for å prioritere ideelle organisasjoner i en konkurranse 
hvor også kommersielle aktører deltar. 
 
På bakgrunn av nye EU-regler ba Nærings- og fiskeridepartementet professor Fredrik Sejersted 
ved Universitet i Oslo om å gjøre en rettslig vurdering av om unntaket for de ideelle aktørene 
kunne videreføres. Det fremkommer av rapporten til prosessor Sejersted at unntaket kan ikke 
videreføres når det nye anskaffelsesdirektivet skal gjennomføres i norsk rett. Vedlagt følger kopi 
av rapporten. 
 
Gjeldende rett 
Lov om offentlige anskaffelser § 5 inneholder de grunnleggende anskaffelsesprinsippene. 
Bestemmelsen lyder slik: 
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«Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den 
interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. 
En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.  
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas 
gjennom anskaffelsesprosessen. 
Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-
diskriminerende kriterier. 
 
Oppdragsgiver skal ikke 
a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, 
b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller 
c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 
kommer til anvendelse.» 

 
Disse grunnleggende prinsippene er utformet for å sikre effektivitet, notoritet og likebehandling i 
anskaffelsesprosessen. Anskaffelsesregelverket er utformet på bakgrunn av disse prinsippene, som 
også er inntatt i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 3-1 (med en noe annen ordlyd).  
 
Inngåelse av rammeavtaler er underlagt de alminnelige anskaffelsesreglene, og rammeavtaler 
tildeles etter kriteriene i FOA § 22-2, jf. § 15 (1).   
 
FOA § 22-2 regulerer tildeling av tilbud. Bestemmelsens første ledd lyder slik: 
 
«Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra 
hvilket tilbud som har den laveste prisen». 
 
Alternativet «økonomisk mest fordelaktige» åpner for å vurdere andre forhold enn pris. I andre 
ledd første punktum slås det fast at disse øvrige vurderingskriteriene må ha «tilknytning til 
kontraktsgjenstanden». I annet punktum eksemplifiseres relevante tildelingskriterier, blant annet 
ved «kvalitet». EU-domstolen har uttalt at lakmustesten for tildelingskriteriene er om de egner seg 
til å identifisere det mest økonomisk fordelaktige tilbudet (jf. sak C-513/99 (Concordia)). 
 
Konklusjon 
 
Når innretningen av brukervalget for bo- og omsorgstjenester er klar vil det være mulig å si noe 
mer om hvordan rammeavtalene må utformes for å sikre at både ideelle og kommersielle 
leverandører vil inngå i brukervalgsordningen. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Aud Kvalbein 
byråd 
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