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UTVIDET BRUKERMEDVIRKNING I ANSKAFFELSESPROSESSER - BEHOV FOR
UTDYPING/ PRESISERING

Vi viser til brev fra EST 21.10.14, brev fra VEL 27.11.14, brev fra EST 16.12.14 samt møte
fredag 27.02.15 angående ønske om utdyping av mottatt brev om brukermedvirkning. Påmøtet
deltok representanter fra FIN, EST, VEL, Bydel Bjerke og Bydel Søndre Nordstrand. Som
avtalt på møtet oversender VEL en tilbakemelding som presiserer ønsket om ytterligere
utdyping og presisering av retningslinjene, som kan danne et grunnlag for at bydelene kan
utforme enhetlige rutiner for brukermedvirkning i anskaffelsesprosesser. Bydelenes
tilbakemeldinger følger vedlagt.

VEL ser behov for presisering av rammene for brukermedvirkning. Blant annet er det behov for
presisering av hvilke grenser regelverket og konkurransegrunnlaget setter, for eksempel at det
ikke kan vektlegges momenter som ikke er omfattet av tildelingskriteriene i konkurransen.
Videre bør det tydeliggjøres at det kun er informasjon i leverandørens tilbud, reviderte tilbud
og forpliktende utsagn i referater fra forhandlingsmøter som bruker kan ta hensyn til i sin
vurdering av kvalitet, ikke opplysninger/ forhold som fremkommer andre steder. Brevet sier
heller ikke noe om pris og i hvilken grad informasjon om pris skal gjøres tilgjengelig for
bruker/ pårørende. En naturlig fortolkning av mottatt brev er, etter VELs syn, at pris ikke er
omfattet av informasjonen bruker skal motta da bruker kun skal uttale seg om kvalitet i tilbudet.
Det er ønskelig at presiseringen inneholder informasjon om dette.

   
Med hilsen

liilleba íauske Krister P
Etatsdirektør Avdelingsdirektør
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