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1. Bakgrunn 

Velferdsetaten fikk våren 2018 ansvar for å gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i bydelenes 

enkeltkontrakter, se revidert budsjett 2018 og brev fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid til 

Velferdsetaten datert 14.9.2018.  I forbindelse med ansvarsoverføringen fikk Velferdsetaten tildelt midler 

tilsvarende to stillinger. To jurister tiltrådte stillingene høsten 2018.  

Velferdsetaten har samlet inn enkeltkontrakter fra bydelene og systematisert disse, samt påbegynt 

kontrollen av lønns- og arbeidsvilkår. De overordnede funnene fra dette arbeidet ble presentert for 

byrådsavdelingen i februar 2020. Velferdsetaten ble som en oppfølging bedt om å gå mer i dybden på 

årsakene til omfanget av enkeltkontrakter, særlig på tjenesteområder der Velferdsetaten har inngått 

rammeavtaler. Velferdsetaten har derfor hatt møter med tre utvalgte bydeler. I tillegg har vi hatt møter 

med leverandørene som del av vår kontraktsoppfølging, og vi har vi sett på økonomien til tre av 

leverandørene med mange enkeltkontrakter.  

I denne rapporten gir vi en oversikt over status for enkeltkontraktene og hva gjennomgangen vår har 

avdekket så langt. I kapittel 2 gir vi mer utfyllende informasjon om enkeltkontraktene (omfang, verdi, 

tjenestetype osv.), i kapittel 3 redegjør vi for møtene med bydelene, i kapittel 4 oppsummeres innspill fra 

leverandørene, i kapittel 5 gjennomgår vi økonomiske forhold hos de mest aktuelle leverandørene og i 

kapittel 6 fremkommer Velferdsetatens vurderinger og forslag til tiltak.  

2. Bydelenes enkeltkontrakter - informasjon 

Antall kontrakter 

Det har vært krevende å få tilstrekkelig oversikt over kommunens enkeltkontrakter, blant annet fordi bildet 

endrer seg kontinuerlig.  

Første kartlegging av bydelens enkeltkontrakter resulterte i at vi i januar 2015 hadde oversikt over 637 

kontrakter fordelt på 15 bydeler. Deretter begynte Velferdsetaten sitt arbeid med å inngå rammeavtaler 

på tjenesteområder med mange enkeltkontrakter.  

I september 2019 inneholdt vår oversikt 164 kontrakter, er 4. mai 2020 251 kontrakter.  Noe av økningen 

skyldes at når vi påbegynner konkrete kontroller, informerer leverandørene oss om brukere vi ikke har fått 

opplysning om fra bydel. Det varierer hvor god oversikt bydelene har. Velferdsetaten antar derfor at antall 

registrerte kontrakter også fremover vil endre seg etter hvert som vi påbegynner nye kontroller. Det er 

også noe usikkert om, og eventuelt i hvilken grad, bydelene har rapportert inn enkeltkontrakter innen rus da 

disse ofte inngås av NAV.   

Informasjonen og tallene som presenteres i dette kapitlet, er basert på status i mai 2020. Dette bildet 

nyanseres noe i kapittel 3, som redegjør for møtene med bydelene. Der vil vi presentere mer detaljerte 

oversikter over status for de 3 utvalgte bydelenes enkeltkontrakter. 

Det er store variasjoner i hvor mange enkeltkontrakter hver bydel har. Bydelene med flest enkeltkontrakter 

var Vestre Aker, Alna og Grünerløkka med hhv 38, 34 og 26. Bjerke har færrest med 3 kontrakter. 
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Kontraktsverdi 

Total årlig kontraktsverdi har vi estimert til omtrent 440 millioner kroner. Verdien er estimert ut fra 

informasjon om timespris/døgnpris/månedspris og tjenesteomfang i kontraktene ved kontraktsinngåelse. 

Disse kan ha endret seg etter kontraktsinngåelse grunnet prisjustering. De fleste kontraktene har klausul 

om årlig prisregulering, som betyr at dagens pris er høyere enn det som er oppgitt i kontrakten. 

Kontraktene reguleres enten etter Oslo kommunes deflator eller med en prosentandel for lønnsutgifter og 

en annen prosentandel for driftsutgifter. I disse tilfellene er driftsutgiftene vanligvis regulert etter endring i 

konsumprisindeksen på et angitt tidspunkt. De fleste reguleringsbestemmelsene for lønnsutgifter tar 

imidlertid utgangspunkt i forventet lønnsvekst i byrådets budsjettvedtak.  

Tjenesteomfanget kan også ha blitt regulert opp eller ned etter kontraktsinngåelsen, noe som kan påvirke 

kontraktsverdien. Kontraktsverdiene er følgelig et estimat og ikke eksakte tall.  

Leverandørbildet 

Enkeltkontraktene er fordelt på svært mange og ulike leverandører. Leverandørene er alt fra store konsern 

med flere datterselskaper, til enkeltpersonforetak. Det er både leverandører som har rammeavtale med 

Oslo kommune i tillegg til enkeltkontraktene, og leverandører uten rammeavtale. I mai 2020 var det totalt 

70 ulike leverandører.  For enkelte av leverandørene står Oslo kommune for størstedelen av omsetningen, 

mens der kontraktsparten er et større konsern, representerer enkeltkontrakten(e) kun en liten andel av 

selskapets inntekter.  

Tjenestetype 

I kartleggingen har vi sett på hvilke tjenestetyper kontraktene gjelder, dvs. om det er heldøgns helse- og 

omsorgstjeneste, avlastningstilbud (gruppeavlastning, boligavlastning) mv. Vi har også forsøkt å kartlegge 

hvilke problematikk brukerne har.  Kartleggingen er, sammen med kartlegging av når kontrakt ble inngått, 

relevant i vurderingen av i hvilken grad bydelene har inngått enkeltkontrakter innenfor tjenesteområder 

hvor kommunen har rammeavtaler.  

De fleste kontraktene omhandler heldøgns helse- og omsorgstjenester, det gjelder for 177 av kontraktene. 

Videre er det 47 kontrakter om avlastningstjenester. De resterende 26 kontraktene er fordelt på ulike 

tjenestetyper som sykehjem, dagsenter etterskoletilbud o.l. For en del kontrakter går det ikke klart frem 

hvilken tjenestetype kommunen kjøper.  

Hovedproblematikk  

Kartleggingen viser at tjenester til personer med utviklingshemming og psykiske lidelser dominerer. Dette 

gjelder for 177 av kontraktene. For øvrig gjelder enkeltkontraktene somatikk, Huntington, Asperger mv. For 

relativt mange kontrakter fremgår det ikke av mottatt dokumentasjon hvilke behov brukeren har.  

Forhold ved kontraktene 

Flere av kontraktene var løpende (tidsubestemte) kontrakter som var inngått ved oppstart av tjenesten. 

Flere var inngått mellom år 2000 og 2010, og enkelte så langt tilbake som på 1980-tallet. En del av disse 

kontraktene var utarbeidet av leverandøren. Velferdsetaten registrerte 89 løpende enkeltkontrakter pr. 

mai 2020.  
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Flere av enkeltkontraktene var utløpt, dvs. at det var inngått tidsbestemte kontrakter som ikke var blitt 

fornyet innen utløp av kontraktsperioden. Totalt var det 55 slike kontrakter. Samlet kontraktsverdi på disse 

er ca. 96 mill. kroner. Vi presiserer at det det kan ha blitt inngått nye kontrakter i etterkant som ikke har 

blitt sendt til oss.   

Flere av enkeltkontraktene mangler klausuler om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, og dette gjelder for 

mange av de løpende kontraktene. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 

08.02.2008 pålegger offentlige oppdragsgivere å stille krav om dette i sine kontrakter når kontrakten 

overstiger angitte terskelverdier. Kontrakter om helse- og sosialtjenester overstiger som regel disse 

verdiene. Totalt manglet 52 kontrakter klausuler om lønns- og arbeidsvilkår.  

Et annet forhold ved enkeltkontraktene er beskrivelse av tjenesten som skal leveres. Velferdsetaten mottok 

kun kontraktsbestemmelsene da enkeltkontraktene ble oversendt fra bydelene, ikke konkurransegrunnlag, 

tilbud osv.  

 Noen kontrakter stiller ikke krav til tjenestens innhold eller kvalitetskrav i 

kontraktsbestemmelsene og viser heller ikke til vedlegg med slike beskrivelser. Usikkert 

tallmateriale. 

 Noen kontrakter viser til vedlegg, som f.eks. konkurransegrunnlag og tilbud. Usikkert 

tallmateriale. Disse har ikke Velferdsetaten mottatt.  

 Formuleringen som går igjen i svært mange kontrakter er følgende: 

«Kontrakten har til formål å regulere kontraktsforholdet mellom Leverandør og Oppdragsgiver 

vedrørende kjøp av heldøgnstjenester for […] 

Følgende dokumenter inngår i kontrakten:  

A) Kontraktsbestemmelser (dette dokumentet) med vedlegg, samt eventuelle endringsavtaler 

Oversikt over vedlegg:  

Vedlegg 1: Databehandleravtale 

Vedlegg 2: Navngitt nøkkelpersonell» 

 

Ut fra kontrakten er det således uklart hva som skal leveres. 

Innhentingen av enkeltkontrakter ga lite informasjon om det er gjennomført konkurranser eller 

direkteanskaffelser. Henvisning til konkurransegrunnlag og tilbud tyder på at dette er gjort for en del av 

kontraktene, men det er vanskelig å gi noe eksakt svar.  

Oppsummering status pr mai 2020: 

 251 kontrakter.  

 Årlig kontraktsverdi er ca. 440 millioner kroner. 

 70 leverandører – fra enkeltpersonforetak til store konsern. 

 Majoriteten omhandler heldøgntjenester til personer med psykiske lidelser eller personer med 

utviklingshemming. 
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 89 tidsubegrensede kontrakter (løpende) som er inngått mellom 2000 og 2010. 

 52 kontrakter er uten klausul om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.  

 55 utløpte kontrakter hvor bruker fremdeles er i tiltaket.  

 140 enkeltkontrakter på tjenesteområder der Velferdsetaten pr i dag har rammeavtaler.  

 Mange kontrakter stiller ikke krav til tjenestens innhold eller kvalitet. 

 Usikkerhet om det er gjennomført konkurranse. I de innsendte kontraktene vises det til 

konkurransegrunnlag og tilbud i 15 kontrakter, og det vises til tilbud i ytterligere 9 kontrakter, 

uten at vi har mottatt disse.  

3. Møter med tre utvalgte bydeler 

Velferdsetaten har hatt møter med Bydel Vestre Aker, Bydel Grünerløkka og Bydel Alna. De har flest 

enkeltkontrakter, med 98 tilsammen. Vår opprinnelige oversikt viste at 66 av kontraktene var inngått i 

perioden 2016 – 2020, dvs i perioden Velferdsetaten inngikk rammeavtaler. For eksempel var det inngått 

21 enkeltkontrakter om heldøgntjenester til personer med psykiske lidelser etter at rammeavtalen hadde 

oppstart i juli 2016, og 14 enkeltkontrakter for utviklingshemmede etter at rammeavtalene for disse 

tjenestene hadde oppstart. Vi hadde også registrert 17 tidsubestemte kontrakter og at 29 kontrakter var 

utløpt.  

Velferdsetaten avholdt møter med bydelene for å finne ut mer om årsakene til antall enkeltkontrakter, 

spesielt på tjenesteområder der det er inngått rammeavtaler, samt andre relevante forhold. Nedenfor 

redegjøres det for hva som fremkom på møtene og avslutningsvis i kapitlet gir vi en oppdatert status.  

 

Bakgrunnen for antall enkeltkontrakter  

Etter gjennomgang av dokumentasjonen i mai så det ut som om totalt 140 av kontraktene var inngått 

mellom 2016 og 2020 på tjenesteområder hvor vi har rammeavtaler. De tre bydelene vi møtte hadde hver 

mellom 26 og 38 enkeltkontrakter, og ifølge vår oversikt var om lag 2/3 av deres enkeltkontrakter inngått 

mellom 2016 og 2020, dvs. etter at rammeavtaler på flere fagområder var etablert. Det er variasjon 

mellom bydelene når det gjelder bakgrunnen for antall enkeltkontrakter. 

Gjennomgangen sammen med hver enkelt bydel viste imidlertid at det i all hovedsak var snakk om tjenester 

som startet opp før rammeavtalene ble etablert. I mange av tilfellene er det i praksis kun en oppdatering av 

kontrakten som har funnet sted fordi bydelene har oppfattet det som en føring at Velferdsetatens 

kontraktsmal skal benyttes. Gamle kontrakter har dermed blitt fornyet ved å signere ny kontrakt på 

etatens mal.  

En del kontrakter var avsluttet etter at bydelene sist hadde sendt inn oversikt over enkeltkontraktene, 

mens noen nye kontrakter var inngått. Nedenfor gjengir vi hovedårsakene bydelene oppga til inngåelse av 

nye enkeltkontrakter.  

En bydel peker på utfordringer knyttet til raske utskrivninger fra spesialisthelsetjenesten som en viktig 

årsak til enkeltkjøp. Mange brukere som blir utskrevet er uten bolig, og bydel har ikke god nok kunnskap om 

brukers funksjonsnivå og behov til at de kan vurdere hva som er riktig tilbud. Mange av enkeltkontraktene 

som denne bydelen har i dag, ble etablert som korttidskontrakter for kartlegging av brukeren. 
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Kartleggingsopphold er ikke omfattet av rammeavtalene, og bydelen har ikke tid til å gjennomføre en 

ordinær anskaffelse. Etter kartleggingen blir det ofte inngått en langtidskontrakt med samme leverandør, 

fordi det er etablert en relasjon til bruker. Bydel vurderer da at det er i brukers interesse å få bli hos 

leverandør. Valg av leverandør for korttidsopphold avgjøres gjerne på bakgrunn av erfaring med og 

kunnskap om leverandørene.  

En annen bydel sier de har hatt svært få nye enkeltkjøp etter at rammeavtalene ble etablert. De 

anskaffelsene som er gjennomført, gjelder brukere som bydelene vurderer har behov utenfor gjeldende 

rammeavtaler. I ett av tilfellene fikk bydelen bistand fra Velferdsetaten til gjennomføring av anskaffelsen. 

Bydelen viser videre til at det særlig er utfordringer knyttet til sykehjemsplasser for brukere med psykiske 

lidelser, fordi Sykehjemsetaten ikke tar imot slik brukere.  

Oversikt over enkeltkontraktene – status pr 1.11.2020 

Vi har oppdatert oversikten pr. 1.11.2020, og har pr denne datoen registrert totalt 260 enkeltkontrakter. I 

figuren under fremgår fordelingen av kontrakter pr. bydel. 

 

Figur 1 Antall kontrakter pr. bydel 

 

Som figuren viser, er det i november flere enkeltkontrakter enn i mai. Dette er dels kontrakter vi har fått 

informasjon om fra bydelene, og dels kontrakter som leverandørene har informert om når vi har påbegynt 

kontroller av lønns og arbeidsvilkår.  

Per november 2020 er estimert årlig kontraktsverdi totalt 493, 4 millioner kroner.  I figur 2 (under) fremgår 

estimert årlig kontraktsverdi pr. bydel. Verdien er, som nevnt tidligere, estimert på bakgrunn av pris 
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oppgitt i kontraktene vi har mottatt. I møtene med bydelene informerte de om at prisene kan være justert 

både opp og ned i ettertid grunnet endringer i funksjonsnivå/behov hos bruker, eller at kartleggingsopphold 

til en høyere døgnpris var endret til langtidsopphold.  

 

 

Figur 2 Estimert årlig kontraktsverdi pr. bydel 

I vår første gjennomgang var det mange kontrakter som manglet konkurransegrunnlag. Tilbakemeldingene 

fra bydelene viste at en bydel i stor grad utarbeidet konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner, men at 

disse ikke var vedlagt oversendelsene til Velferdsetaten. De to andre bydelene utarbeidet i liten grad 

konkurransegrunnlag i forkant av anskaffelser. For eldre kontrakter som var fornyet eller oppdatert til ny 

kontraktsmal, manglet ofte konkurransegrunnlag eller annen spesifisering av tjenestens innhold 

Velferdsetaten fant totalt 17 tidsubestemte kontrakter i bydelene pr. mai 2020. Det viste seg at dette i 

hovedsak var eldre kontrakter som ikke var fornyet. Det var gjerne tjenester som hadde startet opp for 

mellom 15 og 30 år siden. I enkelte tilfeller var leverandørene enkeltpersonforetak der relasjonen til bruker 

var langvarig og flytting av bruker ikke var aktuelt.  

Totalt var 29 kontrakter i vår oversikt fra mai måned utløpt. I de fleste tilfellene var kontraktene klargjort 

for fornyelse, men ventet på signatur fra leverandør/bydel, eller de var allerede fornyet. Den ene bydelen 

hadde et vedtak fra bydelsdirektør om at alle kontrakter utenfor rammeavtalene kun skulle gjelde for ett år 

av gangen. Dette førte ofte til at kontrakten løp ut før ny kontrakt var signert. Bydelene vurderte i alle 

tilfeller om det var aktuelt å flytte bruker til en leverandør med rammeavtale før fornyelse av kontrakten. 
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De gjenværende brukerne på enkeltkontrakter var ikke aktuelle å flytte. I enkelte av tilfellene, der 

leverandør også har rammeavtale, hadde bydelene drøftet konvertering, men ikke blitt enige med 

leverandør om omsorgsnivå (bemanningstetthet) og pris. I andre tilfeller handlet det om brukers eget 

ønske, botid, etablert nettverk/tilhørighet hos leverandør og nærmiljø.  

Utfordringer i rammeavtalene 

Velferdsetaten inngår rammeavtaler på vegne av bydelene. Rammeavtalene skal dekke bydelens behov for 

helse- og omsorgstjenester. I vår gjennomgang av bydelenes enkeltkontrakter, ser vi at tjenester til 

personer med psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser dominerer. I tillegg er det relativt mange 

tilfeller der det ikke fremgår av dokumentene vi har mottatt hva som er brukernes hovedproblematikk.   

 

Figur 3 Hovedproblematikk 

Som figuren viser gjelder en stor andel av enkeltkontraktene tjenester der Velferdsetaten har inngått 

rammeavtaler, men som nevnt over var det i all hovedsak snakk om tjenester som startet opp før 

rammeavtalene ble etablert. 

Enkeltkontraktene gjelder i all hovedsak heldøgntjenester til bruker, eventuelt heldøgntjenester i 

kombinasjon med andre tjenester. Om lag 185 av enkeltkontraktene omhandler heldøgntjenester til 

personer med utviklingshemming, psykiske lidelser, sykehjemsplass eller somatikk. I overkant av 50 

kontrakter omhandler ulike former for avlastningstjenester; avlastningstjenester (ikke spesifisert type 

avlastning), avlastning i hjemmet, gruppeavlastning og boligavlastning.   
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Figur 4 Tjenestetype 

 

Selv om enkeltkontraktene tilsynelatende omhandler tjenester der det er etablert rammeavtaler, påpekte 

bydelene utfordringer knyttet til rammeavtalene. 

De tre bydelene påpekte at det var utfordringer knyttet til eldre med rus- og/eller psykiske lidelser. Dette 

var gjerne brukere som hadde behov for sykehjemsplass, men som ikke fikk plass hos Sykehjemsetaten. De 

faller også utenfor rammeavtalene til Velferdsetaten og Velferdsetatens tilbud i egenregi, og bydelene 

opplevde at de var nødt til å gjennomføre enkeltanskaffelser. Det var også utfordrende å finne passende 

tilbud til brukere som kunne være mer krevende enn det rammeavtalene rommer, eller brukere med mye 

tilleggsproblematikk i tillegg til psykiske som somatikk, rus, atferdsproblemer, omfattende stell osv. 

En bydel nevnte som en utfordring at det ikke var glidende overganger mellom ulike rammeavtaler for å 

slippe å sette sammen tjenester til brukere med flere aktører. Dette kunne for eksempel handle om at en 

del spesialskoler har egen aktivitetsskole (AKS), mens andre har skole, AKS og avlastning ulike steder. 

Bydelen opplevde også at rammeavtalene ikke alltid passet med et tjeneste/brukerforløp. I en del tilfeller 

når det gjaldt barn med psykisk utviklingshemming, starter tjenesten ofte opp med veiledning eller 

avlastning i hjemmet. Dette er tjenester som det ikke er rammeavtale på. Ofte økes omfanget av tjenesten 

etter hvert til helgeavlastning, kombinasjon av avlastning helg og hverdag før det til slutt glir over til 

heldøgntjeneste. For bydeler som ikke har egne team til avlastning i hjemmet, må tjenesten anskaffes. Når 
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omfanget øker, blir det lagt vekt på relasjonen som er etablert mellom leverandør og bruker/pårørende. 

Dersom dette er leverandør utenfor rammeavtalene, vurderer bydelen at det må inngås enkeltkontrakt. 

På enkelte andre rammeavtaler, der det er ulike leverandører på ulike omsorgsnivå (bemanningstetthet), 

blir det utfordringer for bydelene når omsorgsbehov hos bruker endres og det vurderes som uforsvarlig å 

flytte bruker. Dersom de er, og har vært lenge, hos en leverandør med kun ett omsorgsnivå, må eventuell 

endring i behov ivaretas gjennom enkeltkontrakt med leverandøren. På andre rammeavtaler kan en 

leverandør f.eks. ha rammeavtale om avlastning, men ikke rammeavtale om heldøgntjeneste. Når brukers 

behov øker, må bydelen inngå enkeltkontrakt. 

Som nevnt over, var en del enkeltkontrakter inngått etter at bruker hadde vært på kartleggingsopphold hos 

en leverandør. Bydelen etterlyste mulighet for kartleggingsopphold på rammeavtalene.  

For øvrig var det særlig tjenester til barn bydelene opplevde størst utfordringer til når det gjaldt å finne 

passende tjenestetilbud. Her opplevde de begrensninger i rammeavtalene. Det gjaldt barn med psykiske 

lidelser, barn med fysiske funksjonshemminger, bedre fungerende barn f.eks. med Asperger o.l.  

Oppsummering – status etter møter med de tre bydelene og pr november 2020 

 260 enkeltkontrakter.  

 Estimert kontraktsverdi 493 millioner kroner. 

 65 leverandører – fra enkeltpersonforetak til store konsern. 

 87 tidsubestemte kontrakter totalt, 25 i de tre bydelene var i hovedsak eldre kontrakter (startet 

opp for 15-30 år siden) som ikke er blitt fornyet. 

 49 kontrakter uten klausul om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, 14 i de tre bydelene. 

 57 kontrakter var utløpt – 28 i de tre bydelene - mange ventet på signatur fra bydelsdirektør eller 

var signert etter mai. 

 En bydel utarbeidet i stor grad konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner. 

 Variasjon blant bydelene når det gjelder årsak til enkeltkontraktene. 

 Oppgitte hovedårsaker: 

o Raske utskrivninger fra spesialisthelsetjenesten medfører behov for kartleggingsopphold 

på kort varsel, som senere går over til langtidsopphold. 

o Enkeltkontraktene er inngått lenge før rammeavtalene og det som har funnet sted er en 

oppdatering i form av overgang til Velferdsetatens kontraktsmal. 

o Eldre med rus og/eller psykiske lidelser faller utenfor kommunens rammeavtaler, også 

utenfor Sykehjemsetatens rammeavtaler. 

o Rammeavtalene mangler glidende overganger – eks veiledning/avlastning i hjemmet (ikke 

rammeavtale)->helgeavlastning/helg- og hverdagsavlastning ->heldøgntjenester.  

o Ikke alle leverandører har alle omsorgsnivåer (bemanningsnivåer) – gir utfordringer ved 

endringer – inngås enkeltkontrakt med eksisterende leverandører. 

o Har ikke rammeavtaler for barn med ulike lidelser.  
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4. Møter med leverandører  

Velferdsetaten har i august, september og oktober 2020 gjennomført kontraktsoppfølgingsmøter med flere 

av leverandører som har rammeavtale om psykiske lidelser. Leverandørene informerte da om ulike 

problemstillinger knyttet til inngåelse av enkeltkontrakter.   

 

Ifølge leverandørene gir bydelene samlet, gjennom sin kommunikasjon med leverandørene, et inntrykk av at 

Oslo kommune er svært presset økonomisk. Leverandørene uttrykker at fokus i mange tilfeller er pris og at 

brukers behov og omsorgsnivå (bemanningstetthet/behov) tillegges mindre vekt. Leverandørene har vist 

eksempler hvor bydelene flytter brukere til private leverandører i nærområdet, som ikke har rammeavtale, 

og inngår enkeltkontrakter med den nærliggende leverandøren fordi de ikke blir enige om pris/omsorgsnivå 

(bemanningsnivå) hos nåværende leverandør. Ved to tilfeller opplevde leverandøren at de av etiske hensyn, 

brukernes høye alder og botid, måtte akseptere inngåelse av enkeltkontrakter på et lavere omsorgsnivå og 

pris. Dette til tross for at leverandøren ikke hadde rammeavtale på dette nivået.   

 

Ikke alle leverandørene har avtale på alle omsorgsnivåer (bemanningstetthet) i rammeavtalene om 

heldøgntjenester til personer med psykiske lidelser og utviklingshemming med Oslo kommune. I tilfeller 

hvor bydelene vurderer at det er bedring i brukernes funksjonsnivå, ønsker de å fastsette et lavere 

omsorgsnivå. Enkelte bydeler ønsker å inngå enkeltkontrakter med leverandøren når de vurderer at 

brukeren tilhører et lavere omsorgsnivå som leverandøren ikke har avtale om, fremfor å flytte bruker til 

annen leverandør eller opprettholde det omsorgsnivået som er. I rammeavtalens vilkår ligger det en 

forutsetning om at det kan være variasjon i brukernes funksjonsnivå innenfor samme omsorgsnivå, det er 

når variasjonene er varige og av et visst omfang bytte av omsorgsnivå aktualiseres. En annen 

problemstilling leverandørene har tatt opp knyttet til bydelenes krav om hurtig endring av omsorgsnivåer, 

er at de har etablert et tilbud med en gitt fordeling av brukere på ulike omsorgsnivåer og etterkommet Oslo 

kommunes krav om fast ansatte. Når mange bydeler ønsker endring til lavere omsorgsnivåer, sitter 

leverandøren igjen med ansvaret for fast ansatte som de ikke har arbeid til.   

 

Velferdsetaten har fått forevist eksempler på avtaler med bydeler som har løpt ut, hvor bydel fortsetter å 

betale i henhold til utløpt avtale. Dette er i hovedsak tilfeller hvor leverandør har dokumentert behov for 

høyere omsorgsnivå, hvor leverandør antar at bydel ikke er enige, fordi det ikke utarbeides ny kontrakt på 

bakgrunn av ny dokumentasjon og forespørsel om endring fra leverandøren. Løpende dialog mellom 

leverandør og bydel om bruker og tjenestetilbudet har i disse tilfellene blitt opplevd som vanskelig fra 

leverandørens side.   

 

Generelle tilbakemeldinger fra leverandørene er likevel at samarbeidet med bydelene i de aller fleste 

tilfeller er godt. Leverandørene har forståelse for bydelenes situasjon og saksbehandlernes rolle. 

Leverandørene opplever at saksbehandlerne har mange brukere. Når bydel i tillegg er presset økonomisk, 

er det forståelse for at enkelte bydeler fremsetter hyppige diskusjoner om ny pris for tjenestene og 

eventuell endring av omsorgsnivå selv om det kan være krevende for leverandør.  

 

Oppsummering av innspill fra leverandørene: 

 Generell tilbakemelding er at samarbeidet med bydelene i de fleste tilfeller fungerer bra 

 Av utfordringer kommuniserer leverandørene følgende: 

o Bydelene er svært opptatt av pris. 



13 • Velferdsetaten • Bydelenes enkeltkontrakter 

 

 

26. februar 2021 

o Leverandører har vist til eksempler hvor bydeler flytter brukere til andre private 

leverandører uten rammeavtale og inngår enkeltkontrakt med disse fordi det ikke oppnås 

enighet om pris hos nåværende leverandør. 

o Leverandører erfarer at bydeler vil inngå enkeltkontrakter ved reduksjon i omsorgsnivå 

dersom leverandør ikke har rammeavtale på nytt nivå fremfor å flytte bruker til annen 

leverandør. 

o Leverandører erfarer at bydeler ikke ønsker å konvertere enkeltkontrakter inn i 

rammeavtalen fordi det blir dyrere. 

o Leverandører erfarer at bydeler lar være å signere ny kontrakt ved utløp av eksisterende 

kontrakt hvis uenighet om pris, men bare fortsetter å betale samme pris. 

 

5. Gjennomført kontroll av leverandørenes økonomi 

 Økonomivurdering av leverandører 

I kontraktsoppfølgingen av Velferdsetatens rammeavtaler gjennomfører vi ulike kontroller av 

leverandørenes økonomi. Dette omfatter blant annet overordnet kontroll av leverandørenes drift og 

økonomiske situasjon, kontroll av prisskjemaet (som er en del av tilbudet og viser hvilke kostnadselementer 

tilbudt pris består av), overskudd og eventuelt utbytte mv. Formålet er å så godt som mulig å redusere 

risiko knyttet til økonomi og drift hos den enkelte leverandør, samt kontrollere at kostnadsbildet i driften i 

all hovedsak samsvarer med tilbudet.   

Bydelene har enkeltkontrakter med mange leverandører som ikke har rammeavtale med kommunen, og for 

enkelte av leverandørene representerer enkeltkontrakter med Oslo kommune størstedelen av omsetningen. 

I figuren under fremgår det hvilke leverandører som har flest enkeltkontrakter med Oslo kommune.  
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Vi har estimert årlig kontraktsverdi for disse leverandørene ut fra pris som er oppgitt i 

kontraktsdokumentene: 

 

Vi har gjort en overordnet gjennomgang av enkelte av disse leverandørenes årsregnskaper. Vi har sett på 

leverandørenes drift og økonomiske situasjon, overskudd og eventuelt utbytte, og sammenlignet dette med 

leverandørene på rammeavtalen om heldøgntjenester for personer med psykiske lidelser. Vi har gått 

gjennom følgende elementer:  

Driftsresultat og årsresultat 

Driftsresultatet består av selskapets driftsinntekter og driftskostnader. Nøkkeltallet er en indikator på 

lønnsomheten av driften. Årsresultatet er driftsresultatet fratrukket renter og skatter. Årsresultatet er det 

eierne kan ta som utbytte og/eller reinvestere i driften. 

Resultatgrad 

Resultatgraden forteller hvor mye som blir igjen av driftsresultatet for hver krone driftsinntekt selskapet 

har. Dette er et mål på selskapets evne til å hente margin på driftsinntektene.  

Konsernbidrag/utbytte 

Konsernbidrag er overføring av penger, driftsmidler eller aktiva til andre selskap i et konsern. Formålet er 

ofte skattemotivert, men kan også være for å sikre det andre selskapet en bedre egenkapital eller av andre 
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grunner sikre selskapets økonomiske bilde. Dette kan igjen gi større muligheter for å utbetale utbytte hos 

mottaker.  

Andel lønn av driftsinntekter 

Andelen av driftsinntektene som går til lønn gir oss en indikator på hvor stor del av døgnprisen som går til 

personalkostnader. Dette igjen vil si noe om bemanningsgraden ved tiltakene.   

Likviditet, egenkapital og tapsbuffer 

Likviditet, egenkapitalandel og tapsbuffer er nøkkeltall som forteller noe om selskapenes evne til å betjene 

sine utgifter og tåle tap.   

Leverandørene  

Solstad Bo- og omsorgssenter  

Solstad Bo og omsorgssenter ligger i Røyse kommune og har totalt 26 plasser. De tilbyr heldøgntjenester 

for personer med psykiske lidelser. Per 20.10.2020 hadde Oslo kommune 22 beboere ved 

omsorgssenteret. Anslått årlig kontraktsverdi på disse enkeltkontraktene er om lag 26,4 mill. kroner pr. år. 

I 2019 hadde Solstad driftsinntekter på totalt 36,6 mill. kroner. Enkeltkontraktene med Oslo kommune står 

altså for om lag 72 % av inntektene. 

Driftsresultatet for 2019 var på 3,1 mill. kroner og årsresultatet viste et overskudd på 2,5 mill. kroner. I 

perioden 2015 – 2019 har driftsresultatet i gjennomsnitt vært på 2,8 mill. kroner og årsresultatet i 

gjennomsnitt på 2,2 mill. kroner.  

I 2019 hadde Solstad en resultatgrad på 8,4 %, og gjennomsnitt for perioden 2015 – 2019 er på 8,7 %. På 

rammeavtalen om heldøgntjenester til personer med psykiske lidelser har leverandørene i avtaleperioden 

(2016 – 2019) i snitt hatt en resultatgrad på 5,1 %. Med andre ord har Solstad en god fortjeneste på sin 

forretningsvirksomhet. 

Størstedelen av årsresultatet er disponert til konsernbidrag til Reinsos AS, som eier både Solstad bo og 

omsorgssenter og eiendommene og lokalene der driften foregår. Dermed blir store deler av verdiskapingen 

ført ut av selskapet. Eierne har siden 2015 tatt ut totalt 7,2 mill. kroner i utbytte fra Reinsos AS.  

Lønnsutgiftene ved Solstad tilsvarer 77 % av driftsinntektene. Dette er sammenlignbart med leverandørene 

på rammeavtalen der lønnsutgiftene i snitt i avtaleperioden har utgjort 72 % av driftsinntektene. Dette er 

medregnet leverandører som har benyttet selvstendig næringsdrivende og dermed har lavere lønnsutgifter.  

Solstad har tilfredsstillende likviditet, god egenkapitalandel og tapsbuffer.  

Ås avlastningshjem as  

Ås avlastningshjem yter i hovedsak heldøgntjenester til personer med psykiske lidelser. Per 28.1.2021 har 

Oslo kommune 17 beboere ved Ås avlastningshjem AS til en verdi av om lag 14,3 mill. kroner pr. år. 
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I 2019 hadde Ås avlastningshjem driftsinntekter på 21,3 mill. kroner. Vi anslår at Oslo kommunes 

enkeltkontrakter utgjør om lag 62 % av inntektene.  

Driftsresultatet i 2019 var på 6,2 mill. kroner. Selskapet har høye finanskostnader, og årsresultatet viste et 

overskudd på 1,5 mill. kroner. I perioden 2015 – 2019 har Ås avlastningshjem i gjennomsnitt hatt et 

driftsresultat på 4,7 mill. kroner, og gjennomsnittlig årsresultat på 0,3 mill. kroner. Ås avlastningshjem eier 

Solheimen konferansehotell, som er et datterselskap i konsernet. Solheimen konferansehotell driver med 

store tap, og har de siste 5 årene hatt et gjennomsnittlig negativt driftsresultat på 2,76 mill. kroner. Store 

deler av Ås avlastningshjems driftsresultat ser ut til å finansiere underskudd i hotelldriften og styrke 

hotellets egenkapital som har økt hvert år til tross for negative resultater.  

Ås avlastningshjem har svært høy resultatgrad. I 2019 var den på 30,3 %, og i gjennomsnitt 26,8 % årlig 

siden 2015, mot 5,1 % som er gjennomsnittet på rammeavtalen. En resultatgrad på mellom 5 og 15 % er 

vanlig i de fleste bransjer1, og resultatgraden til Ås avlastningshjem viser at bedriften har lave faste 

kostnader og høy avanse på plassene.  

Lønnsutgiftenes andel av totale driftsinntekter tilsvarer i 2019 52 %, og andelen har ligget på dette nivået 

siden 2015. Gjennomsnittet for rammeavtalen er 72 %. Dette kan tyde på relativt lav bemanningsfaktor ved 

tiltaket. Vi har også merket oss at lønn til leder lå på 564 000 kr i perioden 2015 – 2017. I 2018 økte denne 

til 921 000 og i 2019 til 1 086 000 kroner, altså en 100 % økning i lønn på 2 år.  

Nøkkeltallene til Ås avlastningshjem tyder på at prisen kommunen betaler for plasser er høy i forhold til 

tjenesten som tilbys. De lave kostnadene og den høye resultatgraden tilsier at økonomisk 

resultat/fortjeneste per bruker er langt høyere enn på rammeavtalene. 

Helse og sosial omsorg AS (HOSO) 

Pr 20.10.2020 har Oslo kommune 8 beboere ved omsorgssenteret til en verdi av om lag 44 mill. kroner pr. 

år. 

I 2019 hadde HOSO driftsinntekter på 50,6 mill. kroner. Vi anslår at Oslo kommunes enkeltkontrakter 

utgjør om lag 86 % av inntektene.  

Driftsresultatet i 2019 var på 0,37 mill. kroner, og årsresultatet viste et overskudd på 0,28 mill. kroner. I 

perioden 2015 – 2019 har HOSO i gjennomsnitt hatt et driftsresultat på 1,8 mill. kroner, og gjennomsnittlig 

årsresultat på 1,1 mill. kroner. De to siste årene har driftsresultat og årsresultat blitt betydelig redusert. 

Det er ikke avgitt konsernbidrag eller utbetalt utbytte de årene vi har gjennomgått. 

I 2019 var lønn til daglig leder på 572 000 korner. I tillegg har styret mottatt 2 mill. i lønn/godtgjørelser.  

                                                                 
1 Tips og råd for god økonomistyring, utgitt av Næringsetaten i Oslo kommune 
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HOSO har i perioden 2015 – 2019 hatt en resultatgrad på i gjennomsnitt 4,7 %. I 2018 og 2019 har den 

vært på hhv 0,6 og 0,7 %.  Lønnsutgiftenes andel av totale driftsinntekter tilsvarer i 2019 88 %, og andelen 

har ligget på dette nivået siden 2015. Gjennomsnittet for rammeavtalen er 72 %.  

HOSO gjennomførte i 2019 en fisjon der eiendom og tilhørende gjeld ble fisjonert ut til Åsgard Viken 

Eiendom. Dette har ført til redusert verdi av eiendeler og redusert egenkapital i selskapet. 

Eiendomsselskapet har samme eiere som HOSO. 

Oppsummering 

 Oslo kommunes enkeltkontrakter står for mellom 60 og 90 % av inntektene til de tre leverandørene 

vi har gjennomgått. 

 Kontraktsverdien hos de tre leverandørene er til sammen ca. 84 millioner kroner. 

 Høy resultatgrad hos to av leverandørene – hhv 8,7% og 30,3% (2019). 

 For leverandøren med den høyeste resultatgraden, var lønnsutgiftenes andel av totale 

driftsutgifter på 52 %, hvilket er svært lavt. Til sammen indikerer det at Oslo kommune betaler en 

høy pris for tjenestene som leveres.  

 To av leverandørene genererer overskudd som tas ut som utbytte eller konsernbidrag. 

6. Gjennomførte kontroller av lønns- og arbeidsvilkår  

Gjennomførte kontroller  

Velferdsetaten har påbegynt og gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos 6 leverandører som har 

enkeltkontrakter om totalt 63 brukere fordelt på 13 bydeler.   

Hovedfunn i kontrollene  

Funnene som beskrives nedenfor er fra hittil gjennomførte kontroller. Vi har avdekket flere brudd enn det 

som fremgår nedenfor, men dette er de mest systematiske funnene.   

6.1 Midlertidig ansatte  

Høy andel midlertidig ansatte  

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er fast ansettelse, jf. aml. § 14-9 (1) ledd.  

Flere leverandører ansetter personer som «tilkallingsvikarer», hvor de ansatte jobber når det er behov for 

ekstrahjelp og er midlertidig ansatte uten garanti for oppdrag. Tallet på midlertidig ansatte er høyt hos 

flere leverandører. Vi har sett eksempler fra 29, 6 % opptil 51 % av de som direkte medvirker til å oppfylle 

kontraktene.  

Flere av leverandørene kan ikke dokumentere at de har gjennomført systematiske årlige drøftelser med de 

tillitsvalgte om bruken av midlertidige ansatte, innleide arbeidstakere og deltidsansettelser. Det foreligger 

derfor brudd på aml. § 14-9 (2) ledd, § 14-12 (3) ledd og § 14-1 a.  

Hjemmelsgrunnlaget i arbeidsavtalene  

Ved midlertidige ansettelser skal arbeidsforholdets forventede varighet og hjemmelsgrunnlag angis i 

arbeidsavtalene, jf. aml. § 14-6 (1) ledd bokstav e. For midlertidige ansatte tilkallingsvikarer uten garanti 

for oppdrag er utgangspunktet at arbeidsforholdet kun gjelder for avtalte vakter/vaktperioder. Dette er 
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det få leverandører som inntar i avtalene. I prinsippet må det inngås en ny arbeidsavtale for hvert oppdrag. 

Dette løses i praksis ofte ved å inngå en rammeavtale og en tilleggsavtale. Førstnevnte gjelder for hvert 

oppdrag og dekker minstekravene i arbeidsmiljøloven § 14-6, med unntak av oppstart, varighet og 

begrunnelse for arbeidsforholdet. Disse forholdene tas inn i tilleggsavtalen som inngås og signeres for hver 

vakt/vaktperiode.  

Det foreligger derfor brudd på aml. § 14-6 bokstav e da hverken ansettelsesforholdets varighet eller 

hjemmelsgrunnlaget for den midlertidige ansettelsen er inntatt i arbeidsavtalene til tilkallingsvikarene. 

Lengden av midlertidig ansettelser  

Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter § 14-9 (2) ledd 

bokstav a (arbeidets karakter), har krav på fast ansettelse. Arbeidstaker som har vært ansatt med hjemmel 

i bokstav b (vikariat) eller f (generell midlertidig ansettelse), har krav på fast ansettelse etter tre års 

sammenhengende midlertidig ansettelse, jf. aml. § 14-9 (7) ledd. Vi har sett eksempler på arbeidsavtaler 

hvor enkelte fortsatt er midlertidig ansatt opptil 7 år etter de først ble ansatt som tilkallingsvikar.  

6.2 Vakanser og deltidsstillinger  

I oversendte arbeidsplaner er det eksempler på turnuser som består av mange vakante stillinger i ulik 

stillingsprosent.  Eks: Av 41 stillinger er 11 vakante i stillingsprosenter mellom 9-35 %.  

Hos samme leverandør fremgår det av personelloversikten at 25 av 35 ansatte som direkte jobber med å 

oppfylle kontraktene, er deltidsansatte, dvs. 71 %.  Dette funnet er gjort hos én leverandør, men denne har 

20 enkeltkontrakter med Oslo kommune og funnet vurderer vi derfor som relevant. I tillegg har samme 

leverandør den høyeste andelen av tilkallingsvikarer vi har sett så langt, på 51 %.  

6.3 Arbeidsplan og faktisk arbeidstid  

Flere leverandører har grunnturnuser (gjeldende arbeidsplaner) som ikke setter døgn-ukeskille. Det skal 

foreligge en arbeidsplan som viser fremtidige arbeidstid, dersom det arbeides til ulike tider på døgnet, jf. 

aml. § 10-3. Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid operer med ikke definerte tidsenheter som 24-

timersperioder og 7-dagersperioder. Dette i kombinasjon med manglende døgn – og ukeskille gjør det 

vanskelig for både ansatte, virksomheten og kontroll- /tilsynsinstanser å kontrollere om planlagt arbeidstid 

ligger innenfor lovens arbeidstidsrammer.  

 

Turnusene er heller ikke signert av tillitsvalgte, som skaper tvil på om arbeidsplanen er drøftet med 

tillitsvalgte etter aml. § 10-3.   

 

Arbeidsgiver skal føre en løpende oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker faktisk har arbeidet, jf. 

aml. § 10-7.  Av mottatt dokumentasjon fremgår det ikke hva som er planlagt og faktisk arbeidstid for de 

ulike ansatte. Dermed blir det vanskelig å kontrollere om virksomhetens grunnturnus er lovlig,  

jf. aml. § 10-3 og om faktisk arbeidet tid ligger innenfor regelverket, jf. aml. § 10-7.     

6.4 Arbeidsavtalene  

Arbeidsmiljøloven § 14-6 fastsetter minimumskravene til innholdet i en arbeidsavtale.  

Vi har funnet mangler i arbeidsavtalene hos samtlige leverandører og det dreiser seg for eksempel om at;  
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- partenes identitet ikke fremgår tilstrekkelig i arbeidsavtalen. Mangler arbeidsgivers navn, adresse 

og organisasjonsnummer og/eller ansattes fødselsnummer og/eller adresse.  

- det fremgår ikke hvilken tariff de er bundet av 

- det fremgår ikke utbetalingsmåte for lønn  

- kompensasjon for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet mangler 

- arbeidsplassen er ikke angitt, altså det fysiske stedet virksomheten drives fra. Hvis det er flere 

frammøtesteder skal dette presiseres. I noen arbeidsavtaler står det ikke noe om arbeidssted.  

- beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidstakerkategori mangler  

- tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse mangler  

- arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, og reglene om feriefastsettelse er ikke angitt 

tilstrekkelig 

- der lønn er omtalt er ikke informasjon om tillegg og andre godtgjørelser angitt 

- arbeidstidsordning er ikke tatt med i arbeidsavtalen  

- arbeidsavtalen angir ikke lengden og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid  

- det mangler regulering om pauser  

- hvilken tariffavtale som regulerer arbeidsforholdet mangler 

En leverandør hadde arbeidsavtaler på én side som var svært knappe.  

6.5 Arbeidsordninger  

 

Langvakter  

Flere leverandører har en eller flere langvakter for eksempel på opp mot 13 timer i sin grunnturnus. Dette 

kan dreie seg både om dagvakter og nattevakter.  

En av leverandørene har dispensasjon for langvaktene etter avtale med Fagforbundet og Norsk 

sykepleierforbund, jf. aml. § 10-12 (4) ledd. Dispensasjonen gir adgang til langvakter på 13 timer hver 4. 

helg. Derimot fremgår det av turnusen hos leverandøren at de ansatte jobber hyppigere enn det er gitt 

dispensasjon for i tariffavtalen, med hver tredje helg.   

Avtalen om dispensasjon kan ikke gjøre unntak fra den generelle plikten til å sørge for at 

arbeidstidsordningene er slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske 

belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Lange arbeidsdager fører til økt risiko for 

feil og ulykker og for helseplager. Flere leverandører mangler dokumentasjon på at det er foretatt en 

risikovurdering av den gjeldende arbeidstidsordningen.  

 

Hos en av leverandørene jobber nattevaktene tre typer våkne vakter hvor alle vaktene utgjør et brudd på 

grensen for den daglige alminnelige arbeidstiden på 10 timer, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 10-5 (1) ledd.  

Uforsvarlig arbeidstidsordning 

Vi har vurdert at nattevaktordningene hos flere leverandører kan være uforsvarlige fordi det jobbes svært 

komprimert med høy arbeidsbelastning, og de ansatte utsettes for uheldige fysiske eller psykiske 

belastninger.  Som eksempel kan nevnes en leverandør hvor de har to vaktperioder med fire vakter på rad, 

hvor en periode kun var etterfulgt av to døgns hvile. Et annet eks er 9 nattevakter, hvor 6 ble jobbet i løpet 

av 7 dager.  
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I tillegg har vi hos en leverandør sett at flere nattevakter har høye stillinger, fra 80,28 opp til 100 %. Flere 

har turnus hvor de flere ganger i løpet av turnus jobber fire nattevakter på rad. Fire vakter på rad er 

krevende og belastende. I tillegg har de samme personene ved flere anledninger kun to fridager mellom to 

vaktperioder.  

 

Velferdsetaten har erfart at ansatte med flere arbeids – og oppdragsforhold kan få for stor 

arbeidsbelastning totalt sett, og utgjør således en risiko for uforsvarlig arbeidstid.  

Bakvakter  

Vi har avdekket grunnturnuser hvor det fremgår at leverandør har mange forskjellige typer bakvakter, som 

ikke er regulert i de ansattes arbeidsavtaler og det fremgår ikke hvordan de blir godtgjort. 

 

Arbeidsfri  

Flere leverandører har grunnturnuser hvor det er mindre enn 11 timers hvile mellom vaktene. Hovedregelen 

er 11 timers arbeidsfri i løpet av 24 timer, jf. aml. § 10-8 (1) ledd, med mindre det er avtalt unntak med 

arbeidstakernes tillitsvalgte om redusert arbeidsfri etter (3) ledd. 

Søndagsarbeid 

Utgangspunktet er at arbeidstaker som har jobbet søndag – og helgedagsarbeid, skal ha fri neste søndag. Vi 

har sett mange eksempler på arbeidstakere som har jobbet flere søndager på rad. Ett av de verste 

eksemplene er en ansatt som har jobbet 11 av 13 søndager i kontrollperioden på 3 mnd.  

Medlevere 

For de ansatte i medleverturnus foreligger det flere avvik fra medleverforskriften § 2 (1) ledd om grensen 

for alminnelig arbeidstid på 48 timer per uke.  

 

Ansatte jobber kombinasjonsvakter, enten ved at faste ansatte medlevere jobber ekstra vakter i ordinær 

turnus, faste ansatte i ordinær turnus jobber ekstra vakter som medlever eller ved at tilkallingsvikarene 

både jobber medlevervakter og andre vakter i ordinær turnus. I henhold til lovverket må medlevere 

hovedsakelig arbeide medlevervakter og ansatte i andre turnuser ikke arbeide medlevervakter.  

 

6.6 Lønn 

Ansiennitet 

Det er for flere leverandører uklart hvilket ansiennitetsgrunnlag leverandøren har registrert på de enkelte 

ansatte og de kan ikke dokumentere de ansattes lønnsansiennitet.  

Særskilt godtgjøring for kvelds – natt – helgearbeid 

Noen leverandører betaler ikke de ansatte kvelds – eller helgetillegg når de betaler helligdagstillegg. 

Leverandører som ikke er bundet av tariffavtale, men som har forpliktet seg til å ha lønns– og arbeidsvilkår 

på nivå med gjeldende landsomfattende tariffavtale, skal gi arbeidstaker alle disse tilleggene, i den grad 

vilkårene for tilleggene er innfridd.  

Noen har utbetalt for lite helligdagstillegg og/eller ikke noe nattillegg, kun kveldstillegg.  
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Overtid 

Vi har sett eksempel på en leverandør som har utbetalt bonus i stedet for overtidsbetaling, noe som gjør 

det vanskelig å kontrollere om den ansatte har mottatt lønn i henhold til faktisk arbeidstid.  

 

Videre oppfølging av kontroll, lukking av avvik mv 

I oppdraget gitt av byrådsavdelingen er Velferdsetatens mandat begrenset til gjennomføring av kontroll. 

Bydelene er kontraktspart og har ansvar for å følge opp leverandør videre, herunder sikre at avvikene 

lukkes. Velferdsetaten har ikke myndighet til å pålegge leverandørene å gjøre endringer på vegne av bydel 

der hvor vi har konkludert med at leverandørene ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven eller 

landsomfattende tariffavtale, med mindre bydelen gir oss fullmakt.  

Etter hvert som Velferdsetaten har gjennomført kontroller, har vi kontaktet bydelene og avtalt møte hvor vi 

har presentert funnene fra kontrollen. I tillegg har vi formidlet at vi gjerne påtar oss arbeidet med å lukke 

avvikene og sluttføre kontrollene, dersom bydelen ønsker dette og gir oss fullmakt.  

Vi ser flere grunner til at dette kan være hensiktsmessig, og disse har vi presentert for bydelene.   

 Velferdsetaten er godt kjent med leverandør og sakens faktum, samt erfaring med 

problemstillingene som reises fra andre kontroller. Med dette vil vi kunne sikre jevn fremdrift og 

likebehandling.  

 Ved lukking av avvik er det en risiko for at påleggene kan resultere i økte kostander for leverandør 

samt risiko for tvist. Dersom vi vurderer at enkelte brudd bør sanksjoneres, vil vi ta kontakt med 

den aktuelle bydel. Vi vil ikke ilegge sanksjoner for brudd som gjelder bydelens kontrakt uten at det 

er enighet om det.  

 Dersom bydelene ønsker å følge opp kontrollen selv, har vi understreket at de må sende endelig 

vurdering og krav om retting av avvik til leverandøren, samt gi dem mulighet for kontradiksjon. 

Videre må de koordinere tilbakemeldingen med de andre bydelene som har brukere hos samme 

leverandør. Dette for å unngå at Oslo kommune krever ulik retting av avvik eller at noen krever 

avvik rettet og andre ikke.  

Fullmakter fra bydeler  

Vi har hatt møter med tre bydeler hvor resultater fra gjennomførte kontroller har blitt presentert. Alle tre 

bydelene har gitt fullmakt til at Velferdsetaten til å lukke avvikene og sluttføre kontrollene.   

Oppsummering 

 Høy andel midlertidig ansatte. 

 Hjemmelsgrunnlag for midlertidig ansettelse fremgår ikke av arbeidsavtalene. 

 Flere har vært ansatt lenger enn fristene i arbeidsmiljøloven og har krav på fast ansettelse. 

 Mange vakante stillinger i grunnturnusene. 

 Høy andel deltidsansatte. 

 Uklare turnuser (mangler døgnskille, er ikke signert av tillitsvalgte). 

 Mangler i arbeidsavtalene. 

 For lange vakter. 

 Uforsvarlige arbeidstidsordninger. 
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 Brudd på reglene om søndagsarbeid og arbeidsfri mellom vakter. 

 Bakvakter som ikke er regulert. 

 Avvik fra medleverforskriftens regler om arbeidstid. 

 Ulovlige kombinasjonsvakter. 

 Brudd på bestemmelser om lønn. 

7. Hovedfunn og vurderinger 

Omfang enkeltkontrakter 

Velferdsetaten gjennomførte en kartlegging av bydelenes enkeltkontrakter i 2014 etter at etaten fikk et 

sentralisert ansvar for anskaffelser av helse- og omsorgstjenester. Oversikten viste at bydelene den gang 

hadde 637 kontrakter. Kartleggingen ble blant annet benyttet som vurderingsgrunnlag for hvilke 

tjenesteområder Velferdsetaten skulle inngå rammeavtaler for.  

Velferdsetaten har fra 2015 inngått rammeavtaler på samtlige av de største tjenesteområdene, som 

omfatter: 

 Heldøgntjenester til personer over 18 år med utviklingshemming 

 Heldøgntjenester til personer over 18 år med multifunksjonshemming 

 Heldøgntjenester til personer over 18 år med psykiske lidelser 

 Barneboliger 

 Avlastningstjenester 

 Oppfølgingstjenester i bolig 

 Institusjonsplasser for rusmisbrukere 

Vår nye kartlegging i 2020 viser at Oslo kommune har færre enkeltkontrakter, men fremdeles relativt 

mange, i alt ca. 260 stykker. Enkeltkontraktene har stor økonomisk verdi, med en total kontraktsverdi på 

nesten 500 millioner kroner.  

Vår erfaring er at ikke alle bydelene har systemer som sikrer en samlet oversikt over sine enkeltkontrakter. 

Når vi påbegynner kontroller, opplyser leverandørene oss om brukere fra Oslo kommune som bydelene ikke 

har opplyst til oss. Gjennomgangen vi nå har gjort viser også at bydelene ikke alltid har oversikt over når 

kontraktene løper ut.  

De tre bydelene som Velferdsetaten har kartlagt nærmere har ikke inngått mange nye enkeltkontrakter på 

tjenesteområder der Velferdsetaten har inngått rammeavtaler, etter inngåelse av rammeavtalene. I all 

hovedsak er det på disse områdene snakk om eldre kontrakter, dvs enkeltkontrakter som har blitt inngått 

før rammeavtalene, som har blitt fornyet.  

Manglende krav i enkeltkontraktene 

En del kontrakter mangler krav til tjenesten og kvalitet, bemanning osv. Eksakt antall kontrakter er det 

vanskelig å konkludere på ut fra materialet vårt.  

Når kvalitetskrav ikke fremgår av kontrakten, er det vanskelig å vurdere hvilke tjenester bruker har krav på 

og iverksette eventuelle sanksjoner. Leverandøren vil, gjennom å være den som på daglig basis yter 
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tjenesten til brukeren, være den som kjenner bruker og brukers behov best. Det blir i stor grad 

leverandøren som utformer tjenesten og vurderer hva bruker bør og skal få innenfor avtalt pris, når 

kontrakten ikke regulerer dette. Vår erfaring er at bydelene ofte ikke har tilstrekkelige ressurser til å følge 

opp brukeren like tett som de ønsker. Det vanskeliggjør vurderingen av om bruker mottar riktige og 

forsvarlige tjenester. Det kan for eksempel hende at bruker skulle hatt en tjeneste som var innrettet 

annerledes eller med et annet omfang (høyere eller lavere bemanning). Jo mindre informasjon og kunnskap 

bydelen har om brukeren, jo vanskeligere blir det for kommunen å vurdere om bruker mottar riktig tjeneste 

i et riktig omfang. En annen uheldig konsekvens av utydelige eller manglende krav i kontrakten, er at det blir 

svært vanskelig for kommunen å vurdere om det betales riktig pris for tjenesten. Risikoen for at kommunen 

betaler for mye er høyst reell. 

Mange kontrakter mangler klausuler om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Dette vanskeliggjør kontrollen 

for Oslo kommune ved at leverandøren kan hevde vi ikke har hjemmel til å foreta slik kontroll. I så tilfelle er 

kommunen i en situasjon der vi ikke kan kontrollere et vesentlig aspekt ved kontrakten. Det ene er å sikre at 

ansatte har forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår, for å ivareta de ansatte. Det andre er at uforsvarlige 

arbeidsvilkår kan gå utover kvaliteten i tjenesten som brukeren mottar, for eksempel dersom de ansattes 

arbeidstid har et omfang langt utover arbeidsmiljølovgivningens grenser. Samfunnsansvar er et viktig 

område for kommunen, og et område vi svikter på når kontraktene mangler nødvendige bestemmelser for 

ivaretakelse av dette ansvaret.  

Bemanning er den vesentligste faktoren i kostnadsbildet til helse- og omsorgskontrakter, og det er på dette 

området leverandøren kan redusere kostnader for øke inntjeningen, for eksempel ved å redusere 

bemanningen. Dersom kontrakten enten mangler krav eller har utydelige kvalitetskrav, og mangler klausul 

om lønns- og arbeidsvilkår, er det vanskelig for kommunen å kontrollere om leverandøren benytter seg av 

dette handlingsrommet.  

Økonomi 

Bydelene inngår enkeltkontrakter for sine brukere og sitter dermed ikke med oversikten over det totale 

økonomiske bildet. De kjenner kun prisen for sin egen bruker. Velferdsetaten har tidligere erfart at en 

samlet gjennomgang av økonomien for kommunens brukere, gir nyttig informasjon. Vår nylige gjennomgang 

av leverandørenes økonomi (de med mange enkeltkontrakter) viser at det er en risiko for at kommunen 

betaler for mye. Vi har for eksempel en leverandør med svært høy resultatgrad, der lønnsutgiftene kun 

utgjør 52 % av totale driftsinntekter og har gjort det over år. Dette er en sterk indikasjon på at kommunen 

betaler for mye for tjenestene.  

Ingen av de tre leverandørene vi har gjennomgått økonomien til, har rammeavtale med Velferdsetaten. Vi 

kjenner derfor ikke kvaliteten i tjenesten eller bemanningens kompetanse. Solstad leverte tilbud i 

Velferdsetatens anskaffelse av heldøgntjenester til personer over 18 år med psykiske lidelser. Tilbudet ble 

avvist fordi minstekravet til leverandørens kompetanse ikke var oppfylt. Minstekravet lød: «Minst 40 % av 

brukerrettet bemanning skal som et minimum ha helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå.» Solstad 

lå under kravet og gikk derfor ikke videre i konkurransen.  

Lønns- og arbeidsvilkår 

Kontrollene våre avdekker uryddige forhold på flere områder. Flere avvik gjelder forhold som er tatt inn i 

Oslo modellens seriøsitetsbestemmelser, som heltidskultur, fast ansatte i størst mulig stillingsgrad og krav 
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om lønns- og arbeidsvilkår, men som ikke er regulert i enkeltkontraktene. Dette vurderer vi som uheldig og 

et område som bør forbedres. 

Kontrollene er omfattende og krevende, og de vanskeliggjøres ved at leverandørene bruker lang tid på å 

oversende riktig og komplett dokumentasjon. Dette har forsinket arbeidet med kontrollene. 

At kommunen har sentralisert ansvaret for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår vurderes derfor som et viktig 

og riktig grep.  

Forslag til tiltak 

Oversikt og gjennomgang av enkeltkontrakter 

Velferdsetaten anbefaler at de bydelene som ikke har en samlet oversikt over sine enkeltkontrakter, 

utarbeider dette. I oversikten bør blant annet kontraktsperiode og eventuelle opsjoner fremgå.  

Vi anbefaler også at bydelene gjennomgår enkeltkontraktene og konverterer de inn på Velferdsetatens 

rammeavtaler dersom leverandøren har rammeavtale med Velferdsetaten på det aktuelle tjenesteområdet 

og omsorgsnivå. Dersom konvertering ikke er aktuelt, må bydelen foreta en lovlighetsvurdering av 

enkeltkontrakten opp mot anskaffelsesregelverket. Dersom enkeltkontrakten vurderes som lovlig inngått, 

bør bydelen vurdere følgende:  

 Om Oslomodellen for helse- og omsorgstjenester sine seriøsitetsbestemmelser, spesielt kravet om 

lønns- og arbeidsvilkår, kan inntas. Bydelene bør benytte Velferdsetatens kontraktsmal, da blir 

dette ivaretatt. 

 Om det er et riktig forhold mellom pris og kvalitet, spesielt ved Ås avlastningshjem og Solstad AS 

 Om innhold og krav til tjenesten og kvalitet, samt bemanning, er godt nok regulert 

Bydelene bør vurdere om det er behov for endringer som ramset opp ovenfor, og om disse kan 

gjennomføres innenfor anskaffelsesregelverket, dvs. at det ikke utgjør en vesentlig endring. 

Kontrakter bør regelmessig gjennomgås for å vurdere om bruker mottar riktig tjenestenivå og unngå at 

kontrakter løper ut  

I de tilfellene bydelene anser at bruker bør bli boende hos eksisterende leverandør, bør bydelen vurdere 

forholdet mellom anskaffelsesregelverket og helse- og omsorgsregelverket og dokumentere vurderingene.  

Tjenester uten rammeavtaler 

Bydelene tok opp at det ikke er rammeavtale for individuell avlastning, bedre fungerende barn med 

diagnosen Asperger og barn med psykiske lidelser.  

Kommunens behov for tjenester nevnt ovenfor har et så lite omfang at Velferdsetaten vurderer det som 

mer hensiktsmessig med enkeltanskaffelser tilpasset den enkelte bruker, med unntak av individuell 

avlastning/avlastning i hjemmet. Oppdraget til Velferdsetaten om inngåelse av avlastningstjenester, 

omfattet ikke disse tjenestene. Enkeltanskaffelsene skal da følge reglene i anskaffelsesregelverket. Barn 

med Asperger kan, men må ikke, benytte rammeavtalen for barnebolig da de kan bli definert som «lignende 
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behov». Grunnen til at det er rammeavtale for barn med utviklingshemming, er at det er vedtatt brukervalg 

for målgruppen.  

Rammeavtale om heldøgntjenester til personer over 18 år med utviklingshemming og avlastning har ikke 

samme leverandører. Når det ikke er de samme leverandørene i begge avtalene, inngås det ifølge bydelene i 

mange tilfeller enkeltkontrakt for å unngå at brukerne må etablere relasjoner til nye kontaktpersoner ved 

bytte leverandør, og således at situasjon for bruker blir ustabil i en periode. Til dette vil Velferdsetaten 

bemerke at en overgang fra en rammeavtale til en annen der samme leverandør har rammeavtale om begge 

tjenestetyper, vil også en slik overgang ofte medføre endring av bolig og personale.  

En annen utfordring bydelene tok opp, er at ikke alle leverandørene har avtale om å levere tjenester 

innenfor alle omsorgsnivåer (bemanningsnivåer) på rammeavtalen om heldøgntjenester til personer med 

psykiske lidelser og utviklingshemmede. Ved endring i brukernes behov må bydelen inngå enkeltkontrakt 

dersom det ikke er aktuelt for brukeren å flytte til en annen leverandør som har avtale på det nye, aktuelle 

omsorgsnivået. Dette forholdet er endret i de nyere rammeavtalene som Velferdsetaten har inngått. 

Velferdsetaten har anbefalt at opsjonen på forlengelse i gjeldende rammeavtaler om psykiske lidelser ikke 

benyttes, blant annet for å få inn Oslo-modellen for helse- og omsorgstjenester og i større grad sikre at alle 

leverandører har alle omsorgsnivåer. Fra midten av 2022 vil dermed utfordringene ang omsorgsnivåer være 

redusert dersom byrådsavdelingen støtter Velferdsetatens anbefaling om inngåelse av nye rammeavtaler.  

En siste problemstilling som bydelene tok opp er at rammeavtalene ikke omfatter kartleggingsopphold. 

Dersom Velferdsetaten få i oppdrag å inngå nye rammeavtaler, ref. avsnittet over, ved dette bli ivaretatt 

her.    


