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TILSYNSUTVALG FOR OMSORG+ 
 

Sammendrag: 

Rødt fremmet i sak 12/13 på møte i helse- og sosialkomiteen den 30. januar 2013 forslag om at 
bydelsadministrasjonen fremsetter en sak om å opprette tilsynsutvalg for Omsorg+. Saken ble 
behandlet på møte i helse- og sosialkomiteen den. 06. mars 2013 som sak 14/13. Komiteen ønsket 
mer utfyllende informasjon og utsatte saken til neste møte i helse- og sosialkomiteen den 17. april 
2013.  
 
Bakgrunn: 

Omsorg+ er en bolig til eldre som ikke lenger kan bo i eget hjem, og ennå ikke trenger plass i 
institusjon (sykehjem).  Dette er samlokaliserte boliger som ikke er hjemlet som institusjon etter 
helse og omsorgsloven. Når en person flytter til Omsorg + er dette deres nye hjem og ikke en 
institusjonsplass. Beboerne inngår husleiekontrakt regulert i Lov om husleieavtaler. 

I forskrift for tildeling av bolig i Omsorg + står følgende: 
§ 2. Omsorg+  

Omsorg+ består av tilrettelagte boliger/omsorgsboliger som er samlokalisert med aktivitetssenter, 
kantine og døgnbemannet resepsjon med husvert.  
Det inngås leiekontrakt mellom kommunal forvalter av boligen og søker som har fått tilbud om 
bolig i Omsorg+. Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler regulerer leieforholdet.  
Byrådet bestemmer hvilke botilbud som skal godkjennes som Omsorg+.  
 
I Bydel Grünerløkka er det et etablert tilbud ved Rodeløkka Omsorg+ i Helgesens gate 58. 
Tilbudet driftes og ivaretas av bydelens hjemmetjeneste. I den grad beboere trenger tjenester 
utover selve boligtilbudet (personlige tjenester i hjemmene sine) er det hjemmetjenesten som yter 
dette basert på individuelle vedtak. 
Hjemmetjenesten har et eget tilsynsutvalg som er forankret i bydelsreglementet § 2-5 nr. 2.  
 
Vurdering: 

Omsorg+ er et tilbud som driftes av hjemmetjenesten og hører naturlig inn under tilsynsutvalget 
for hjemmetjenesten. 
I alle vedtak om hjemmehjelpstjenester gis det informasjon om hjemmetjenestens tilsynsutvalg. 
Det er også utarbeidet en brosjyre med informasjon om tilsynsutvalget for hjemmetjenestene som 
legges i beboerens brukermappe som ligger hjemme hos brukeren av hjemmetjenestene. 
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Hjemmetjenesten har en egen base ved Rodeløkka Omsorg+, og alle ansatte skal ha kjennskap til 
tilsynsutvalget for hjemmetjenesten og skal kunne bistå beboerne med eventuell kontakt med 
tilsynsutvalget.  
 
Bydelen er positiv til å dele informasjon om tilbudet som gis i Omsorg+ og er åpen for at 
tilsynsutvalget kan besøke fellesarealene og hjemmetjenestens base i Helgesensgate 58 når de 
måtte ønske det.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Helse- og sosialkomiteen tar saken til orientering.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Forskrift om tildeling av bolig i Omsorg+, Oslo kommune, Oslo 15.12.2010.  
Bystyresak 409/10 Omsorg+ - Innhold og Organisering. 


