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Saker til behandling 

10/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  

 
Arkivsak-dok. 14/00168-1 

Arkivkode.  225.1  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 10/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 32/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013 til 

orientering.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget 
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11/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter  

 
Arkivsak-dok. 13/00305-27 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 11/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 34/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger årsmelding for 2013 fra tilsynsutvalget for tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter til 

orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2013 VBS 

 

 
 

 

 





ÅRSMELDING 2013  


FRA TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTEN I VESTRE AKER 


 


Følgende personer er oppnevnt som medlemmer i tilsynsutvalget for perioden 2011- 2015: 


Faste medlemmer:    Varamedlemmer: 


Lene C Mathisen (h)    Åse Thomassen (a), vara for leder 


Karen Bjøru (v)    Arne Kolstad (h) 


Rigmor Mogård (sv), leder   Finn P. Reinholdt (h) 


 


Utvalget startet arbeidet i 2013.  


Ingen av deltakerne hadde erfaring fra arbeid i denne type kommunalt tilsyn.  


Tilsynets oppgave er å føre kontroll og tilsyn med hvordan tjenesten faktisk fungerer, 


rapportere avvik hvis tjenesten ikke er i samsvar med krav fastsatt av staten eller Oslo 


kommune, samt påpeke ting som kan forbedres. Det skal se til at brukernes interesser blir 


ivaretatt. Brukerne kan be om tilsynsbesøk i eget hjem, enten via hjemmetjenesten eller 


direkte til tilsynets leder. At brukerne opplyses om dette på en tydelig måte, er en 


forutsetning.  


Det har derfor vært avholdt to opplærings/orienteringsmøter for tilsynet i bydelen, det ene 


sammen med tilsyn for sykehjem, det andre møtet ga en orientering om de ulike hjemme-


tjenestene som bydelen tilbyr.  


Leder deltok på Kommunerevisjonens seminar 30.10 om Bydelsutvalgenes tilsyn, med 


utgangspunkt i en ny rapport om tilsynenes fungering i de ulike bydelene. 


 


Klager:  


Opplysning om tilsynsutvalget til brukerne sendes sammen med de dokumenter som sendes 


til brukerne etter tildeling av tjenester i bestillerenheten.  For brukerne kan det fremstå som 


noe uklart hvilken rolle tilsynet skal ha; henvendelser til oss tyder på det. Samme erfaring ble 


gjort i andre bydeler. 


Tilsynsutvalget skal ikke behandle klager, men brukerne/pårørende har anledning til å ta 


kontakt med utvalget vedr brukeren eller tjenestene som tilbys.  


Vi har mottatt 3 henvendelser, hvorav en ble direkte videresendt til administrasjonen som 


en hastesak, de øvrige ble avklart pr telefon med utvalgets leder, og videresendt til rette 


instans. 







Generelt er erfaringene i bydelene at det kommer få klager på hjemmetjenestene. I 2012 ble 


det foretatt en brukerundersøkelse i hjemmetjenestene i Oslo kommune. Også denne viser 


samme tendens: 85% av de hjemmesykepleie, 83% av de som mottar praktisk bistand, er 


fornøyd med tjenestene, uavhengig av om tjenesteyter er kommunal eller privat. I Bydel 


Vestre Aker er 91% av brukerne tilfredse med hjemmesykepleien, 89% med praktisk bistand. 


Den årlige undersøkelsen er en kilde til kunnskap om tilstanden i tjenesten. Svar% i vår bydel 


i 2012 var 40, og akseptabel. 


En viktig oppgave fremover blir å få brukerne i tale. Et par andre bydeler har hatt god 


erfaring med å invitere til orienteringsmøte for brukerne, sammen med lederne for 


tjenestene. Utvalget vil lage et slikt møte i 2014. 


 


 


Oslo 10/2-2014 


    


Rigmor Mogård (sv), leder Lene C Mathisen (h)   Karen Bjøru (v) 


sign    sign     sign 


       


Åse Thomassen (a)        Arne Kolstad (h)   Finn P. Reinholdt (h) 


Sign    sign   sign 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

















ÅRSMELDING 2013  


FRA TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTEN I VESTRE AKER 


 


Følgende personer er oppnevnt som medlemmer i tilsynsutvalget for perioden 2011- 2015: 


Faste medlemmer:    Varamedlemmer: 


Lene C Mathisen (H)    Åse Thomassen (A), vara for leder 


Karen Bjøro (V)    Arne Kolstad (H) 


Rigmor Mogård (SV), leder   Finn P. Reinholt (V) 


 


Utvalget startet arbeidet i 2013.  


Ingen av deltakerne hadde erfaring fra arbeid i denne type kommunalt tilsyn.  


Tilsynets oppgave er å føre kontroll og tilsyn med hvordan tjenesten faktisk fungerer, 


rapportere avvik hvis tjenesten ikke er i samsvar med krav fastsatt av staten eller Oslo 


kommune, samt påpeke ting som kan forbedres. Det skal se til at brukernes interesser blir 


ivaretatt. Brukerne kan be om tilsynsbesøk i eget hjem, enten via hjemmetjenesten eller 


direkte til tilsynets leder. At brukerne opplyses om dette på en tydelig måte, er en 


forutsetning.  


Det har derfor vært avholdt to opplærings/orienteringsmøter for tilsynet i bydelen, det ene 


sammen med tilsyn for sykehjem, det andre møtet ga en orientering om de ulike hjemme-


tjenestene som bydelen tilbyr.  


Leder deltok på Kommunerevisjonens seminar 30.10 om Bydelsutvalgenes tilsyn, med 


utgangspunkt i en ny rapport om tilsynenes fungering i de ulike bydelene. 


 


Klager:  


Opplysning om tilsynsutvalget til brukerne sendes sammen med de dokumenter som sendes 


til brukerne etter tildeling av tjenester i bestillerenheten.  For brukerne kan det fremstå som 


noe uklart hvilken rolle tilsynet skal ha; henvendelser til oss tyder på det. Samme erfaring ble 


gjort i andre bydeler. 


Tilsynsutvalget skal ikke behandle klager, men brukerne/pårørende har anledning til å ta 


kontakt med utvalget vedr brukeren eller tjenestene som tilbys.  


Vi har mottatt 3 henvendelser, hvorav en ble direkte videresendt til administrasjonen som 


en hastesak, de øvrige ble avklart pr telefon med utvalgets leder, og videresendt til rette 


instans. 







Generelt er erfaringene i bydelene at det kommer få klager på hjemmetjenestene. I 2012 ble 


det foretatt en brukerundersøkelse i hjemmetjenestene i Oslo kommune. Også denne viser 


samme tendens: 85% av de hjemmesykepleie, 83% av de som mottar praktisk bistand, er 


fornøyd med tjenestene, uavhengig av om tjenesteyter er kommunal eller privat. I Bydel 


Vestre Aker er 91% av brukerne tilfredse med hjemmesykepleien, 89% med praktisk bistand. 


Den årlige undersøkelsen er en kilde til kunnskap om tilstanden i tjenesten. Svar% i vår bydel 


i 2012 var 40, og akseptabel. 


En viktig oppgave fremover blir å få brukerne i tale. Et par andre bydeler har hatt god 


erfaring med å invitere til orienteringsmøte for brukerne, sammen med lederne for 


tjenestene. Utvalget vil lage et slikt møte i 2014. 


 


 


Oslo 10/2-2014 


    


Rigmor Mogård (SV), leder Lene C Mathisen (H)   Karen Bjøro (V) 


sign    sign     sign 


       


Åse Thomassen (A)        Arne Kolstad (H)   Finn P. Reinholt (H) 


Sign    sign   sign 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





