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RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGET ALNA NORD –  

HAUGENTUNET BOLIGER, AVLASTNING 
 

 

Saksframstilling: 

Tilsynsutvalget Alna nord gjennomførte tilsyn ved Haugentunet boliger, avlastningen 03.10.2014. 

 

Rapport fra tilsynet følger vedlagt. 

 

Bydelsadministrasjonen har ingen kommentar til rapporten. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord – Haugentunet boliger tas til orientering. 

 

 

 

Tore Olsen Pran     Jan-Henrik Karlsen 

bydelsdirektør      avdelingsdirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Til arbeidsutvalget:  

 

Til komiteer og råd:  

 

Til medbestemmelsesutvalget:  

 

Til arbeidsmiljøutvalget:  

 

Til bydelsutvalget:  

 

 

SAKSBEHANDLING   
 

VEDLEGG:   

Trykte/Link til internett 

 

 

 

BAKGRUNN FOR SAKEN 

 

 

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 

 

 

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 

 

Faktaopplysninger 

 

Sammendrag 

 

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 

  

Arbeidsmiljømessige konsekvenser 

 

Vurdering  

 

 

 

 

 

Oslo,  
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 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Tilsynsutvalg Alna nord 
 

 

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 
 

Navn på tjenestested:   

Haugentunet boliger 

 

Dato for besøket:                                Tidspunkt (fra kl. til kl.): 

03.10.2014                                            kl. 14:00 

 

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: 

Anmeldt 

 

Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 

det?  

 

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: 

Leif Thorkildsen (A), leder 

Anne Whist (A) og 

Erik Mathisen (SV) 

 

Forfall: 

 

 

Møtesekretær: 

Leif Thorkildsen 

 

Kontakter under tilsynet: 
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende 

(anonymisert), ansatte, ledere, andre) 

Boleder Kata Trondal Bergmann 

Christine Imsdalen, gruppeleder  

 

Hvordan ble tilsynet gjennomført: 
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon) 
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Tilsynsutvalgets oppgaver: 
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08) 

 

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og 

retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune. 

 

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene: 

  gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler 

den enkelte beboer/bruker med respekt 

 har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den 

enkelte bruker 

 følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder 

bestemmelse om bruk av tvang 

 har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med 

formålet for virksomheten 

 drives med forsvarlige personalforhold 

 har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt 

 oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt 

ansvar for dette 

 sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan 

ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for brukere/beboere. 

 

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver. 

 

 

Tilsynsutvalget (TU) hadde samtale med Boleder Kata Trondal Bergmann og 

gruppeleder Christine Imsdalen. 

Følgende punkter ble tatt opp. 

 

1. Nedleggelse av avdeling: 
Avdeling AU er nå bestemt nedlagt.  Dato for nedleggelse er satt til den 

13.10.14.  Det er 10 ansatte på avdelingen.  Disse er skaffet nytt arbeid. De 

guttene / jentene som er tilknyttet avdelingen i dag blir overført til privat 

firma med navn Norsk Samson. Norsk Samson har hatt folk til opplæring i 

lengere tid på Haugentunet. 

 

2. Gjennomgang av «arbeidsflyten»: 
Det er engasjert konsulent som ser på arbeidsoppgavene på avdelingen og 

arbeidsflyten. Kan noe gjøres annerledes / bedre? 

Boleder er med i en gruppe som kommer med innspill til konsulenten. 

Rapport skal foreligge 01.01.15. 

Det er bydelsdirektøren som har tatt iniativet til denne gjennomgangen. 

 

3. Arbeidsmiljø: 
Boleder beskriver arbeidsmiljøet som godt.  Hun legger stor vekt på 

informasjon og har faste informasjonsmøter. 

Gruppen som skal nedlegges har naturlig nok vært preget av dette, men 

etter forholdene har de taklet dette bra. 
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4. Bemanning: 
Bemanningen er på plass.  Alle ledige stillinger er besatt. 

 

5. Sykefravær: 
Dette ligger nå på hele 14,2 prosent.  4 medarbeidere er 

langtidssykemeldte. 

 

6. Er det varslet at Tilsynsutvalget kommer på besøk: 

Beklageligvis er det ikke varslet at TU kommer på besøk.  Det er viktig at 

denne varslingen blir ivaretatt slik at barnas foreldre har anledning til å 

møte TU hvis ønskelig. 

 

7. Kvalitetslosen: 
Fortsatt lite avviksrapportering. I snitt er det 3 til 4 avvik pr. mnd. Ofte går 

avvikene ut på medisineringen.  For eksempel at medisinene havnet i 

sluket ved dusjing. Boleder har tidligere hatt en oppfatning av at det kunne 

være en del underrapportering.  Hun mente imidlertid nå at antall meldte 

avvik kunne være korrekt..  TU vil fortsette å følge opp denne saken. 

 

8. Belegget: 
Det er nå 12 barn på avdelingen.  For øyeblikket er det noen ledige 

leiligheter, men disse vil snart bli fylt opp. 

 

9. Kursvirksomhet: 
Det går kurs i å takle utagering uten bruk av tvang. Kurset kalles «Ridder 

uten rustning». 

Medisinkurs, og 2 tar etterutdanning for å bli helsefagarbeidere (fagbrev). 

 

10. Brannøvelser: 
Brannberedskapen tas blant annet opp på vikarmøter.  TU har inntrykk av 

at dette er under god kontroll. 

Telefonene, som er en viktig del av brannberedskapen, virker fortsatt som 

de skal. (som kjent har dette vært et problem i mange år) 

 

11. Økonomi: 
Følger budsjett 

 

12. Økonomien for det enkelte barn 

Når barna fyller 18 år blir det oppnevnt en verge. Fylkesmannen har 

bestemt at foreldrene ikke kan være verge. 

 

13. Medarbeiderundersøkelse: 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelse vil foreligge med det aller første. 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Oslo 04.10.15 

 

Leif Thorkildsen                              Anne Whist                               Erik Mathisen 

Leder tilsynsutvalg Alna nord         Medlem tilsynsutvalg.              Medlem 

tilsynsutvalg 

 

***** 

 

Tilsynsrapport oversendt til: 

Haugentunet boliger den 04.10.15 v/ Boleder Kata Trondal Bergmann 

Bydel Alna v/ Anne Langaard Jensen den 04.10.15 

Kopi til: Medlem av Tilsynskomiteen Erik Mathisen og Anne Whist den 04.10.15 

 

 

***** 

 

 

 


