
 

 

INSTRUKS FOR KOMMUNALE TILSYNSUTVALG FOR 
HJEMMEBASERTE TJENESTER (behandlet og vedtatt i bystyret 30.01.2008) 

Alle bydelsutvalg skal opprette tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester, og 
bestemmer selv dets organisering ut over det som følger av disse retningslinjene. 

De kommunalt oppnevnte tilsynsutvalg hvis ansvar er fastsatt i denne instruks 
kommer i tillegg til de statlige tilsynsorganer. 

Ved begynnelsen av hver bystyreperiode igangsettes opplæring av nye medlemmer av 
tilsynsutvalg. Opplæringen er obligatorisk. 

1. FORMÅL 

Tilsynsutvalgene skal føre kontroll og tilsyn med hvordan hjemmebaserte tjenester 
faktisk virker. Tilsynsutvalgene skal rapportere avvik dersom tjenesten ikke er i 
samsvar med krav fastsatt av staten eller Oslo kommune i lov, forskrift, instruks og 
lignende. Utvalgene skal videre påpeke forhold som kan bedres. 

2. VIRKEOMRÅDE 

Instruksen gjelder ikke for tilsynsutvalg for institusjon. Tilsynsutvalg for institusjon 
har egen instruks, jf. bydelsreglementet § 2-5. 

Det skal føres tilsyn med bydelens hjemmebaserte tjenester. Reglementet gjelder også 
for tilsyn hos bruker med privat leverandør betalt av kommunen. 

Tilsynet er et frivillig tilbud for brukerne av tjenestene. 

Tilsynet skal skje i den bydel utvalget er oppnevnt for. 

3. TAUSHETSPLIKT 

Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i 
sitt arbeid, jfr. forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt og om 
taushetspliktens begrensinger. 

4. OPPGAVER 

Tilsynsutvalget skal føre tilsyn med at tjenesteyterne sørger for at informasjon om 
Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for 
brukere av hjemmetjenestene. 

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver. 

5. HENVENDELSER 

Tilsynsutvalgene skal ta imot henvendelser fra alle som kontakter utvalget vedrørende 
forhold for brukere og forhold ved hjemmetjenesten. 

Tilsynsutvalgene skal ikke behandle ordinære/ formelle klagesaker.  



Dersom tilsynsutvalget mottar henvendelser som faller utenfor utvalgets 
arbeidsområde, skal utvalget skriftlig bekrefte overfor avsender at henvendelse er 
mottatt og straks oversende disse til bydelsadministrasjonen - eller annen rett instans 
for øvrig - for behandling.  

Tilsynsutvalgene skal gi brukeren tilbakemelding på henvendelsen så snart som 
mulig, senest innen 6 uker. Tilbakemeldingen skal vise til hvordan oppfølging av 
henvendelsen skal håndteres og en tidsramme for dette. Oppfølging av henvendelsen 
skal senest settes i verk 7 uker fra henvendelsen er gjort fra brukeren. 

Tilsynsutvalgene fører postjournal over alle henvendelser de mottar. 

6. UNDERSØKELSER 

Tilsynet er et frivillig tilbud til brukerne. Det er opp til hver enkelt bruker, eventuelt i 
samråd med pårørende/ hjelpeverge å ta kontakt med tilsynsutvalget. Brukeren avgjør 
hvordan kommunikasjonen skal foregå; i form av hjemmebesøk eller gjennom 
skriftlig/ muntlig kommunikasjon. 

Tilsynsutvalget kan be bydelsadministrasjonen om å henvende seg til brukere med 
forespørsel om de er villige til å motta tilsyn. 

7. RETT TIL OPPLYSNINGER 

Tilsynsutvalget kan kreve at leder for den aktuelle tjeneste gir de opplysninger som er 
nødvendig for gjennomføring av tilsynet, dog ikke taushetsbelagte opplysninger med 
mindre nødvendig samtykke er innhentet. Tilsynsutvalget kan ikke be tjenestestedene 
eller bydelsadministrasjonen utarbeide rapporter. 

8. RAPPORTERING 

Tilsynsutvalget skal etter avtale rapportere til bydelsutvalget og 
bydelsadministrasjonen. I rapporten skal det eventuelt påpekes og gis anmerkninger 
om forhold som bør endres. Tilsynsrapportene til bydelsutvalget skal være offentlige, 
og anonymiserte dersom de inneholder taushetsbelagte opplysninger. 

Tilsynsutvalget skal ved årets utgang levere årsrapport til bydelsutvalget og bydelens 
administrasjon. Årsrapporten skal ikke inneholde taushetsbelagte opplysninger og 
være offentlig. 

9. GODTGJØRELSE FOR TILSYNSUTVALG 

Tilsynsutvalg godtgjøres over de enkelte bydelsutvalgs budsjett. Godtgjørelsen følger 
av Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune. 

10. INFORMASJON 

Bydelen skal informere brukergruppen om tilsynsutvalgets funksjoner, hvem som 
sitter i utvalget og hvordan en kommer i kontakt med tilsynsutvalgets medlemmer. 
Slik informasjon skal følge med hvert vedtak om tildeling av hjemmebaserte tjenester. 
Medlemmene av tilsynsutvalg skal bære identitetskort under tilsynet. 

 

 



11. IKRAFTTREDELSE 

Denne instruks trer i kraft fire uker etter at den er vedtatt av bystyret i Oslo kommune. 
Fra samme tidspunkt oppheves Instruks om tilsynsordning for brukere av de 
hjemmebaserte tjenester sak 83/1994. 

 


