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KRAV TIL PRIVATE TILBYDERE AV SYKEHJEMSTJENESTER OG 
HJEMMETJENESTER 
 
Forslag til vedtak fra Kristin Sandaker (A) 
I lys av opplysningene kommet frem rundt Unicare i Finansavisa i dag ber BU 
bydelsadministrasjonen sende brev til byrådet, med tanke på oppfølging av Sykehjemsetatens 
rutiner og krav ved utvelgelse av private aktører innenfor sykehjemstjenester, samt gjøre en 
vurdering av eksisterende tilbydere med tanke på hvorvidt det er nødvendig å ta skritt for å si opp 
avtaler med enkelte aktører. I brevet ber BU byrådet også følge opp byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester på utvelgelse av private aktører innenfor hjemmebaserte tjenester. Ifølge nevnte 
avisoppslag er det en mulighet for at aktuelle leverandører kan være idømt ulike typer karantene 
iht. straffelovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet, samtidig som de leverer tjenester til 
Oslo kommune. 
 
Bydelsutvalget har behandlet saken i møte 16.09.13 og har fattet følgende vedtak 
 
Forslag til vedtak fra Kristin Sandaker (A) 
I lys av opplysningene kommet frem rundt Unicare i Finansavisa i dag ber BU 
bydelsadministrasjonen sende brev til byrådet, med tanke på oppfølging av Sykehjemsetatens 
rutiner og krav ved utvelgelse av private aktører innenfor sykehjemstjenester, samt gjøre en 
vurdering av eksisterende tilbydere med tanke på hvorvidt det er nødvendig å ta skritt for å si opp 
avtaler med enkelte aktører. I brevet ber BU byrådet også følge opp byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester på utvelgelse av private aktører innenfor hjemmebaserte tjenester. Ifølge nevnte 
avisoppslag er det en mulighet for at aktuelle leverandører kan være idømt ulike typer karantene 
iht. straffelovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet, samtidig som de leverer tjenester til 
Oslo kommune. 
 
Votering 
Det ble votert over forslaget til vedtak fra Kristin Sandaker (A). 
Votering enstemmig 
 
Vedtak 
I lys av opplysningene kommet frem rundt Unicare i Finansavisa i dag ber BU 
bydelsadministrasjonen sende brev til byrådet, med tanke på oppfølging av Sykehjemsetatens 



2 

rutiner og krav ved utvelgelse av private aktører innenfor sykehjemstjenester, samt gjøre en 
vurdering av eksisterende tilbydere med tanke på hvorvidt det er nødvendig å ta skritt for å si opp 
avtaler med enkelte aktører. I brevet ber BU byrådet også følge opp byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester på utvelgelse av private aktører innenfor hjemmebaserte tjenester. Ifølge nevnte 
avisoppslag er det en mulighet for at aktuelle leverandører kan være idømt ulike typer karantene 
iht. straffelovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet, samtidig som de leverer tjenester til 
Oslo kommune. 
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