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SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) VEDRØRENDE TILSYNSANSVAR 

FOR Å SIKRE KVALITET OG RETTSIKKERHET VED BRUK AV PRIVATE 

INSTITUSJONER 

 

Jeg viser til brev fra Ivar Johansen (SV) datert 07.08.2014 med følgende innhold: 

  

«Når Oslo kommune plasserer psykisk utviklingshemmede på private institusjoner er det 

selvsagt kommunen selv som har ansvaret for å sikre at disse får en forsvarlig behandling 

og at det ikke begås overgrep. To nylige tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus viser at her gjør ikke Oslo kommune jobben sin. Som det oppsummeres: 

"Aleris Ungplan og BOI AS sikrer ikke at bruk av tvang og makt etter lov om kommunale 

helse og omsorgstjenester kapittel 9 brukes i henhold til lovverket overfor brukerne ved 

Bjørklundtunet.""Aleris Ungplan og BOI AS sikrer ikke tilstrekkelig opplæring og 

veiledning av tjenesteyterne ved Bjørklundtunet. Videre sikres ikke forsvarlig informasjon 

og dokumentasjon ved tjenestestedet." "BAB Omsorg AS sikrer ikke at alle ansatte ved 

avdeling Trasopp har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter vedrørende kapittel 9. Det 

sikres heller ikke at lovens dokumentasjonskrav blir etterfulgt." "BAB Omsorg AS sikrer 

ikke at de aktuelle brukerne ved avdeling Trasopp mottar et forsvarligtjenestetilbud etter 

lov om kommunale helse -og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav b."To sitater fra 

tilsynsrapporten for Trasopp illustrerer hvordan vi kan havne så galt ut: "I 

følgepersonalliste er det 46 ansatte inkludert tilkallingsvikarer som jobber på 

tjenestestedet. Kun 6 av disse har relevant 3-årig høyskoleutdanning." "Oversikt over 

kursdeltagelse Trasopp viser at 17 av 46 ansatte ikke har deltatt på kurs i kapittel 9." (kap. 

9 omhandler bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, 

dvs.inngrep som er ulovlige å anvende overfor andre utenom i nødrettssituasjoner.)Anbud 

og konkurranse har sin pris, men skal selvsagt ikke bety at det ikke gis forsvarlig 

behandling eller begås overgrep. Her har Oslo-bydeler opplagt ikke gjort jobben sin. 

 

1. Er byrådet trygg på at kommunen har gode nok rutiner for å ivareta tilsynsansvaret der 

utviklingshemmede eller andre hjelpetrengende blir plassert ved private institusjoner? 

 

2. Foranlediger de to aktuelle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen noen initiativ fra 

kommunens side? 
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Svar på spørsmål 1: 

Oppfølging av kontrakter er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre at inngåtte kontrakter 

er i tråd med fastsatte kvalitetskrav for kjøp av tjenester og i samsvar med gjeldende regelverk. 

For å sikre en god oppfølging av kontrakter mm ble det i 2013 opprettet en ny enhet i 

Velferdsetaten som skal bistå bydelene ved anskaffelse av tjenester, herunder kjøp av plasser i 

private institusjoner og med tilsyn og oppfølging av disse. Av notat 181/2013 til Helse- og 

sosialkomiteen fremgår at det er utarbeidet en veileder for kontraktsoppfølging av tjenestekjøp i 

EST sektoren. Videre er det i byrådssak 148 av 22.08.2013, bystyresak 289/13 Kvalitetskrav i 

pleie- og omsorgstjenestene under punkt 4.8 beskrevet at de private og ideelle leverandørene av 

pleie- og omsorgstjenester har egne kvalitets- og avvikssystem, og at dette følges opp gjennom 

kontraktsoppfølging og kvalitetsrevisjoner. 

 

Svar på spørsmål 2: 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, samt de bydelene som kjøper tjenester av BAB omsorg 

og Aleris Ungplan og BOI AS, har fått oversendt i kopi Fylkesmannens tilsynsrapporter. Disse 

rapporter viser at enkelte bydeler burde ha en bedre oppfølging av de private virksomheter de 

benytter som en del av sitt tjenestetilbud. Det har allerede vært kontakt mellom byrådsavdelingen 

og de aktuelle bydeler. Jeg vil sørge for at de aktuelle bydeler blir tilskrevet for å sikre at de 

gjennomgår tilsynsrapporten og sine rutiner for kontraktsoppfølging. Oppfølgingen skal være i tråd 

med gjeldende retningslinjer og i tråd med veileder for kontraktsoppfølging av tjenestekjøp i EST 

sektoren. Jeg vil også i min dialog med aktuelle bydeler forsikre meg om aktuelle brukere følges opp 

på en god måte med forsvarlige helsetjenester fremover.  

 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Aud Kvalbein 

byråd 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

Kopi til: Ivar Johansen (SV) 
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