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Sak 89/10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
06.12.2010 - Helse- og sosial komiteen  

 
Arkivsak: 201000035 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 06.12.10 89/10  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 06.12.2010 - HELSE- 
OG SOSIAL KOMITEEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 06.12.2010 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 18.11.10 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 90/10    Godkjenning av protokoll fra møte 08.11.2010 - Helse- og 
sosial komiteen  

 
Arkivsak: 201000034 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 06.12.10 90/10  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.11.2010 - HELSE- OG SOSIAL 
KOMITEEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 08.11.2010 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 18.11.10 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 91/10    Avviksrapport oktober 2010 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.11.10 118/10  
Arbeidsmiljøutvalg 06.12.10 84/10  
Medbestemmelsesutvalg 06.12.10 105/10  
Eldrerådet 06.12.10 90/10  
Rådet for funksjonshemmede 06.12.10  
Ungdomsrådet 06.12.10  
Helse- og sosialkomite 06.12.10 91/10  
Barn, ungdom og kultur komite 07.12.10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.12.10 60/10  
Bydelsutvalget 16.12.10  
 
 
AVVIKSRAPPORT OKTOBER 2010 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Avviksrapport oktober 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
2. Nærmere presisering av vedtak i BU - sak 105/10 tas opp i saksutredningen 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport oktober 2010 for Bydel Nordstrand  
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter 
avviksmåneden. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av  
budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter 
for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren 
kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever. 
 
Sammendrag  
Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr 
enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre del viser 
oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett. 
 
Saksutredning 
I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak:  
”Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektuering av budsjettvedtak legges fram for 
behandling i bydelsutvalget". 
I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig 
vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold særskilte budsjettjusteringsvedtak 
fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagte avviksrapport 
 
 
Oslo, 22.11.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/                                                     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør          økonomisjef 
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Sak 92/10    Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Bydel 
Nordstrand  

 
Arkivsak: 201001066 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.11.10 119/10  
Arbeidsmiljøutvalg 06.12.10 85/10  
Medbestemmelsesutvalg 06.12.10 106/10  
Eldrerådet 06.12.10 91/10  
Rådet for funksjonshemmede 06.12.10  
Ungdomsrådet 06.12.10  
Helse- og sosialkomite 06.12.10 92/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.12.10 61/10  
Barn, ungdom og kultur komite 07.12.10  
Bydelsutvalget 16.12.10  
 
 
BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken om forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 – Bydel Nordstrand sendes til 
behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 
2011-2014  for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  
Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at involvering skjer i tråd med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser  
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Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2011 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser:  
a) Brutto utgifter er 1 538 306 000 kroner, brutto inntekter er 315 336 000 kroner og netto 
utgifter er 1 222 970 000 kroner.  
b) Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon  
 
 
Bydelens budsjett 2011 - pr. kostra-funksjon Regnskap DOK 3 
(tall i hele tusen) 2009 2010 Budsjettforslag 2011 
Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto
100 Politisk styring  832 1 397 1 397 0 1 397
120 Administrasjon 25 188 25 585 29 573 -980 28 593
130 Administrasjonslokaler 3 845 5 052 3 990 0 3 990
180 Diverse fellesutgifter 10 944 9 489 9 489 0 9 489
190 Interne serviceenheter  0 60 842 48 889 0 48 889
241 Diagnose, behandling, re/habilitering 12 090 11 350 16 571 -2 488 14 083
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 23 821 25 749 31 356 -6 460 24 896
243 Tilbud til personer med rusproblemer 3 474 3 172 3 537 -656 2 881
265 Kommunalt disponerte boliger 5 090 4 125 1 925 -2 028 -104
275 Introduksjonsordningen 5 536 -181 5 919 -3 600 2 319
276 Kvalifiseringsprogrammet 0 0 10 835 0 10 835
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig 1 309 1 753 1 910 -30 1 880
335 Rekreasjon i tettsted 186 159 168 0 168
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg 0 300 300 0 300
201 Førskole 74 209 85 492 366 123 -51 336 314 787
211 Styrket tilbud til førskolebarn 17 728 9 699 20 939 -1333 19 606
215 Skolefritidstilbud -117 0 0 0 0
221 Førskolelokaler og skyss 28 029 0 38 518 -2 647 35 871
231 Aktivitetstilbud barn og unge 4 144 3 423 3 434 -71 3 363
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 15 363 15 897 19 314 -1 765 17 549
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 825 0 0 0 0
244 Barneverntjeneste 12 529 14 116 16 129 -770 15 359
251 Barneverntiltak i familien 9 287 6 547 12 571 0 12 571
252 Barneverntiltak utenfor familien 40 674 35 214 35 635 -50 35 585
261 Institusjonslokaler 416 0 0 0 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 32 666 39 471 47 172 -2 124 45 048
253 Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon 318 163 301 583 395 233 -82 805 312 428
254 Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende 198 295 207 956 366 615 -148 543 218 072
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 14 188 14 090 14 500 0 14 500
281 Økonomisk sosialhjelp 29 416 29 947 36 264 -7 650 28 614

SUM 888 052 912 227 1 538 306 -315 336 1 222 970
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c) På funksjonsområdenivå pr artsgruppe 
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 

Funksjon/navn 2010 2011 
10.      Lønn og sosiale utgifter 73 137 92 769
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 80 103 66 875
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 11 841 6 192
14.     Overføringsutgifter 0 7
15.     Finanskostnader 30 0
SUM KOSTNADER 165 111 165 858
16.     Salgs og leieinntekter -5 106 -2 928
17.     Refusjoner -5 148 -9 814
18.     Overføringsinntekter -6 065 -3 500
19.     Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -16 319 -16 242
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet 148 792 149 616
10.      Lønn og sosiale utgifter 214 645 223 026
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 15 579 15 262
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 71 277 78 997
14.     Overføringsutgifter 110 300 108 295
15.     Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 411 801 425 581
16.    Salgs og leieinntekter -43 018 -44 908
17.    Refusjoner -138 717 -9 454
18.    Overføringsinntekter -134 875 -954
19.    Finansinntekter 0
SUM INNTEKTER -316 610 -55 316
FO 2A Barnehager, samlet 95 191 370 265
10.     Lønn og sosiale utgifter 34 032 37 180
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 20 610 28 158
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 15 643 13 262
14.    Overføringsutgifter 6 894 8 483
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 77 179 87 083
16.    Salgs og leieinntekter -1 032 -1 070
17.    Refusjoner -950 -1 586
18.    Overføringsinntekter 0 0
19.    Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -1 982 -2 656
FO 2B Oppvekst, samlet 75 197 84 427
10.     Lønn og sosiale utgifter 202 133 212 353
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 473 479 488 924
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 109 149 122 243
14.    Overføringsutgifter 0 0
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 784 761 823 520
16.   Salgs og leieinntekter -84 835 -91 929
17.   Refusjoner -108 568 -106 840
18.   Overføringsinntekter -28 258 -34 703
19.   Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -221 660 -233 471
FO 3   Pleie og omsorg, samlet 563 100 590 048
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Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 

Funksjon/navn 2010 2011 
10.      Lønn og sosiale utgifter 0 0
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 0 0
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 0 0
14.    Overføringsutgifter 36 566 35 364
15.    Finanskostnader 981 900
SUM KOSTNADER 37 547 36 264
16.    Salgs og leieinntekter 0 0
17.    Refusjoner -5 050 -5 050
18.   Overføringsinntekter -2 300 -2 300
19.   Finansinntekter -250 -300
SUM INNTEKTER -7 600 -7 650
FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet 29 947 28 614

SUM 912 227 1 222 970
 
d)  På funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde  
(tall i hele tusen)   
  Regnskap DOK 3 DOK 3 
Funksjon/navn 2009 2010 2011 
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø 93 061 148 792 149 616
FO 2A Barnehager 119 966 95 191 370 265
FO 2B Oppvekst 81 880 75 197 84 427
FO 3   Pleie og omsorg 563 729 563 100 590 048
FO 4   Økonomisk sosialhjelp 29 416 29 947 28 614
SUM 888 052 912 227 1 222 970
 
 
e) På enhetsnivå – brutto og netto 
Bydelens budsjett 2011 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)     
  DOK 3 DOK 3 DOK 3 
Enhet Brutto utg Inntekter Netto 
1. Bestiller 768 368 -120 351 648 017 
2. Service- og forvaltning 33 552 -1 700 31 852 
3. Forebyggende tjenester 97 677 -11 106 86 571 
4. Bo - og dagtilbud 83 621 -10 091 73 530 
5. Barnehager  248 825 -54 019 194 806 
6. Hjemmetjeneste 98 696 -98 696 0 
7. NAV Nordstrand sosial  76 589 -12 621 63 968 
8. Barnevern 68 902 -5 387 63 515 
9. Økonomi - plan og budsjett 38 042 -98 37 944 
10. Personal og organisasjonsutvikling 16 676 -214 16 462 
11. Samfunn og helse 3 531 -996 2 535 
12. Bydelsdirektør 3 826 -57 3 769 
SUM 1 538 306 -315 336 1 222 970 
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2. Bydelsdirektørens forslag til hovedtall for økonomiplan 2011-2014 for Bydel Nordstrand 
vedtas med følgende tallstørrelser: 
Økonomiplan 2011-2014  (i mill kr) 2010 2011 2012 2013 2014 
      

Forbruksnivået i forhold til den tildelte budsjettrammen 0,4 15,0 26,0 25,0 16,7

Budsjettjustering man fikk foregående år for tidligere regnskapsresultat 23,6 -0,4 -15,0 -26,0 -25,0
Budsjettjustering som følge av siste avlagte regnskapsresultat  15,0 26,0 25,0 16,7
  24,0 29,6 37,0 24,0 8,4
      
Reell endring i budsjettrammen  -6,7 -14,0 -9,3 -9,3
Nødvendige tiltak for å bringe budsjettbalanse 2,5 3,0 2,0 2,0 1,0
  2,5 -3,7 -12,0 -7,3 -8,3
      
Budsjettjusteringssak juni 2010 engangsutgifter -4,5 3,5 0,0 0,0 0,0
Budsjettjusteringssak juni 2010 varige utgifter -3,0 -3,4 0,0 0,0 0,0
Risikoområder -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  -11,5 0,1 0,0 0,0 0,0
      
Årsresultat (avvik mellom tildelt budsjettramme og regnskap) 15,0 26,0 25,0 16,7 0,1

 
 
3. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2011 og økonomiplan 
2011-2014 for Bydel Nordstrand” godkjennes.  
 
4. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 
for Bydel Nordstrand” tas til orientering. De tiltak og deltiltak som representerer 
nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.  
 
5. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-
2014 for Bydel Nordstrand” godkjennes.  
 
6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 
økonomireglementet for Oslo kommune 2011, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c. I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.  
 
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas med samme prosentmessige prisøkning som 
fulltidsplasser og egenandel fotpleie økes med 2,8% i samsvar med Byrådets budsjettforslag for 
2011.  Egenbetaling for trygghetsalarm vedtas tilsvarende 190 kroner pr måned for brukere i 
husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 226 924 kroner. 
Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2011.   
 
8. Engangsmidler som ikke er innarbeidet i det framlagte budsjettforslag settes av på sentral 
post som udisponert beløp (reserve). Bydelsutvalget vurderer den økonomiske situasjonen i 
bydelsutvalgets møte 16.6.2011 med basis i regnskap/prognose pr. 30.4.2011 (1.tertial).   
 
9. I budsjettforslaget er det avsatt 11 000 000 kroner i henhold til økonomiplan 2011-2014. 
Budsjettjustering i 2011 som følge mindreforbruk 2010 avsettes også i henhold til økonomiplan 
2011-2014.  
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10. Omdisponering 500 000 kroner fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til aktive 
tiltak Funksjonsområde 1 Tiltak for hele befolkningen. Midlene skal finansiere en 
prosjektstilling rettet mot å sikre sosialhjelpsmottagere sine eventuelle rettigheter overfor NAV. 
Dette vil bidra til å gi brukerne er tryggere hverdag, samtidig som bydelen vil kunne redusere 
sine utgifter til økonomisk sosialhjelp. 
 
 
SAKSBEHANDLING  
 
VEDLEGG: 
Trykte/link til internett 
Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Bydel Nordstrand 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Oslo kommunes økonomireglement fastslår at bydelsutvalget skal innen 31.12.2010 vedta et 
driftsbudsjett for 2011 i samsvar med den budsjettramme som er tildelt av bystyret.  
Bydelsdirektøren har etter samme økonomireglement ansvar for å fremlegge et saldert 
budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bydelsdirektøren fremmer med dette forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. 
 
Sammendrag 
Budsjettdokumentet er utarbeidet ut fra budsjettpremisser i Byrådets forslag til budsjett 2011 og 
tilleggsinnstillingen.  Etter at budsjettdokumentet ble utarbeidet er det også fremkommet et 
budsjettforlik til Bystyrets vedtak om budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014.  I 
vedtakspunkt nr 8 foreslås det disponering av endringen i budsjettrammen.   
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det vises til budsjettdokumentet ”Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Bydel 
Nordstrand”. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
I kapittel 14 i budsjettdokumentet benevnes arbeidsmiljømessige konskvenser på tiltak og 
deltiltak. 
 
Ytterligere vurderinger 
Ingen 
 
Oslo, 29.11.10 
 
     
Per Johannessen  /s/      Inge Olav Solli  /s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 93/10    Søknad om skjenkebevilling for Sushi huset Sæter AS - 
bruksendring fra næringslokale til servering - anmodning 
om uttalelse fra bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201001206 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.11.10 125/10  
Helse- og sosialkomite 06.12.10 93/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.12.10 68/10  
Bydelsutvalget 16.12.10  
 
 
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR SUSHI HUSET SÆTER AS - 
BRUKSENDRING FRA NÆRINGSLOKALE TIL SERVERING - ANMODNING OM 
UTTALELSE FRA BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles av: 

- Helse- og sosialkomiteen 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger i forhold til omsøkt bruksendring. 
2. Bydelsutvalget anbefaler at Sushi-huset Sæter gis skjenkebevilling i tråd med søknad, 

som vil si servering innendørs i tidsrommet kl 14 – 22.  
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Oversendelsesbrev med vedlegg fra arkitektfirmaet Ullring&Zernichow AS 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Arkitektkontoret Ullring & Zernichow AS har bedt om bydelsutvalgets forhåndsuttalelse i 
forbindelse med planlagt søknad til Plan- og bygningsetaten. Det planlagte serveringsstedet har 
samtidig søkt om skjenkebevilling. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Det fremgår av oversendelsen fra arkitektfirmaet at det ble gitt rammetillatelse til bruksendring 
og servering i 2001, men tiltaket ble ikke gjennomført og tillatelsen er nå utløpt. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Bydelsutvalget er bedt om å avgi uttalelse i forbindelse med søknad til Plan- og bygningsetaten 
om bruksendring fra næring til servering. Søker er Sushi-huset, og de ønsker å starte snarest 
mulig i et lokale i Ekebergveien 235 på Sæter, på hjørnet av Ekebergveien og Nordstrandveien.  
 
I tillegg har Sushi-huset på vanlig måte søkt om skjenkebevilling. Det anses naturlig å behandle 
begge disse forholdene i samme sak. 
 
 
Sammendrag  
Bydelsutvalget er bedt om å avgi forhåndsuttalelse i søknad om bruksendring, og samtidig 
uttale seg om søknad om skjenkebevilling. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren mener prinsipielt at det identitetsskapende for bydelen at det etableres 
serveringssteder og møteplasser, og ser ingen betenkeligheter med å anbefale både 
bruksendring og skjenkebevilling. 
 
 
Oslo, 23.11.10 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 94/10    Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - uanmeldt besøk 
22.09.2010  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.11.10 127/10  
Eldrerådet 06.12.10 95/10  
Rådet for funksjonshemmede 06.12.10  
Helse- og sosialkomite 06.12.10 94/10  
Bydelsutvalget 16.12.10  
 
 
TILSYNSRAPPORT MIDTÅSENHJEMMET - UANMELDT BESØK 22.09.2010  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.09.2010 til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.09.10, mottatt 11.10.2010  
2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 27.10.2010 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.09.2010. 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 2. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært et uanmeldt tilsyn 16.03.10 og et anmeldt tilsyn 22.04.10 ved 
Midtåshjemmet. 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag. 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalg 2 har vært på uanmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet, 22.09.10. Bemanningen på 
besøkstidspunktet var 3 sykepleiere, 17 assistenter/hjelpepleiere og 1 ansvarlig sykepleier. 
Utvalget fikk opplyst at dette var full bemanning i henhold til bemanningsplan. 
 
Beboerne er fornøyde og utvalget registrerte ikke andre direkte klager enn forholdene i forhold 
til røykerommet. Det er store rom for beboerne, fine fellesareal og god kvalitet på renhold og 
inventar. 
 
Utvalget har tidligere påpekt at røyk siver ut fra røykerom og er til sjenanse for ansatte og 
beboere. Dette er fortsatt ikke løst. Utvalget anbefaler at Sykehjemsetaten nå setter en frist for 
løsing av problemet innen utgangen av 2010. 
 
Sykehjemsetaten informerer om at Basale Eiendom som har tilsynet med bygget har undersøkt 
ventilasjonsanlegget.  
 
Sykehjemsetaten tar for øvrig rapporten til orientering. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
Oslo, 08.11.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 95/10    Tilsynsrapport Marmorberget dagsenter - uanmeldt tilsyn 
07.10.2010  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.11.10 128/10  
Eldrerådet 06.12.10 96/10  
Rådet for funksjonshemmede 06.12.10  
Helse- og sosialkomite 06.12.10 95/10  
Bydelsutvalget 16.12.10  
 
 
TILSYNSRAPPORT MARMORBERGET DAGSENTER - UANMELDT TILSYN 
07.10.2010  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dagsenter 07.10.10 til 
orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dagsenter 07.10.10 mottatt 
20.10.10 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dagsenter 07.10.10. 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 2. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært et anmeldt tilsyn ved Marmorberget dagsenter, 18.05.10. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag. 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalg 2 har vært på uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dagsenter 07.10.10 og har 
følgende anmerkninger:  
Dagsenteret har fått nye trivelige lokaler i kjelleren. Brukerne trives og generelt gir dagsenteret 
et godt inntrykk i følge tilsynsutvalget. 
 
Brukerne er eldre nå enn før, noe som fører til mer aktivitet inne.  
 
Utvalget kan konstatere at det er store fuktskader som ennå ikke er rettet opp. Det blir opplyst 
om at Omsorgsbygg Oslo KF har til hensikt å foreta en total gjennomgang av bygningsmassen. 
 
Tilsynsutvalget opplyser om at det er lavt sykefravær hos de ansatte på dagsenteret.  
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelen har henvendt seg til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester. Bydel Nordstrand 
har søkt om midler til bestilling på en konseptvalgutredning for rehabilitering og 
videreutvikling av eiendommen i Marmorveien 2. 
 
 
 
Oslo, 22.11.2010 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Protokoll 8/10 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 08. november 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Frode Woldsund (KrF) 
Tom Lium (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Gidske Spiten (V) 
Steinar Andersen (A) 


 


 Lise Tostrup Setek (A) 
 


 


Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime:    
• Informasjon fra representant fra NODAT, Ida Eliassen-Coker, angående dyreassistert  


terapi. Brosjyre ble omdelt. 
 


Informasjon:          Ingen 
Eventuelt:          Ingen saker 
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Sak 83 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 08.11.10 - 
HOS komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 08.11.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
En tilleggsak ble lagt fram på møtet og vedtatt behandlet som sak 88/10 - Søknad om 
bevilling fra Rema 1000, Mellombølgen 141, eierskifte 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en tilleggssak, sak 88/10 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 08.11.10 godkjennes med en tilleggssak, sak 88/10 
 
 


 Sak 84 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 11.10.10 - HOS 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 11.10.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Lise Tostrup Setek (A) var til stede på møtet 30.08.2010 og hadde ikke forfall som 
protokollen viser 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 11.10.10 godkjennes med en rettelse: Lise Tostrup Setek (A) var til stede 
på møtet 
 
 
 


 Sak 85 /10  Avviksrapport september 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 







 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Avviksrapport september 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
2. Nærmere presisering av vedtak i BU - sak 105/10 tas opp i saksutredningen 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 86 /10  Bydel Nordstrands handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 2010-2012 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i  
Helse- og sosialkomiteen  
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet   
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:   
Saken anses ikke å ha arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Til bydelsutvalget:  
Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2010 – 2012 vedtas 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 87 /10  Tilsynsrapport Storåsveien bokollektiv - uanmeldt tilsyn 
07.06.2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Storåsveien bokollektiv 07.06.2010 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 







  


Sak 88 /10  Søknad om bevilling fra Rema 1000 Mellombølgen 141 - 
Eierskifte 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Rema 1000 Mellombølgen bør gis salgsbevilling i tråd med søknad 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
  
 
Oslo, 10.11.2010 
 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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Bydel Nordstrand – 2010 Avviksrapport mnd 10 pr 31.10.2010 
 
 
 
Meldt prognose 
Den meldte prognosen pr 31. oktober viser et positiv avvik for 2010 på 15,0 mill kroner, dvs 
ingen endring fra prognosen for mai, juni, juli og august.  Prognosen er basert på en 
oppgradering av vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering i juni 
hvor det ble vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner.   
 
Etter bystyrets godkjenning av regnskapet for 2009 (mindreforbruk på 0,4 mill kroner) hadde 
bydelen totalt 26,5 mill kroner i avsetning til disposisjon.  I budsjettjusteringssak i juni 2010 
behandlet bydelsutvalget disponeringen av budsjettmessig avsetning på følgende måte: 
 
    Engangsutgifter i 2010      4,5 mill kr 


Varig økning (2010-effekt)      3,0 mill kr  
Avsetning risikoområder - høy og middels risiko   4,0 mill kr 
Avsetning for uforutsette utgifter - lav risiko 15,0 mill kr 
Til disponering     26,5 mill kr 


 
Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr budsjetteres på eget koststed. Ut fra en helhetlig 
vurdering finner man det riktig å melde en positiv prognose tilsvarende avsetning for 
uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 mill kroner.  
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill kroner er vurdert med høyere/middels risiko og er nå 
fullt ut benyttet i den meldte og aktive prognosen.  Budsjettmidlene er benyttet i 2010 på de 
kostrafunksjoner som bydelsutvalget vedtok i budsjettjusteringssak (BU-sak 73/10). 
Avsetningen vil bli fordelt fra eget koststed for midlertidig avsetning til de tilhørende 
koststeder og enheter ved budsjettjustering.  
 
Oppsett for risikovurderinger følger som vedlegg til avviksrapporten.  
 
Aktiv prognose 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse 
i økonomioppfølgingen i 2010 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående 
forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder. Disse 
korrektive tiltakene er satt opp i siste del av rapporten.  
 
Aktiv prognose kommenteres tilknyttet oppstilling av økonomistørrelser pr enhet. Pr mai var 
den totalt +17,672 mill kr, pr juli og august +15,043 mill kr, pr september +15,028 mill kr og 
pr oktober er den totalt sett endret til 15,143 mill kr. 
  
Hovedendringene fra forrige måned består av følgende forverringer: 


• Lavere kompensasjon for nyopprettede barnehageplasser enn forutsatt 1,7 mill kr 
• Økt bruk av sykehjemsplasser 1,8 mill kr 


 
…og følgende forbedringer: 


• Reduserte utgifter til private barnehager 0,9 mill kr    
• Reduksjon antall timer hjemmesykepleie 0,4 mill kr 
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• Reduksjon kjøp av psykiatriplasser 0,4 mill kr 
• Reduksjon merutgifter utfører av hjemmesykepleie 0,3 mill kr 
• Økt mindreforbruk utfører av praktisk bistand 0,2 mill kr 
• Økt tilskudd i forhold til forutsetninger sosialhjelp/flyktningetilskudd 0,3 mill kr 
• Reduksjon merutgifter barnevern 0,6 mill kr 
• Reduksjon utgifter barnehager 0,2 mill kr 


 
Den aktive prognosen inneholder forutsetninger om oppnåelse av igangsatte tiltak på totalt 
15,556 mill kroner. Av dette er 13,873 mill kroner oppnådd pr 31.10.2010.  Vedlagt følger 
oversikt og status over igangsatte tiltak.  
 
I budsjettjusteringssaken (BU-sak 73/10) ble det av bydelsutvalget disponert kr 7 500 000 til 
ulike formål. Ansettelser og noen vedlikeholdsoppgaver vil av tidshensyn bli utsatt til 2011. 
Totalt benyttes kr 5 375 000 i 2010 av disse midlene til vedtatte formål, mens kr 2 125 000 
utsettes og bidrar til en positiv prognose. Status på tiltakene fremkommer i eget vedlegg til 
avviksrapporten.  
 
Variasjoner i den aktive prognosen 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i den aktive prognosen, dvs 
hva man på best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2010. Avviksrapport for 
oktober 2010 viser aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 15,143 mill kroner 
i forhold til bydelens totale budsjett for 2010. Den økonomiske utviklingen gjennom 2010 kan 
fremstilles ved følgende diagram (i tusen kroner): 
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 31.10.2010:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat oktober 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


september 


Aktiv 
prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


Bestillerenheten 515 752 520 512 433 482 435 862 -2 380 -1 161 -996 0
Kommentarer Enhet for bestiller 
(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av 
plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig 
assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager): 
 
Psykiatri prognose: +1,305 mill kr (Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert mindreforbruk på 1,305 mill kroner. Dette er en forbedring med 0,442 mill 
kr siden avviksrapporteringen forrige måned. Forbedringen skyldes større vederlagsinntekter enn tidligere prognostisert. 
Det er budsjettert med 26 plasser på årsbasis mens en i prognosen forventer å bruke 26,92 plasser i løpet av 2010.  
Årsaken til mindreforbruket er at prisene på Villa Enerhaugen er redusert, økt vederlag og at en bruker etter eget ønske 
har flyttet fra et dyrt botilbud til egen leilighet med oppfølging. 
 
Sykehjemsplasser utgifter: -4,307 mill kr (Kostra 253) 
Prognosen på -4,307 mill kroner er et resultat av at en forventer et gjennomsnittlig forbruk i 2010 på 511,87 plasser. 
Budsjettet for 2010 var opprinnelig på 502 plasser, men en budsjettrevisjon som ble vedtatt av BU i juni tilførte midler 
til å netto dekke ytterligere 3 sykehjemsplasser. Det justerte budsjettet legger dermed opp til 505 plasser i gjennomsnitt. 
 
Prognosen er forverret med kr 1,817 mill kr siden avviksrapportering forrige måned. Økningen i det prognostiserte 
forbruket skyldes at man ikke lyktes med å redusere mer enn fra 521,32 plasser i august til 516,90 plasser i september og 
516,23 i oktober.  Den videre prognosen forutsetter fortsatt noe reduksjon til 514 plasser i november og 511 plasser i 
desember, men risikoen er sterkt redusert.  
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel dekker kostnaden for 4,9 plasser.  Bydelens andel på 
3,553 mill er både budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +2,942 mill kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 2,942 mill kr høyere enn budsjettert, det vil si en 
forverring med 0,058 mill kr som skyldes tap på fordringer. Det knyttes fortsatt usikkerhet til prognosen da etteroppgjør 
ikke er særlig forutsigbart.  En forutsetter i prognosen et svært godt etteroppgjør, om enn ikke like godt som i rekordåret 
2009.  
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,964 mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har et merforbruk på kjøp av dagsenterplasser for eldre på 0,964 mill kroner. Dette forbruket er en videreføring 
av tidligere avviksrapporter. Merforbruket skyldes en underbudsjettering av utgifter til transport av brukere til og fra 
dagsenter, samt et inntektstap i form av lavere belegg og dermed lavere brukerbetaling enn budsjettert. En gir tilbud til 
flere brukere enn en kjøper plasser til, slik at flest mulig brukere kan få et dagtilbud samtidig som brukerbetalingen vil 
bli størst mulig.  
 
TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser en prognose på 0,0 mill kr. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til 
kostnadsdekningen for Flexitransportordningen som skal finansieres av en innsparing i TT-kjøring. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +6,940 mill kroner (Kostra 254 og 215) 
Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et mindreforbruk på totalt 6,940 
mill kr, det vil si en forbedring på 0,250 mill kr. Av mindreforbruket er 3,929 mill kroner merinntekter som følge av 
refusjon fra staten for ressurskrevende brukere.  
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Enhet for bestiller forts. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 mill kr basert på en videreføring av dagens aktivitet tilsvarende 38 brukere 
med gyldig vedtak, mens det er budsjettert med 40 brukere. Det er økt fra 35 til 37 brukere i mars/april og videre til 38 
brukere fra og med juli. For oktober er det redusert til 37 brukere. 
 
Personlig assistanse: - 1,312 mill kroner (Kostra 254) 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har et merforbruk på 1,312 mill kroner, dvs som tidligere meldt. Prognosen er 
bygget på en opptrapping fra 16 brukere i januar til 20 brukere i november, for deretter å flate ut på 20 brukere resten av 
året. Dette gir et gjennomsnittlig forbruk av 18,08 tilbud mot 15 i budsjettet. Med andre ord 3,08 mer enn budsjettert. 
Store deler av økningen er et resultat av at storbrukere av hjemmesykepleie i stedet har fått innvilget BPA.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,571 mill kroner (Kostra 254) 
Prognosen for brukervalg praktisk bistand viser et merforbruk på 0,571 mill kroner, dvs en forbedring på 0,047 mill kr. 
Merforbruket skyldes både høyere prisstigning og større aktivitet enn forutsatt i budsjett. Prognosen må ses i 
sammenheng med kommunal praktisk bistand. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +1,150 mill kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 40 290 timer praktisk bistand a kr 531 mens prognosen viser et forventet 
forbruk på 38 125 timer a kr 531. I tillegg til mengdeavviket på 2 165 timer viser utførersidens ikke ubetydelig positive 
prognose at man også har et positivt prisavvik i forhold til budsjettet. Prognosen må ses i sammenheng med brukervalg 
praktisk bistand.  
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,050 mill kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 107 544 timer hjemmesykepleie a kr 672 mens prognosen viser et forventet 
forbruk på 110 733 timer a kr 672. Det er igangsatt flere tiltak for å redusere antall vedtatte timer. Noen av de planlagte 
tiltakene er gjennomført og gir forventede resultater. Andre tiltak er blitt avskrevet eller utsatt. Forbedringen skyldes et 
lavere forbruk enn tidligere prognostisert. Prognosen baseres på en nedtrappingsplan med enkelte kostnadsreduserende 
tiltak. 0,093 mill kr er godskrevet i prognosen grunnet av natt-tjenester til Bydel Søndre Nordstrand. 
  
Private barnehager: -5,113 mill kroner (Kostra 201) 
Det prognostiseres et merforbruk på 5,113 mill kroner tilknyttet private barnehager. Dette betyr også en forbedring på 
0,887 mill kroner i forhold til forrige måneds prognose som viste et merforbruk på 6,0 mill kroner.  Forbedringen 
skyldes at man nå har gjennomgått og kvalitetssikret alle beregninger tilknyttet utbetalingen.   
 
Bydelen har sendt et brev til Byrådsavdeling for kultur og utdanning med kopi til Byrådsavdeling for eldre og sosiale 
tjenester, der en viser til underkompensasjon og ber om at denne blir vurdert utbetalt i 2010. En har i prognosen forutsatt 
å få kompensasjon, men ut fra en realitetsvurdering er prognosen satt til et merforbruk på 5,1 mill kr.   
 
Annet: + 0,859 mill kroner (Kostra 254) 
En oppsummering av de øvrige kostnadsstedene i bestillerenheten (administrasjon, trygghetsalarm, refusjon for tapt 
foreldrebetaling i forbindelse med spesialpedagogiske vedtak etter opplæringslovens § 5-7 i private barnehager, 
innsatsteamet og egenandeler hjemmetjenester). Avviksrapporteringen viser en positiv prognose på 0,859 mill kroner, 
dvs en forbedring på 0,014 mill kroner.  
 
Service- og 
forvaltningsenheten 30 562 30 924 25 614 25 128 486 300 309 0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Sjåførtjenesten har et prognostisert mindreforbruk på 0,200 mill kroner.  Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. ved 
at ferieavvikling koordineres uten vikarbruk (Kostra 234). 
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Enhet for service- og forvaltning forts. 
 
IKT har et prognostisert merforbruk på 0,100 mill kroner.  Årsaken er økte utgifter tilknyttet kommunens fellesutgifter 
og lisenser (Kostra 190). 
 
Husleier og tilskudd har et merforbruk på 0,141 mill kr som følge av tap på fordringer. 
 
Koststed for administrasjonen til Enhet for service- og forvaltning har et prognostisert mindreforbruk på totalt 0,350 mill 
kr som følge av utsatte nyansettelser.  (Kostra 120) 
 


Enhet for forebyggende arbeid 70 006 83 372 68 526 67 468 1 058 1 052 1 094 0
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk 
fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4, Marmorberget samlokaliserte 
boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak ): 
 
Pedagogisk fagsenter har et prognostisert mindreforbruk på 0,400 mill kroner og er en foreløpig beregnet effekt av 
igangsatt aktivitet og økte tilskudd i forhold til det som er budsjettert (Kostra 211). 
 
Utsettelse i forbindelse med nyansettelse ved Utekontakten medfører en positiv prognose på 0,040 mill kr (Kostra 242). 
 
Helsestasjonene (inkludert fysio- og ergoterapi for barn og familiesenterets med tilhørende åpen barnehage) melder en 
positiv prognose på 0,222 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig merinntekter for reisevaksiner, samt noen vakanser i 
kortere perioder (Kostra 232). 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 65 162 67 254 55 141 55 829 -687 -866 -862 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et merforbruk på 0,862 mill kroner, dvs svært lik forrige måneds prognose.  
Hovedårsak til merforbruket knyttes til Glimmerveien bolig og tilpasning for krevende brukere. Merutgiftene 
kompenseres i noen grad gjennom økte refusjoner for ressurskrevende brukere i Bestillerenheten.  (Kostra 254)   
 


Enhet for barnehager nord 23 610 26 716 20 891 23 001 -2 110 2 146 435 0
Kommentarer Enhet for barnehager Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, og totalt har barnehagene et prognostisert mindreforbruk på 1,352 mill kr, det vil 
si en forverret prognose med 1,450 mill kr.  
 
I tidligere prognose for barnehagene ble det forutsatt at ”fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart, med unntak av 
Radarveien som er utsatt til 2011, er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke minst meldte kompensasjonsordninger”. 
Foreløpige oversikter viser at bydelen får en lavere kompensasjon enn budsjettert og prognostisert – og et foreløpig 
kompensasjonstap i forhold til tidligere prognose anslås til 1,7 mill kr.   
 
Prognosen for Barnehager Nord viser mindreforbruk på 0,435 mill kroner.  (Kostra 201) 
 
 


Enhet for barnehager sør 24 268 25 545 20 062 19 717 345 656 917 0
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Prognose for Barnehager Sør viser et mindreforbruk på 0,917 mill kroner (Kostra 201) 
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Enhet for hjemmesykepleie 0 1 231 105 5 065 -4 959 -4 473 -4 221 0
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 8 962 utførte timer.  Gjennomsnittlig timer som faktureringsgrunnlag i perioden januar-oktober er 9 321 
timer pr mnd.  
 
Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Fram til 1.6.2010 hadde bydelen en intern ordning med at Bestillerenheten honorerte Enhet for hjemmesykepleie med kr 
672,- pr time for bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet utførte timer og 1/3 av timene som er sent avlyst av bruker 
(avlyste oppdrag).   
 
Fra og med 1.6.2010 endres grunnlaget for intern fakturering til å gjelde 86 % av vedtatte timer fattet av 
Bestillerenheten. Prosentsatsen er bygget på erfaringstall i 2010. 
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning med inntekter til hvert enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for 86 % av vedtatte timer. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – etter 10 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 725 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr 
4 959 000) / antall fakturerte timer 93 212 timer)) + 672 kroner.  Beregningen av timepris er noe usikker siden den i 
denne sammenheng beregnes med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av 
budsjett.  I beregnet timepris er det tatt hensyn til sentralt lønnsoppgjør med effekt fra 01.05.2010 og 01.06.2010. 
 


Enhet for praktisk bistand 0 538 171 -1 210 1 381 1 185 1 375 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført praktisk bistand i året til en pris på 531 kr pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 3 358 utførte timer.  Enheten er honorert for 3 067 timer praktisk bistand i januar, 3 034 i februar,  
3513 i mars, 2 948 i april, 2 855 i mai, 3 239 i juni, 3 062 i juli, 3 212 i august, 3 282 i september og 3 163 i oktober. 
Dette gir et gjennomsnitt på 3 138 timer pr måned. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for praktisk bistand med kr 531,- pr time for bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent avlyst av bruker (avlyste oppdrag). 
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – etter 10 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 487 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr + 1 
381 000) / antall fakturerte timer 31 375 timer)) + 531 kroner. Timeprisen målt etter 5 mnd kan være kunstig høy 
grunnet særskilte posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. Beregningen av timepris er noe usikker siden den i denne 
sammenheng beregnes med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett.  
I beregnet timepris er det tatt hensyn til sentralt lønnsoppgjør med effekt fra 01.05.2010 og 01.06.2010. 
 
Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 50 425 60 994 50 556 53 234 -2 678 -1 315 -1 015 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 1,225 mill kroner – som i hovedsak kan relateres til vakanser og stillinger 
som disponeres til prosjekt og dekkes av prosjektmidler (Kostra 242).  
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Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne forts.  
 
Kjøp av plasser til rusomsorg prognostiseres med et merforbruk på 0,300 mill kroner.  Av dette utgjør 0,1 mill kroner en 
større prisøkning enn budsjettert, mens resten skyldes kjøp av flere plasser enn budsjettert. (Kostra 243). 
 
Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Økonomisk sosialhjelp har et prognostisert merforbruk på 1,190 mill kroner. Forbedringen på 0,100 mill kr siden 
avviksrapportering pr september knytter seg til økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Innføringen av 
kvalifiseringsprogrammet (KVP) medfører at 2,6 mill kr skal følge klientene over fra økonomisk sosialhjelp til KVP 
(budsjettjusteres). Når disse klientene ikke lenger mottar ordinær økonomisk sosialhjelp var forutsetningen at 
sosialhjelpen skulle reduseres med 2,6 mill kr og et stort antall klienter.  
 
Det er opprinnelig budsjettert med 330 mottakere av sosialhjelp med kr 9 200,- pr måned. Når det blir flyttet 
(budsjettjustert) 2,6 mill kr over til KVP, vil det resterende budsjettet tilsvare gjennomsnittlig 306 mottakere av 
sosialhjelp.  
 
Antall klienter som mottok økonomisk sosialhjelp i april og mai var i henhold til opprinnelig plan - mens antall klienter 
for juni og juli viste ikke den forventede nedgangen, men derimot en økning i antall klienter. I august er antall klienter 
kraftig redusert, mens det igjen er økt i september – og deretter redusert i oktober. Gjennomsnittlig er det budsjettert 
med 306 brukere i gjennomsnitt – mens det reelle antallet til og med september er 315. 
 
De første brukerne ble overført KVP i februar og deretter skal det trappes opp måned for måned til oppnådde 53 
deltakere. Status pr oktober er 43 deltakere. Samtidig var meningen da at antall mottakere av sosialhjelp skulle reduseres 
mer eller mindre tilsvarende. Dette har ikke skjedd i forhold til plan. 
 
Den gjennomsnittlige månedlige utbetalingen har også vært høyere enn budsjettert. Den gjennomsnittlige utbetalingen pr 
måned hittil i år har vært på kr 9 889 mens det er budsjettert kr 9 200. 
  
For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) har et prognostisert merforbruk på 0,500 mill kroner, dvs en forbedring på 0,2 
mill kroner.  Prognosen er basert på aktivitetstall pr august som viser høyere et høyere antall deltagere og større netto 
kostnader enn forutsatt i budsjettet.   
 
Enhet for barnevern 60 180 60 519 50 158 54 534 -4 376 -5 458 -4 811 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Barnevernet viser et merforbruk på 4,811 mill kr, noe som er en forbedring på 0,647mill kr. Prognose for barnevern har 
hatt en vesentlig månedlig økning i merforbruk perioden mai-september med begrunnelse i stadig økning av 
barnevernstiltak.  Årsak til forbedring i prognosen skyldes tidligere avvikling enn forutsatt og større bruk av egen 
kompetanse i utredningsarbeidet. 
 
Det forutsettes at døgnkostnader over 7 100 kr pr bruker kompenseres slik som i 2009.  
 
Barnevernet ble i budsjettjusteringssaken (BU 73/10) identifisert som et risikoområde hvor det ble vedtatt en avsetning 
på totalt 4,0 mill kroner for bydelen totalt og 1,6 av dem relatert til barnevern.  Avsetningen er fullt ut disponert i 
prognosen.  
 
Endringen av prognose fra juli til september skyldes flere dyre plasseringer og utredninger (jfr måltall). Barnevernet har 
i perioden 01.01.2010-31.08.2010 hatt 46 flere igangsatte tiltakssaker enn i samme periode i 2009. En har tatt igjen 
etterslepet og har nå ikke lenger fristoverskridelser. Dette er meget gledelig, men det har samtidig medført flere 
tiltakssaker. Det gjelder ikke de dyreste tiltakene, siden alvorlige saker selvfølgelig har blitt prioritert selv om man slitt 
med fristoverskridelser. 
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser mens reelt forbruk så langt har vært 9,8 plasser.   
Det er budsjettert med 11 plasser i fosterhjem via institusjon mens reelt forbruk så langt har vært på 9,5 plasser.   
Det er budsjettert med 32 plasser i fosterhjem mens reelt forbruk så langt har vært på 33,5 plasser. 
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Økonomi - plan og budsjett 50 633 58 665 49 363 28 019 21 344 22 500 22 500 15 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
(Kostra 190) Prognosen er basert på en oppgradering av vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets vedtak om 
budsjettjustering hvor det er vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner og til risikoområder på 4,0 
mill kroner.  Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr budsjetteres på eget koststed. Ut fra en helhetlig vurdering finner 
man det riktig å melde en positiv prognose tilsvarende avsetning for uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 mill 
kroner.   
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill kroner er vurdert med høyere/middels risiko og er nå fullt ut benyttet i den 
meldte og aktive prognosen.  Denne avsetningen, som er fullt ut disponert, består av følgende vurderinger: 1,6 mill 
kroner barnevern, 1,5 mill kroner kjøp av hjemmesykepleie, 0,8 mill kroner Bokollektiv Øst og 0,1 mill kroner private 
eldresentre.  For aktiv prognose føres 3,0 av de 4,0 mill kr på dette koststed inntil budsjettjustering foretas.  
 
Det foreligger i budsjettet en sentral avsetning for justering tilknyttet korrekte pensjonsutgifter.  De ulike enheter og 
koststeder har prognostisert ut fra at denne ikke er fordelt.  Avsetningen forblir ubenyttet på eget koststed og bidrar 
dermed med en positiv prognose på 2,1 mill kroner. 
 
Det foreligger i budsjettet en sentral avsetning for justering tilknyttet lønnsoppgjør i 2010 pr 1.5 (sentralt oppgjør), pr 
1.6 (sentralt oppgjør) og pr 1.6 (lokalt oppgjør).  Avsetning på 1,2 mill kr forblir ubenyttet på eget koststed og bidrar 
dermed med en positiv prognose. 
 
Oppsett for risikovurderinger finnes i siste del av avviksrapporten 
 
Utsettelse av vedlikeholdsoppgaver 0,9 mill kr og reduserte pensjonsutgifter 0,3 mill kr bidrar til en positiv prognose. 
 
Personal og org.utv. 15 642 16 811 13 900 11 030 2 870 462 418 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Utsettelse i forbindelse med en nyansettelse, mindreutgifter tilknyttet overtallige og en billigere 
bedriftshelsetjenesteordning enn budsjettert medfører en positiv prognose på 0,250 mill kr (Kostra 120). 
 
Bydelen har også lavere kostnader enn tidligere antatt tilknyttet overtallige. 
 
Samfunn og helse 2 385 2 781 2 027 1 653 374 0 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010 (Kostra 335 og 120) 
 
Bydelsdirektør 3 602 3 655 2 997 2 767 229 0 0 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010 (Kostra 120) 
 
SUM Bydel Nordstrand 912 227 959 517 793 245 782 577 10 667 15 028 15 143 15 000
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Avvik institusjonsplasser 
 
Sykehjemsplasser utgifter: -4,307 mill kr (Kostra 253) 
Prognosen på -4,307 mill kroner er et resultat av at en forventer et gjennomsnittlig forbruk i 
2010 på 511,87 plasser. Budsjettet for 2010 var opprinnelig på 502 plasser, men en 
budsjettrevisjon som ble vedtatt av BU i juni tilførte midler til å netto dekke ytterligere 3 
sykehjemsplasser. Det justerte budsjettet legger dermed opp til 505 plasser i gjennomsnitt.  
 
Prognosen er forverret med kr 1,817 mill kr siden avviksrapportering forrige måned. 
Økningen i det prognostiserte forbruket skyldes at man ikke lyktes med å redusere mer enn fra 
521,32 plasser i august til 516,90 plasser i september og 516,23 i oktober.  Den videre 
prognosen er fortsatt ambisiøs men har nå en redusert risikoprofil.   I prognosen er det 
forventet reduksjon til 514 plasser i november og 511 plasser i desember. 
  
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel dekker kostnaden for 4,9 
plasser.  Bydelens andel på 3,553 mill er både budsjettert og prognostisert. 
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0   


Administrasjon 120 1 356 0


Koststed for administrasjonen til Enhet for 
service- og forvaltning har et prognostisert 
mindreforbruk på totalt 0,350 mill kr som 
følge av utsatte nyansettelser.  (Kostra 120)
 
Utsettelse i forbindelse med en 
nyansettelse, mindreutgifter tilknyttet 
overtallige og en billigere 
bedriftshelsetjenesteordning enn budsjettert 
medfører en positiv prognose på 0,250 mill 
kr (Kostra 120). 
 
Bydelen har også lavere kostnader enn 
tidligere antatt tilknyttet overtallige. 
 


Administrasjonslokaler 130 0 0   
Premieavvik 170 0 0   
Diverse fellesutgifter 180 98 0   


Interne serviceenheter 190 22 400 15 000


IKT har et prognostisert merforbruk på 
0,100 mill kroner.  Årsaken er økte utgifter 
tilknyttet kommunens fellesutgifter og 
lisenser (Kostra 190). 
 
(Kostra 190) Prognosen er basert på en 
oppgradering av vurderte risikofaktorer og 
bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering 
hvor det er vedtatt en avsetning til 
uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner og til 
risikoområder på 4,0 mill kroner.  
Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr 
budsjetteres på eget koststed. Ut fra en 
helhetlig vurdering finner man det riktig å 
melde en positiv prognose tilsvarende 
avsetning for uforutsette utgifter (dvs lav 
risiko) på 15,0 mill kroner.   
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill 
kroner er vurdert med høyere/middels risiko 
og er nå fullt ut benyttet i den meldte og 
aktive prognosen.  Denne avsetningen, som 
er fullt ut disponert, består av følgende 
vurderinger: 1,6 mill kroner barnevern, 1,5 
mill kroner kjøp av hjemmesykepleie, 0,8 
mill kroner Bokollektiv Øst og 0,1 mill 
kroner private eldresentre.  For aktiv 
prognose føres 3,0 av de 4,0 mill kr på dette 
koststed inntil budsjettjustering foretas.  
 
Det foreligger i budsjettet en sentral 
avsetning for justering tilknyttet korrekte 
pensjonsutgifter.  De ulike enheter og 
koststeder har prognostisert ut fra at denne 
ikke er fordelt.  Avsetningen forblir 
ubenyttet på eget koststed og bidrar dermed 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


med en positiv prognose på 2,1 mill kroner.
 
Det foreligger i budsjettet en sentral 
avsetning for justering tilknyttet 
lønnsoppgjør i 2010 pr 1.5 (sentralt 
oppgjør), pr 1.6 (sentralt oppgjør) og pr 1.6 
(lokalt oppgjør).  Avsetning på 1,2 mill kr 
forblir ubenyttet på eget koststed og bidrar 
dermed med en positiv prognose. 
 
Oppsett for risikovurderinger finnes i siste 
del av avviksrapporten 
 
Utsettelse av vedlikeholdsoppgaver 0,9 mill 
kr og reduserte pensjonsutgifter 0,3 mill kr 
bidrar til en positiv prognose. 
 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 -36 0   
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 3 0  


Råd, veiledning og sosial forebyggende 
arbeid 242 1 435 0


Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 
1,225 mill kroner – som i hovedsak kan 
relateres til vakanser og stillinger som 
disponeres til prosjekt og dekkes av 
prosjektmidler (Kostra 242).  
 
Utsettelse i forbindelse med nyansettelse 
ved Utekontakten medfører en positiv 
prognose på 0,040 mill kr (Kostra 242). 


Tilbud til personer med rusproblemer 243 -300 0


Kjøp av plasser til rusomsorg 
prognostiseres med et merforbruk på 0,300 
mill kroner.  Av dette utgjør 0,1 mill kroner 
en større prisøkning enn budsjettert, mens 
resten skyldes kjøp av flere plasser enn 
budsjettert. (Kostra 243). 


Kommunalt disponert boliger 265 -332 0   
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0   


Introduksjonstilbud 275 -500 0


For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) 
har et prognostisert merforbruk på 0,500 
mill kroner, dvs en forbedring på 0,2 mill 
kroner.  Prognosen er basert på aktivitetstall 
pr august som viser høyere et høyere antall 
deltagere og større netto kostnader enn 
forutsatt i budsjettet.   


Kvalifiseringsprogrammet 276 -250 0   
Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig 283 0 0   
Fysisk tilrettelegging og planlegging 300 0 0   
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315 0 0   
Drift av lokale veier 333 0 0   
Rekreasjon i tettsted 335 0 0   
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0 0   
Kulturminnevern 365 0 0   
Andre kulturaktiviteter 385 0 0   
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial   23 874 15 000   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


og nærmiljø 


Førskole 201 -3 915 0


Private barnehager: -5,113 mill kroner 
(Kostra 201) 
Det prognostiseres et merforbruk på 5,113 
mill kroner tilknyttet private barnehager. 
Dette betyr også en forbedring på 0,887 
mill kroner i forhold til forrige måneds 
prognose som viste et merforbruk på 6,0 
mill kroner.  Forbedringen skyldes at man 
nå har gjennomgått og kvalitetssikret alle 
beregninger tilknyttet utbetalingen.   
 
Bydelen har sendt et brev til 
Byrådsavdeling for kultur og utdanning 
med kopi til Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester, der en viser til 
underkompensasjon og ber om at denne blir 
vurdert utbetalt i 2010. En har i prognosen 
forutsatt å få kompensasjon, men ut fra en 
realitetsvurdering er prognosen satt til et 
merforbruk på 5,1 mill kr.   
  
Kommunale barnehager 
Noen variasjoner mellom barnehagene, og 
totalt har barnehagene et prognostisert 
mindreforbruk på 1,352 mill kr, det vil si en 
forverret prognose med 1,450 mill kr.  
 
I tidligere prognose for barnehagene ble det 
forutsatt at ”fremdriftsplan og 
kompensasjon for oppstart, med unntak av 
Radarveien som er utsatt til 2011, er i 
henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger”.  
Foreløpige oversikter viser at bydelen får en 
lavere kompensasjon enn budsjettert og 
prognostisert – og et foreløpig 
kompensasjonstap i forhold til tidligere 
prognose anslås til 1,7 mill kr.   
 
Prognosen for Barnehager Nord viser 
mindreforbruk på 0,435 mill kroner.  
(Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Sør viser et 
mindreforbruk på 0,917 mill kroner (Kostra 
201) 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 400 0


Pedagogisk fagsenter har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,400 mill kroner og er en 
foreløpig beregnet effekt av igangsatt 
aktivitet og økte tilskudd i forhold til det 
som er budsjettert (Kostra 211). 


Førskolelokaler og skyss 221 -200 0   
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   -3 715 0   
Skolefritidstilbud 215 0 0   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


Skolelokaler og skyss 222 0 0   
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -124 0   


Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 288 0


Helsestasjonene (inkludert fysio- og 
ergoterapi for barn og familiesenterets med 
tilhørende åpen barnehage) melder en 
positiv prognose på 0,222 mill kr. Dette 
skyldes hovedsakelig merinntekter for 
reisevaksiner, samt noen vakanser i kortere 
perioder (Kostra 232). 


Barneverntjeneste 244 789 0  


Barneverntiltak i familien 251 -2 250 0
  
 


Barneverntiltak utenfor familien 252 -3 450 0


Gjelder Kostra 244, 251 og 252): 
Barnevernet viser et merforbruk på 4,811 
mill kr, noe som er en forbedring på 
0,647mill kr. Prognose for barnevern har 
hatt en vesentlig månedlig økning i 
merforbruk perioden mai-september med 
begrunnelse i stadig økning av 
barnevernstiltak.  Årsak til forbedring i 
prognosen skyldes tidligere avvikling enn 
forutsatt og større bruk av egen kompetanse 
i utredningsarbeidet. 
 
Det forutsettes at døgnkostnader over 7 100 
kr pr bruker kompenseres slik som i 2009.  
 
Barnevernet ble i budsjettjusteringssaken 
(BU 73/10) identifisert som et risikoområde 
hvor det ble vedtatt en avsetning på totalt 
4,0 mill kroner for bydelen totalt og 1,6 av 
dem relatert til barnevern.  Avsetningen er 
fullt ut disponert i prognosen.  
 
Endringen av prognose fra juli til september 
skyldes flere dyre plasseringer og 
utredninger (jfr måltall). Barnevernet har i 
perioden 01.01.2010-31.08.2010 hatt 46 
flere igangsatte tiltakssaker enn i samme 
periode i 2009. En har tatt igjen etterslepet 
og har nå ikke lenger fristoverskridelser. 
Dette er meget gledelig, men det har 
samtidig medført flere tiltakssaker. Det 
gjelder ikke de dyreste tiltakene, siden 
alvorlige saker selvfølgelig har blitt 
prioritert selv om man slitt med 
fristoverskridelser. 
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser 
mens reelt forbruk så langt har vært 9,8 
plasser.   
Det er budsjettert med 11 plasser i 
fosterhjem via institusjon mens reelt 
forbruk så langt har vært på 9,5 plasser.   
Det er budsjettert med 32 plasser i 
fosterhjem mens reelt forbruk så langt har 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


vært på 33,5 plasser. 
Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -4 747 0   


Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 -128 0


Sjåførtjenesten har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,200 mill kroner.  
Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. 
ved at ferieavvikling koordineres uten 
vikarbruk (Kostra 234). 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 -1 176 0


Psykiatri prognose: +1,305 mill kr 
(Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,305 mill kroner. Dette 
er en forbedring med 0,442 mill kr siden 
avviksrapporteringen forrige måned. 
Forbedringen skyldes større 
vederlagsinntekter enn tidligere 
prognostisert. Det er budsjettert med 26 
plasser på årsbasis mens en i prognosen 
forventer å bruke 26,92 plasser i løpet av 
2010.  Årsaken til mindreforbruket er at 
prisene på Villa Enerhaugen er redusert, økt 
vederlag og at en bruker etter eget ønske 
har flyttet fra et dyrt botilbud til egen 
leilighet med oppfølging. 
 
Sykehjemsplasser utgifter: -4,307 mill kr 
(Kostra 253) 
Prognosen på -4,307 mill kroner er et 
resultat av at en forventer et gjennomsnittlig 
forbruk i 2010 på 511,87 plasser. Budsjettet 
for 2010 var opprinnelig på 502 plasser, 
men en budsjettrevisjon som ble vedtatt av 
BU i juni tilførte midler til å netto dekke 
ytterligere 3 sykehjemsplasser. Det justerte 
budsjettet legger dermed opp til 505 plasser 
i gjennomsnitt.  
 
Prognosen er forverret med kr 1,817 mill kr 
siden avviksrapportering forrige måned. 
Økningen i det prognostiserte forbruket 
skyldes at man ikke lyktes med å redusere 
mer enn fra 521,32 plasser i august til 
516,90 plasser i september og 516,23 i 
oktober.  Den videre prognosen forutsetter 
fortsatt noe reduksjon til 514 plasser i 
november og 511 plasser i desember, men 
risikoen er sterkt redusert.  
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor 
bydelens egenandel dekker kostnaden for 
4,9 plasser.  Bydelens andel på 3,553 mill er 
både budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +2,942 mill 
kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er 
prognostisert til å være 2,942 mill kr høyere 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


enn budsjettert, det vil si en forverring med 
0,058 mill kr som skyldes tap på fordringer. 
Det knyttes fortsatt usikkerhet til prognosen 
da etteroppgjør ikke er særlig forutsigbart.  
En forutsetter i prognosen et svært godt 
etteroppgjør, om enn ikke like godt som i 
rekordåret 2009.  
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,964 mill kr 
(Kostra 253) 
Bydelen har et merforbruk på kjøp av 
dagsenterplasser for eldre på 0,964 mill 
kroner. Dette forbruket er en videreføring 
av tidligere avviksrapporter. Merforbruket 
skyldes en underbudsjettering av utgifter til 
transport av brukere til og fra dagsenter, 
samt et inntektstap i form av lavere belegg 
og dermed lavere brukerbetaling enn 
budsjettert. En gir tilbud til flere brukere 
enn en kjøper plasser til, slik at flest mulig 
brukere kan få et dagtilbud samtidig som 
brukerbetalingen vil bli størst mulig.  
 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 2 225 0


Tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne: +6,940 mill kroner 
(Kostra 254 og 215) 
Kjøp av tjenester for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av 
botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-
spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) 
viser nå et mindreforbruk på totalt 6,940 
mill kr, det vil si en forbedring på 0,250 
mill kr. Av mindreforbruket er 3,929 mill 
kroner merinntekter som følge av refusjon 
fra staten for ressurskrevende brukere.  
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 
254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 
mill kr basert på en videreføring av dagens 
aktivitet tilsvarende 38 brukere med gyldig 
vedtak, mens det er budsjettert med 40 
brukere. Det er økt fra 35 til 37 brukere i 
mars/april og videre til 38 brukere fra og 
med juli. For oktober er det redusert til 37 
brukere. 
 
Personlig assistanse: - 1,312 mill kroner 
(Kostra 254) 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har 
et merforbruk på 1,312 mill kroner, dvs som 
tidligere meldt. Prognosen er bygget på en 
opptrapping fra 16 brukere i januar til 20 
brukere i november, for deretter å flate ut på 
20 brukere resten av året. Dette gir et 
gjennomsnittlig forbruk av 18,08 tilbud mot 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


15 i budsjettet. Med andre ord 3,08 mer enn 
budsjettert. Store deler av økningen er et 
resultat av at storbrukere av 
hjemmesykepleie i stedet har fått innvilget 
BPA.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,571 mill 
kroner (Kostra 254) 
Prognosen for brukervalg praktisk bistand 
viser et merforbruk på 0,571 mill kroner, 
dvs en forbedring på 0,047 mill kr. 
Merforbruket skyldes både høyere 
prisstigning og større aktivitet enn forutsatt 
i budsjett. Prognosen må ses i sammenheng 
med kommunal praktisk bistand. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: 
+1,150 mill kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 40 
290 timer praktisk bistand a kr 531 mens 
prognosen viser et forventet forbruk på 38 
125 timer a kr 531. I tillegg til 
mengdeavviket på 2 165 timer viser 
utførersidens ikke ubetydelig positive 
prognose at man også har et positivt 
prisavvik i forhold til budsjettet. Prognosen 
må ses i sammenheng med brukervalg 
praktisk bistand.  
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,050 mill 
kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 
107 544 timer hjemmesykepleie a kr 672 
mens prognosen viser et forventet forbruk 
på 110 733 timer a kr 672. Det er igangsatt 
flere tiltak for å redusere antall vedtatte 
timer. Noen av de planlagte tiltakene er 
gjennomført og gir forventede resultater. 
Andre tiltak er blitt avskrevet eller utsatt. 
Forbedringen skyldes et lavere forbruk enn 
tidligere prognostisert. Prognosen baseres 
på en nedtrappingsplan med enkelte 
kostnadsreduserende tiltak. 0,093 mill kr er 
godskrevet i prognosen grunnet av natt-
tjenester til Bydel Søndre Nordstrand. 
 
Annet: + 0,859 mill kroner (Kostra 254) 
En oppsummering av de øvrige 
kostnadsstedene i bestillerenheten 
(administrasjon, trygghetsalarm, refusjon 
for tapt foreldrebetaling i forbindelse med 
spesialpedagogiske vedtak etter 
opplæringslovens § 5-7 i private 
barnehager, innsatsteamet og egenandeler 
hjemmetjenester). Avviksrapporteringen 
viser en positiv prognose på 0,859 mill 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


kroner, dvs en forbedring på 0,014 mill 
kroner.  
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et 
merforbruk på 0,862 mill kroner, dvs svært 
lik forrige måneds prognose.  Hovedårsak 
til merforbruket knyttes til Glimmerveien 
bolig og tilpasning for krevende brukere. 
Merutgiftene kompenseres i noen grad 
gjennom økte refusjoner for 
ressurskrevende brukere i Bestillerenheten.  
(Kostra 254)   
 
Hjemmesykepleie utfører: 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr 
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
8 962 utførte timer.  Gjennomsnittlig timer 
som faktureringsgrunnlag i perioden januar-
oktober er 9 321 timer pr mnd.  
 
Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer 
gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie 
i enhet for bestiller. 
 
Fram til 1.6.2010 hadde bydelen en intern 
ordning med at Bestillerenheten honorerte 
Enhet for hjemmesykepleie med kr 672,- pr 
time for bekreftet utførte timer, ikke-
bekreftet utførte timer og 1/3 av timene som 
er sent avlyst av bruker (avlyste oppdrag).  
 
Fra og med 1.6.2010 endres grunnlaget for 
intern fakturering til å gjelde 86 % av 
vedtatte timer fattet av Bestillerenheten. 
Prosentsatsen er bygget på erfaringstall i 
2010. 
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning med inntekter til hvert 
enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for 86 % av vedtatte timer. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – 
etter 10 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 725 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr 4 959 000) / antall 
fakturerte timer 93 212 timer)) + 672 
kroner.  Beregningen av timepris er noe 
usikker siden den i denne sammenheng 
beregnes med forutsetninger om helt 
korrekte regnskapstall og helt korrekt 
periodisering av budsjett.  I beregnet 
timepris er det tatt hensyn til sentralt 
lønnsoppgjør med effekt fra 01.05.2010 og 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


01.06.2010. 
 
Praktisk bistand utfører:  
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført 
praktisk bistand i året til en pris på 531 kr 
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
3 358 utførte timer.  Enheten er honorert for 
3 067 timer praktisk bistand i januar, 3 034 
i februar,  
3513 i mars, 2 948 i april, 2 855 i mai, 3 
239 i juni, 3 062 i juli, 3 212 i august, 3 282 
i september og 3 163 i oktober. Dette gir et 
gjennomsnitt på 3 138 timer pr måned. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for 
praktisk bistand med kr 531,- pr time for 
bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent 
avlyst av bruker (avlyste oppdrag). 
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av praktisk 
bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – 
etter 10 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 487 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr + 1 381 000) / antall 
fakturerte timer 31 375 timer)) + 531 
kroner. Timeprisen målt etter 5 mnd kan 
være kunstig høy grunnet særskilte 
posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. 
Beregningen av timepris er noe usikker 
siden den i denne sammenheng beregnes 
med forutsetninger om helt korrekte 
regnskapstall og helt korrekt periodisering 
av budsjett.  
I beregnet timepris er det tatt hensyn til 
sentralt lønnsoppgjør med effekt fra 
01.05.2010 og 01.06.2010. 
 


Botilbud i institusjon 261 0 0   


Transport for funksjonshemmede 733 0 0


 
TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 
733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser 
en prognose på 0,0 mill kr. Det knytter seg 
imidlertid noe usikkerhet til 
kostnadsdekningen for 
Flexitransportordningen som skal 
finansieres av en innsparing i TT-kjøring. 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg   921 0   


 18







Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
oktober 


Meldt 
prognose 
oktober 


 


Kommentar 


Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   16 333 15 000   


Økonomisk sosialhjelp 281 -1 190 0


Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Økonomisk sosialhjelp har et prognostisert 
merforbruk på 1,190 mill kroner. 
Forbedringen på 0,100 mill kr siden 
avviksrapportering pr september knytter seg 
til økonomisk sosialhjelp til flyktninger. 
Innføringen av kvalifiseringsprogrammet 
(KVP) medfører at 2,6 mill kr skal følge 
klientene over fra økonomisk sosialhjelp til 
KVP (budsjettjusteres). Når disse klientene 
ikke lenger mottar ordinær økonomisk 
sosialhjelp var forutsetningen at 
sosialhjelpen skulle reduseres med 2,6 mill 
kr og et stort antall klienter.  
 
Det er opprinnelig budsjettert med 330 
mottakere av sosialhjelp med kr 9 200,- pr 
måned. Når det blir flyttet (budsjettjustert) 
2,6 mill kr over til KVP, vil det resterende 
budsjettet tilsvare gjennomsnittlig 306 
mottakere av sosialhjelp.  
 
Antall klienter som mottok økonomisk 
sosialhjelp i april og mai var i henhold til 
opprinnelig plan - mens antall klienter for 
juni og juli viste ikke den forventede 
nedgangen, men derimot en økning i antall 
klienter. I august er antall klienter kraftig 
redusert, mens det igjen er økt i september –
og deretter redusert i oktober. 
Gjennomsnittlig er det budsjettert med 306 
brukere i gjennomsnitt – mens det reelle 
antallet til og med september er 315. 
 
De første brukerne ble overført KVP i 
februar og deretter skal det trappes opp 
måned for måned til oppnådde 53 deltakere. 
Status pr oktober er 43 deltakere. Samtidig 
var meningen da at antall mottakere av 
sosialhjelp skulle reduseres mer eller 
mindre tilsvarende. Dette har ikke skjedd i 
forhold til plan. 
 
Den gjennomsnittlige månedlige 
utbetalingen har også vært høyere enn 
budsjettert. Den gjennomsnittlige 
utbetalingen pr måned hittil i år har vært på 
kr 9 889 mens det er budsjettert kr 9 200. 
 


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   -1 190 0   


Sum Bydel Nordstrand   15 143 15 000   
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Risikovurdering:  
 


Risiko 2010 


Høy (avsatte 
midler er 
disponert) Lav risiko Sum risiko 


Hjemmesykepleie - Timeforbruk 1 500 000 1 000 000 2 500 000
Bokollektivet øst 800 000 0 800 000
Barnevernstiltak 1 600 000 2 000 000 3 600 000
Private eldresentre 100 000 0 100 000
Introduksjon flyktninger 0 900 000 900 000
Flere og dyrere tiltak for ressurskrevende brukere 0 2 000 000 2 000 000
Sykehjemsplasser 0 2 000 000 2 000 000
Vederlagsinntekter 0 300 000 300 000
Hjemmesykepleie - Timepris 0 3 000 000 3 000 000
Sosialhjelpsutgifter 0 2 000 000 2 000 000
Kjøp av rusbehandlingstilbud 0 300 000 300 000
Kommunalt tilskudd til private barnehager - maxpris 0 1 000 000 1 000 000
Oppstartskompensasjon for nye barnehager 0 500 000 500 000
Sum 4 000 000 15 000 000 19 000 000
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Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr oktober 2010


Sykehjemsplasser: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Antall plasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert gj.snitt 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
Faktisk forbruk/prognose 503,3 505,5 506,7 501,8 507,3 515,0 523,4 521,3 516,9 516,2 514,0 511,0 511,9
Avvik Budsjett-prognose 1,7 -0,5 -1,7 3,2 -2,3 -10,0 -18,4 -16,3 -11,9 -11,2 -9,0 -6,0 -6,9


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert kostnad 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 26 752 321 025
Forbruk gj.snitt pr plass 54 49 54 52 54 52 54 54 52 54 52 54 636
Forbruk pr mnd/prognose 27 125 24 620 27 341 26 211 27 366 26 872 28 277 28 182 27 010 27 892 26 850 27 587 325 332
Avvik Budsjett-prognose -373 2 132 -589 541 -614 -120 -1 524 -1 430 -257 -1 140 -98 -835 -4 307


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt
Faktisk vedtak LTO 2010 22 20 19 21 10 25 5 20 13 9 164
Faktisk avgang LTO 2010 18 14 15 16 16 9 18 11 16 26 159
Reell endring LTO 4 6 4 5 -6 16 -13 9 -3 -17 0 0 5
Faktiske vedtak for juli ble feilaktig rapportert som 18. Det korrekte var 5, og dette er nå korrigert.


Hjemmesykepleie: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Bestiller jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Antall budsjetterte utførte timer 9 134 8 250 9 134 8 839 9 134 8 839 9 134 9 134 8 839 9 134 8 839 9 134 107 544


Bekreftet utførte timer 0101 tom 31.5. / fom
1.6.2010 er dette 86% av vedtatte timer 9 434 8 884 9 809 9 228 9 004 9 260 9 101 9 083 8 727 8 431 8 617 8 904 108 482
+ Ikke bekreftet utførte timer 244 249 364 170 433 1 460
+ Avlyste oppdrag (1/3 av timene) 173 121 161 187 149 791
= Honorerte timer 9 851 9 254 10 334 9 585 9 586 9 260 9 101 9 083 8 727 8 431 8 617 8 904 110 733,25


Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer -717 -1 004 -1 200 -746 -452 -421 33 51 112 703 222 230 -3 189


Budsjettert kostnad kjøp av timer 6 137 745 5 543 770 6 137 745 5 939 753 6 137 745 5 939 753 6 137 745 6 137 745 5 939 753 6 137 745 5 939 753 6 137 745 72 267 000
Faktisk kostnad kjøp av timer - Kr 672 pr time 6 619 648 6 218 912 6 944 224 6 441 344 6 441 792 6 222 465 6 115 745 6 103 991 5 864 732 5 665 350 5 790 758 5 983 784 74 412 745
Salg av hjemmesykepleie natt til Søndre Nordstrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 000 0 0 93 000
Avvik kostnad kjøp av timer -481 903 -675 142 -806 479 -501 591 -304 047 -282 711 22 000 33 754 75 021 565 395 148 995 153 962 -2 052 745


UTFØRERS prognose for 2010 (i hele tusen) -4 221


Kjøp av kommunal praktisk bistand
Praktisk bistand 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Bestiller jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Antall budsjetterte utførte timer 3 422 3 091 3 422 3 312 3 422 3 312 3 422 3 422 3 312 3 422 3 312 3 422 40 290


Bekreftet utførte timer 2 967 2 948 3 363 2 844 2 741 3 121 2 935 3 028 3 160 3 042 3 300 3 450 36 899
+ Ikke bekreftet utførte timer 0 28 0 0 0 0 74 0 12 0 0 114
+ Avlyste oppdrag (1/3 av timene) 100 86 122 104 114 118 127 110 122 109 1 112
= Honorerte timer 3 067 3 034 3 513 2 948 2 855 3 239 3 062 3 212 3 282 3 163 3 300 3 450 38 125


Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer 355 57 -91 364 567 72 360 210 30 259 12 -28 2 165


Budsjettert kostnad kjøp av timer 1 816 940 1 641 107 1 816 940 1 758 329 1 816 940 1 758 329 1 816 940 1 816 940 1 758 329 1 816 940 1 758 329 1 816 940 21 393 000
Faktisk kostnad kjøp av timer - Kr 531 pr time 1 628 400 1 610 877 1 865 403 1 565 388 1 516 005 1 719 998 1 626 012 1 705 321 1 742 742 1 679 730 1 752 300 1 831 950 20 244 125
Avvik kostnad kjøp av timer 188 540 30 230 -48 463 192 941 300 935 38 331 190 927 111 619 15 587 137 210 6 029 -15 010 1 148 875


UTFØRERS prognose for 2010 (i hele tusen) 1 375


Kjøp av privat praktisk bistand
Privat PBI jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010


24000 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Budsjetterte honorerte timer - 90% 1 575 1 423 1 575 1 524 1 575 1 524 1 575 1 575 1 524 1 575 1 524 1 575 18 547
Faktiske honorerte timer 1 591 1 538 1 937 1 534 1 711 1 776 1 744 1 438 1 703 1 417 1 635 1 635 19 659
Avvik mellom budsjetterte og honorerte timer -16 -115 -362 -10 -136 -252 -169 137 -179 158 -111 -60 -1 112


Budsjettert kostnad kjøp av timer 704 932 636 712 704 932 682 192 704 932 682 192 704 932 704 932 682 192 704 932 682 192 704 932 8 300 000
Faktisk kostnad kjøp av timer 774 017 695 742 813 180 729 618 741 578 761 498 725 301 723 022 731 070 694 097 740 700 740 700 8 870 523
Avvik kostnad kjøp av timer -69 085 -59 030 -108 249 -47 426 -36 647 -79 306 -20 369 -18 090 -48 878 10 835 -58 508 -35 768 -570 523


Fom. 1.6 faktureres det 86% av vedtatte timer
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Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr oktober 2010


Kjøp andre plasser - Bestillerenheten
Kjøp av botilbud psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26,00
Forbruk antall  plasser 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 29 30 26,92
Avvik antall plasser 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -3 -4 -0,92


Kjøp av dagsenterplasser eldre jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85,0
Forbruk antall  plasser (betalt for en bloc) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85,0
Avvik antall plasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


Forbruk antall plasser (belegg) 75 76 65 74 72 70 64 67 69 70 70 70 70,1
Beleggsprosent 88 % 89 % 76 % 87 % 85 % 82 % 76 % 78 % 81 % 82 % 82 % 82 % 82 %


Kjøp av personlig assistanse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall brukere 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,00
Forbruk antall  brukere 16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 20 20 18,08
Avvik antall brukere -1 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -3,08


Omsorgslønn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall brukere med gyldig vedtak 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40,0
Reelt antall brukere med gyldig vedtak 35 35 36 37 37 37 38 38 38 37 38 38 37,0
Avvik antall brukere 5 5 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3,0


Kjøp av spesialplasser SFO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 12 12 12 12 12 12 0 13 13 13 13 13 12,5
Forbruk antall  plasser 10 10 10 10 10 10 0 15 15 15 15 15 12,3
Avvik antall plasser 2 2 2 2 2 2 0 -2 -2 -2 -2 -2 0,2


Kjøp av dagsenter/tilrettelagt arbeid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Antall budsjetterte dagsenterplasser 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17,0
Forbruk antall  dagsenterplasser 17 17 18 18 18 18 17 19 18 18 18 18 17,8
Avvik antall dagsenterplasser 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 -1 -0,8


Budsjetterte plasser - Varig tilrettelagt arbeid 36 36 36 36 36 36 38 38 38 38 38 38 37,0
Forbruk plasser  - Varig tilrettelagt arbeid 45 45 44 44 45 46 46 46 46 46 47 47 45,6
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid -9 -9 -8 -8 -9 -10 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -8,6


Kjøp av botilbud jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Forbruk antall  plasser 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 16
Avvik antall plasser 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1,3


Barnevern 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Barnevern institusjonsplasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8,0
Forbruk antall  plasser 11 10 8 8 10 11 9 12 10 9 9,8
Avvik korr. regnskap-budsjett -3 -2 0 0 -2 -3 -1 -4 -2 -1 8 8 -1,8


Barnevern fosterhjem via inst. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0
Forbruk antall  plasser 8 8 7 8 8 9 9 13 13 12 9,5
Avvik korr. regnskap-budsjett 3 3 4 3 3 2 2 -2 -2 -1 11 11 1,5


Barnevern fosterhjem jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Budsjettert antall plasser 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32,0
Forbruk antall  plasser 34 34 33 33 33 33 33 33 34 35 33,5
Avvik korr. regnskap-budsjett -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 32 32 -1,5


Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Antall klienter - budsjettert 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306
Antall klienter - reelt 303 332 347 285 300 325 323 287 329 320 315
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 3 -26 -41 21 6 -19 -17 19 -23 -14 306 306 43
Både antall klienter og gjennomsnittlig utbetalt pr klient er pr juni korrigert for perioden februar - mai på grunn av KVP-tall som ikke skulle vært med


Utgifter pr klient - budsjettert 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200
Utgifter pr klient - reelt 9 714 9 692 10 747 7 626 10 776 10 508 10 054 10 291 9 814 9 671 9 889
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet -514 -492 -1 547 1 574 -1 576 -1 308 -854 -1 091 -614 -471 9 200 9 200 959


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2010
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 34 35 35 32 33 33 36 34 35 32 34
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 7 9 11 16 26 27 29 32 37 43 24
Antall kjøpte rusplasser 28 31 35 33 32 36 34 32 35 32 33
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Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


 1Tiltak


Nr Tiltak september 2010


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser


Oppnådd 
effekt i gang-
satte tiltak


Sum effekt 
planlagte 


tiltak


SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER 13 873 15 556
ENHET FOR BESTILLERFUNKSJON 1 060 1 060


72981 Botilbud PU
1 Kontraktsforhandling AK - Redusere prisjustering fra 9,4 til 4,2% (1-12) L Tidsbruk til forhandlinger 130 130


Sum ordinære tiltak 130 130


72988 Dagtilbud PU
1 Finne rimeligere dagtilbud fra aug enn prog (DH) (8-12) - Ikke startet opp pr 10 L Ingen arb.miljøkonsekvenser 40 40
2 Oppsigelse av VTA plass fra 1/3 (6 mnd opps) (9-12) L Noe merarbeid for personal 22 22
3 Utsettelse av dagtilbud for 1 bruker (DH) - evt VTA-plass (9-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 29 29


Sum ordinære tiltak 91 91


73029 Kjøp av sykehjemsplasser
73004-3 1 bruker a 30 t hj syk pl pr uke til sykehjem (Effekt 30 t pr uke) (9-12)


(Sparer vesentlig mer på hjemmesykepleie enn merkostnad sykehjem) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
Sum ordinære tiltak 0 0


73004 Kjøp av hjemmesykepleie
1 Underv/prosjekt tilrettelegge i hjemmet/vurdering (effekt 1 t pr dag) (10-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
2 Bedre rutiner ved melding av midlertidig stopp (effekt 1,5 t pr dag) (4-5) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 61 61
3 1 bruker a 30 t hj syk pl pr uke til sykehjem (effekt 4,35 t pr dag) (9-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
4 En bruker a 40 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 (effekt 5,71 t pr dag) (5-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 940 940
5 En bruker a 18,5 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/7 (effekt 2,64 t pr dag) (7-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 303 303


Sum ordinære tiltak 1 304 1 304


73005 Vederlag sykehjem
73004-3 1 bruker a 30 t hj syk pl pr uke til sykehjem (Effekt 30 t pr uke) (9-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0


Sum ordinære tiltak 0 0


72998 Personlig assistanse
72998-1 Søke stimuleringstilskudd ved nye innvilgelser av BPA (1-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 350 350
73004-4 En bruker a 40 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 (effekt 5,71 t pr dag) (5-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser -663 -663
73004-5 En bruker a 18,5 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/6 (effekt 2,64 t pr dag) (6-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser -254 -254


Sum ordinære tiltak -567 -567


72954 Bestillerenheten
1 Utsetter ansettelse av en ny fagkonsulent til 01.01.2011 L Ingen arb.miljøkonsekvenser 102 102


Sum ordinære tiltak 102 102


ENHET FOR SERVICE OG FORVALTNING 736 736
73285 Boligkontoret


1 Kreve inn kontorleie og betaling for rekvisita for 6 mnd ekstra a kr 6.000,- L Ingen arb.miljøkonsekvenser 36 36
Sum ordinære tiltak 36 36


72883 IKT-drift
1 Endringer i driftsmiljø (redusere antal terminalservere i sikker sone) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 200 200


200 200
73049 Sjåførtjenesten


1 Ikke behov for vikartjenester i forbindelse med feriavvikling L Ingen arb.miljøkonsekvenser 50 50
2 Omorganisering av transporttjenesten L Ingen arb.miljøkonsekvenser 75 75
3 Generelt innsparing (transport av rullestolbrukere) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 25 25


Sum ordinære tiltak 150 150


72888 Service og forvaltning
1 Holder en stilling vakant i perioden 01.09.2010-31.12.2010 L Økt arb press og red service 200 200
2 Utsatt/senere enn budsjettert ansettelse i ny stilling L Økt arb press og red service 150 150


Sum ordinære tiltak 350 350
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Bydel Nordstrand
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ENHET FOR FOREBYGGENDE VIRKSOMHET 1 037 1 072
73227 Krystallen seniorsenter


1 Holder en 50% stilling som seniorkonsulent vakant i ytterligere to måneder L Ingen arb.miljøkonsekvenser 40 40
Sum ordinære tiltak 40 40


72963 Fysio- og ergoterapi
1 Kreve fastlønnstilskuddet for lederstillingen (Kr 157.500,-) - Ikke mulig L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
2 Unnlate å sette inn vikar for ansatte i sykemelding L Økt arb press og red tilbud 157 157


Sum ordinære tiltak 157 157


73301 Pedagogisk fagsenter
1 Fortsette å være restriktiv med nye arbeidsavtaler og vikarer L Ingen arb.miljøkonsekvenser 30 30


Sum ordinære tiltak 30 30


73325 Utekontakten
1 Utsetter ansettelse i en 50% stiling til 01.01.2011 (tar tid å ansette) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 75 75


Sum ordinære tiltak 75 75


73268 Lambertseter helsestasjon
1 Nyansatte i lavere lønnstrinn L Ingen arb.miljøkonsekvenser 20 20
2 Unnlater å sette inn vikar for ansatte i langtidssykemeldinger L Ingen arb.miljøkonsekvenser 180 180
3 Mindreinnkjøp av vaksiner grunnet sykemelding (mindreinntekter 16) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 150 150


Sum ordinære tiltak 350 350


72962 Karlsrud helsestasjon
1 Økt inntjening reisevaksine M Ingen arb.miljøkonsekvenser 190 220
2 Del av stilling ledig i forbindelse med nedkomstpermisjon L Ingen arb.miljøkonsekvenser 25 25


Sum ordinære tiltak 215 245


72731 Familiesenteret
1 Lavere lønnstrinn for vikarer og noen vakanse L Ingen arb.miljøkonsekvenser 17 17


Sum ordinære tiltak 17 17


72734 Familiesenterets åpne barnehage
1 Vakanse i delstilling L Ingen arb.miljøkonsekvenser 18 20
2 Økt statstilskudd (del av det dekker opp sykepengekrav som ikke innfris) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 9 12


Sum ordinære tiltak 27 32


73192 Herregårdsveien bolig
Ledigholdelse av en stilling L Ingen arb.miljøkonsekvenser 100 100
Sum ordinære tiltak 100 100


73250 Seksjon for psykiatri
1 De ansatte vasker lokalene selv i påvente av samlokalisering med NAV L Ingen arb.miljøkonsekvenser 26 26


Sum ordinære tiltak 26 26


ENHET FOR BO- OG DAGTILBUD 344 393


72709 Seksjon for PU
1 Erstatte deltagelse på NAFO-seminar med en billigere lokal løsning L Lavere motivasjon og komp 40 40
2 Utsette turnusøkninger ekstra årsverk til 01.01.2011 L Ingen arb.miljøkonsekvenser 80 80


Sum ordinære tiltak 120 120


72999 Storåsveien bokollektiv
1 Venter med innkjøp av nytt badekar L Brukerne får ikke badet/dusjet 35 35
2 Setter ikke inn vikarer ved sykdom og ved ledige vakter utover 2 på hver vakt M Slitasje på ansatte 5 20


Sum ordinære tiltak 40 55


73000 Peder Holtersvei bolig
1 Erstatter fagfolk i ubesatte fagstillinger med ufaglært arb kraft (5-10) L Belastning for andre faglærte 23 28
2 Langtidssykemeldt 100% hjelpepleier - Vikar hjelpepleier i 75% L Økt arb press og red tilbud 20 30
3 Styrer tar dagvakt på hverdager L Økt arbeidspress for styrer 12 12


Sum ordinære tiltak 55 70


72892 Dag og aktivitetsenter
1 Omrokere 1 personale til 1/2 fredagsvakt 3,75t fra 15.09.2010 M Urolige brukere og arb miljø 6 13
2 Redusert bemanning med 1 personale 7,5t i uka fra 15.09.2010 M Urolige brukere og arb miljø 10 22


Sum ordinære tiltak 16 35


73235 Miljøterapitjenesten
1 Unnlater å sette in vikar i 20 refusjonsberettigede vakter L Økt arb press og red tilbud 32 32
2 Spare inn ytterligere 7 vakter L Økt arb press og red tilbud 7 7


Sum ordinære tiltak 39 39


73236 Krystallen bofellesskap
1 Holde en 20% stilling vakant i perioden 01.09.2010-31.12.2010 L Ingen arb.miljøkonsekvenser 30 30
2 Unnlate å hente inn vikar for en sykemeldt ansatt i 50% L Økt arb press og red tilbud 44 44


Sum ordinære tiltak 74 74
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ENHET FOR BARNEHAGER NORD 384 605
72726 Bauneveien barnehage


1 Unnlater å sette inn vikar for styrer i sykemeldingsperioden M Mye arbeid blir liggende 18 22
2 Vikarer i lavere lønnstrinn L Ingen arb.miljøkonsekvenser 5 5
3 Utsette innkjøp av nytt inventar/Spare inn på drift L Mindre innvendig vedlikehold 20 20


Sum ordinære tiltak 43 47


72727 Lille Ekeberg barnehage
1 Vikarer i lavere lønnstrinn L Ingen arb.miljøkonsekvenser 40 140
2 Går uten vikar ved refusjonsberettiget fravær i perioden oktober-desember M Økt press på personalet 86 134
3 Innkjøpsbegrensning for det som ikke er strengt nødvendig (11-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 10


Sum ordinære tiltak 126 284


72728 Rygin barnehage
1 Inntekter studiebesøk L Ingen arb.miljøkonsekvenser 1 2
2 Inntekter fra forelesning i annen bydel L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 5
3 Ikke sette inn vikar ved refusjonsberettiget fravær der det er mulig M Økt arb press og red tilbud 60 70
4 Ikke ta inn vikar ved refusjonsberettiget fravæ, som nr 3. M Økt arb press og red tilbud 0 7


Sum ordinære tiltak 61 84


72784 Sportsplassen barnehage
1 Spare på driftsbudsjettet L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 30


Sum ordinære tiltak 0 30


72785 Tyrihans barnehage
1 Unnlate å leie inn vikarer for ansatte som tar ut permisjon uten lønn L Ingen arb.miljøkonsekvenser 7 7
2 utleie til to stk flere enn beregnet L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 1
3 unngå kjøp av formingsmateriell resten av året. L Ingen arb.miljøkonsekvenser 2 2


Sum ordinære tiltak 9 10


73310 Marmorberget barnehage
1 Unnlater å leie inn vikarer for ansatte i sykemelding L Økt arb press og red tilbud 25 25
2 Unnlater å leie inn vikarer for ansatte som tar ut permisjon uten lønn L Økt arb press og red tilbud 12 12


Sum ordinære tiltak 37 37


73319 Radiobølgen barnehage
1 Sparer inn på driftutgifter L Ingen arb.miljøkonsekvenser 21 21
2 Sparer inn på driftutgifter (mål å ta inn 20 000 kr til til neste måned) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 15 20


Sum ordinære tiltak 36 41


73320 Vårveien barnehage
1 Unnlater å sette inn vikarer for to ansatte i fødselspermisjon i juli (ferie) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 57 57


Sum ordinære tiltak 57 57


73322 Drengestua barnehage
1 Sparer inn på kjøp av varer og tjenester L Ingen arb.miljøkonsekvenser 15 15


Sum ordinære tiltak 15 15


ENHET FOR BARNEHAGER SØR 64 173
72787 Nedre Bekkelaget barnehage


1 Søke tilrettelegginstilskudd for en ansatt og kun bruke noe av dette til vikar H Kan føre til økt arbeidspress 0 20
Søke tilrettelegginstilskudd for en ansatt og ikke bruke noe av dette til vikar H Kan føre til økt arbeidspress 0 35
Sum ordinære tiltak 0 20


73317 Glimmern barnehage
1 Holde en stilling vakant i mars (3) L Økt arb press og red tilbud 25 25


Sum ordinære tiltak 25 25


72974 Åssida barnehage
1 Sparer inn på kjøp av varer og tjenester M Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 10
2 Unnlate å hente inn vikarer for ansatte i sykemeldinger H Økt arb press og red tilbud 0 10


Sum ordinære tiltak 0 20


72975 Nordseter barnehage
1 Unnlater å leie inn vikarer for ansatte i sykemelding M Økt arb press og red tilbud 0 18


Sum ordinære tiltak 0 18


73023 Rødstua barnehage
1 Skulder til skulder NAV L Ingen 30 30


Sum ordinære tiltak 30 30


73321 Rosenhagen barnehage
1 Ikke sette inn vikar for ansatte i permisjon uten lønn/bevisst vikarbruk L Økt arb press og red tilbud 4 30
2 Forvente høyere foreldrebetaling etter 1 august. L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
3 Minimalt innkjøp drift L Ingen arb.miljøkonsekvenser 5 30


Sum ordinære tiltak 9 60
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Bydel Nordstrand
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 1Tiltak


Nr Tiltak september 2010


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
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effekt i gang-
satte tiltak


Sum effekt 
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tiltak


ENHET FOR HJEMMESYKEPLEIE 1 098 2 367
73008 Hjemmesykepleie - Distrikt Ekeberg


1 Søkt og fått tilskudd fra NAV til demensrelatert arbeid (4) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 70 70
2 Konkrete tiltak for å øke stabiliteten og redusere sykefraværet (egen liste) M Ingen arb.miljøkonsekvenser 86 155
5 Følge opp ansatte med mye korttidsfarvær for å øke nærværsprosenten M Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 32
6 Konkrete tiltak for å ved hjelp av økt fleksibilitet oppnå 60% effektiv brukertid M Økt arbeidspress 0 59


Sum ordinære tiltak 156 316


73007 Hjemmesykepleie - Administrasjon
1 Holder en stilling vakant ut året L Ingen arb.miljøkonsekvenser 200 200
2 Utsetter opprustingen av hjemmetjenestens lokaler L Ingen arb.miljøkonsekvenser 150 150
3 Utsetter å øke en fagstilling fra 80% til 100% til 01.01.2011 L Ingen arb.miljøkonsekvenser 60 60


Sum ordinære tiltak 410 410


73009 Hjemmesykepleie - Distrikt Nordstrand
1 Bruker vikarer i korte vakter så sant det er mulig M Økt arbeidspress 70 163
2 Leie inn i korte vakter dersom man må ty til vikarbyråer L Økt arbeidspress 110 110
3 Rekruttere faste helgevakter for å øke stabiliteteten og redusere innleien L Ingen arb.miljøkonsekvenser 43 43
4 Rekruttere egne vikarer for å øke stabiliteteten og redusere innleien L Ingen arb.miljøkonsekvenser 43 43
5 Følge opp ansatte med mye korttidsfarvær for å øke nærværsprosenten L Ingen arb.miljøkonsekvenser 60 60
6 Øke effektiviteten fra 52% til 58% brukertid (1-12) M Økt arbeidspress 30 75


Sum ordinære tiltak 356 494


73221 Hjemmesykepleie - Distrikt Bekkelaget
1 Øke effektiviteten fra 52% til 58% brukertid (1-12) (Pkt 17 på egen liste) M Økt arbeidspress 50 100
2 Bruker vikarer i korte vakter så sant det er mulig L Økt arbeidspress 0 70
3 Rekruttere egne vikarer for å øke stabiliteteten og redusere innleien M Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 50


Sum ordinære tiltak 50 220


73222 Hjemmesykepleie - Natt
1 Rekruttere egne vikarer for å redusere innleien fra vikarbyråer M Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 50
2 Leie inn vikarer kun når det absolutt nødvendig H Økt arbeidspress 0 300


Sum ordinære tiltak 0 350


73223 Hjemmesykepleie - Distrikt Lambertseter
1 Redusere utført tid (utover vedtak) (1-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 50 50
2 Redusere med en storbruker (1-4) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
3 Redusere bruk av vikarbyrå og overtid (1-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
4 Redusere med en storbruker L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
5 Opprette to midlertidige stillinger - Likevel ikke aktuelt foreløpig L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
6 Rekruttere to egne vikarer med kompetanse for å unngå innleie fra byrå L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
7 Bruker vikarer i korte vakter så sant det er mulig M Økt arbeidspress 10 34
8 Øke nærværet gjennom god oppfølging av IA-avtalen M Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 48
9 Ikke bruke vikarer i tomme vakter når det kan unngår M Økt arbeidspress 48 119
10 Ikke leie inn vikarer fra vikarbyrå M Økt arbeidspress 18 76


Sum ordinære tiltak 126 327


73225 Hjemmesykepleie - Ressurskrevende brukere
1 Leie inn vikar kun når det er absolutt nødvendig (11-12) H Økt arbeidspress 0 250


Sum ordinære tiltak 0 250


ENHET FOR PRAKTISK BISTAND 311 311


72735 Praktisk bistand - Administrasjon
1 Unnlater å kjøpe inn PDA'er praktisk bistand - Kan vurderes på nytt i 2011 L Ingen arb.miljøkonsekvenser 280 280


Sum ordinære tiltak 280 280


72738 Praktisk bistand Nordstrand/Lambertseter
1 Øke effektiviteten fra 52% til 58% brukertid (1-12) L Økt arbeidspress 31 31


Sum ordinære tiltak 31 31
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ENHET FOR VEILEDNING OG STØTTEORDNINGER FOR VOKSNE 1 425 1 425
33224 Økonomisk sosialhjelp, vanlige 


1 Kvalifiseringsprogrammet (Effekt mnd 6 - 12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
Sum ordinære tiltak 0 0


72899 Introduksjon flyktninger
1 Bosette færre med rett og plikt til intro, flere over 55 år (Effekt 6-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 200 200


Sum ordinære tiltak 200 200


72966 Nordstrand sosialsenter
1 Unnlater å erstatte to stillinger som dekkes over KVP-budsjettet - Vakanser L Økt arb press og red tilbud 600 600
2 Holder stillinger vakante som mottiltak mot tapt sykepengerefusjon L Økt arb press og red tilbud 300 300
3 1,5 årsverk booppfølging vakante i Q4 - Utsetter ansettelse til 01.01.2011 L Økt arb press og red tilbud 225 225
4 Tilsetting av flyktningkonsulent er forsinket - ledig i 3 mnd L Økt arb press og red tilbud 100 100


Sum ordinære tiltak 1 225 1 225


72971 Bokollektivet Oslo Øst
1 Øke døgnprisen fra kr 174,- til kr 514,- (Budsjettert med kr 257,-) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0


Sum ordinære tiltak 0 0


72970 Kjøp av plasser - Rusomsorg
1 3 færre personer i rusinstitusjoner ut året L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0


Sum ordinære tiltak 0 0


ENHET FOR BARNEVERN 2 914 2 914
72965 Barnevern administrasjon


1 Erstatter ikke stillinger som dekkes av KVP midler L Merarbeid for sosialkonsulenter 600 600
2 Holdt stillinger vakant som mottiltak for mindre inntekter sykepenger L merarbeid for øvrige ansatte 300 300
3 1 1/2 stilling booppf.holdes vakant Q4 til 31.12.11 L merarbeid for sosialkonsulenter 225 225
4 tilsetting av flyktningkonsulent forsinket oppsigelsestid 3 mnd. L merarbeid for programrådgivere 100 100


Sum ordinære tiltak 1 225 1 225


72968 Barneverntiltak innenfor familien
1 Sikre redusert betaling barnehageplasser (10-12) (samarb bestiller) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 45 45
2 Redusere utgifter tiltak til klient 150 (9-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 305 305
3 Kommunale fritidsaktiviteter som alternativ til kjøpte (10-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 6 6
4 Et Mor/barnopphold er kanselert L Ingen arb.miljøkonsekvenser 400 400
5 Mulig avslutning av tiltak opprinnelig plan for en klient (11-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 123 123


Sum ordinære tiltak 879 879


72969 Barneverntiltak utenfor familien
1 Evaluere tiltak med henblikk på avslutning (6-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 0 0
2 Iverksette miljøarbeidertiltak istedenfor plassering 10-12 L Ingen arb.miljøkonsekvenser 607 607
3 Reduksjon i pris for plassering (9-12) L Ingen arb.miljøkonsekvenser 203 203


Sum ordinære tiltak 810 810


ØKONOMI 4 500 4 500
72958 Bydel Nordstrand felles


1 Utsetter vedlikehold til 2011 og holder tilbake 900' av avsatt 1,2 mill L Ingen arb miljøkonsekvenser 900 900
2 Mindreutgifter OPF L Ingen arb miljøkonsekvenser 300 300
3 Lønnsavsetninger sentralt oppgjør 1.6 blir ikke fordelt L Ingen arb miljøkonsekvenser 1 200 1 200
4 OPF-merutgifter blir ikke fordelt ut L Ingen arb miljøkonsekvenser 2 100 2 100


Sum ordinære tiltak 4 500 4 500
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Nr BU-sak 73/10 - Budsjettjustering 
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Status - hvor i prosessen er saken, og når den forventes å kunne 
effektueres


2.
Oppgradering/vedlikehold av
lokalene til Lambertseter Fritidsklubb


300 0 300 0 Midlene er eller vil bli disponert i 
2010


NL Planen er at Service- og forvaltning skal legge bestillingen ut på anbud 
uke 42. Forarbeidet med Omsorgsbygg og beskrivelsen av arbeidet  er 
ferdigstilt.


3.
Reparasjon av ødelagt gulv som 
følge av innbrudd i Lambertseter 
fritidsklubb


50 0 50 0 Midlene er eller vil bli disponert i 
2010


NL Planen er at Service- og forvaltning skal legge bestillingen ut på anbud 
uke 42. Forarbeidet med Omsorgsbygg og beskrivelsen av arbeidet  er 
ferdigstilt.


4.
Reparasjon av branndør og andre 
dører etter innbrudd i Lambertseter 
fritidsklubb


75 0 75 0 Midlene er eller vil bli disponert i 
2010


NL Planen er at Service- og forvaltning skal legge bestillingen ut på anbud 
uke 42. Forarbeidet med Omsorgsbygg og beskrivelsen av arbeidet  er 
ferdigstilt.


5.
Maling/overfltebehandling i Gnisten 
aktivitetshus


100 0 100 0 Midlene er eller vil bli disponert i 
2010


NL Planen er at Service- og forvaltning skal legge bestillingen ut på anbud 
uke 42. Forarbeidet med Omsorgsbygg og beskrivelsen av arbeidet  er 
ferdigstilt.


7.
Ny oppvaskmaskin i Gnisten 
aktivitetshus


10 0 10 0 Midlene er disponert i 2010 NL Oppvaskmaskinen er kjøpt inn, montert og tatt i bruk.


8.
Økning med 1 årsverk 
helsesøsterstilling i 
skolehelsetjenesten


0 150 150 0 Midlene blir disponert i 2010 NL Stillingen er besatt


9.
Økning med en 0,5 årsverk i 
utekontakten for å styrke det 
forebyggende arbeidet.


0 75 0 75 Utsetter ansettelse til 01.01.2011 
(tar uansett tid å ansette)


NL Stillingen besettes fra 01.01.2011


15.
Økning med 1,5 årsverk 
booppfølging i sosialtjenesten


0 225 0 225 Utsetter ansettelse til 01.01.2011 
(tar uansett tid å ansette)


VS Utlyses innen 01.11.2010. Håper å ha folk på plass så tidlig som mulig 
i 2011.


17.
Økning med 1 årsverk til 
innkjøp/anskaffelser/ 
kontraktsoppfølging.


0 150 0 150 Utsetter ansettelse til 01.01.2011 
(tar uansett tid å ansette)


MR Utlyses medio oktober med mål om ansattelse 01.01.2011. 
Stillingbekrivelsen er ferdig utarbeidet og klar til behandling i MBU.


19.
Indre vedlikehold av slitte lokaler - 
Etter prioritering av bydelsdirektøren


800 0 300 500 Allerede brukt 200', planlagt bruk 
av 100'. Trekker inn 500'.


MR Bestilt vedlikehold i to boliger og rehabilitering av en utleiebolig. 
Restarbeidet utsettes.


20.
Kurs og andre kompetansehevende 
tiltak


200 0 200 0 Midlene er planlagt disponert i 
2010


LUA Midlene er allerede delvis benyttet, og vil benyttes i sin helhet i 2010


21. Økt styrerressurs i barnehagene 0 750 550 200 Midlene er planlagt disponert i 
2010


BE Tiltaket er iverksatt fra 01.10.2010, men kr 200' holdes tilbake


23.
Oppdatering av IKT-utstyr i 
barnehagene.


160 0 160 0 Midlene er planlagt disponert i 
2010


BE Tiltaket iverksettes i desember 2010.


34.
NAFO-seminar i Enhet for Bo og 
dagtilbud


50 0 10 40 Brukte 10' på alternativt enklere 
opplegg. Sparer dermed 40'.


RB Det opprinnelige tiltaket blir ikke gjennomført i 2010, men en har 
gjennomført et enklere og billigere opplegg.


35.
Turnusøkning med til sammen 1,5 
årsverk i enhet for bo- og dagtilbud


0 225 80 145 145' er fordelt til turnusøkning. De 
resterende 80' er holdt tilbake.


RB Peder Holtersvei bolig går over til våken nattevakt og utvider dermed 
med en 80 % stilling fra og med november 2010. Resten er foreløpig 
inndratt, og tenkt effektuert i 2011.


36.
Opprusting av hjemmetjenestens 
lokaler


150 0 0 150 Utsetter opprusting av 
hjemmetjenestens lokaler.


MR Tiltaket er utsatt og midlene inndratt. Må budsjetteres på nytt for å 
kunne gjennomføres i 2011.
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39.
Innkjøp av PDA'er (Håndterminaler) 
til Praktisk bistand


280 0 0 280 Innkjøp av PDA'er utsettes. Ikke 
gode nok tekniske løsninger ennå.


KG Tiltaket er utsatt og midlene inndratt. Må budsjetteres på nytt for å 
kunne gjennomføres i 2011. Avventer bedre tekniske løsninger for 
brukerbetaling.


42.
Fagutvikling i hjemmesykepleien - 
Øke en stilling fra 80 % til 100 %


0 60 0 60 Utstter utvidelsen av stillingen til 
01.01.2011


KG Tiltaket vil bli effektuert fra 01.01.2011


43.
Styrke bestillerfunksjonen med en 
økning med 1 årsverk som 
fagkonsulent


0 150 0 150 Utsetter ansettelse til 01.01.2011 
(tar uansett tid å ansette)


TG Tiltaket vil bli effektuert fra 01.01.2011


45. Øke støttekontaktbudsjettet 0 250 250 0 Midlene er planlagt disponert i 
2010


TG Midlene er planlagt disponert i 2010


46.
Hovedrengjøring av bydelens lokaler 
I tillegg til allerede budsjetterte midler


300 0 300 0 Midlene er eller vil bli disponert i 
2010


MR Hovedrengjøring er gjennomført i alle lokaler unntatt boligene. Dette 
må ses i sammenheng med vedlikeholdsarbeidet.


48.
Tilrettelegge lokaler for 
psykiatriteamet i Cecilie 
Th i


190 0 190 0 Midlene er disponert i 2010 NL Arbeidet er gjennomført.


49.
Økning med 1 årsverk i 
personalavdelingen


0 150 0 150 Utsetter ansettelse til 01.01.2011 
(tar uansett tid å ansette)


LUA Stillingen er lyst ut og besettes fra 01.01.2011.


50.
Kompetanseheving for ledere på alle 
nivåer


150 0 150 0 Midlene er planlagt disponert i 
2010


LUA Midlene er/blir disponert i 2010


51.
Innkjøp av programvare til hjelp for å 
styre vedtakstimer hjemmesykepleie


100 0 100 0 Midlene er disponert i 2010 IOS Programvaren er innkjøp


52.


Overføre midler til Idrettens 
samarbeidsutvalg (ISU) for 
prosjektarbeid med ungdom


400 0 400 0 Midlene er planlagt disponert i 
2010


NL Her er man i gang med å finne fram til en plattform; som både juridisk 
og funksjonsmessig er tilfredsstillende for bydelsutvalgets grunnlag for 
bevilgningen.


53.
Øke med en 100% 
engasjementstilling 2 halvår for å 
administrere støttekontakter


300 0 300 0 Engasjementsstillingen er besatt 
og midlene benyttes i 2010


TG Engasjementsstillingen er besatt og midlene benyttes i 2010


54.


Øke kjøp av sykehjemsplasser med 
ytterligere 3 plasser på årsbasis fra 
502 til 505


685 815 1500 0 Prognosen er forverret slik at 
budsjettjusteringen og mer til 
brukes


TG Prognosen er forverret slik at budsjettjusteringen og mer til brukes


56.
Økt tilskudd med kr 50' til hvert av 
bydelens fire eldresentre (3 private 
og 1 kom).


200 0 200 0 Midlene er fordelt til seniorsentrene NL Midlene er utbetalt til seniorsentrene


Sum 4 500 3 000 5 375 2 125


Generelt:
Når det gjelder stillinger ble det fra bydelsdirektørens side etter drøfting i ledertemaet vurdert å være hensiktsmessig å først gå til utlysning etter sommerferien. 
Dette for å nå så gode og velkvalifiserte søkere som mulig. Dette kunne ha som konsekvens at stillingene ble besatt noe senere. På grunn av den økonomiske 
utviklingen har bydelsdirektøren i augustprognosen anbefalt noe inntrekking (av engangsmidler/utsettelse av ansettelser til 01.01.2011). Noen tilsettinger er 
allerede effektuert, de andre i utgangspunktet i prosess slik at stillingene skal være besatt 01.01.2011 eller snarest mulig deretter. I praksis - ut fra en noe 
generell vurdering - kan denne disposjonen ha ført til 1 måneds forsinkelse med tilsetting. De detaljerte tilleggskommentarer framkommer i rødt felt ovenfor


Endring til avviksrapportering pr oktober:
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Kr 200' av midlene tildelt de kommunale barnehagene for å styrke styrerressursene, er trukket inn på grunn av forverrede prognoser på området.







OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSER FRA SYKEHJEMSETATEN I 2010
Aktivitet
Antall dager 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Liggedøgn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 10 702 9 617 10 715 10 331 10 792 10 634 11 054 10 978 10 605 10 783 106 211
Skjermede plasser (LTP) 2 206 1 991 2 198 2 171 2 317 2 236 2 399 2 458 2 272 2 273 22 521
Korttidsplasser - En bloc 1 550 1 400 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 18 250
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Aldershjemsplasser 705 644 702 673 713 689 712 713 690 712 6 953
Korttids skjermet (KTO) 0 24 10 24 0 0 0 14 15 21 108
B-skjema 7 43 62 1 23 45 15 26 30 105 357
Venteplasser (Furuset) 144 139 153 51 37 76 113 103 90 193 1 099
Korttidsplasser utover en bloc 41 70 39 33 34 30 103 59 65 84 558
Forsterket 124 114 155 150 150 143 155 136 120 124 120 124 1 615
Forsterket annet 93 84 93 90 78 60 62 62 60 62 60 62 866
Spesialplass yngre demente 31 28 31 30 31 36 62 62 60 70 60 62 563
Sum liggedøgn 15 603 14 154 15 708 15 054 15 725 15 449 16 225 16 161 15 507 16 003 1 740 1 798 159 127
Snitt pr mnd 503,32 505,50 506,71 501,80 507,26 514,97 523,39 521,32 516,90 516,23 58,00 58,00 436,12


Kostnad
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 182 698 16 339 283 18 204 785 17 552 369 18 335 608 18 067 166 18 780 746 18 651 622 18 017 895 18 320 317 0 0 180 452 489
Skjermede plasser (LTP) 4 423 030 3 991 955 4 406 990 4 352 855 4 645 585 4 483 180 4 809 995 4 928 290 4 555 360 4 557 365 0 0 45 154 605
Korttidsplasser (KTP) 2 633 450 2 378 600 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 31 006 750
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 384 0 0 46 384
Aldershjemsplasser 898 170 820 456 894 348 857 402 908 362 877 786 907 088 908 362 879 060 907 088 0 0 8 858 122
Korttids skjermet (KTO) 0 48 120 20 050 48 120 0 0 0 28 070 30 075 42 105 0 0 216 540
B-skjema 14 000 86 000 124 000 2 000 46 000 90 000 30 000 52 000 60 000 210 000 0 0 714 000
Venteplasser (Furuset) 244 656 236 161 259 947 86 649 62 863 129 124 191 987 174 997 152 910 327 907 0 0 1 867 201
Korttidsplasser utover en bloc 69 659 118 930 66 261 56 067 57 766 50 970 174 997 100 241 110 435 142 716 0 0 948 042
Forsterket 284 332 261 402 355 415 343 950 343 950 327 899 355 415 311 848 275 160 284 332 275 160 284 332 3 703 195
Forsterket annet 268 584 242 592 268 584 259 920 225 264 173 280 179 056 179 056 173 280 179 056 173 280 179 056 2 501 008
Spesialplass yngre demente 106 888 96 544 106 888 103 440 106 888 124 128 213 776 213 776 206 880 241 360 206 880 213 776 1 941 224
Sum 27 125 467 24 620 043 27 340 718 26 211 272 27 365 736 26 872 033 28 276 510 28 181 712 27 009 555 27 892 080 3 203 820 3 310 614 277 409 560
Snittpris pr døgn 1 738 1 739 1 741 1 741 1 740 1 739 1 743 1 744 1 742 1 743 1 841 1 841 1 743
Snitt pris pr år 636 312


Prognose - Plasser
Beregnede plasser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt
Langtidsplasser (LTP) 345,23 343,46 345,65 344,37 348,13 354,47 356,58 354,13 353,50 347,84 347,00 347,00 348,95
Skjermede plasser (LTP) 71,16 71,11 70,90 72,37 74,74 74,53 77,39 79,29 75,73 73,32 73,00 73,00 73,88
Korttidsplasser (KTP) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Rehabiliteringsplasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,07
Aldershjemsplasser 22,74 23,00 22,65 22,43 23,00 22,97 22,97 23,00 23,00 22,97 23,00 23,00 22,89
Korttids skjermet (KTO) 0,00 0,86 0,32 0,80 0,00 0,00 0,00 0,45 0,50 0,68 0,00 0,00 0,30
B-skjema 0,23 1,54 2,00 0,03 0,74 1,50 0,48 0,84 1,00 3,39 3,00 3,00 1,48
Venteplasser (Furuset) 4,65 4,96 4,94 1,70 1,19 2,53 3,65 3,32 3,00 6,23 7,00 5,00 4,01
Korttidsplasser utover en bloc 1,32 2,50 1,26 1,10 1,10 1,00 3,32 1,90 2,17 2,71 3,00 2,00 1,95
Forsterket 4,00 4,07 5,00 5,00 4,84 4,77 5,00 4,39 4,00 4,00 4,00 4,00 4,42
Forsterket annet 3,00 3,00 3,00 3,00 2,52 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,38
Spesialplass yngre demente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 2,00 2,00 2,00 2,26 2,00 2,00 1,54
Reelle/prognostiserte plasser 503,32 505,50 506,71 501,80 507,26 514,97 523,39 521,32 516,90 516,23 514,00 511,00 511,87
Bud.nedtrapping plasser 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505,00
Bud. gj.snitt plasser 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
Budsjettert gj.snittspris 635 693 635 693 635 693 635 693 635 693 635 693 635 693 635 693 635 693 635 693 635 693 635 693


Prognose - Økonomisk konsekvens
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 182 698 16 339 283 18 204 785 17 552 369 18 335 608 18 067 166 18 780 746 18 651 622 18 017 895 18 320 317 17 686 590 18 276 143 216 415 222
Skjermede plasser (LTP) 4 423 030 3 991 955 4 406 990 4 352 855 4 645 585 4 483 180 4 809 995 4 928 290 4 555 360 4 557 365 4 390 950 4 537 315 54 082 870
Korttidsplasser (KTP) 2 633 450 2 378 600 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 633 450 2 548 500 2 633 450 2 548 500 2 633 450 31 006 750
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 384 0 0 46 384
Aldershjemsplasser 898 170 820 456 894 348 857 402 908 362 877 786 907 088 908 362 879 060 907 088 879 060 908 362 10 645 544
Korttids skjermet (KTO) 0 48 120 20 050 48 120 0 0 0 28 070 30 075 42 105 0 0 216 540
B-skjema 14 000 86 000 124 000 2 000 46 000 90 000 30 000 52 000 60 000 210 000 180 000 186 000 1 080 000
Venteplasser (Furuset) 244 656 236 161 259 947 86 649 62 863 129 124 191 987 174 997 152 910 327 907 356 790 263 345 2 487 336
Korttidsplasser utover en bloc 69 659 118 930 66 261 56 067 57 766 50 970 174 997 100 241 110 435 142 716 152 910 105 338 1 206 290
Forsterket 284 332 261 402 355 415 343 950 343 950 327 899 355 415 311 848 275 160 284 332 275 160 284 332 3 703 195
Forsterket annet 268 584 242 592 268 584 259 920 225 264 173 280 179 056 179 056 173 280 179 056 173 280 179 056 2 501 008
Spesialplass yngre demente 106 888 96 544 106 888 103 440 106 888 124 128 213 776 213 776 206 880 241 360 206 880 213 776 1 941 224
Sum 27 125 467 24 620 043 27 340 718 26 211 272 27 365 736 26 872 033 28 276 510 28 181 712 27 009 555 27 892 080 26 850 120 27 587 117 325 332 363
Budsjettert nedtrapping 27 265 137 24 626 575 27 265 137 26 385 616 27 265 137 26 385 616 27 265 137 27 265 137 26 385 616 27 265 137 26 385 616 27 265 137 321 025 000
Avvik pr mnd 139 670 6 532 -75 581 174 344 -100 599 -486 417 -1 011 373 -916 575 -623 939 -626 943 -464 504 -321 980 -4 307 363
Akkumulert avvik 139 670 146 202 70 621 244 966 144 367 -342 050 -1 353 423 -2 269 998 -2 893 936 -3 520 879 -3 985 383 -4 307 363 -4 307 363


Forsterket (Gerica): Vekt År Måned Døgn
TÅF ( Somatisk 12.08), AMT og RL (ny bruker fra 26.02), Magne Schee ny 08.06.10), A.M.Tangen og C.A.Holst 1,00 Langtidsplasser (LTP) 619 940 1 699


1,18 Skjermede plasser (LTP) 731 530 2 005
Forsterket annet (Gerica): 1,00 Korttidsplasser (KTP) 619 940 1 699
AE, GH 1,24 Rehabiliteringsplasser 650 940 1 784
OBS! EMH registrert her men er på spesialplass yngre demente 0,75 Aldershjemsplasser 464 960 1 274


1,28 Korttids skjermet (KTO) 731 530 2 005
RL flyttet fra forsterket til lto på kto på MRSA avd Solvang 31.08 men vi blir likevel fakturert samme pris som på Majorstutunet Ekstern B-skjema 730 000 2 000
I prognostiseringen forrige mnd gikk vi ut fra ordinær somatisk pri ut året, men dette er avvist av sykehjemsetaten 1,12 Venteplasser (Furuset) 619 940 1 699


1,00 Kortids utover en bloc 619 940 1 699
1,35 Forsterket 836 920 2 293
1,70 Forsterket annet 1 053 900 2 888


Spesialplass yngre demente 1 258 520 3 448


Priser - Fra 01.01.2009
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Oslo kommune                 
Bydel Nordstrand               


Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 
  for Bydel Nordstrand 


 


Bydelens visjon: 


”Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i.” 
 


     
 


”Vi oppnår mest for brukerne våre når vi har 
 vilje til nytenking og raskt kan ta de rette steg”. 
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Forord 


Budsjett og økonomiplan som styringsdokument 
Budsjettet er bydelens viktigste helhetlige årlige styringsdokument. Økonomiplan har et lengre 
tidsperspektiv – og gir grunnlag for en langtidsplanlegging. Budsjett 2011 og Økonomiplan 
2011-2014 er dermed et styringsdokument med korttids- og langtidsperspektiv. Bydelen har også 
en strategisk plan for perioden 2010-2012  hvor bydelens visjon og overordnede mål framgår og 
har gitt viktige føringer for budsjettarbeidet. 
Budsjettprosessen styrkes ytterligere ved at det mellom bydelsutvalget og administrasjonen er 
etablert prosess med tidlig deltakelse fra bydelsutvalgets side.   


Budsjettbalanse er fortsatt et hovedmål 
Å inneha budsjettbalanse er et prioritert og overordnet mål for bydelen. Bydelen har fra 
dannelsen i 2004 til 2008 hatt relativt store årlige merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme. I 
2009 klarte man å oppnå hovedmålet å gjenvinne budsjettbalanse med et mindreforbruk på 0,4 
mill kroner.  I 2010 er prognosen et mindreforbruk i forhold til tildelt budsjettramme på 15,0 mill 
kroner.  Med andre ord har bydelen et svært godt grunnlag for å kunne inneha budsjettbalanse i 
hele økonomiplanperioden.  
 
Fremtidige budsjettrammer er imidlertid meldt med relativt store reelle reduksjoner i 
budsjettrammen gjennom hele økonomiplanperioden til og med 2014.  I 
økonomiplansammenheng er det derfor tatt hensyn til hvilket stabilt driftsnivå man kan forutsette 
for å kunne oppnå budsjettbalanse ved økonomiplanperiodens utgang i 2014. 


Prosess   
Budsjettprosessen er omfattende og med bred deltakelse administrativt på alle nivåer, herunder 
tillitsvalgte og vernetjenesten. Det politisk/administrative samspill gjennom prosessen er av stor 
betydning.  


Omstillingsbehov 
Det beregnede omstillingsbehov ved inngangen til 2011 er på 6,717 mill kroner med 
utgangspunkt å oppnå budsjetbalanse ved utgangen av økonomiplanperioden. Budsjettet er derfor 
stramt og har relativt små økninger med tanke på prognostisert mindreforbruk i 2010.  


Budsjettets volum 
Bydelen er tildelt en netto budsjettramme på 1 222,970 mill kroner Når en tar hensyn til 
inntektene på kr 315,336 mill kroner blir bydelens brutto budsjett 1 538,306 mill kroner. 
 
Helhetlig risikostyring                                                                                                                          
I løpet av høsten 2009 ble Helhetlig risikostyring (HRS) implementert i alle enheter.  Dette har i 
2010 vært et metodisk instrument for å tidlig avdekke risikoer, og vil for bydelen være et viktig 
bidrag i å trygge virksomhetsstyringen. Som et resultat av HRS utarbeides det ved inngangen av 
2011 et kompendium for alle med budsjettansvar.                                                                                                


Formelt ansvar 
Bydelsdirektør og bydelsutvalg er gjennom økonomireglement og bydelsreglement pålagt et 
særlig ansvar for en helhetlig økonomisk styring på bydelsnivå. Økonomireglementet, spesielt ift. 
bydelsutvalgets løpende styring, er styrket. 
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Oppfølging - gjennomføring 
Fra ledelsens side vil det mer enn noen gang være nødvendig med:  
Iverksettelse og oppfølging gjennom tydelig og synlig ledelse på alle nivåer 
Korte intervall for rapportering av lagte forutsetninger og om nødvendig med ytterligere 
korreksjoner for måloppnåelse.   
    


Avslutningskommentar  
Det framlagte budsjettforslag og økonomiplan – med de forutsetninger som ligger inne – 
vurderes å være et tilfredsstillende utgangspunkt for fullstendig opprettholdelse av 
budsjettbalanse. 


 
 
 
Oslo, 17. november 2010 
 
 
Per Johannessen  
bydelsdirektør 
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1.0 Innledning 
 
Bydelsdirektøren legger med dette fram forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for 
Bydel Nordstrand.Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2011 er basert på byrådets forslag til 
budsjett for 2011 fremlagt 29.09.2010 samt byrådets tilleggsinnstilling av 04.11.2010.  
Bydelsdirektøren har lagt vekt på at budsjettet skal være mål- og resultatorientert og et 
styringsdokument for bydelsutvalget og administrasjonen. På bakgrunn av dette er det lagt særlig 
vekt på å utarbeide mål og måltall for alle funksjonsområdene, samt redegjøre for de 
forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet.  


1.1 Utfordringer 
Hovedutfordringen for bydelen er fremdeles å opprettholde økonomisk balanse og handlingsrom. 
Driftsnivået må tilpasses de økonomiske rammer som er tildelt bydelen i budsjett for 2011 og 
hele økonomiplanperioden til og med 2014. Den økonomiske situasjonen har endret seg fra 
merforbruk i perioden 2004-2008.  I 2009 fikk bydelen et lite mindreforbruk og prognosen for 
2010 er 15,0 mill kroner.  For 2011 budsjetteres det med et mindreforbruk på 26,0 mill kroner. 
Denne avsetningen er nødvendig for å sikre et stabilt driftsnivå gjennom økonomiplanperioden 
hvor det er meldt relativt store budsjettreduksjoner på bydelsektoren.  


1.2 Omstillingsbehov 
Den økonomiske situasjonen har krevd at bydelen måtte gjennomføre omfattende omstillinger i 
de senere år. Selv om man har oppnådd hovedmål om budsjettbalanse er omstillingsbehovet der 
fortsatt og krever at det settes sterkt fokus på gjennomgripende styring, effektivitetsuttak og 
riktig kvalitativt og kvantitativt nivå på alle tjenester.  


1.3 Tjenestetilbudet 
Bydelsdirektøren har lagt til grunn at lovpålagte tjenester for barn, eldre og brukere med særlige 
behov skal opprettholdes. Når det gjelder de ikke lovpålagte tjenestetilbudene (fritidsklubb og 
eldresentre) vurderer bydelsdirektøren at disse tjenestene ivaretar et forebyggende arbeid og at en 
reduksjon eller nedleggelse vil medføre et økende press på andre og mer kostbare tjenester. 
Budsjettet inneholder en økning av tjenesteproduksjon i forhold til 2010. 


1.4 Leserveiledning 
Budsjettdokumentet skal gi en oversikt over utgifter og inntekter basert på funksjonsområdene i 
kriteriesystemet og basert på funksjonsområdene i Oslo kommunes kriteriesystem. Bruk av disse 
funksjoner gir mulighet for sammenligning mellom bydelene, med andre kommuner og for 
sammenligning av egen bydels resultat over tid. Det gir videre muligheter for å gjennomføre 
sammenlignbare analyser for å belyse hvordan bydelen bruker sine ressurser og hva den får ut av 
ressursene i forhold til befolkningens behov.  
 
Budsjettet for Bydel Nordstrand 2011 er bygd opp slik:  
 
Kapittel 1 er en innledning til bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2011. 
 
Kapittel 2 gir et sammendrag av hovedprioriteringene i byrådets forslag til budsjett for 2011. 
 
Kapittel 3 viser bydelens visjon, virksomhetsidè og verdigrunnlag. 
 
Kapittel 4 omhandler Bydel Nordstrands organisasjonsstruktur.  
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Kapittel 5 viser rammebetingelser for budsjett 2011, økonomiplanperioden 2011-2014 og 
bydelens tilpasninger. 
 
Kapittel 6 viser budsjettforutsetninger og endringer 
 
Kapittel 7 viser bydelsdirektørens budsjettforslag pr kostranivå, funksjonsområdenivå og 
enhetsnivå 
 
Kapittel 8, 9, 10, 11 og 12 gir oversikt over funksjonsområder med ansvarsområde, 
situasjonsbeskrivelse, strategier og tiltak innen hvert funksjonsområde. 
 
Kapittel 13 beskriver prosjekter som er inkludert i budsjettforslaget. 
 
Kapittel 14 omfatter bydelens tiltak for 2011, oppfølging av helhetlig risikostyring og 
forankringen i strategisk plan – mål og strategier, samt beskrivelse av hvert enkelt tiltak med 
vurdering av konsekvenser for ansatte og brukere.  
 
Kapittel 15 viser budsjettnotater og Oslo kommunes økonomireglement som følger som vedlegg. 
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2.0 Byrådets hovedprioriteringer i budsjettforslaget  
 
Byrådet foreslår et driftsbudsjett for Oslo kommune på vel 40 mrd. kroner i 2011, med en økning 
i faste priser med 600 mill. kroner i økonomiplan-perioden til 2014. Det foreslås investeringer i 
2011 på 7,5 mrd. kroner, og for hele økonomiplanperioden 2011–2014 i alt 26,4 mrd. kroner. 
Byrådets hovedprioritering er å møte den store befolkningsveksten med å investere i barnehager, 
skoler, sykehjem og annen sosial infrastruktur og å sikre gode og brukerrettede tjenester. 
 
Byrådets budsjettforslag legges frem i to deler. I del 1 presenteres de politiske 
hovedprioriteringer og et overordnet perspektiv på kommunens økonomi og budsjett. I del 2 som 
er et eget dokument, legger byrådet frem det detaljerte budsjettet som gir informasjon om hvert 
enkelt budsjettkapittel og styringssignaler til sektorene og etatene.  
 
Skolene, som er avgjørende for barn og unges fremtid og grunnleggende for utviklingen av Oslo 
som kunnskapshovedstaden, får en fjerdedel av kommunens budsjett. Byrådet foreslår at 
kommunen bruker mer enn hver femte krone på sosiale tiltak og helse. Til sammen går nesten tre 
av ti kroner til tjenester for de eldste og de yngste i byrådets budsjettforslag.  
 
Oslo kommune har mer enn 47 000 ansatte (mer enn 36 000 årsverk), og et stort flertall av disse 
arbeider på de store tjenesteområdene. Men også områder som har liten andel av budsjettkaken er 
viktige for byen. Det gjelder ikke minst kommunens rolle som tilrettelegger for verdiskaping og 
byutvikling. Kommunens aktivitet på disse områdene er viktige for både næringslivet og 
innbyggerne. Kommunal tilrettelegging er viktig for tilbudet innbyggerne får av boliger og 
tjenester, bedriftenes utviklingsmuligheter, fremkommelighet i byen, og byens urbane kvaliteter. 
Kommunens rolle er også viktig for kulturbyen og den blå-grønne byen. Det handler om å utnytte 
byens muligheter og legge til rette for innbyggernes livskvalitet.  
 
Oslo er i sterk vekst. Fremskrivingene viser at Oslo kommune må forberede seg på at 
befolkningen øker år for år med om lag 10 000 mennesker – slik den har gjort de siste årene. Til 
2030 ventes Oslos folketall å vokse 33 prosent (rundt 200 000 mennesker). Veksten i 
hovedstadsregionen kommer parallelt i Oslo og Akershus, og regionen blir stadig mer integrert. 
Veksten gjør at det er behov for flere boliger, nye næringslokaler, styrking av infrastruktur og 
kollektivtrafikk og planmessig utvikling av gode byrom og grønne områder. 
 
Byrådet samarbeider med Akershus fylkeskommune om regional areal- og transportplanlegging. 
For å styrke muligheten for gjennomføring og måloppnåelse er arbeidet knyttet til Oslopakke 3 
og gjennomføres i dialog med kollektivselskapet Ruter, kommunene i Akershus og statlige 
sektororganer. Det regionale plansamarbeidet blir koordinert med byrådets videre arbeid med 
neste kommuneplan for Oslo. 
 
I det kommende kommuneplanarbeidet vil byrådet fortsatt legge stor vekt på regionalt 
utviklingsarbeid, med samarbeid og koordinering innenfor storbyområdet. Den gjeldende 
kommuneplanen fremhever at Oslo skal være en internasjonalt attraktiv by og en drivkraft i 
Osloregionen. Som hovedstad spiller Oslo også en nasjonal rolle. Her ivaretas nasjonale 
funksjoner innenfor politikk, kultur og næringsliv. Oslo er viktig som innfallsport til Norge og 
for profilering av Norge på internasjonale arenaer. Hovedstadsmeldingen slår fast at Norge 
trenger en sterk hovedstadsregion og at den må gjøres mer internasjonalt konkurransedyktig.  
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Kommunen skal gjøre store investeringer for å møte byens vekst. Antall Oslobarn i barnehage- 
ogskolealder har høyere veksttakt enn samlet befolkning. De kommunale investeringene har vært 
høye i flere år, og økonomiplanen legger opp til å investere i alt 26 mrd. kroner i 2011–2014, 
bl.a. store investeringer på skolesektoren.  
 
På grunn av store investeringer og liten grad av egenfinansiering, vil kommunens lånegjeld og 
gjeldsgrad øke relativt kraftig. En slik økning medfører igjen at belastningen med renter og 
avdrag i driftsbudsjettet blir større. I tillegg øker pensjonskostnadene betydelig.  
 
Byrådet foreslår et stramt budsjett for 2011 og økonomiplanperioden 2011-2014, for å bevare 
kommunens økonomiske handlefrihet.  
 
 


 
Mye av økningen fra 2010 går til lønn, pensjon- og priskompensasjon (1,4 mrd. kroner), økt demografikompensasjon 
(0,3 mrd. kroner),oppjustering av bydelsinntektene (0,7 mrd. kroner) og økte finanskostnader med mer. 
Grupperingen av budsjettkapitler under ti overskrifter er vist i vedlegg. 







                                                                                                                                    Side: 13  


 
Sammenhengen mellom summene for hver overskrift og budsjettkapitlene er vist i del 2 kap. 14. 


3.0 Bydelens visjon, virksomhetside og verdigrunnlag   


3.1 Bydelens visjon 
Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i. 


3.2 Virksomhetsidè  
Bydel Nordstrand 


 tilbyr fleksible tjenester tilpasset befolkningens behov.  


 yter nødvendig helsehjelp og tjenester med kvalitet og service. 


 utvikler tjenestene i takt med endrede brukerbehov, samfunnsforhold og rammer. 


 har fornøyde ansatte med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 


 søker god dialog med bydelens befolkning 


3.3 Verdigrunnlag 


Brukerorientering – Redelighet – Engasjement – Respekt 
 
Brukerorientering viser vi når vi: 


• møter brukernes behov 
• fokuserer på løsninger 
• er serviceinnstilte og kvalitetsbevisste 
• er fleksible 


 
Redelighet viser vi når vi: 


• spiller med åpne kort 
• holder det vi lover 
• gir rett informasjon 


 
Engasjement viser vi når vi: 


• tar initiativ 
• viser interesse 
• gjør hverandre gode 
• er motiverte 


 
Respekt viser vi når vi er: 


• anerkjennende 
• direkte 
• tolerante 
• lyttende 
• imøtekommende 
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3.4 Bydelens strategiske plan 2010 – 2012  
 
Bydelsutvalget vedtok strategisk plan i møte 10. september 2009. Planen er et viktig 
styringsdokument for både politikere og administrasjon. Bydelsdirektør og leder av 
bydelsutvalget sendte i august 2008 ut invitasjon til å komme med innspill til forslag til 
strategiplan. Det kom inn flere uttalelser, både fra organisasjoner og privatpersoner. Disse er blitt 
fremlagt og vurdert i strategikonferansen 5. juni 2009, hvor bydelsadministrasjon, enhetsledere 
og bydelspolitikere deltok.  


Hovedutfordring 1: Økonomi 
Bydelens hovedutfordring er å skape økonomisk balanse og handlingsrom for å yte gode tjenester 
med vekt på kvalitet og service.  


Hovedutfordring 2: Omdømme 
Omdømme skapes i samhandling med de som er brukere av bydelens tjenester, mellom bydelen 
og befolkningen og samarbeidspartnere. 


Hovedutfordring 3: Ansatte 
En sentral faktor i arbeidet med bydelens hovedutfordringer er å sørge for at bydelen har godt 
kvalifiserte og tilfredse ansatte. Bydelens tjenesteområder møter store utfordringer og det er 
viktig å rekruttere og beholde ansatte gjennom gode og stimulerende tiltak. 


Hovedutfordring 4: Brukermedvirkning 
Bydelens tjenester er til for brukeren og tar utgangspunkt i hvordan det enkelte menneske 
opplever møtet med bydelens tjenesteapparat, samt det servicenivå og den kommunikasjon som 
utspiller seg mellom innbygger og bydel. 


Hovedutfordring 5: Barn, unge og familier 
Bydel Nordstrand er en spennende bydel å vokse opp i, hvor det blir viktig å gi barna og 
ungdommene det de trenger for å ha en god oppvekst. De fleste barn og unge i bydelen vokser 
opp i trygge omgivelser og er aktive brukere av bydelens tilbud. Foreldre og foresatte er 
engasjerte og aktive bidragsytere som bryr seg om og engasjerer seg i oppvekstmiljøet til sine 
barn.  


Hovedutfordring 6: Eldre 
Bydelen har en høy andel av eldre. Dette er en befolkningsgruppe som i særlig grad etterspør 
tjenester fra bydelen. Det er en utfordring for bydelen å tilpasse tilbudet i tråd med  endringer i de 
eldres behov, slik at den enkelte får en livskvalitet preget av en aktiv og god alderdom. Bydelen 
skal sørge for at befolkningen over 67 år får tilbud om varierte og fleksible tjenester, basert på 
god kompetanse om eldre og deres behov. 


Hovedutfordring 7: Funksjonshemmede og personer med hjelpebehov 
Det er store utfordringer knyttet til unge, kostnadskrevende brukere med sammensatte behov. 
Hele organisasjonen deltar i omstillingsarbeidet for å tenke nytt og fremtidsrettet rundt disse 
brukerne. Det er utformet egen prosedyre som involverer flere enheter. Denne tverrfaglige 
tilnærmingen til brukergruppen er avgjørende for så vel faglighet og kvalitet og økonomisk 
resultat.  
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Hovedutfordring 8: Kultur og miljø – samferdsel og areal 
Bydelens nærmiljøarbeid har et stort spenn, som omfatter kultur- og frivillighetsarbeid, 
miljørettet helsevern, folkehelse, byutvikling og planarbeid. Dette arbeidet omfatter hele 
bydelens befolkning og er et synlig område som ofte skaper stort engasjement. En rekke av de 
forholdene som berører bydelens nærmiljø ligger i plan og beslutningsmyndigheten utenfor 
bydelen. I slike saker skal bydelen være et aktivt hørings- og påvirkningsorgan. 
For øvrig vises det til tiltak 2010 forankret i strategisk plan – mål og strategier. 


4.0 Organisasjonstruktur 


4.1  Organisatorisk hovedmodell 
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Bydel Nordstrand er organisert etter tradisjonell 2-nivå modell med 8 enheter og 3 staber. Se den 
skjematiske framstillingen over. Bydelen har 1 000 årsverk.  
 


4.2 Hovedstruktur – Resultatenhetsmodellen  
Dette er en organisasjonsmodell med to myndighetsnivåer hvor man tydelig skiller mellom 
følgende:   


• Strategisk/ overordnet nivå  
• Tjenesteytende - drifts-/operativt nivå   


  
Formålet er å få så effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene som mulig. 
Det er lagt vekt på en ”flat struktur” hvor det etableres direkte ledelseslinjer mellom 
tjenesteytende enheter og bydelsdirektør.  
    
Modellen bedrer toppledelsens mulighet til å ivareta utviklings- og strategioppgaver.    
Det er etablert selvstendige resultatenheter - organisert etter tjenesteyting overfor felles 
brukergrupper. Lederne av enhetene er delegert omfattende fullmakter. Dette er fullt ut 
formalisert.   
 
Bydelsdirektøren vurderer at Bydel Nordstrand – med resultatenhetsmodellen er bedre forberedt 
til å møte Oslo kommunes hovedutfordringer  


• Mer krevende og kompetente brukere 
• Konkurranse om arbeidstakerne 
• Økonomi- krav om mer effektiv forvaltning av kommunens økonomi. 


 
Og å nå målsettingen om at NYE OSLO er en kommune som 


• gir bedre tjenester til brukerne 
• legger forholdene til rette for en enklere hverdag for byens befolkning 
• gir innbyggerne mer igjen for skattepengene 


 
I hovedstrukturen skilles det klart mellom det strategiske nivået og operativ drift.  Det strategiske 
nivået innholder overordnet ledelse,  tilrettelegging og samfunnsutvikling. Foruten bydelsdirektør 
består det strategiske nivå av et fåtall medarbeidere som sammen med bydelsdirektør utgjør 
bydelens topplederteam; bydelsdirektørteamet.  Teamet har et felles ansvar for helheten og 
ivaretakelse av bydelsdirektørens totale ansvar.  
I tillegg organiseres stabsområder til bydelsdirektøren som utøver arbeidsoppgaver på både 
drifts- og strategisk nivå.    
Modellen vurderes som en ”god og hensiktsmessig organisatorisk modell”.  
 
Endret organisatorisk behov som følge av Nav reformen 
NAV reformen utløste behov for å flytte deler av tjenesteområdet til Enhet for NAV Nordstrand 
sosial, til Enhet for forebyggende tjenester. Dette gjelder psykiatriområdet; både psykiatriteamet 
og andre dag- og døgntilbud inkl. Marmorberget. Det er gjennomført en  prosess hvor 
organisasjonene har deltatt. Saken ble sluttbehandlet i medbestemmelsesutvalget. De økonomiske 
ressurser er videreført i 2011 og endringen er gjennomført uten økt bruk av ressurser.   
 
Begge enheter har endret navn som følge av denne omstillingen: 
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Enhet for forebyggende tjenester (tidligere Enhet for forebyggende arbeid) og Enhet for NAV 
Nordstrand sosial (tidligere Enhet for veiledning og støtteordninger for for voksne).
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5.0 Rammebetingelser for økonomiplanperioden 2011-2014 og 
budsjett 2011 – og bydelens tilpasning til rammebetingelsene. 
 


5.1 Rammebetingelser for økonomiplanperioden 2011-2014 
 
Oslo kommune har de siste 5 årene hatt en gjennomsnittlig vekst på over 10 000 innbyggere 
årlig, og forventer også de neste 20 årene en befolkningsvekst på nesten 10 000 årlig.  Denne 
raske veksten medfører et betydelig behov for kapasitetsutvidelse av kommunens tjenestetilbud.  
Befolkningsveksten vil også medføre store investeringsbehov i kommende økonomiplanperiode 
2011-2014. 
 
Økende finansutgifter er det som i størst grad medfører redusert økonomisk handlefrihet for 
kommunen.  I perioden mellom 2011 og 2014 økes netto finansutgifter med 978 mill kroner for 
kommunen.  I tillegg økes pensjonskostnader med over 340 mill kroner årlig i 
økonomiplanperioden.  Totalt medfører dette et rammekutt for kommunens virksomheter. 
 
For bydelssektoren er det en realreduksjon på 215,9 mill kr for 2011, dette tilsvarer en 
realreduskjon på 1,6% av korrigert budsjett for 2010.  Realreduksjonen for bydelssektoren – 
isolert sett pr år -   forutsettes å avta noe i 2012-2014 (budsjettbeløp er i tusen kroner): 
 
Tabell 1 
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Den samlede realendring pr år for bydelssektoren, i forhold til korrigert budsjett for 2010, blir 
som vist i tabell 2. 
 
Tabell 2 


Bydelssektoren 2011-2014 - samlet reduksjon
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Også i årene etter kommende økonomiplanperiode vil det være stort behov for å øke kapasiteten 
av formålsbygg da befolkningsutviklingen gjør det nødvendig å utvide kapasiteten av 
kommunens tjenester.  
 
 
Den forventede befolkningsutviklingen i perioden 2015 til 2030 er:  
Tabell 3 
  Befolkningsfremskrivninger   Endring     


Alder 2010 2015 2020 2030 2010-15 2015-20 2020-30 
 0 - 5 49 472 54 264 58 297 65 372 10 % 7 % 12 % 
 6 - 15 57 290 65 117 72 428 83 114 14 % 11 % 15 % 


 16 - 19 22 771 23 980 25 794 30 894 5 % 8 % 20 % 
 20 - 66 397 525 429 726 458 900 502 235 8 % 7 % 9 % 
 67 - 79 36 729 47 040 56 881 68 293 28 % 21 % 20 % 
 80- 89 18 676 16 347 15 949 27 162 -12 % -2 % 70 % 


 90+ 4 397 4 943 4 624 4 625 12 % -6 % 0 % 
SUM 586 860 641 417 692 873 781 695 9 % 8 % 13 % 


 
Tabellen viser antall innbyggere fordelt på aldersgrupper i 2010 og forventet antall i 2015, 2020 
og 2030. Antall barn i barnehagealder forventes å stige tilnærmet i takt med samlet befolkning i 
alle periodene, mens barn i grunnskolealder er ventet å stige mer enn veksten i samlet befolkning. 
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Fra 2010 til 2020 er det ventet en nedgang i befolkningen 80-89 år, mens denne aldersgruppen 
forventes å øke kraftig fra 2020 til 2030. Dette henger sammen med at de store barnekullene fra 
etterkrigsårene da vil komme inn i denne gruppen. 
 
 


5.2   Bydelens tilpasning til rammebetingelsene for økonomiplanperioden 
2011-2014. 
 
For Bydel Nordstrand sitt vedkommende er det i budsjett for 2011 en realreduksjon i 
budsjettrammen på 6,717 mill kr, dvs -0,6 % i forhold til korrigert budsjett for 2010. I den 
beregnede realreduksjonen forutsettes det at bydelen kompenseres korrekt med lønns- og 
prisutvikling samt korrekt kompensasjon tilknyttet overgang fra statsrefusjon til rammetilskudd 
for barnehagetilbudet. Med andre ord får Bydel Nordstrand en mindre realreduksjon i 2011 enn 
gjennomsnittet av bydeler.  Årsaken til dette er at bydelen har en kriterieutvikling (dvs utvikling i 
demografi og levekår) som tilsier et høyere behov for andeler av budsjettet til bydelene, spesielt 
inne Fo3, Pleie og omsorg. 
 
Med forutsetning om en kriterietildeling som bydelsgjennomsnittet i perioden 2012-2014 vil man 
for bydelen forholde seg til følgende reell utvikling - isolert sett pr år - av budsjettramme for 
økonomiplanperioden 2011-2014 (budsjettbeløp er i tusen kroner): 
 
Tabell 4 


Bydel Nordstrand 2011-2014 - realreduksjon pr år
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Den samlede realendring pr år for Bydel Nordstrand, i forhold til korrigert budsjett for 2010, blir 
som vist i tabell 5. 
 
 
Tabell 5  


Realreduksjon Samlet for Bydel Nordstrand 
2011-2014


-6 717


-20 715
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I strategisk plan for bydelen er det uttrykt som hovedmål at bydelen oppnår økonomisk 
handlefrihet gjennom god økonomistyring.  For å sikre den uttrykte måloppnåelsen gjennom  
hele økonomiplanperioden, trengs det en langtidsplan for å møte årlige realreduksjoner i 
bydelsbudsjettet.   
 
Prognosen for 2010 er et mindreforbruk på 15,0 mill kroner.  Ved overgang fra 2010 til 2011 vil 
bydelen som følge av det ha et forbruksnivå som ligger 15,0 mill kroner lavere enn tildelt 
budsjettramme for 2011.  I tillegg vil bydelen få en budsjettøkning i 2011 på 15,0 mill kroner 
med forbehold om mindreforbruk på samme beløp i 2010.  Med et slikt utgangspunkt har man 
muligheter til å avsette midler for å møte de fremtidige meldte rammekutt i 
økonomiplanperioden.  Det er svært viktig å presisere at dette ikke er avsetning til fond – noe det 
ikke er anledning til i følge økonomireglementet (Kap 12, pkt 2.1) – men en planlagt avsetning 
for å bringe stabilitet i økonomiplanperioden og budsjettbalanse ved økonomiplanperiodens 
utgang.  
 
Økonomiplanen bygger på forutsetninger om prognose for 2010 på 15,0 mill kr, relle endringer i 
budsjettrammen og et fremskrevet driftsnivå med årlige nødvendige tiltak for å bringe 
budsjettbalanse i henhold til økonomiplanen.     
 
For å sikre en mest mulig stabil, trygg og forutsigbar tjenesteproduksjon i hele 
økonomiplanperioden er det svært viktig å sikre de planlagte mindreforbruk på 26,0 mill kr i 
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2011, 25,0 mill kr i 2012 og 16,7 mill kr i 2013 for å kunne bringe budsjettbalanse (dvs 
mindreforbruk på 0,1 mill kr) ved utgangen av 2014.   
 
Nødvendige tiltak for å bringe budsjettbalanse vil med disse forutsetninger variere mellom 1,0 og 
3,0 mill kroner.  Situasjonen vil derimot kunne endre seg kraftig dersom prognosen ikke 
samsvarer med årsresultatet.  Derfor gjennomføres det fortsatt en nøye oppfølging av den 
økonomiske utviklingen i bydelen.  
 
Tabell 6 Hovedtall for økonomiplan 2011-2014 for Bydel Nordstrand fremstår slik: 
Økonomiplan 2011-2014  (i mill kr) 2010 2011 2012 2013 2014 
      


Forbruksnivået i forhold til den tildelte budsjettrammen 0,4 15,0 26,0 25,0 16,7


Budsjettjustering man fikk foregående år for tidligere regnskapsresultat 23,6 -0,4 -15,0 -26,0 -25,0
Budsjettjustering som følge av siste avlagte regnskapsresultat  15,0 26,0 25,0 16,7
  24,0 29,6 37,0 24,0 8,4
      
Reell endring i budsjettrammen  -6,7 -14,0 -9,3 -9,3
Nødvendige tiltak for å bringe budsjettbalanse 2,5 3,0 2,0 2,0 1,0
  2,5 -3,7 -12,0 -7,3 -8,3
      
Budsjettjusteringssak juni 2010 engangsutgifter -4,5 3,5 0,0 0,0 0,0
Budsjettjusteringssak juni 2010 varige utgifter -3,0 -3,4 0,0 0,0 0,0
Risikoområder -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  -11,5 0,1 0,0 0,0 0,0
      
Årsresultat (avvik mellom tildelt budsjettramme og regnskap) 15,0 26,0 25,0 16,7 0,1


 
Ut fra økonomiplan 2011-2014 foreligger det fremtidige årlige realreduksjoner mellom 1-3 mill 
kroner – med forebehold om at budsjettforutsetningene samsvarer med virkeligheten.  I denne 
perioden har bydelen også en befolkningsutvikling som kan tilsi et vridningsbehov i 
tjenestetilbudet.  For å kunne dekke opp merkostnader tilknyttet nye tilbud må man i 
økonomiplanperioden finne kostnadsreduserende tiltak. 
 
I den oppsatte økonomiplanen 2011-2014 er det ikke satt opp elementer kostnadsøkende og –
reduserende tiltak.  Men som hovedregel må altså alle innslag av kostnadsøkninger også ha 
salderingeringstiltak. 
 
Tabell 7 For Bydel Nordstrand foreligger det følgende befolkningsprognose: 


  
0-5 
år 


6-15 
år 


16-19 
år 


20-39 
år 


40-66 
år 


67-79 
år 


80-84 
år 


85-89 
år 


90 
år+ I alt 


År 2008 3 618 5 379 2 099 11 531 15 566 3 719 1 411 979 479 44 781
År 2009 3 833 5 412 2 166 11 797 15 966 3 661 1 341 1 043 481 45 700
År 2010 3 913 5 541 2 189 11 942 16 366 3 670 1 261 1 048 508 46 438
År 2011 3 891 5 662 2 145 12 295 16 605 3 746 1 226 1 016 562 47 148
År 2012 3 850 5 697 2 210 12 415 16 850 3 852 1 178 1 001 595 47 648
År 2013 3 832 5 765 2 239 12 605 17 061 4 037 1 128 962 604 48 233
År 2014 3 834 5 832 2 289 12 890 17 184 4 272 1 086 900 630 48 917
År 2015 3 810 5 963 2 305 13 124 17 293 4 539 1 030 853 644 49 561


 
Bydelens befolkningsutvikling vil kunne peke på fremtidige utfordringer som kan gi grunnlag for 
et vridningsbehov i tjenenstetilbudet.  Bydelens prosentmessige andel innen hver aldersgruppe 
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målt mot Oslo kommunes totale andel innen samme aldersgruppe gir et bilde hvilke på 
fremtidige demografiske kriterieandeler og tjenestebehov.  Grafisk ser utviklingen slik ut: 
 
Tabell 8  
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Tabell 9 


Utvikling 6-15 år i % av total befolkning


12,0 % 11,8 % 11,9 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 11,9 % 12,0 %


9,9 % 9,8 % 9,8 % 9,8 % 9,9 % 10,0 % 10,0 % 10,1 %


0,0 %


2,0 %


4,0 %


6,0 %


8,0 %


10,0 %


12,0 %


14,0 %


År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015


Nordstrand
Oslo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                                                                                                    Side: 24  


Tabell 10 


Utvikling 67-79 år i % av total befolkning 
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Tabell 11 


Utvikling 80-84 år i % av total befolkning
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Tabell 12 


Utvikling 85-89 år i % av total befolkning 
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Tabell 13 


Utvikling 90+ år i % av total befolkning
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bydelene. Levekår utgjør også en viktig del av grunnlaget for budsjett-tildeling gjennom 
kriteriesystemet.  Følgende levekårsindekser for bydelene er en viktig del av budsjettfordelingen 
i budsjett 2011: 
 
Tabell 14 
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5.3 Bydelens tilpasning til rammebetingelsene for budsjett 2011. 
 
I byrådets budsjettforslag har Bydel Nordstrand fått en netto budsjettramme på 1 222 970 000 
kroner, hvorav 1 194 356 000 kroner er til drift og 28 614 000 kroner er til økonomisk 
sosialhjelp.  I tabellform er bydelens budsjettramme bygget opp slik: 
 
Tabell 15 


Byrådets budsjettforslag 2011 (i tusen kr) 
Budsjett 


2011 
  
Kriteriefordelt 1 030 924 
Kompensasjonsordninger 0 
Sum særskilte tildelinger 93 975 
Sum ordinær driftsramme 2010 1 124 900 
  
Lønns- og priskompensasjon 41 632 
Total driftsramme Sak 1  1 166 532 
  
Tilleggsinnstillingen driftsrammen 27 824 
Sum ramme drift inkl tilleggsinnstillingen 1 194 356 
  
Økonomisk sosialhjelp sak 1 29 303 
Tilleggsinnstillingen økonomisk sosialhjelp -689 
Total ramme økonomisk sosial hjelp inkl tilleggsinnstillingen 28 614 
  
Total budsjettramme Bydel Nordstrand 2011 inkl. tilleggsinnstillingen 1 222 970 
 
1 222,970 mill kroner representerer bydelens netto budsjett for 2011.  
 


5.3.1 Kriteriesystemet 
Den enkelte bydels netto budsjett blir summen av : 


• Fordeling etter kriteriesystemet  
• Særskilte tildelinger 
• Kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner 
• Eventuell overgangsordning 
• Eventuelle andre tildelinger, innarbeidet etter beregningen av overgangsordningen 
• Kompensasjon for anslått lønns- og prisvekst 


 
Kriteriesystemet er bygd på budsjettfordeling ut fra befolkningstall og levekår – og skal ivareta 
flere viktige hensyn: 


• Det skal sikre best mulig treffsikkerhet i forhold til de store variasjonene i oppgaver og 
utgiftsbehov mellom bydelene som følge av ulikheter i befolkningsstørrelse og  
befolkningssammensetning. 


• Det skal sikre rimelig grad av stabilitet og forutsigbarhet, og på denne måten legge 
grunnlaget for rasjonelle budsjett- og planprosesser i bydelene. 


• Det skal sikre en dynamisk vridning av ressurser mellom bydelene i tråd med endringer i 
befolkningsgrunnlag, og dermed utgiftsbehov. 
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• Det skal sikre lokaldemokratiske verdier ved at bydelene tildeles rammebudsjetter som 
grunnlag for bydelsutvalgenes prioriteringer og konkrete og detaljerte budsjettfordeling. 


 
Prinsippgrunnlaget for en kriteriebasert budsjettmodell kan konkretiseres slik: 
Modellen skal fordele de tilgjengelige ressurser slik at hver enkelt bydel settes i stand til å tilby et 
likt nivå på et bestemt sett av tjenester overfor et bestemt sett av målgrupper. Systemet skal 
tildele bydelene de nødvendige midler til å fremstille dette tjenestetilbudet, når det er tatt hensyn 
til kostnads- og inntektsfaktorer som bydelene ikke selv kan påvirke. Den enkelte bydels faktiske 
tjenestetilbud kan være et helt annet, uten at dette skal påvirke fordelingen. 
 
Kostnadsnøkkel 
Grunnlagsdataene danner utgangspunkt for beregninger av den enkelte bydels andel av hvert 
kriterium innenfor hvert enkelt funksjonsområde (FO). Kriterieandelene multipliseres med hver 
enkelt kriteries vekt. Summen av denne multiplikasjonen utgjør bydelenes kostnadsnøkler pr. 
funksjonsområde. 
I budsjettforslaget for 2011 er strukturen i kriteriesystemet utformet på følgende måte: 


• Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø: 
består av de tidligere funksjonsområdene Administrasjon og fellesutgifter og FO1 Tiltak 
for hele befolkningen. Omfatter administrasjon, primærhelsetjeneste, sosialtjeneste, tilbud 
tilknyttet rusproblemer, boligtjenester, introduksjonstilbud til nyankomne flyktninger, 
fellesutgifter og administrasjon 
 


• Funksjonsområde 2A Barnehager.  
Omfatter barnehager hvor fordeling gjøres ut fra rapportert barnehagetilbud pr 15.12.2009 
og faktiske husleieutgifter.  Tidligere øremerket statstilskudd til bydelene inngår fra 2011 
i statens rammetilskudd til kommunene og fordeles til bydelen ut fra FO2A kriterier. 
 


• Funksjonsområde 2B Oppvekst.  
Omfatter barnevern, skolefritidsordningen, helsestasjons- og skolehelsetjeneste og 
aktivitetstilbud for barn og unge. 
 


• Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg  
er dannet av de tidligere funksjonsområdene FOIIIa Tiltak for eldre og FOIIIb Tiltak for 
yngre/voksne funksjonshemmede. Omfatter aktivisering av eldre, pleie/omsorg i hjem og 
institusjon, samt transport for funksjonshemmede. 
 


• Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp.  
Kriteriesettet  for økonomisk sosialhjelp er prinsipielt bygget opp på samme måte som 
kriteriesettene for ordinær drift. Ved budsjettfordelingen er det imidlertid 70% vekt på 
kriteriene og 30% vekt på bydelenes forbruksandeler. I tillegg er det innarbeidet en 
endring som innebærer at ingen bydel skal ha en ramme som er mer enn 10% eller 8 mill 
lavere enn om budsjettet ble fordelt etter forbruksandeler. 
 


 
Tabell  16 Kriterierammer pr funksjonsområde for Bydel Nordstrand 2011 
  Funksjonsområde 


(beløp i tusen kr) 
Kostnads-
nøkkel 2010 


Kostnads-
nøkkel 2011 


Bydelenes 
kriterie-baserte 
ramme 2011 


Sum 2011 


Fo 1 Helse, sosial, nærmiljø 5,957 5,857 1 282 157 75 101
Fo 2a Barnehager 8,887* 9,246* 3 194 479 295 365
Fo 2b Oppvekst 5,479 5,419 1 720 576 93 242
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  Funksjonsområde 
(beløp i tusen kr) 


Kostnads-
nøkkel 2010 


Kostnads-
nøkkel 2011 


Bydelenes 
kriterie-baserte 
ramme 2011 


Sum 2011 


Fo 3 Pleie og omsorg 9,639 9,783 5 797 884 567 217
  SUM   11 995 096 1 030 925
Fo 4 Sosialhjelp 3,235 3,135 867 704 27 116**
 
* Deler av budsjettildeling Fo2a fordeles etter husleieutgifter 
** Sosialhjelp fordeles etter 70% kriterier og 30% prognose. Dette tallet er kriteriedelen. 
 
Tabell 17 - Sentrale avsetning og  bydelens forventede andel av disse for 2011:  
Budsjett 2011 - Sentrale avsetninger Forventes Avsatt 
Generell avsetning psykisk helsearbeid 0 2 181 
Sum kapittel 304 0 2 181 
Kompensasjon for nye kommunale barnehageplasser i 2010 0 237 915 
Kompensasjon for nye barnehagehusleier i 2010 0 0 
Kompensasjon for nye ikke-kommunale barnehageplasser i 
2010 0 41 658 
Kompensasjon for nye kommunale barnehageplasser i 2011 2 647 32 740 
Kompensasjon for nye barnehagehusleier i 2011 0 0 
Kompensasjon for nye ikke-kommunale barnehageplasser i 
2011 0 14 911 
Sum kapittel 305 2 647 327 224 
Etablering av nye bhg - Div prosjekter og beredskapsplasser 0 5 300 
Lærlingesatsning 0 10 400 
Utdanning av assistenter til førskolelærere - ABF 309 25 300 
Språkstimulering førskolebarn 1 300 26 800 
Avvikling av midlertidige barnehagelokaler 0 21 000 
Ev kompensasjon økonomisk likebehandling private barnehager 0 25 937 
IKT-tilpasninger barnehager 0 5 000 
Sum kapittel 306 1 609 119 737 
Folkehelseplan 0 1 000 
Handlingsplan prostitusjon 0 800 
IKT-prosjekt introduksjonsstønad 0 500 
IKT-prosjekt kommunale boliger 0 7 000 
IKT-prosjekt sosial 0 6 000 
Bosettingstilskudd flyktninger 2 800 48 800 
Prosjekter (inkl oppfølging av bydelene) og lønn 0 4 700 
Samhandling med sykehusene 0 23 500 
Sentrumsoppgaver Bydel St. Hanshaugen (FO1) 0 2 000 
Tilskudd til turnusleger (FO1) 634 6 500 
Sum kapittel 308 - FO1 3 434 100 800 
Dekning av høye døgnpriser barneverninstitusjoner (FO2B) 0 35 000 
IKT-prosjekt barnevern (FO2B) 0 500 
IKT-prosjekt helsestasjon (FO2B) 0 500 
Ungdomsmelding oppfølgingstiltak (FO2B) 0 3 000 
Ungdomstiltak (FO2B) 0 9 526 
Utviklingsmidler barnevern 0 2 000 
Sum kapittel 308 - FO2B 0 50 526 
IKT-prosjekt pleie og omsorg (FO3) 0 10 000 
Inndekning av kapitalkostnader Sykehjemsetaten (FO3) 0 8 300 
Omsorg+ buffer (FO3) 0 5 000 
Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen (FO3) 0 20 023 
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Budsjett 2011 - Sentrale avsetninger Forventes Avsatt 
Sum kapittel 308 - FO3 0 43 323 
Ikke spesifisert avsetning (FO1-3) 0 6 303 
Sum kapittel 308 - FO1-3 0 6 303 
Avsatt pga økte utgifter sosialhjelp og kvalifiseringsstøtte 0 0 
Bosettingstilskudd flyktninger 700 12 200 
Prisjustering økonomisk sosialhjelp 0 0 
Sosialhjelpavsetning 70/30-fordeling (FO4)   8 759 
Sum kapittel 308 - FO3 700 20 959 
Sum kapittel 308 4 134 221 911 
Sum sentrale avsetninger 8 390 671 053 


Bydel Nordstrand forventer ytterligere tildelinger som ikke er spesifisert som følge av at de er vanskelig å estimere  
eller avhenger av foreløpig ukjent aktivitet eller andre bydelers resultater. 
Dette gjelder blant annet andeler av avsetninger til: 


• Kompensasjon for nye ikke-kommunale barnehageplasser i 2010 
• Dekning av høye døgnpriser barneverninstitusjoner (FO2B) 
• Sosialhjelpavsetning 70/30-fordeling (FO4) 


 
I tillegg til fordeling ved kriterieandeler mottar bydelen også en budsjettandel basert på særskilte 
tildelinger, lønns- og prisutvikling og tilleggsinnstillingen.   
 
Tabell 18 Spesifikasjon av Bydel Nordstrand sin rammetildeling i budsjettforslaget for 2011 
 Netto budsjettramme (i tusen kroner) Fo1 Fo2A Fo2B Fo3 Sum 


  


Helse, 
sosial og 
nærmiljø


Barne-
hager 


Oppvekst Pleie og 
omsorg 


Budsjett- 
ramme 


2011 


      
Kriteriefordelt 75 101 295 365 93 242 567 217 1 030 924
      
Særskilte tildelinger:      
Byomfattende botilbud rus 1 600       1 600
Lokale parker og næranlegg 168       168
Aktive tiltak (Fo4 krit) 625       625
Tiltaksmidler til bydel (Fo1krit) 1 318       1 318
Statstilskudd psyk.helsearb (Fo1krit) 12 958       12 958
Avtalefysioterapeuter 582       582
Midler til husleie barnehager   49 330     49 330
Tiltak Oppl.loven § 5-7   10 852     10 852
Salto (krim.forebyggende)     444   444
Tilbud nedsatt funksjonsevne     9 281   9 281
Statstilskudd psyk.helsearb (Fo2Bkrit)     4 154   4 154
Komp for leie omsorgsbolig av private       2 663 2 663
Sum særskilte tildelinger 17 251 60 182 13 879 2 663 93 975
      
Lønns- og priskompensasjon 3 660 13 456 3 634 20 883 41 632
      
Total budsjettramme drift Sak 1  96 012 369 003 110 755 590 763 1 166 532
      
Tilleggsinnstillingen:      
Endring i midler til barnehager   826     826
Finansiering av endring i bhg-husleie   -955     -955
Egenandel tidligpensjonering     1 577   1 577
Korreksjon av lønns- og prisjustering   1 403     1 403
Manglende prisjustering bhg.plasser    8 784     8 784
Likebehandling bhg fra 88 til 91 %   1 544     1 544
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 Netto budsjettramme (i tusen kroner) Fo1 Fo2A Fo2B Fo3 Sum 


  


Helse, 
sosial og 
nærmiljø


Barne-
hager 


Oppvekst Pleie og 
omsorg 


Budsjett- 
ramme 


2011 


Statstilsk. åpen bhg   1 091     1 091
Omlegging avtalebasert fysioterapitjeneste 602       602
Kvalifiseringspr. fra statsbudsjettet 7 908       7 908
Kvalifiseringspr. kommunal finansiering 3 125       3 125
Økning antall utviklingshemmede       1 957 1 957
APRO justering til storbyavd -38       -38
Sum driftsramme tilleggsinnstillingen: 11 597 12 693 1 577 1 957 27 824
      
Total budsjettramme drift  107 609 381 696 112 332 592 720 1 194 356
      
Økonomisk sosialhjelp Fo4 tildelt i Sak 1     29 303
Økonomisk sosialhjelp Fo4 tildelt i Tilleggsinnstillingen    -689
Total budsjettramme øk. sosialhjelp 0 0 0 0 28 614
      
Total budsjettramme drift og sosialhjelp         1 222 970


 
 
Ved sammenligning av den tildelte budsjettrammen og et korrigert budsjett for 2010 vil man 
kunne beregne bydelens reelle endring i budsjettrammen for 2011.  Det korrigerte budsjett for 
2010 er et uttrykk for nettokostnaden for å drive nøyaktige samme nivå på tjenestetilbud i 2011 
som i 2010.   Ved sammenligning har bydelen en netto realreduksjon på 6,717 mill kroner dvs 
0,6 % realreduksjon.  Det er en svært viktig forutsetning ved denne vurderingen at bydelen har 
mottatt de rettemssige kompenasjoner tilknyttet lønns- og prisutivkling, samt kompensasjoner 
tilknyttet nye ordninger. 
 
Ved sammenligning av realreduksjon og bydelens driftsnivå ved inngangen av 2011 kan man 
beregne bydelens omstillingsbehov.  I omstillingsbehovet er det også beregnet en nødvendig 
avsetning på 26,0 mill kr jfr økonomiplanen.  Bydelens omstillingsbehov ved utarbeidelsen av 
budsjett 2011 blir 2,987 mill kroner. 
 


5.4 Omstillingsbehov og realendring 
 
Tabell 19  Reell endring i budsjettrammen og bydelens omstillingsbehov 
Realendring og omstillingsbehov (i tusen kr) 
Budsjett 2010 Dok 3 drift  882 280
Demografikompensasjon 8 533
Skjønnsmidler barnehager 353
Redusert ramme pga red husleie i bhg etabl 2005-08 (Fo2A) -693
Særskilt tildeling BYMIF avsatt på kap 308 (Fo2B) -54
Avsetning flyktninger introtilskudd overf fra kap 308 (Fo1) 1 464
Bhg.plasser etabl i 2009 ovf fra kap 305 drift (Fo2A 2010-andel) 20 259
Bhg.plasser etabl i 2009 ovf fra kap 305 lokaler (est.andel) 5 949
Tilbud til barn nedsatt funksjonsevne, særskilt tildelt barn 1.1.10 9 281
Driftstilskudd lagt inn i rammetilskudd (Fo2A) 201 079
Lønns- og priskompensasjon 41 633
Tilleggsinnstillingens endringer drift, ingen reell endring 27 824
Korrigert budsjett 2010  1 197 908
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Realendring og omstillingsbehov (i tusen kr) 
  
Sum budsjettramme drift for 2011 1 194 356
Realendring driftsrammen -3 552
  
Realendring sosialhjelpsrammen 2011 -3 165
Endring totalt i bydelens ramme -6 717
 
 
  
Omstillingsbehov:  
Et lavere forbruksnivå i forhold til budsjettramme fra 2010 til 2011 15 000
Budsjettjustering i 2010 med helårseffekt for 2011 -3 400
Budsjettjustering i 2010 med helårseffekt for 2011 3 530
Budsjettøkning 2011 som følge av resultat 2010 15 000
Mottar ikke  budsjettøkning som følge av resultat 2009 i 2011 -400
Nødvendig avsetning jfr økonomiplan -26 000
Realendring Driftsbudsjett 2010 medberegnet effekt av resultat 2009 3 730
  
Totalt omstillingsbehov i budsjettprosessen -2 987
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6.0 Budsjettforutsetninger og endringer 
 
Ved utarbeidelsen av budsjett for 2011 er det benyttet samme fremgangsmetode som tidligere 
hvor det er tilpasset budsjettforedelinger tilknyttet bydelens enhetsmodell, dvs hver enhet har fått 
sin budsjettramme for å kunne utarbeide tallbudsjett.   
 
Budsjettene til enhetene i denne prosessen har vært basert på følgende:  


• å videreføre det opprinnelige budsjett for 2010 
• justere for endringer/rettinger/omflyttinger i 2010 
• legge til helårsvirkning av budsjettjusteringsvedtak 
• legge til lønns- og priskompensasjon 
• fordele ut særskilte kompensasjoner som ikke allerede forelå i den videreførte 


budsjettrammen 
• fordele ut kompensasjoner tilknyttet tilleggsinnstillingen 
• kompensere eller trekke ifra beregnede effekter av tilpasninger og omfordelinger 


 
Budsjettforslaget for 2011 inneholder ut fra dette samme tjenestetilbud / tilnærmet det samme 
tjenestetilbud som i budsjett 2010 dersom ikke omfordelinger tilsier noe annet.   
 


6.1 Endringer 
Følgende endringer/omfordelinger ligger i budsjettforslaget med helårseffekt basert på 
budsjettjusteringssak i 2010: 


• + 1,0 årsverk skolehelsetjenesten 
• + 50 % stilling Utekontakten 
• + 1,5 årsverk booppfølging i sosialtjenesten 
• + 1,0 årsverk innkjøp/anskaffelser/kontraktoppf. 
• Barnehager styrkes med styrerressurser 
• + 1,5 årsverk boliger, jfr. behovsbasert bemanning  
• HSP fagutvikling, utvidelse fra 80% til 100% stilling 
• + 1,0 årsverk bestiller fagkonsulent 
• Styrking av støttekontaktbudsjett 
• + 1,0 årsverk personalkonsulent 
• + 3 sykehjemsplasser nettovirkning (fra 502 til 505) 


 
 Følgende endringer/omfordelinger ligger ytterligere i budsjettforslaget:  


• Merutgifter husleie psykisk helse, kr 323 000 
• Redusert husleie som følge av reforhandling, kr -1 262 000 
• Reduserte renholdsutgifter som følge av ny avtale, kr -466 000 
• Nye lokaler Sosialkontor/NAV, nettoeffekt kr 21 000 
• Hovedrengjøring, kr 300 000 
• Vedlikehold (gjelder innvendig vedlikehold i bydelens lokaler, arbeidsplassløsninger)    


kr 1 000 000 
• Økt aktivitet Glimmerveien boliger  
• Barnevern - økning i arealer, kr 300 000  
• Nytt tjenestetilbud for barn over 12 år – (etter skoletid / aktivitetsskolen ) for  6 brukere, 


kr 575 000  
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• Økte utgifter IKT (02180/NAV/Outlook), nettoeffekt kr 660 000 
• Forebyggende prosjekt barn og unge, kr 150 000 
• Forebyggende prosjekt eldre (samhandlingsreformen), kr 150 000 
• Uro-prosjektet, kr 150 000 
• Frivillighetssentraler, økning kr 40 000  
• Støtte Juniorklubb kjellern bydelshuset, økning kr 40 000 
• Økte legetjenester forebyggende enhet, kr 50 000 
• Fastlønnstilskudd fysioterapi reduseres, kr 160 000 
• Økt bistandsbehov Sæterhøyveien  
• Utgifter til PDA utstyr i hjemmetjenesten, kr 340 000 
• Booppfølger +0,5 stilling (dvs +2,0 stillinger totalt) som gir netto gevinst på kr -336 000 
• Risikoavsetning tilknyttet Introduksjonsprogrammet kr 1 000 000 
• + 0,5 stilling ved publikumsmottak NAV, kr 283 000 
• Tilpasning driftsnivå 2010,  Barnevernet, kr 1 000 000 
• Økt fysioterapeuttjeneste målrettet mot slagpasienter, kr 300 000 
• Anskaffelse botilbud 2 brukere fom 1.8.2011, kr 1 750 000  
• Anskaffelse dagtilbud 3 brukere, kr 1 010 000 
• Varig tilrettelagt arbeid -  VTA-plasser, kr 80 000 
• BPA - utvidet vedtak for 1 bruker, 70 000 
• Ny bruker fra BSN, kr 845 000 
• + 1,0 stilling fagkonsulent oppfølging støttekontakt, kr 600 000   
• + 1,0 stilling fagkonsulent, brukervalgsordning, kr 500 000 
• Utleie av div rom Marmorberget, besparelse kr -250 000 


 
I tillegg er det meldt at regjeringen vil styrke kommunesektoren med en eldremilliard og 
øremerkede midler på 240 mill kr til barnevernsoppfølging. Disse ekstrabevilgningene er ikke 
innarbeidet i budsjettet – men bydelen vil følge opp mulighetene for budsjettøkninger. 
 


6.2 Budsjettforutsetninger 
De viktigste budsjettforutsetningene er at: 


• bydelen oppnår det prognostisterte mindreforbruket på 15 mill kroner i 2010 
• prisstigning på kjøp av tjenester ikke overstiger de prosentstørrelser som er kompensert i 


byrådets budsjettforslag 
• lønnsstigning i 2011 samsvarer med de fastsatte prosentstørrelser som er kompensert i 


byrådets budsjettforslag 
• bydelen ikke får en reell vekst av nye brukere utover det som er innarbeidet i 


budsjettgrunnlaget.  Det er ingen avsetning i budsjettet for eventuelt nye 
kostnadskrevende brukere innen de ulike tjenester i 2011.  


• det ikke brukes mer enn gjennomsnittlig 505 plasser på sykehjem, samt benyttelse av 4-5 
plasser i intermediær enhet  


• det ikke utføres mer enn 104 025 timer hjemmesykepleie, og at reell kostnad pr time hos 
kommunal utfører ikke overstiger brukervalgsmodellens prisgrunnlag. Dessuten 
forutsettes det at antall besøk pr time utenom natt ikke overstiger 3 besøk pr time.   


• det ikke utføres mer enn 58 035 timer praktisk bistand, og at reell kostnad pr time hos 
kommunal utfører ikke overstiger brukervalgsmodellens prisgrunnlag. 


• nye barnehager åpner i henhold til fastsatt plan og at bydelen blir kompensert i tråd med 
forutsetningene. 
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• ekstraordinær prisstigning/kostnader tilknyttet ny finansieringsordning vedrørende private 
barnehager blir kompensert 


• antall brukere og gjennomsnittlig utbetalt pr klient på økonomisk sosialhjelp ikke 
overstiger budsjettets måltall; dvs 305 personer og kr 9 908 pr mnd 


• ikke flere av flyktningene bydelen mottar i 2011 er i rett og plikt til å delta i 
introduksjonsprogrammet. 


• tiltak på barnevern i 2011 gir den forutsatte virkning 
• de planlagte tiltak på sosialområdet har forutsatt effekt 
 


 
 
 
6.3 Helhetlig risikostyring  
 
Bydel Nordstrand startet prosjektarbeidet med Helhetlig Risiko Styring (HRS) 22.06.2009. Det 
Norske Veritas har ledet bydelens utvalgte tjenester gjennom arbeidet, som er finansiert av Oslo 
forsikring.  
Bydelen arbeider i dag aktivt med helhetlig risikostyringen for å integrere HRS i eksisterende 
virksomhetsstyring. Både ledere og ansatte er involvert. Easy Risk, som er et elektronisk system, 
brukes som verktøy for risikoanalysene, samt i videre arbeid med HRS. Det er en forutsetning for 
å lykkes at hele organisasjonen er med og at det er et godt samspill innad i organisasjonen. 
 
Metoden bygger på seks faser: Igangsettelse, kartlegging, analyse, tiltaksplanlegging, 
gjennomføring og oppfølging og dokumentasjon. 
 
HRS som system synliggjør uønskede situasjoner i forkant av eventuelle hendelser. Bydel 
Nordstrand har et sterkt fokus på kvalitet og HRS bidrar til en helhet i det pågående 
kvalitetsarbeidet i bydelen.   
 
Bydel Nordstrand har valgte i 2010 en avgrensning på arbeidet med konsentrasjon på 12 
fokusområder. I hvert fokusområdene har ledere og ansatte gjennomført oppstartmøte – 
intervjuer – analysemøte og tiltaksmøte.   
Prosjektet er gjennomført med utgangspunkt i bydelens visjon – virksomhetside – verdier og 
overordnede mål. Ikke alle fokusområder er fullstendig gjennomført.  Det arbeides videre med 
disse. 
 
Prosjektet er gjennomført med stor interesse og motivasjon. Det er imponerende  
med tanke på at enkelte ledere har deltatt i møter på flere fokusområder. Kunnskap og veiledning 
i HRS-arbeidet har vært svært nyttig. Det har bidratt til utvikling og nytenkning tilknyttet 
fokusområdene samtidig som man ser at nyervervet kunnskap har  
overføringsverdi til andre områder.  
 
HRS-arbeidets 12 fokusområder i 2010 i Bydel Nordstrand var: 
 
Fokusområde 1 :  
Tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel (enhet for bestiller) 
 
Fokusområde 2 :  
Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger ( enhet for veiledning/støtteordninger for 
voksne) 
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Fokusområde 3:  
Mer effektiv bruk av barnehagelokaler (enhet for barnehager) 
 
Fokusområde 4:   
Sikre overgang og implementering NAV(enhet for  veiledning / støtteordninger for voksne). 
 
Fokusområde 5:   
Optimal bruk av innsatsteam (bl.a.: bemanningsvolum, kompetanse, organisering, tverrfaglig 
samhandling. 
 
Fokusområde 6:   
Etablere ordninger for bistand boligene i mellom i aktuelle situasjoner(enhet for bo- og 
dagtilbud) 
 
Fokusområde 7:   
Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak (enhet for 
forebyggende arbeid) 
 
Fokusområde 8:  
 Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens kvalitet (enhet for barnevern) 
 
Fokusområde 9:  
 Optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten (praktisk bistand og hjemmesykepleien) 
(Enhet for hjemmesykepleie/praktisk bistand) 
 
Fokusområde 10:  
 Etablere kommunens mest effektive kontraktsbase inkl. alle samhandlende relasjoner (enhet for 
service og forvaltning)  
 
Fokusområde 11:  
Lage samordnet kompetanseplan (stab personal- og organisasjonsutvikling) 
 
Fokusområde 12:   
Tydeliggjøre tjenesteledernes økonomiansvar (herunder blant annet: Prosedyrer/rutiner, 
kompetanse, organisering, ledelse, felles kulturforståelse, rapportering). Dette gir som 
sluttprodukt et komplett kompendium. 
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7.0 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2011 
 
Tabell 20 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2011  på KOSTRA-funksjonsnivå 


Bydelens budsjett 2011 - pr. kostra-funksjon Regnskap DOK 3 
(tall i hele tusen) 2009 2010 Budsjettforslag 2011 
Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto
100 Politisk styring  832 1 397 1 397 0 1 397
120 Administrasjon 25 188 25 585 29 573 -980 28 593
130 Administrasjonslokaler 3 845 5 052 3 990 0 3 990
180 Diverse fellesutgifter 10 944 9 489 9 489 0 9 489
190 Interne serviceenheter  0 60 842 48 889 0 48 889
241 Diagnose, behandling, re/habilitering 12 090 11 350 16 571 -2 488 14 083
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 23 821 25 749 31 356 -6 460 24 896
243 Tilbud til personer med rusproblemer 3 474 3 172 3 537 -656 2 881
265 Kommunalt disponerte boliger 5 090 4 125 1 925 -2 028 -104
275 Introduksjonsordningen 5 536 -181 5 919 -3 600 2 319
276 Kvalifiseringsprogrammet 0 0 10 835 0 10 835
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig 1 309 1 753 1 910 -30 1 880
335 Rekreasjon i tettsted 186 159 168 0 168
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg 0 300 300 0 300
201 Førskole 74 209 85 492 366 123 -51 336 314 787
211 Styrket tilbud til førskolebarn 17 728 9 699 20 939 -1333 19 606
215 Skolefritidstilbud -117 0 0 0 0
221 Førskolelokaler og skyss 28 029 0 38 518 -2 647 35 871
231 Aktivitetstilbud barn og unge 4 144 3 423 3 434 -71 3 363
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 15 363 15 897 19 314 -1 765 17 549
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 825 0 0 0 0
244 Barneverntjeneste 12 529 14 116 16 129 -770 15 359
251 Barneverntiltak i familien 9 287 6 547 12 571 0 12 571
252 Barneverntiltak utenfor familien 40 674 35 214 35 635 -50 35 585
261 Institusjonslokaler 416 0 0 0 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 32 666 39 471 47 172 -2 124 45 048
253 Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon 318 163 301 583 395 233 -82 805 312 428
254 Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende 198 295 207 956 366 615 -148 543 218 072
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 14 188 14 090 14 500 0 14 500
281 Økonomisk sosialhjelp 29 416 29 947 36 264 -7 650 28 614


SUM 888 052 912 227 1 538 306 -315 336 1 222 970
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Tabell 21 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2011  på funksjonsområdenivå 


Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2010 2011 
10.      Lønn og sosiale utgifter 73 137 92 769
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 80 103 66 875
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 11 841 6 192
14.     Overføringsutgifter 0 7
15.     Finanskostnader 30 0
SUM KOSTNADER 165 111 165 858
16.     Salgs og leieinntekter -5 106 -2 928
17.     Refusjoner -5 148 -9 814
18.     Overføringsinntekter -6 065 -3 500
19.     Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -16 319 -16 242
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet 148 792 149 616
10.      Lønn og sosiale utgifter 214 645 223 026
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 15 579 15 262
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 71 277 78 997
14.     Overføringsutgifter 110 300 108 295
15.     Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 411 801 425 581
16.    Salgs og leieinntekter -43 018 -44 908
17.    Refusjoner -138 717 -9 454
18.    Overføringsinntekter -134 875 -954
19.    Finansinntekter 0
SUM INNTEKTER -316 610 -55 316
FO 2A Barnehager, samlet 95 191 370 265
10.     Lønn og sosiale utgifter 34 032 37 180
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 20 610 28 158
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 15 643 13 262
14.    Overføringsutgifter 6 894 8 483
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 77 179 87 083
16.    Salgs og leieinntekter -1 032 -1 070
17.    Refusjoner -950 -1 586
18.    Overføringsinntekter 0 0
19.    Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -1 982 -2 656
FO 2B Oppvekst, samlet 75 197 84 427
10.     Lønn og sosiale utgifter 202 133 212 353
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 473 479 488 924
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 109 149 122 243
14.    Overføringsutgifter 0 0
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 784 761 823 520
16.   Salgs og leieinntekter -84 835 -91 929
17.   Refusjoner -108 568 -106 840
18.   Overføringsinntekter -28 258 -34 703
19.   Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -221 660 -233 471
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Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2010 2011 
FO 3   Pleie og omsorg, samlet 563 100 590 048
10.      Lønn og sosiale utgifter 0 0
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 0 0
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 0 0
14.    Overføringsutgifter 36 566 35 364
15.    Finanskostnader 981 900
SUM KOSTNADER 37 547 36 264
16.    Salgs og leieinntekter 0 0
17.    Refusjoner -5 050 -5 050
18.   Overføringsinntekter -2 300 -2 300
19.   Finansinntekter -250 -300
SUM INNTEKTER -7 600 -7 650
FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet 29 947 28 614


SUM 912 227 1 222 970
 
Tabell 22 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2011  på funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde  
(tall i hele tusen)   
  Regnskap DOK 3 DOK 3 
Funksjon/navn 2009 2010 2011 
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø 93 061 148 792 149 616
FO 2A Barnehager 119 966 95 191 370 265
FO 2B Oppvekst 81 880 75 197 84 427
FO 3   Pleie og omsorg 563 729 563 100 590 048
FO 4   Økonomisk sosialhjelp 29 416 29 947 28 614
SUM 888 052 912 227 1 222 970
 
Tabell 23 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2011  på enhetsnivå 
Bydelens budsjett 2011 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)     
  DOK 3 DOK 3 DOK 3 
Enhet Brutto utg Inntekter Netto 
1. Bestiller 768 368 -120 351 648 017 
2. Service- og forvaltning 33 552 -1 700 31 852 
3. Forebyggende tjenester 97 677 -11 106 86 571 
4. Bo - og dagtilbud 83 621 -10 091 73 530 
5. Barnehager  248 825 -54 019 194 806 
6. Hjemmetjeneste 98 696 -98 696 0 
7. NAV Nordstrand sosial  76 589 -12 621 63 968 
8. Barnevern 68 902 -5 387 63 515 
9. Økonomi - plan og budsjett 38 042 -98 37 944 
10. Personal og organisasjonsutvikling 16 676 -214 16 462 
11. Samfunn og helse 3 531 -996 2 535 
12. Bydelsdirektør 3 826 -57 3 769 
SUM 1 538 306 -315 336 1 222 970 
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 Bydel Nordstrand 


 
 
 
 
 
 
 


Funksjonsområde 1 
Helse, sosial og nærmiljø 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Vedtas av bydelsutvalget 
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8.0 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø  


8.1 Administrasjon og bydelsutvalg 
 
Organisasjonskartet er fra Bydelsreglementet 


Styringslinjer – sentralt – bydel 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


K § 20.1 – byrådet er: 


Øverste leder av den samlede kommunale administrasjon, kan delegere og 
instruere bydelsadministrasjonen 


 


8.1.1 Bydelsutvalget 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer.  
 
De er valgt direkte av innbyggerne parallelt med valget i bystyret for 4 år av gangen  
Bydelsutvalget har ansvar for planlegging og oppfølging innenfor arbeidsoppgaver som er nevnt 
i Reglement for bydelene, § 3.2. og jf 3.3. Bydelsutvalget skal vedta budsjett innenfor de 
rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelens budsjett 
skal gi en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til de tjenesteområder bydelen har ansvar for. 
 
Bydelen skal i tillegg utarbeide plantall for bydelens aktivitet det kommende året. Det skal 
fremgå av bydelsutvalgets budsjettvedtak hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført 
i løpet av budsjettåret. Andre oppgaver tillagt bydelsutvalget er hjemlet i bydelsreglementet 
vedtatt av bystyret 15.10.2003 med endringer som trådte i kraft 07.06.2006. Det er en 
forutsetning at vedtatt budsjett skal overholdes. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske 
utviklingen i løpet av året og iverksette tiltak til å hindre merforbruk i forhold til sitt vedtatte 
budsjett. Ved vesentlig negative avvik i forhold til budsjett skal byrådet og bystyret varsles 
snarest mulig. 
Bydelsutvalgets ansvarsområder er knyttet til: 


        Bystyret 


          Byrådet 


Bydelsutvalget 


          
Byråden 


byrådsavdeling 


 
         Bydelsdirektør 
 
    Bydelsadministrasjon 
 


Enhetsleder/    
tjenesteleder 
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• Lov om barnehager 
• Lov om barneverntjenester 
• Lov om helsetjenesten i kommunene 
• Lov om sosiale tjenester 
• Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
• Lov om vern mot tobakksskader 
• Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 
• Skolefritidsordningen, lov om grunnskolen og den videregående opplæring 
• Andre lover som pålegger kommunen oppgaver og oppgaver som bystyret har delegert 
• Kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen 
• Kommunale oppgaver vedtatt av bystyret hvor bydelen er tillagt ansvar 
• Lov om Arbeidsmiljø 
• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Personvernloven 
• Kommuneloven 


8.1.3 Bydeldirektørens ansvar 
Bydelsdirektøren er tildelt myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker som nevnt i 3.2. i 
Reglement for bydelene. Bydelsdirektøren har ansvar for å fremlegge saldert budsjettforslag til 
behandling i bydelutvalget og holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, 
herunder foreslå nødvendige justeringer innenfor vedtatt budsjett eller aktivitetsnivå. 
Bydelsdirektøren har ansvar for at det utøves et godt og effektivt lederskap av 
bydelsadministrasjonen og at bydelsutvalgets vedtak gjennomføres.  
 
Bydelsdirektøren er tillagt myndighet til å anke vedtak av bydelsutvalget inn for bystyret når 
vedtaket strider mot lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Bydelsdirektørens øvrige 
oppgaver og ansvar er nedfelt i bydelsreglementet, instruks for virksomhetsleder og særskilte 
vedtak. Se også utdrag fra Oslo kommunes økonomireglement som er vedlagt. 


8.1.4 Politisk organisering 
Bydelsutvalget har opprettet følgende komiteer, utvalg og råd: 


• Barn, ungdom og kultur 
• Byutvikling, miljø og samferdsel 
• Helse og sosial 
• Ungdomsrådet 
• Eldrerådet 
• Rådet  for funksjonshemmede 
• Lokal klagenemnd 
• Tilsynsutvalg 1. 


Tilsynsutvalg Nordseterhjemmet ( sykehjem) 
Tilsynsutvalg Bekkelagshjemmet (sykehjem) 


• Tilsynsutvalg 2. 
Tilsynsutvalg Midtåsen sykehjem 
Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter 


• Tilsynsutvalg 3. 
Tilsynsutvalg Ryenhjemmet /( sykehjem) 
Storåsveien Bokollektiv 


• Tilsynsutvalg 4. 
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Tilsynsutvalg for hjemmetjenester 
 
Tilsynsutvalgene har 3 medlemmer med varamedlemmer. 


8.2  Bydelsdirektørteamet  (Fo1) 
 


                                        


Bydelsdirektør


Assisterende 
bydeldirektør


Assisterende 
bydelsdirektør


 
     Organisasjonskart bydelsdirektørteamet 


 
Bydelsdirektørens team har 3 årsverk 
 
Ansvarsområde: 


• Ivareta overordnede plan- og utviklingsoppgaver. 
• Være ansvarlig for den daglige styring og koordinering av bydelens virksomhet i 


tråd med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger. 
• Påse at tjenesteytingen skjer innenfor de økonomiske rammer, lover, forskrifter og 


reglement som til enhver tid  gjelder. 
• Kvalitetsutvalg med behandling av avvik innen HMS, personopplysningsloven og 


tjenesteyting. 
• Oppfølging og veiledning av resultatenhetene. 
• Saksbehandling for bydelsutvalget. 
• Sekretariatsansvarlig for politiske organ. 
• Tilrettelegging og ledelsesfunksjoner 


 
Kvalitetsutvalg: 


• Bydelsdirektør, leder 
• Ass. bydelsdirektør 
• Ass. bydelsdirektør 
• Kvalitetsrådgiver, sekretær 


8.3 Samfunn og helse  (Fo1) 


 
 


      Organisasjonskart Samfunn og helse 
 
Bydelsoverlege, spesialkonsulent og kvalitetsrådgiver. 


Bydelsdirektør
 


Kvalitets-
rådgiver


Bydelsoverlege
 


 
Konsulent for 
plan, miljø og 


samferdsel
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Oppgaver og ansvarsområder: 


• Miljørettet helsevern 
• Samfunnsmedisin 
• Fremme folkehelse og forebygge utbredelse av infeksjoner og epedemier 
• Smittevern 
• Informasjon og veiledning 
• Mottak og behandling av klager og bekymringsmeldinger 
• Tilsyn og kontroll 
• Folkehelseplan 
• Saksbehandle plan- og reguleringssaker 
• Ivareta aktuelle byutviklingssaker, herunder miljø og samferdsel 
• Befaringer/tilsyn 
• Forvaltning av lokale parker og nærmiljøanlegg 
• Sekretariat for samarbeidsutvalget for friluftssaker i bydelen  
• Sekretariat for byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen  
• Miljøeffektivisering 
• Oppfølging av saker fra fylkeslegen, Statens helsetilsyn, Arbeidstilsynet 
• Oppfølging  i elektronisk kvalitetssystem (EK), opplæring, veiledning, utarbeidelse av 


prosedyrer, revidering. 
• Kvalitetsrådgivning 
• Helhetlig risikostyring 
• Oppfølging av legemiddelhåndtering, veiledning tilknyttet avvik og kurs i 


legemiddelhandtering 
• Prosjektarbeid 
• Internkontroll 
 


8.3.1 Miljørettet helsevern og samfunnsmedisin 
 
Arbeidet innen miljørettet helsevern og samfunnsmedisin skal bidra til å fremme folkehelse og 
gode miljømessige forhold. Dette dreier seg om å forebygge utbredelse av infeksjoner og 
epidemier og om å sikre innbyggerne mot biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer 
som vil kunne ha negativ innvirkning på helsen. I stor grad dreier arbeidet seg om informasjon og 
veiledning, men også om mottak og behandling av klager og bekymringsmeldinger. Mange saker 
dreier seg om støy og forurensning av forskjellig art. 
 
Arbeidet med miljørettet helsevern dreier seg også om å føre med tilsyn med skoler, 
aktivitetsskoler og barnehager. I 2011 vil alle skoler og barnehager bli gjennomgått med henblikk 
på godkjennelse etter forskrift og regler om miljørettet helsevern. Det vil også bli utarbeidet et 
system for tettere oppfølging av barnehager med tanke på tilsyn og kontroll. 
 
Det utføres forebyggende arbeid i samsvar med overordnet folkehelseplan. 
 
Grøntanlegg og utearealer 
Bydelen har fått delegert ansvar for noen grøntanlegg. Det meste av dette arbeidet er det inngått 
avtale med Friluftsetaten og ISS om, slik at de fakturerer Bydel Nordstrand i henhold til kontrakt 
for å utføre arbeidet. Noen grøntanlegg steller bydelen selv med egne ressurser. 
Noen utearealer leies ut av bydelen for salg av frukt, grønt og juletrær.   
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8.3.2 Klimavurdering av budsjettet 
Tabell 24  Stasjonær energi 


 
Konverteringsfaktoren multipliseres med antall liter olje og gir kWh. 
Garantert fornybar energi, opsjon i samkjøpsavtale med Hafslund Strøm AS 
Fastsatt mengde kg CO2-ekvivalenter per kWh energikilde [kg CO2/kWh] 
CO2-utslipp = forbruk i kWh multiplisert med utslippsfaktoren.  
 


Forbruk av  
parafin/ fyringsolje 


[liter] 


Omregnings-
faktor 1) 


Energiforbruk fordelt på 
energikilder 


kWh 


Utslipps- 
faktor 3) 


CO2-utslipp 4) 
 


kg CO2 


Energikilde 


2008 2009  2008 2009  2008 2009 
Olje, parafin 
 131 580 4 811 *7,5 986 850 36 083 *0.276   272 370 9 959 


Elektrisk energi  
– ordinær avtale 


med Hafslund 
  4 685 980 4 976 907 *0,108   506 086 537 506 


Elektrisk energi  
- Grønn strøm 2)   0 0 *0   0 0 


Fjernvarme 
   0 0 *0,0455   0 0 


Bioenergi  
(flis/pellets/etc.)   0 0 *0   0 0 


  
SUM 


 
5 672 830 5 012 990 SUM 533 323 547 465 
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Tabell 25  Spesifikt energiforbruk.  
 


 2008 2009 
Oppvarmet areal (m² areal over 15 °C)  


24 364
27 374


SUM energiforbruk  5 672 830 5 012 990
Spesifikt energiforbruk [kWh/m²*år] 232,84 183,13


 
 
Bydel Nordstrand har hatt stor fokus på strømforbruk i 2010. Oppfølging av strømforbruk har 
vært et punkt på avviksrapporteringen hver måned.  
 
Bydelen har utfordringer med overflytting av strøm i forbindelse med etablering av nye 
barnehager. KWH for 6 nyetablerte barnehager er ikke tatt med i bydelens miljøregnskap, da 
disse ikke er tilgjengelige på portalen til Hafslund nett.  
 
 
Tabell 26 CO2-utslipp egen bilpark 


 2008 2009 
Antall kjøretøy  40 39


 
Alle bydelens biler er registrert hos Autolease. Tallene er oppgitt basert på opplysninger fra 
portalen til Autolease. 
 
Tabell 27 


Fastsatt mengde kg CO2-ekvivalenter per liter/kWh energibærer [kg CO2/liter eller kWh] 
CO2-utslipp = liter drivstoff multiplisert med utslippsfaktoren. Aktuelle utslippsfaktorer er 
oppgitt i kolonnen utslippsfaktor 
CO2-utslipp per kjørte km = CO2-utslipp dividert med antall kjørte km.  
 


Forbrukt mengde 
drivstoff 


liter 


Utslipps- 
faktor 1) 


CO2-utslipp 2) 
kg CO2


 
Kjørte kilometer 


 
 


CO2-utslipp per 
kjørte km 3) 


kg CO2/km 4) 


Energibærer 


2008  2009  2008  2009 2008  2009  2008 2009 
Autolease  
biladmin.-system     4 267 128 030  3 566 779  0,036 


Elbil (kWh) 


 0 0 *0,108 0 0 0 0 0 0 


Bensin 
 0 0 *2,316 0 0 0 0 0 0 


Bioetanol - E 85  
85 % etanol & 15 % 
bensin 


0 0 *0,348 0 0 
0 0 0 0 


Diesel  
 0 0 *2,663 0 0 0 0 0 0 


Biodiesel – B30  
30 % biodiesel & 
70% diesel  


0 0 *0,798 0 0 
0 0 0 0 


Biodiesel – B100  
100 % biodiesel 0 0 *0 0 0 0 0 0 0 


 
SUM    4267 128 030 


 3 566 779  0,036 
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 Tabell 28 CO2-utslipp innkjøpte transporttjenester 
 
 2009 
Kjørte kilometer: 8 497,50
Totalt CO2-utslipp kg:  
CO2-utslipp per kjørte km  


 
I følge Oslo taxi er det ikke fastsatt standart utslippstall pr kjørte km. Derfor er det manglende utfylling på 


dette punktet.  
 
 
Byøkologisk program 
Bydelen har store utfordringer knyttet til støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, nasjonal 
containerhavn og samferdsel. Det arbeides forebyggende gjennom vårt arbeid med plansaker. 
Bydelen har pr november 2010 avsluttet arbeidet med en lokal trafikkplan.  Planen har til hensikt 
å redusere gjennomgangstrafikk og bedre fremkommelighet for alle grupper.  Dette vil innebære 
store miljøforbedringer ved reduserte utslipp og redusert støy. 
 
Bydelen mottar jevnlig henvendelser om skadedyr, avfallshåndtering, inneklima, bolighygiene, 
konflikter i forhold til fortetting i småhusområdene og støy fra tekniske innretninger som 
kjølekompressorer på boliger m.m. Sakene er fulgt opp etter lov om helsetjenesten i kommunene 
og aktuelle forskrifter. I forbindelse med bydelens behandling av enkelte saker har det vært en 
dialog med ulike beboergrupperinger, tiltakshavere og offentlige instanser.  
 
En mottar også mange henvendelser vedrørende områder som er forsøplet. Slike henvendelser 
følges opp fortløpende, og bydelen gjennomfører på eget initiativ opprydding i egne 
parker/nærmiljøanlegg ved hjelp av bydelens servicegruppe.  
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8.4 Økonomi – plan og budsjett (Fo1) 
    


                                       


Bydelsdirektør


Stab økonomi
plan og budsjett


RegnskapØkonomi


 
 
 Organisasjonskart Økonomi - plan og budsjett 


 


8.4.1 Ansvarsområde  
Seksjon for økonomiplan og budsjett: 


• Økonomi 
• Regnskap 


(består av økonomi, regnskap og bydel felles) 
 


8.4.2 Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
 
Stab for økonomi – plan og budsjett 
Stab for økonomi - plan og budsjett - 6 årsverk  
• Lov om Arbeidsmiljø 
• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Personvernloven 
• Kommuneloven  
• Oslo kommunes økonomireglement 
 
Basisoppgaver for Stab økonomi - plan og budsjett er: 


• ajourhold og føring av bydelens regnskap 
• oppfølging av bydelens regnskap 
• økonomisk oppfølging i forhold til budsjett 
• utredninger/analyser 
• opplæring for ansatte om økonomi 
• utarbeidelse av budsjett 
• økonomisk saksbehandling 
• budsjettoppfølging 
• tertialstatistikker 
• kostrastarapportering/oppfølging 
• årsstatistikk 
• årsberetning 
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8.4.3 Strategier og tiltak  
Økonomiavdelingens samlede kompetanse skal være på et slikt nivå at avdelingen kan ligge i 
forkant av utviklingen og sikre en effektiv hjelp og rådgivning til beste for brukerne. 
Avdelingen jobber for at bydelen har en effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, 
service og kapasitet: 


• For å nå byrådets føring om en effektivisering av økonomistyringen skal systemet for 
avviksrapportering videreutvikles for å få et effektivt og godt rapporteringsverktøy på alle 
nivåer i organisasjonen, inklusive bydelsutvalg og byrådsavdelinger. 


• I 2011 skal det videreføres internt opplæringssystem for økonomi og regnskapsoppfølging 
slik at alle med budsjettansvar skal settes i best mulig stand til å ivareta sitt ansvar i 
forbindelse med disse arbeidsoppgavene.  


• Kvalitetssikre interne rutiner i økonomiavdelingen og dokumentere interne rutiner på et 
forsvarlig nivå, forsikre seg om at rutiner følges slik at regnskapsføringen til enhver tid er 
ajour. 
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8.5 Personal og organisasjonsutvikling (Fo1) 
 


                                             


Bydelsdirektør


Stab personal
og 


organisasjonsutvikling


LønnPersonal


Hovedverne-
ombud


 
        Organisasjonskart Personal og organisasjonsutvikling 


(Består av: Personal, lønn, hovedverneombud, tillitsvalgte, overtallige og  AFP/uførepensjoner) 
 
Stab for personal og organisasjonsutvikling 
Stab for personal og organisasjonsutvikling: Personal: 4,8 årsverk, hvor 1 årsverk er 
hovedvernombud og et årsverk er eksternfinansiert,  
Lønn: 4 årsverk   
Aktuelle lover, forskrifter m.m.: Ansvars- og arbeidsområder: 
Lov om Arbeidsmiljø 
Offentlighetsloven 
Forvaltningsloven 
Folketrygdloven 
Ferieloven 
Oslo kommunes avtaleverk og 
overenskomster (Dok. 24 og 25) 
Forskrift om systematisk helse, miljø og 
sikkerhet 
Oslo kommunes personalhåndbok 
Personalreglementet for Oslo kommune 
Personvernloven 
Kommuneloven  
 


• Utvikle bydelens personalpolitikk 
• Leder- og personalutvikling  
• Organisasjonsutvikling 
• Kompetanseutvikling  
• HRS- Samordnet kompetanseplan 
• Spesielle personalsaker/ 


disiplinærsaker   
• HMS 
• IA-arbeid og attføring 
• Arbeid med overtallige 
• Hovedverneombud 
• Utlønning til bydelens ansatte 
• Ajourhold av hjemmelsregister 
• Statistikk innenfor enhetens 


arbeidsområder 
• Oversikt over AFP/uførepensjoner 
• Kvalitetssikre interne rutiner 
• Opplæring til ledere innen rutiner lønn 


og personal  
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8.5.1 Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
• Arbeide med kompetanse- og personalutvikling innen områder som er nedfelt i Strategisk 


plan. 
• Videreføre arbeidet med å  utvikle lokal arbeidsgiverpolitikk for Bydel Nordstrand. 


Målsettingen  er enhetlig og helhetlig praktisering av arbeidsgiveransvaret. 
• Styrke lederkompetansen for ledere på alle nivåer i bydelen. 
• Fortsatt fokus på arbeidet med å redusere sykefraværet ved bl.a. å sørge for opplæring og 


informasjon til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. 
• Videreutvikle HMS-systemet slik at det blir et egnet verktøy for å utøve god 


arbeidsgiverpolitikk på HMS-området.  
• Arbeide med tiltak som er nedfelt i HRS-systemet for Bydel Nordstrand; Tiltak 11- 


Samordnet kompetanseplan 
• Sikre at ledere, tillitsvalgte og verneombud har kompetanse til aktivt å benytte IA-


avtalen, prosjekt ”Raskere tilbake” og andre virkemidler som kan påvirke sykefraværet i 
positiv retning. 


• Drive et aktivt attføringsarbeid for å få ansatte tilbake til egnet arbeid så tidlig som mulig, 
og for å hindre utstøting fra arbeidslivet og tidlig pensjonering. 


• Informasjon og opplæring i Akan- arbeid til ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte 
• Arbeide aktivt for å redusere sykefravær som kan skyldes bruk av rusmidler. 
• Opplæring av ledere på alle nivåer innen Oslo kommunes avtaleverk for å sikre kunnskap 


og kompetanse på området, sikre felles forståelse av avtaleverket og samhandling med 
tillitsvalgte. 


8.5.2 Strategier og tiltak  
• Lederutvikling og opplæring for ledere på alle nivåer i organisasjonen 
• Endringer i samfunnsmessige forhold og politiske føringer medfører behov for at Bydel    


Nordstrand har endringskompetanse, slik at organisasjonen og de ansatte er i stand til å 
møte disse utfordringene.  


• Målene for personal- og organisasjonsenheten skal utøves i nært samarbeid med 
hovedverneombudet og de ansattes representanter i arbeidstakerorganisasjonene i 
bydelen. 


• NAV-Arbeidslivssenteret er en viktig ekstern medspiller og samarbeidspart i arbeidet 
med å redusere sykefraværet. 


• Benytte bedriftshelsetjenesten aktivt til forebyggende arbeid.  
• Etablere rutiner som motvirker underrapportering på skademeldinger som følge av 


hendelser, vold eller trusler om vold eller annen skade på ansatte. 
• Etablere gode rutiner for samarbeid mellom Personal og Lønn når det gjelder oppfølging 


av pensjoner. (AFP og Midlertidig uførepensjon).  
• Utarbeide prosedyre som sikrer at tjenesteledere som har langtidssykmeldte arbeidstakere 


involverer Personal på et tidlig tidspunkt for å avklare mulighet for bedriftsintern 
attføring. Dette for å unngå at medarbeidere kommer over på ytelsen Midlertidig 
Uførepensjon.   


• Økt innføring av Elektronisk lønnsslipp  
• Innføre bruk av Datavarehuset som lederverktøy ut fra en samordnet og ledelsesmessig 


helhetstenkning. 
• I arbeidet med budsjett for 2011 har inntak av lærlinger vært vurdert. Det er gode 


tilskuddsordninger for lærlinger det første året, med økende egenandel det andre 
lærlingeåret. Egenandelen pr lærling utgjør kr 252 127,- pr lærling i læretiden på to år.  
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8.6 Enhet for Service- og forvaltning (Fo1) 
 
 


                    


Bydelsdirektør


Enhet for 
Service og forvaltning


Boligkontoret SjåførtjenestenServicetorgetIKT-drift


Informasjon 
Politisk sekretariat


Anskaffelser


 
       
       Organisasjonskart Service- og forvaltningsenheten 


 
Service- og forvaltningsenheten 
Service- og forvaltningsenheten – 19 årsverk  
Aktuelle lovverk: 
Lov om Arbeidsmiljø 
Forvaltningsloven  
Personvernloven 
Kommuneloven  
Offentlighetsloven 
Lov om offentlige anskaffelser 
Arkivloven / retningslinjer for kassasjon 
Lov om opphavsrett til åndsverk 
Forskrifter om statlig lån / bostøtte /tildeling av 
kommunal bolig / boligtilskudd 
 


Ansvarsområder: 
Service- og forvaltningsenheten skal være 
bydelens kontaktpunkt og ansikt utad, 
brukerne skal få god  veiledning og 
oppleve god service.  
 
Enheten har ansvaret for:  


• kontakt med publikum 
• informasjon  
• politisk sekretariat 
•  IKT  
• statistikk  
• kontrakter og innkjøp  
• tildeling av boliger  
• transport  
• interne støttefunksjoner 


 
 
 


8.6.1 Situasjonsbeskrivelse med målsettinger  
 
Informasjon 
 
Informasjonsarbeid internt og eksternt er en viktig oppgave for bydelen. Publikums bruk av 
bydelens nettsider er økende i alle aldersgrupper og skal i tiden fremover utvikles i takt med 
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brukernes behov for informasjon. Viktigheten av Internett som informasjonskanal viste seg under 
pandemien høsten 2009. Bydel Nordstrands nettsider var i oktober 2009 Oslo kommunes fjerde 
største nettsted med over 12.000 besøkende. 
 
Informasjon fra bydelen skal være lett tilgjengelig og tilpasset alle brukergrupper. Bydelens 
nettsider skal være en viktig arena for informasjonsflyt mellom bydel og bruker. Det skal 
arbeides for en bedre toveiskommunikasjon. 
 
En stor del av informasjonsflyten skjer i dag gjennom sosiale media. Nye aktuelle løsninger for å 
fremme dialog med brukerne og innbyggerne kan være nettprat, blogg, nettmøte eller annen bruk 
av sosiale media. Bydelen vurderer i 2011 å sette i gang arbeid med å være tilstede i sosiale 
media (eksempelvis Facebook eller Twitter).  
 
Alle informasjonskanaler skal brukes aktivt i bydelens omdømmebygging og synliggjøre 
bydelens informasjonsstrategi. Det skal satses på informasjon i ulike media. Bydelen skal 
fortsette med månedlige informasjonssider i Nordstrand blad i 2011 som går til alle husstander i 
bydelen. 
 
Nettsidene skal i 2011 omorganiseres med enklere menyvalg der tjenestene skal stå i fokus. 
Nyhetsartikler tones noe ned i forhold til brukerrettet stoff. Dette arbeidet er allerede påbegynt og 
vil pågå i samarbeid med bydelene og Oslo kommune sentralt.  
 
Bydelen skal videreutvikle og satse videre på å bruk av digitale verktøy, foto, lyd og video i 
informasjonssammenheng. Bilder blir en stadig viktigere formidler av informasjon på nettet, 
særlig for fremmedspråklige innbyggere. Det skal også ses i sammenheng med de tjenestestedene 
som allerede har tatt i bruk digitale informasjonstavler. 
 
I samsvar med offentlighetsloven har publikum og media lovfestet rett til innsyn. Bydelen vil 
bruke netteknologien aktivt for å videreutvikle og forenkle denne prosessen og for å skape en 
”åpen organisasjon”. Innsyn i postjournal, dokumentbestilling, saker og møter fremmer 
demokrati, deltakelse og åpenhet.  
 
Valg 
Enheten er ansvarlig for gjennomføring av kommunevalget i 2011. Det opprettes to 
forhåndstemmelokaler, ett i bydelsadministrasjonen og ett på Lambertseter bibliotek. 9 av 
bydelens skoler tas i bruk som valglokaler under valgdagene. Det opprettes også 
forhåndsstemmelokaler i alle institusjoner/sykehjem i bydelen. 
 
Enheten må rekruttere ca. 100 medhjelpere som skal bidra til gjennomføring av valgdagene. 
Medhjelpere får nødvendig opplæring før valget i enhetens regi. 
 
I tillegg har enheten ansvar for rekruttering av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 
01.03.2011-01.01.2013. 
 
Beredskap 
 
Beredskapsplanen skal revideres 2011. Det skal gjennomføres øvelser slik at bydelen er rustet til 
å håndtere krisesituasjoner. Enhet for service og forvaltning skal være delaktig i planlegging og 
gjennomføring av beredskapsøvelser. Erfaringene fra ”Øvelse Tussmørke” i november 2010 med 
totalt strømbrudd i Oslo syd vil blant annet være et viktig grunnlag for enhetens videre arbeid 
med å forbedre beredskapsplanen i 2011.  
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Alle tjenestestededer skal ha utarbeidet lokale beredskapsplaner.  
 
Servicetorget 
 
Servicetorget er bydelens publikumskontakt og knutepunkt. Servicetorget skal holde seg 
oppdatert om lokale og sentrale forhold og videreformidle det til våre brukere. Dersom 
servicetorget ikke kan svare på spørsmål, skal publikum viderehenvises til rette instans. 
Servicetorget er kontaktpunktet opp mot 02180. 
 
I tillegg skal Servicetorget foreta enklere regelstyrt saksbehandling knyttet til boligspørsmål, 
barnehageopptak, trygghetsalarm for personer over 75 år, produksjon av tjenestekort og 
ledsagerbevis.  
 
Servicetorget skal etablere kontakt og samarbeid med bydelens NAV/Sosialkontor som ble 
samlokalisert i slutten av 2010. 
 
Politisk sekretariat  
 
Det tilrettelegges for møter i bydelsutvalget, råd og komiteer, i tillegg til oppfølging av 
tilsynsutvalgenes rapporter etter tilsyn i bydelens institusjoner.  
 
Det utarbeides månedlige sakskart og protokoller til alle komiteer og utvalg som bla. legges ut på 
våre nettsider i en lett tilgjengelig form.  
 
Informasjonsteknologi (IKT) 
 
Driften av bydelens IKT systemer er sentralisert i Oslo kommune. Drift av servere, applikasjoner 
og nettverk utføres av eksterne leverandører i henhold til ny organisering. Driftsavtalene med 
eksterne leverandører inngås og følges opp av Utviklings- og kompetanseetaten. 
 
Som en følge av sentraliseringen skal bydelen ivareta brukerstøttefunksjonen for ansatte og 
oppgaver tilknyttet teknisk vedlikehold av lokalt utstyr. Brukerstøttefunksjonen er en viktig 
oppgave og er bindeleddet mellom ansatte og eksterne driftsleverandører. 
 
Utviklings- og kompetanseetaten skal inngå tjenesteavtaler for IKT-tjenester med alle 
virksomhetene i Oslo kommune. I tjenesteavtalen er det foreslått ny prismodell fra 2012.  
 
Fagsystemer - Oppfølging og utvikling av systemene innen pleie og omsorg (Gerica og Notus) 
vil fortsatt være noen av de fokusområdene. Gerica er det største fagsystemet med flest 
brukertilganger. Arbeidet med statistikk/måltall i samarbeid med enhetene, brukerstøtte og 
opplæring fortsetter.  
 
Anskaffelse av håndterminaler for praktisk bistand og hjemmesykepleie vil medføre behov for 
opplæring og tilrettelegging.  
 
Oppfølging av klager og avvik - For oppfølging av klager og avvik benyttes eget elektronisk 
system der alle sakene registreres. Systemet gir muligheter for løpende oppfølging og forbedring.  
 
Kontraktsbase - Det jobbes med videreutvikling av bydelens kontraktsbase. Basen gir en oversikt 
over bydelens samlede avtaler og muligheter for systematisk oppfølging.  
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Anskaffelser og innkjøp 
Bydelens innkjøpsarbeid effektiviseres ytterligere og innkjøp foretas i henhold til gjeldende 
regelverk. Arbeidet med kompetanseutvikling og kompetanseoverføring vil fortsette. Bydelen har 
utarbeidet tiltaksplan for 2011, tiltakene skal gjennomføres, og evalueres i slutten av året. 
 
Anskaffelse av pleie- og omsorgstjenester sentraliseres i enheten og enheten styrkes med 1 
årsverk som følge av dette. Hensikten med sentralisering av oppgaven er å styrke 
anskaffelsesfaglig område, påse at anskaffelser foretas i henhold til gjeldende lov- og regelverk.  
Bydelsdirektøren har et overordnet lederansvar knyttet til anskaffelser. 
 
Arkiv  
Tjenesten skal ha et overordnet ansvar for arkivene i bydelen. Den skal veilede og følge opp 
arkivansvarlige. 
 
Arkivet er i gang med å utarbeide en mal for arkivplan i samarbeid med Byarkivet. Denne malen 
kan evt. tas i bruk av andre bydeler i Oslo kommune. Trinn to i dette arbeidet er overgang til 
fullstendig elektronisk arkiv. Hensikten med arbeidet er å modernisere og effektivisere arkivet 
slik at alle tjenestesteder kan knyttes til saksarkivet. Bydelen har et mål om å ta i bruk 
fullelektronisk arkiv i 2011.  
 
I forbindelse med overgang til fullelektronisk arkiv vil det være nødvendig med kurs av 
saksbehandlere, både i websak og innføring av nye rutiner. Videre må fjernarkivet periodiseres 
og avleveres Byarkivet.  
  
Enheten har ansvaret for løpende kurstilbud til nyansatte i bydelen. 
 
Boligkontoret  
Boligkontoret viderefører sine oppgaver som i 2010. Bostøtteordningene boligkontoret har 
ansvar for er statlig bostøtte, kommunal bostøtte for leietakere i boliger (BKB), kommunalt 
boligtilskudd (KBT). Endring i regelverk for statlig bostøtte og BKB i 2009 har medført økning 
av søkere til disse ordningene.   
 
Lån og tilskudd til kjøp av bolig følges opp etter tildelte rammer til bydelen. I 2010 har bydelen 
fått adgang til å benytte mer enn tildelt ramme da andre bydeler har hatt et mindreforbruk av 
lånemidler.  
 
Bydelen har i 2010 hatt en stor økning i antall refinansieringer av boliglån for å forhindre 
utkastelser. Det arbeides tett med økonomisk rådgiver på sosialkontoret i disse sakene. 
 
Bydelen arbeider med å øke antall tilskudd til utbedring og tilpasning av boliger. Dette krever 
tettere samarbeid med flere enheter. 
 
Det jobbes videre med fremskaffelse av kommunale boliger for vanskeligstilte. Boligbygg Oslo 
KF har fått økning i kjøpsbudsjettet. Dette betyr at bydelen kan forvente en økning av antall 
kommunale boliger i bydelen. 
 
Boligkontoret har startet i 2009 opp et prosjekt med midler fra Husbanken for å forbedre 
bomiljøet i kommunale boliger i Solfjellshøgda.  Prosjektet blir avsluttet i mars 2011.  
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Bydelen vil bidra med formidling av prosjektet gjennom deltakelse i nettverk og fagkonferanser 
og utarbeide artikler om prosjektets erfaringer og resultater som egner seg for publisering på 
internett; både bydelen/Oslo kommunes og Husbankens nettsider. 
 
Enheten har søkt om nye prosjektmidler til boligsosialt arbeid i 2011. 
 
Sjåførtjenesten 
Tjenesten står for transport/spesialtransport av eldre og funksjonshemmede brukere mellom hjem 
og arbeid/dagtilbud. Sjåførene er ansatt i bydelen. Dette gir økt servicenivå og kvalitet, spesiellt 
for brukergrupper som trenger stabilitet og trygghet. 
 
Sjåførtjenesten utfører fordeling av internpost til bydelens tjenestesteder. Tjenesten bistår også 
med vaktmesteroppgaver og andre meldte kjøreoppdrag. Denne modellen gir fleksibilitet og 
effektivitet for tjenestestedene. 
 


8.6.2 Strategier og tiltak 
• Bidra til at Oslo kommune får mer enhetlige nettsider layoutmessig, enklere menystruktur 


og økt brukervennlighet i samarbeid med den sentrale Webredaksjon  
• Videreutvikle nett-teknologien for å skape en mer åpen organisasjon, vurdere nye 


mediakanaler som for eksempel facebook og twitter 
• Bydelen skal satse videre på økt bruk av foto, lyd og video for bedre formidling av 


informasjon, spesielt rettet mot brukere med fremmedspråk 
• Videreutvikle kompetanse innen bruk av digitale verktøy 
• Servicetorget er bydelens kontaktpunkt og jobber aktivt med omdømmebygging i front 
• Etablere kontakt mellom servicetorget og NAV Nordstrand sosial 
• Oppfølging av ny tjenesteavtale med UKE og ny prismodell 
• Revidering av bydelens retningslinjer for informasjonssikkerhet med bakgrunn i 


sentralisering av driftstjenester og nytt IKT-reglement i Oslo kommune 
• Revidere bydelens informasjonsplan 
• Årlig revisjon av beredskapsplanen og gjennomføring av beredskapsøvelse 
• Utnytte mulighetene i nytt e-postsystem og ny versjon av kontorstøtteprogrammet (office)  
• Anskaffelse av håndterminaler for hjemmetjenesten, og opplæring til ansatte 


gjennomføres. Det vurderes bruk av flere funksjoner i håndterminalene 
• Bydelens kontraktsbase videreutvikles 
• Tiltaksplan for anskaffelser av varer og tjenester revideres, herunder kompetanseplan. 
• Prosjektet elektronisk arkiv gjennomføres og fullelektronisk arkiv tas i bruk 
• Prosjektet om bomiljø i kommunale boliger sluttføres 
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8.7 Enhet for NAV Nordstrand sosial (Fo1) 
 


                  


Bydelsdirektør


Enhet for NAV 
Nordstrand sosial


Norskunder-
visningen Herregårdsvn 40


avvikles mars 2011
Sosialtjenesten


Kvalifiserings-
programmet


Introduksjons-
programmet


Rusomsorg


NAV


 
              Organisasjonskart Enhet for NAV Nordstrand sosial – FO1 
 
Enhet for veiledninger og støtteordninger for voksne 
Enhet for NAV Nordstrand sosial – 31 årsverk 
Aktuelt lovverk 
• Lov om introduksjonsordning 
• Lov om sosiale tjenester  
• Lov om sosiale tjenester i NAV 
• Lov om Arbeidsmiljø 
• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Personvernloven 
• Kommuneloven 


 


Ansvarsområde: 
(består av økonomisk sosialhjelp, 
introduksjon flyktninger, 
kvalifiseringsprogrammet, opplæring 
fremmedspråklig, prosjekter sosial, 
rusomsorg,  
 
Råd, veiledning, mottak og oppfølging av 
personer med rusproblematikk, sosialt og 
økonomisk vanskeligstilte. 
Jobbsøkingstiltak, sysselsetting og 
arbeidstrening 


Introduksjonsordning for nyankomne 
flyktninger  
Oppfølging av personer med psykiske lidelser 
og/eller samtidig rusproblematikk.  
Booppfølging i egen bolig  
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8.7.1 Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
Bydelen skal gi et tjenestetilbud til befolkningen som fremmer uavhengighet, selvstendighet og 
evne til å mestre eget liv. Personer med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer skal 
integreres gjennom bosetting i eget nærmiljø og tilrettelagte boliger som et godt alternativ til 
bruk av døgnovernatting, eller kjøp av plasser utenfor bydelen. For å finne treffsikre og gode 
tiltak for målgruppen er det nødvendig med et tett og godt samarbeid med bydelens boligkontor 
og seksjon psykisk helse.  
 
Brukerne skal være i sentrum for tjenestene og en skal vektlegge å finne en klar fordeling av 
oppgaver og ansvar. Dette skal ligge til grunn både internt i enheten og i samarbeidet med andre 
enheter eller eksterne aktører. Økt kompetanse og tverrfaglig samarbeid innad i enheten så vel 
som med andre tjenester i bydelen, er en klar målsetting i 2011. Dette er i tråd med 
tilbakemeldinger som er gitt i brukerundersøkelser. Brukerne etterlyser mer brukermedvirkning, 
bedre informasjonsflyt og tettere samarbeid for å få en styrke i tiltakskjeden.  
 
Samarbeidet med NAV videreutvikles i 2011. Lokalt NAV kontor ble åpnet 08.11.2010. Dette 
innebærer full drift i 2011. Hensikten med NAV-reformen er å gi brukerne en felles dør til 
velferdstjenestene. Målsettingen om kvalifisering og sysselsetting av mennesker som har behov 
for tett individuell oppfølging er en av de største utfordringene i bydelens nyetablerte NAV 
kontor.  
 
Enheten har ansvar for booppfølging. Det er knyttet utfordringer til arbeidet med mennesker med 
rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Sammensatte lidelser kan ofte føre til at personer faller 
utenfor de ordinære hjelpetilbudene.  
 
Enheten opplever et økende antall personer med sammensatte problemer som trenger oppfølging/ 
praktisk opplæring for å kunne bo i sine egne boliger. Oppfølgingen kan dreie seg om 
grunnleggende botrening, gjennomgang av husordensregler, formidling til viktige instanser, 
praktisk opplæring og veiledning blant annet vedrørende økonomi. Praktisk opplæring i 
personens eget hjem er en viktig forutsetning for å oppnå målet om å mestre det å bo i egen 
bolig. 


8.7.2 Strategier og tiltak for NAV Nordstrand sosial 
Sosialsenteret vil fortsatt videreutvikle det faglige arbeidet innenfor hovedområdene mottak av 
nye brukere, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging og 
introduksjonsprogram  for flyktninger. I tillegg arbeides det med å utnytte muligheter for å 
utvikle tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler. Aktivt samarbeid med det øvrige hjelpeapparat 
og andre tjenester i bydelen er en viktig forutsetning. 
 
Sosialsenteret har fortsatt stor pågang fra brukere som trenger hjelp med sine rusproblemer og 
tjenesten får forespørsler fra brukere som ønsker hjelp til å søke seg inn til behandling. I dette 
ligger ansvaret for hjelpetiltak samt ettervern etter endt institusjonsopphold overfor 
rusmiddelmisbrukere. Dette arbeidet vektklegges høyt og en stor andel av sosialsenterets 
rusmisbrukere har legemiddelassistert rehabilitering og/eller er i annet behandlingsopplegg. 
Måltallet for 2010 var at 70 personer skal motta legemiddelassistert rehabilitering. Det er 
foreløpig usikkert om måltallet skal justeres opp for 2011 eller om det blir liggende på samme 
nivå for kommende budsjettår. Flesteparten av deltagerne i legemiddelassistert rehabilitering 
mottar ulike ytelser fra NAV og det er en begrenset gruppe som kun mottar økonomisk 
sosialhjelp.  
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Sosialsenteret sto tidligere overfor utfordringer knyttet til bruk av individuell plan og utvikle 
dette verktøyet for personer som har langvarige og sammensatte behov for tjenester. I dag er 
arbeidet godt implementert i tjenesten. Det gjennomføres årlig en kartlegging og det er utarbeidet 
gode prosedyrer overfor brukere i målgruppen. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess og i dag 
foreligger det god oversikt og gode prosedyrer for arbeidet med individuell plan. Kompetansen 
på sosialsenteret er høy og alle som arbeider brukerrettet har gjennomført opplæring i 
planarbeidet. I målsettingen med å gjøre brukerne selvhjulpne, skal sosialsenteret utnytte det 
kommunale mangfold av muligheter i sin rådgiving, veiledning og faglige bistand og forberede 
forpliktende samarbeid i ny arbeids- og velferdsforvaltning 
 
De tiltak og prioriteringer som det har vært fokus på i 2010 vil fortsatt videreføres for å holde 
kontroll på sosialhjelpsutgiftene i 2011. 
 
2010 har vært et år preget av store svingninger i antall brukere per måned og usikkerhet i 
forbindelse med innføringen av kvalifiseringsprogrammet i bydelen. Dette har medført 
utfordringer i økonomistyringen. 2011 vil være første driftsår som NAV kontor. En legger vekt 
på å utnytte den samlingen av kompetanse under samme tak som NAV-reformen har medført. 
  
Sosialsenteret har gjennom 2010 hatt både et høyere antall brukere og større månedlige 
utbetalinger enn forutsatt i budsjettet. Dette vil medføre en utfordring i forhold til det nivået man 
tar med seg inn i 2011. Det er derfor allerede i 2010 begynt å arbeide med tiltak som vil kunne gi 
effekt i 2011 og forhåpentligvis også gjennom resten av økonomiplanperioden.  
 
Det preger i stor grad sosialsenterets arbeid at brukerne har et marginalt forhold til arbeidslivet. 
Til tross for at norsk økonomi har tatt seg opp igjen etter finanskrisen, sliter en del av de som ble 
arbeidsløse fortsatt med å finne seg nye jobber. Mange i denne gruppen er i kontakt med 
sosialsenteret.  
 
Ungdom med lav utdanning og lave kvalifikasjoner rammes oftere av arbeidsledighet. De 
nærmeste årene risikerer mange unge som er ferdig med skolegang eller studier å gå rett ut i 
arbeidsledighet, uten rett til dagpenger. Enkelte frykter at en står foran en stor ungdomsledighet. 
Dette er utfordringer som bydelen i 2011 arbeider for å møte på en konstruktiv måte med 
økonomiske og faglige avveininger.    
 
Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å møte en økt pågang i sosialtjenesten. 
Virksomheten består av ulike tiltak og eksternt finansierte prosjekter som til sammen tilbyr 
differensierte tiltak for arbeidsledige sosialhjelpsmottakere, personer med rusrelaterte problemer, 
samt introduksjonsprogram for flyktninger. 2011 vil være et år hvor tjenesten fortsatt skal 
oppretteholde og videreutvikle fokus på eksisterende tiltak, samt utvikle tjenesten i takt med de 
endringer som skjer i samfunnet. 
 
 
Ny arbeid- og velferdsforvaltning (NAV) 
Høsten 2009 ble det besluttet at NAV kontoret i bydelen skulle lokaliseres til lokaler i Cecilie 
Thoresens vei 1. Kontrakten ble signert og en startet ombyggingen av lokalene våren 2010, før 
NAV kontor i bydelen endelig kunne åpne dørene i november 2010.  
 
Målet er at forvaltningen skal ha en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven 
og sosialtjenesteloven. Etter at samlokaliseringen er gjennomført starter prosessen med 
samorganisering og etablering av bydelens NAV kontor. Det er utarbeidet felles lokale mål som 
skal forankres i NAV kontoret og være en integrert del av det faglige arbeidet 
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Høsten 2009 konstituerte styringsgruppen for NAV seg og det ble etablert prosjektgruppe for 
fremdrift og utvikling av bydelens NAV kontor. Styringsgruppen hadde sitt siste møte i oktober 
2010. I dette arbeidet deltok involverte ansatte i tett samarbeid med ledelsen, tillitsvalgte og 
vernetjeneste. I forlengelsen av prosjektet ble det opprettet  arbeidsgrupper knyttet til utvalgte og 
prioriterte områder. Målet for arbeidet er et likeverdig partnerskap mellom statlig og kommunal 
side. 
 
2011 er første driftsår for bydelens NAV kontor. De samarbeidsarenaene og det skriftliggjorte 
arbeidet som er utarbeidet i 2010 vil legge føringer for driften av tjenesten i de kommende år. De 
ansatte i tjenesten har hatt høy deltakelse for å utforme lokale mål og sette fokus på 
samarbeidslinjene. Det er lagt et godt grunnlag for samarbeid med utgangspunkt i at 
befolkningen skal oppleve én felles tjeneste i NAV kontoret. 
 
Kvalifiseringsprogrammet 
Programmet hadde oppstart 01.01.10 til tross for at bydelen ikke etablerte NAV-kontor før 
november 2010. Bydelen er ansvarlig for gjennomføring av programmet i samarbeid med NAV 
stat. I all hovedsak skal programmet tilbys brukere av sosialtjenesten. Det vil si 
langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Dette stilte NAV stat og bydelen overfor særlige 
utfordringer, da systemene knyttet til programmet ikke er på plass før bydelen har etablert sitt 
NAV-kontor. Det ble opprettet midlertidige avtaler innenfor ulike områder for å drifte tilbudet 
ovenfor befolkningen. Kvalifiseringsprogrammet har vært prosjektrelatert i 2010 og til tross for 
begrensinger er bydelen godt i gang med implementering av programmet. Ved åpning av NAV 
kontoret vil arbeidet med å nå måltallet effektiviseres. 2010 har stilt bydelen ovenfor særlige 
utfordringer da tjenestene fysisk sett har vært lokalisert på ulike steder i bydelen. 
 
Tabell 29 
Kvalifiseringssprogrammet Resultat 2009 Mål 2010 Resultat 2010 Mål 2011 
Antall personer i programmet 0 53 53 59 


Resultat 2010 er en prognose pr 31 oktober 2010 
 
Tabell 30 
Budsjettekniske forutsetninger   
Kvalifiseringsprogrammet 2011 
Antall deltagere 59
Utbetaling pr deltager pr måned 14 000
Antall måneder 12
Budsjettert utbetaling 2011 9 744 000
 


8.7.4 Ansvarsområde Introduksjonsprogrammet 
Lov om introduksjonsordning ble innført i 2004. Loven gir rett til en rekke tiltak og er tilpasset 
den enkeltes situasjon. Loven skal sørge for at de som deltar i programmet får norsk- og 
samfunnskunnskap og bidra til at den enkelte kommer i arbeid. Bydelene skal drive 
introduksjonsprogrammet som innebærer heldags virksomhet innen språkopplæring, kvalifisering 
og sysselsetting.  
 
Tabell 31  Antall personer i introduksjonsprogrammet 
Introduksjonsprogrammet Resultat 2009 Mål 2010 Resultat 2010 Mål 2011 
Antall personer i programmet 42 60 51 60
Resultat 2010 er en prognose pr 31 oktober 2010 
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Tabell 32 
Budsjettekniske forutsetninger   
Introduksjonsprogrammet 2011 
Antall deltagere 60
Utbetaling pr deltager pr måned 6 551
Antall måneder 12
Budsjettert utbetaling 2011 4 717 000
 
Framdriften i arbeidet med bosetting av flyktninger har nær sammenheng med muligheter for å 
fremskaffe boliger, som igjen påvirker deltagelsen i Introduksjonsprogrammet. Dette er forhold 
som henger nøye sammen. Bydel Nordstrand har i god tid før utgangen av 2010 bosatt sin kvote 
på 28 flyktninger. Personer mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering 
skal innen tre måneder etter bosetting i bydelen få plass i et introduksjonsprogram. Programmet 
innebærer heldags virksomhet innen språkopplæring, kvalifisering og sysselsetting. Den enkeltes 
deltagelse går over to år, og målet er at arbeidsføre flyktninger deretter skal kunne etableres i 
ordinært arbeid. En har et godt samarbeid med Oslo Voksenopplæring og norskundervisningen 
for kvinner i bydelen  I programperioden utbetales introduksjonsstønad  i stedet for sosialhjelp. 
Dette er en skattepliktig ytelse knyttet til pliktig deltakelse i programmet. Personer i 
introduksjonsprogrammet som ikke fyller vilkårene for ulike bostøtteordninger er i behov av 
økonomisk sosialhjelp som supplerende stønad. Det gjelder i all hovedsak deltakere i 
introduksjonsprogrammet som er under 25 år. 
 
Innbyggere med minoritetsbakgrunn skal delta i samfunnsliv, utdanning og arbeid på linje med 
etniske nordmenn. Bydelen har ikke egne lokale tiltak og er avhengig av samarbeid med andre 
bydeler, for kjøp av tiltak for deltagere i introduksjonsprogrammet. Det skal tilrettelegges for 
fulltidspgrogram med språkopplæring og arbeidspraksis.  
 
Norskopplæring, utdanning, arbeid og bolig er avgjørende. Videre skal kunnskap om rettigheter 
og plikter som leietaker være en del av bosettingsarbeidet. Mottakere av introduksjonsstønad for 
flyktninger og sosialhjelp skal ha rask tilgang på arbeid, utdanning eller statlige tjenester og 
ytelser for å kunne delta i samfunnet på lik linje som andre. 
 
Det er to programrådgivere i programmet og anbefalt antall deltakere pr programrådgiver er satt 
til 15. På grunn av et mer vellykket bosettingsarbeid i 2009 og 2010 forutsetter det en økning av 
deltagere i programmet i 2011. Flyktninger som deltar i programmet er i rett og plikt for 
deltagelse. 
 
Norskundervisningen 
Norskundervisningen er et tilbud til innvandrerkvinner i bydelen som har behov for opplæring i 
norsk eller basiskunnskaper. Pr. 01.11.2010 deltok 57 kvinner på kursene. Kursene er et 
samarbeid mellom Bydel Nordstrand, AOF Oslo og Oslo Voksenopplæring. Kursene i 
basiskunnskaper er nye fra august 2010, og er forkurs til grunnskole for deltakere med lite eller 
ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.  
 
I Knausen barnehage er Bølgen avdeling forbeholdt barn av kursdeltagere. Her er det plass til 12 
til 18 barn, avhengig av barnas alder. 
 
Kursene er fleksibelt bygget opp, med tre hovedkurs og tilbud om skrive- og lesekurs, 
Migranorsk på data, og samfunnsfag. Basisfag undervises i temabolker, og naturfag, 
samfunnsfag, data og matematikk vil være i fokusområder i 2011.  
 







                                                                                                                                    Side: 61  


Kvinnene som går på kurs har tilbud om 6 til 22 timer pr uke. De fleste deltagerne går 16-18 
timer pr uke. Undervisningen kan følges 3-4 dager pr uke. Norskundervisningen samarbeider 
med Introduksjonsprogrammet og Kvalifiseringsprogrammet med å legge opp et tilpasset tilbud.  
 
Programdeltagere går tre hele dager på kurs, og har praksis to hele dager. Norskundervisningen 
har også faste samarbeidsmøter med programrådgiverne om enkeltdeltakere og om utforming av 
tilpassede undervisningsopplegg. Mange av Norskundervisningens deltagere har 
helsemessige/familiære utfordringer, og kunne ikke ha nyttiggjort seg tilbud andre steder med 
lengre reisevei.  
 
Norskundervisningen er et veletablert og meget godt fungerende tiltak i lokalmiljøet. Dette 
styrker Introduksjonsprogrammet og Kvalifiseringsprogrammets tilbud for bydelens innbyggere. 
 
Boligutfordringer 
Bydelen har knapphet på kommunale boliger og dette preger sosialsenterets arbeid med å 
fremskaffe boliger til både flyktninger og andre vanskeligstilte. Boligbygg KF kan i liten grad 
imøtekomme de behov som bydelen melder når det gjelder fremskaffelse av boliger.          
For å kompensere for dette har bydelen i flere år leid inn utleieboliger til enkelte grupper.  
Tilgangen på kommunale boliger for vanskeligstilte påvirker sosialtjenestens muligheter for 
treffsikre tiltak til målgruppen. Ventetiden på ett- og to-roms leiligheter er opp i to år, mens 
ventetiden for 3- og 4-roms leiligheter er opptil 8 måneder. Det vil variere fra år til år hvor lang 
ventetiden er siden tilgangen på nye boliger avhenger av at noen flytter ut. 
  
Bydelen leier inn boliger fra flere private aktører, blant annet av OBOS og Krøsus Eiendom som 
leier ut 8 leiligheter i Herregårdsveien 6. 
 
Økonomisk rådgiving 
Tilbudet er organisert under sosialsenteret, i et tett samarbeid med bydelens boligkontor. 
Økonomisk rådgiver har ansvaret for henvendelser  som er kompliserte og krever 
spesialkompetanse. Sosialkonsulentene håndterer enklere oppgaver som blant annet stopp  av 
påleggstrekk i trygd/lønn.  
 
Det ligger en plikt for bydelen til å bistå befolkningen med økonomisk rådgiving. I dette ligger 
rådgiving til befolkningen som har betalingsproblemer som kan løses med begrenset bistand men 
også rådgiving og oppfølging knyttet til de som er i behov for å få etablert gjeldsordning i 
henhold til gjeldsordningsloven. 
 
I dette arbeidet skal sosialsenteret kartlegge mulige virkemidler for brukere som blant annet står i 
er ferd med å miste bolig. Det kan ofte være en omfattende gjeldsproblematikk som må 
kartlegges og det er ressurskrevende saker. I en prosess som dette er det tett samarbeid med 
boligkontoret, der hvor bruker kan kvalifisere for refinansiering gjennom startlån. 
 
En viktig aktør for arbeidet knyttet til økonomisk rådgiving er namsfogden. Det kan ofte ligge 
muligheter for å etablere gjeldsordning.    
Mange trenger tett oppfølging i møter og dialog med namsfogden. I en prosess som dette er ofte 
sosialsenteret kontaktpunktet for den enkelte bruker. 


 
Kvalitativ og god økonomisk rådgiving er en viktig faktor i sosialsenterets arbeid for å øke 
brukerens muligheter for å bli selvhjulpen. Gjennom økonomisk rådgiving skal sosialsenteret 
sikre riktig inntekt hos den enkelte. Det skal sikres at bruker har utnyttet sine rettigheter i 
Folketrygden. Samt at bostøtte og andre økonomiske støtteordninger er på plass for den enkelte. 
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Gjennom råd og veiledning skal sosialsenteret i samarbeid med den enkelte vurdere utgifter opp 
mot inntekter å bistå brukere med husholdningsbudsjett samt gi råd om hvordan ulike utgifter 
kan reduseres. I dette ligger en intensjon om å skape en forutsigbarhet i økonomien.  
 


8.7.5 Tilbud til personer med rusproblemer 
Ansvarsområde: 
Kjøp av plasser rusomsorg 
 
Tabell 33 Antall brukere – Rusomsorg 
Tiltak rus Resultat 2009 Mål 2010 Resultat 2010 Mål 2011 
Rusplasser 29 33 36 30
Bokollektiv Øst 5 10 9 *
Antall brukere LAR 68 76 71 76
Resultat 2010 er en prognose pr 31 oktober 2010 


*Bokollektiv Øst er planlagt nedlagt 31.03.2011. 
 
Byrådet vil intensivere arbeidet med brukere som har fullført behandlingsopplegg i statlig regi 
eller rehabiliteringsopplegg i regi av Rusmiddeletaten. Det vektlegges at disse brukerne skal få 
hjelp til å klare seg i en selvstendig tilværelse. Bydelene skal følge opp brukere under 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for å bidra til en stabil og positiv utvikling. Det har vært 
ett tett samarbeid mellom ruskonsulent og booppfølger i dette arbeidet. Ruskonsulentens 
hovedoppgave er å følge brukerne tett og motivere og bistå dem inn i et behandlingstilbud. Det er 
også viktig å følge opp personer som bor på rehabiliterings-/omsorgssentre for å vurdere dem i 
forhold til egen bolig. Et systematisk oppfølgingsarbeid som dette kan bidra til en bedre 
livskvalitet for mange av brukerne. I 2009 ble arbeidet med en rusmiddelpolitisk handlingsplan 
ferdigstilt. Handlingsplanen er evaluert i 2010.  
 
Rusforum var et sentralt tiltak i handlingsplanen, og bidrar til kompetanseheving for de av 
bydelens ansatte som er i kontakt med brukere som har rusmiddelproblemer. Det settes opp 
tidsaktuelle temaer som har tverrfaglig interesse for ansatte. I 2010 er det gjennomført tre 
rusforum. 
 
Spesialisthelsetjenesten har ansvaret for behandling av rusavhengige. Bydelene har ansvaret for 
henvisning til behandling og oppfølging før, under og etter behandling. I den forbindelse er det 
etablert et tett samarbeid med Ruspoliklinikken ved Søndre Oslo distriktspsykiatriske senter. 
Mange av brukerne trenger tett oppfølging for at de skal fungere i egne boliger etter avsluttet 
behandling. Ettervern en en viktig faktor i arbeidet og prosessen starter allerede ved innleggelse i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Bydelen har pr 30.10.2010 ansvar for 35 personer som bor i rehabiliterings- og 
omsorgsinstitusjoner drevet av Rusmiddeletaten. En opplever utfordringer i forbindelse med å gi 
brukerne et tilfredsstillende tilbud på lokalt nivå i forhold til bolig, arbeid og fritid.  
 
Bokollektiv Øst har lenge vært del av bydelens tjenestetilbud til befolkningen i Oslo kommune. 
Bydelen har solgt plasser til personer som i kortere eller lengre perioder har hatt behov for 
omsorg og tilsyn. Målgruppen for inntak har vært eldre menn med alkoholrelaterte problemer. 
Bydelen har imidlertid hatt liten bruk for disse plassene til egne innbyggere, og en har derfor sagt 
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opp leiekontrakten med Boligbygg Oslo KF med effekt fra 30.06.2011. Selve driften er planlagt 
avviklet innen utgangen av første kvartal 2011. 
 
Tabell 34 Budsjett 2011 – Kjøp av rusbehandlingsplasser 
Rusomsorg 2009 2010 2011 
Brutto kjøp av rusbehandlingsplasser 2 500 3 157 2 863 
Vederlagsinntekter -400 -500 -500 
Netto kjøp av rusbehandlingsplasser 2 100 2 657 2 363 
 
Tabell 35 Budsjett 2011 – Måltall for sosialtjenesten med mer (Grønt hefte side 74) 
Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten 
med mer (VST)  


Måltall  
2009 


Resultat  
2009 


Måltall  
2010 


Måltall  
2011 


Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader 
behandlet innen 1 måned 80 % 87 % 80 % 80 % 
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader 
behandlet innen 3 måneder 95 % 92 % 95 % 95 % 
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert 
innen 6 måneder 80 % 80 % 80 % 80 % 
Antall personer i døgnovernattingssteder uten 
kvalitetsavtale (pr 31.12.) 0 13 0 0 
Antall personer med opphold over 3 måneder i 
døgnovernatting 0 37 0 0 
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet 
innen to uker 95 % 82 % 95 % 95 % 
Minimum andel fornøyde brukere etter 
brukerundersøkelser i sosialtjenesten NAV-kontorene 70 %  70 % 70 % 
 
 
Tabell 36 Budsjett 2010 – Nøkkeltall for sosialtjenesten med mer 
 
Nøkkeltall i bydelsbudsjett for 
FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v 


Oslo 
2007 


Oslo 
2008 


Oslo 
2009 


Bydelen 
2007 


Bydelen 
2008 


Bydelen 
2009 


Antall mottakere av økonomisk 
sosialhjelp 


17 020 17 083 18 359 769 784 849


Antall deltakere i kvalifseringsprogram 
31.12. 


  669 1 529       


Antall deltakere i introduksjonsordning 
31.12. 


585 610 618 23 22 32


Andel sosialhjelpsottakere 25-66 år i 
forhold til innbyggere 25-66 år* 


4,3 4,2 4,4 2,6 2,6 2,7


Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i 
forhold til innbyggere 18-24 år** 


4,3 4,0 4,4 3,1 3,2 3,7


Brutto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp per mottaker 


51 527 53 091 52 990 44 475 44 017 42 642


Gjennomsnittlig stønadslengde 
økonomisk sosialhjelp (måneder) 


5,7 5,5 6,0 5,2 4,9 5,2


Gjennomsnittlig stønadslengde 
økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-
24 år 


4,6 4,3 5,0 4,8 4,0 4,1


Andel mottakere med sosialhjelp/ 
introduksjonsstønad som 
hovedinntektskilde 


59,0 57,0 58,1 63,3 62,2 64,8
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Nøkkeltall i bydelsbudsjett for 
FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v 


Oslo 
2007 


Oslo 
2008 


Oslo 
2009 


Bydelen 
2007 


Bydelen 
2008 


Bydelen 
2009 


Andel sosialhjelpsmottakere med 
stønad i 6 måneder eller mer. 


46,7 43,8 48,0 41,1 35,7 39,0


Nøkkeltallene for Oslo er basert på spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av klienter. 
Offisielle Kostra-tall har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo -  
fordi klienter som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger.   
       
* Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Sosialtjeneste og Behovsprofil. Sosialhjelpsmottakere 25-66 år per år 
    delt på antall innbyggere 25-66 år  per 1.1.året etter.     
** Teller Kostra bydel - nivå 3 Sosialtjeneste. Nevner UKE-web Befolkning inkl. Marka/sentrum   
   Sosialhjelpsmottakere 18-24 år per år/innbyggere 18-24 år per 1.1. året etter.  
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8.8 Enhet for forebyggende tjenester  (Fo1 + Fo2a + Fo2b + Fo3) 
 


               


Bydelsdirektør


Enhet for
forebyggende 


tjenester


Psykisk 
helsearbeid


Psykisk 
helseteam


Private 
seniorsentreHelesestasjoner 


Fysio- og 
ergoterapitj
for voksne


Gnisten 
aktivitetshus 


Frivillig arbeidSkolehelse-
tjeneste 


Fysio- og 
ergoterapitj


0-18 år


Seniorsenter
Seniorveileder Herregårdsveien


Private 
institutter 
fysioterapi


Pedagogisk 
fagsenter


Ungdoms- og 
juniorklubber  Familiesenteret


Åpen barnehage


Utekontakten


SalTo


Marmorberget 
samlokaliserte 


boliger


 
 
           Organisasjonskart Enhet for forebyggende tjenster – FO1 
 
Ansvarsområde  
Enhet for forebyggende tjenester omfatter følgende: 


• Helsestasjon Fo2B 
• Skolehelsetjeneste Fo2B 
• Fysioterapi og ergoterapi til barn Fo2B 
• Familiesenteret/Åpen barnehage Fo2a og Fo2b 
• Ungdomstiltak/klubber Fo2B 
• Utekontakt Fo2B 
• SaLTo Fo2B 
• Pedagogisk fagsenter Fo2a 
• Fysio- og ergoterapitjenester Fo1 
• Psykisk helsearbeid Fo1 
• Marmorberget samlokaliserte boliger Fo 1 
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• Herregårdsveien Fo1 
• Aktiviteshuset Gnisten Fo1 
• Krystallen seniorsenter. Fo3 
• Tilskudd til de private eldresentrene. Fo3 
• Tilskudd til frivillighetssentraler Fo 1 


  
 
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 


Helsestasjon og skolehelsetjeneste – 30,5 årsverk inkludert familiesenter med åpen barnehage, 
barnefysio- og ergoterapi. 
Aktuelt lovverk: 
Lov om helsetjeneste i kommunen.  
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 
Lov om Arbeidsmiljø 
Helsepersonelloven  
Lov om pasientrettigheter 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer  
hjemler deler av tjenesten. Det arbeides etter 
detaljerte forskrifter og veiledere for de ulike 
tjenesteområdene. 
Forvaltningsloven 
Offentlighetsloven 
Personvernloven 
Kommuneloven  
 


 


Ansvarsområdet omfatter:  
• Svangerskapsomsorg  
• Helsestasjon 0- 5 år  
• Skolehelsetjeneste 
• Helsestasjon for ungdom 
• Smittevern og reisevaksinering  
• Familiesenter med åpen barnehage 
• Fysio- og ergoterapitjeneste til 


barn/unge 
• Habilitering barn og unge 


Barn, unge og deres foresatte skal oppleve å ha 
tilfredstillende tjenester som bidrar til god helse og 
et godt oppvekstmiljø. 
 
 


 


8.8.1  Helsestasjon og skolehelstjeneste 
Bydelen har to store helsestasjoner, Karlsrud og Lambertseter med felles ledelse. Det tilbys 
helseundersøkelse, vaksinering, foreldreveiledning og nettverksgrupper. Tilbudet gis både 
individuelt og i grupper. I tillegg tilbys hjemmebesøk til familier med nyfødte barn. 
Antall fødsler er høyt  i bydelen. Det var 700 i 2009, og det ser ut til å bli høyere i  2010. 
Svangerskapskontroll tilbys av jordmor på begge helsestasjoner, 500 gravide ble fulgt opp i 
2009. Dette utgjør 71 % av de gravide i bydelen. Det avholdes foreldreforberedende kurs på 
kveldstid. Det kommer en ny veileder for tjenesten i løpet av 2011, samt en egen veileder i 
forhold til overvekt /fedme. 
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Det tilbys skolehelsetjeneste på 17 skoler i bydelen med til sammen 7414 elever. Elevtallet i 
grunnskolen har de siste to år vært økende, og Nordstrand er den bydelen som har flest antall 
skoler. Det er i  2010 opprettet en ny stilling som helsesøster.  
 
Bydelen har de siste 3 årene deltatt  i et prosjekt på de tre videregående skolene i bydelen : 
”Ungdom og utviklingsfremmende samtaler”, et lavterskeltilbud til ungdom, et 
samarbeidsprosjekt mellom skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Alle de tre 
videregående skolene får gjennom dette et utvidet tilbud med helsesøster og ansatt fra barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP) tilstede på hver skole 3- 4 dager pr. uke. Det søkes hvert år 
prosjektmidler for å dekke ansatteressurs fra  BUP. Dette gir et godt tilbud til ungdommen i 
videregående skole. Helse og velferdsetaten går inn for at tilbudet skal bli fast på alle 
videregående skolene i Oslo. Kommunerevisjonen har i 2010 gjennomført tilsyn ved 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i hele Oslo.  Rapport vil foreligge ved inngangen 
av 2011. 
 
Helsestasjon for ungdom  
Helsestasjon for ungdom er lokalisert til Karlsrud helsestasjon og er bemannet med lege, 
helsesøster og jordmor. Dette er et gratis lavterskeltilbud til ungdom en ettermiddag per uke. En 
helsesøster har ansvar for urinprøvetaking i forbindelse med rusoppfølging av enkeltungdom. 
Dette arbeidet gjøres i  samarbeid med ungdommen, foresatte, politi og/eller barnevern .  
22 ungdommer er blitt fulgt opp i regi av helsestasjon for ungdom, vedrørende urintesting i 
forbindelse med rusmisbruk. Tilbudet blir godt benyttet, det var 1 329 konsultasjoner på 
helsestasjon for ungdom i 2009, av disse var  684 jenter og 645 gutter. 


8.8.2 Fysio- og ergoterapitjeneste til barn og unge 
Fysio- og ergoterapeutene yter tjeneste til barn og unge 0-18 år på helsestasjon, i barnehage, 
skole og i hjemmet. Det brukes mest tid på gruppen funksjonshemmede barn og unge, risikobarn 
og noe til forebyggende arbeid. Fysio- og ergoterapeutene følger familiene fra 0-18 år og blir  
sammen med helsesøstrene viktige i det tverrfaglige arbeidet rundt barn og ungdom med 
spesielle behov og deres foresatte.  
 


8.8.3 Habiliteringsarbeidet for barn og unge 
Det er et økende antall barn og unge med nedsatt funksjonsevne som har behov for 
koordinerende tiltak over tid. En av fysioterapeutene for barn og unge leder Fagteam som 
fungerer som koordinerende instans i dette arbeidet på barnesiden. Det er per i dag 101 
ansvarsgrupper for barn og unge, 45 av disse har individuell plan. Det er utarbeidet skriftlige 
melde- og henvisningsrutiner som er lagt ut på bydelens hjemmesider. Det avholdes jevnlige 
møter for koordinatorer for ansvarsgrupper for barn og unge. Det legges vekt på 
kompetanseheving i forhold til bruk av individuell plan og utveksling av erfaring  på ulike 
arbeidsmåter/metoder. Det er utarbeidet rutiner for å sikre gode overganger fra barn til voksen i 
2010. 


8.8.4 Familiesenter 
I tråd med handlingsplan for psykisk helsearbeid ble det etablert et familiesenter med åpen 
barnehage i tilknytning til Karlsrud helsestasjon i 2005. Familiesenteret med åpen barnehage skal 
være en meningsfull møteplass for foreldre med små barn. I tillegg kan foreldre få råd og 
veiledning til små og store utfordringer i hverdagen. Tilbudet blir godt benyttet. Tjenesten 
ivaretas av to ansatte i delstillinger. Familiesenteret har et tett samarbeid med øvrige tjenester til 
barn og unge i bydelen. Det arbeides kontinuerlig for å utvikle gode lavterskeltilbud i tjenestene. 
Det er blant annet inngått tett samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrien ved at to av deres 
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ansatte er til stede annen hver uke på helsestasjonen, som et lavterskeltilbud til barn og foreldre i 
aldersgruppen 0 – 12 år. Det er etablertet et fast tverrfaglig forum som møtes månedlig hvor også 
barnevernet er representert. Her kan saker meldes inn og drøftes anonymt eller med samtykke fra 
foresatte. 


8.8.5 Språk 4 
Kartleggingsverktøyet Språk 4 benyttes ved alle 4 års kontroller. Målet er å sikre god  
språkforståelse og opplæring før skolestart. Ved behov tilbys individuell oppfølging av 
spesialpedagog eller logoped som er tilknyttet Pedagogisk fagsenter. Det legges vekt på 
samarbeid med den enkelte barnehage. Språkkartlegging av 2 åringene skal forbedres gjennom 
bruk av  kartleggingsverktøyet SATS ved alle 2 årskontrollene i 2011.   


8.8.6 Parkurs  
Tilbudet gis til førstegangsforeldre, som et forebyggende tiltak, med vekt på styrking av 
kommunikasjon for å finne felles løsninger på hverdagsproblemer for foreldre med barn i alderen 
4 –10 måneder. Det har vært god respons og gode tilbakemeldinger. Det ble avholdt 6 par-kurs  i 
2010. 


8.8.7 Strategier  og tiltak  
Det er et økende antall fødsler og elevtall i skolene. Det å imøtekomme behovet for tjenester i 
forhold til det økende antall fødsler og skolebarn er en utfordring. Helsestasjonen prioriterer de 
lovpålagte oppgavene. Det er et økende antall barn med sammensatte behov med behov for 
koordinerte tjenester og bistand til utarbeidelse av individuell plan.  
 
Det er utarbeidet ”Handlingplan for barn i vanskelige livssituasjoner” i bydelen. Forebyggende 
tjeneste vil sette fokus på kompetanseheving og bidra til å bedre samhandlingen innad i bydelen 
og med eksterne samarbeidspartnere når det gjelder  barn og ungdom i  målgruppen. Det er 
utarbeidet  rutiner for å lage smidige og gode overganger fra barn til voksen i bydelen for de med 
nedsatt funksjonsevne. 
 
Det er nå  innført nytt elektronisk helsekort for helsestasjonene og  skolehelsetjenesten i hele 
Oslo. Dette er avgjørende  for å sikre god dokumentasjon og lik statistikk for hele Oslo. Leder og 
ansatte deltar i effektiviseringsnettverk og arbeidsgrupper rundt dette. Helsekortene vil på sikt gi 
bedre oversikt, sikre god statistikk og kvalitetssikre tjenesten.  
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Tabell  37 – Nøkkeltall bydelsbudsjettet for Funksjonsområde 2B Oppvekst 


8.8.8 Ungdomstiltak/klubber  
Det meste av bydelens tilbud er samlokalisert i Lambertseter fritidsklubb. Bydelen har tilbud om 
ungdomsklubb to ganger per uke, lørdagsarrangement ca. to gang i måneden og juniorklubb en 
gang i uken. I tillegg til dette har klubben aktive danse-, band-, rap- og skategrupper. 
Fritidsklubben har kontakt med band som holder konserter på klubben, ”Lambertseter live”- og 
det gis også mulighet for større bandarrangementer. Det gis musikkundervisning. 
Fritidsklubben organiserer og gjennomfører Ungdommens Kulturmønstring for Bydel 
Nordstrand. Aktivitetene er godt besøkt av bydelens ungdommer.  
 
Bydelen har et samarbeidsprosjekt med Lions Club Nordstrand, Nordstrand Vel, FAU ved to 
skoler og Natteravnene om drift av juniorklubb ( 10- 13 år) i kjellerlokalet i 
bydelsadministrasjonen. Klubben har blitt et populært tilbud hos målgruppen og bydelen vil etter 
avklaring med andre bidragsytere gi økt tilskudd i 2011. 
 
Klubbene samarbeider tett med Utekontakten, SaLTo-koordinator, skoler, politi, idrettslag, 
kirken, Oslo Musikkråd og andre som jobber med ungdom i bydelen. 


8.8.9 Utekontakten 
Utekontakten, med 3 stillinger og 1 prosjektstilling, driver oppsøkende arbeid i hele bydelen. 
Dette gir et godt grunnlag for å komme i kontakt med ungdom som av ulike grunner ”faller 
utenfor”. Tjenesten er et lavterskeltilbud for ungdom i alderen 12 – 23 år, med hovedfokus på 
aldersgruppen 13 – 18 år. Utekontaktene tar utgangspunkt i ungdommens situasjon, og utformer 
sine arbeidsoppgaver gjennom kontakt med ungdommene i deres miljø. I tillegg til det 
oppsøkende feltarbeidet driver Utekontakten bydelens oppfølgingstjeneste (OT) i samarbeid med 
skoler, NAV og Utdanningsetaten. Utekontaktene har god kjennskap til bydelens tjenesteapparat, 
og har tett samarbeid med skoler, politi, psykiatri, barnevern og andre som jobber med ungdom i 
og utenfor bydelen. SaLTo ressursteam, som er knyttet opp mot ungdomsskolene, er et eksempel 
på dette.  
 


Nøkkeltall i 
bydelsbudsjett for ( 
FO2B Oppvekst) 


Oslo 
2007 


Oslo 
2008 


Oslo 
2009 


Nordstrand 
2007 


Nordstrand 
2008 


Nordstrand 
2009* Kilde 


grunnlag 
Helsestasjon- og 
skolehelsetjeneste 


           
  


Netto driftsutgifter til 
forebygging, helsestasjons- 
og skolehelse pr innbygger 
0-17 år (f. 232) 


1 814 1 939  1 932 1 303 1 481 1541 Kostra-
bydel   
nivå 3 - 
beregn. 


Årsverk i alt pr 10 000 
innbyggere 0-17 år (f. 
232)** 


31,6 31,9 30,9 23,8 23,0 24,0 Kostra-
bydel   
nivå 3 


Tilbud til barn og unge           


  
Netto driftsutgifter til 
aktivitetstilbud barn og unge 
pr innbygger 0-17 år*** 


1 284 1 424 1 427 448 370 416 Kostra-
bydel   
nivå 3 


* 2009-tallene gjelder barn 0-16 år. 
** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil . Antall årsverk per år/innbyggere 0-17 år  
      per 1.1. året etter (for eksempel antall årsverk 2006/innbyggere 1.1.2007)    
*** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kultur og Behovsprofil  
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I samarbeid med Oslo Idrettskrets driver Utekontakten prosjektet Idrett og Utfordring – hvor 
utsatt ungdom får tilbud om et bredt idretts- og aktivitetsopplegg. Tjenesten driver også andre 
prosjektgrupper, blant annet Sisterhood på Nordseter ungdomsskole. Utekontaktene drifter også  
Konfliktverksteder for ungdom - både hos Utekontakten og i samarbeid med Nordseter 
ungdomsskole og Røde kors. I samarbeid med skolen drives en ukentlig ”Lunsjgruppe”, samt 
samtaler med enkeltungdommer. Utekontakten er en tjeneste med høy sosialfaglig kompetanse, 
og har gjennomsnittlig 3000 kontakter i året. Ut av disse kontaktene følger tjenesten opp ca 70 
ungdommer.  
 
Bydelen er også involvert i et europeisk prosjekt – ”Correlation” i regi av Kompetansesenter 
Rus-Oslo. Målet er å forbedre det oppsøkende sosiale arbeidet med utgangspunkt i 
erfaringsbeskrivelser rundt rus fra ungdom i bydelen og bruk av ung til ung metodikk.  
Alle ungdomskolene i bydelen får i 2011 tilbud om et rusforebyggende program kalt ØPP 
(Ørebros prevensjonsprogram). Dette retter seg mot foreldrene til ungdomsskoleelever. 


8.8.10 SaLTo 
SaLTo er Oslo politidistrikt og Oslo kommune sin samordningsmodell på det 
kriminalitetsforebyggende området. Modellen ble etablert i henhold til byrådssak 1012/2006. 
SaLTo- modellen skal bidra til å videreutvikle og formalisere samarbeidsstrukturene, og sikre at 
tjenester og tiltak forebygger mer effektivt. Modellen er godt etablert i bydelen i tråd med 
sentrale retningslinjer, og tverretatlig samarbeid og samordning er på plass på alle nivåer. 
Hovedmålgruppe for SaLTo er barn og unge i alderen 12-18 år. Nedre aldersgrense er 6 år og 
øvre er 23 år. Hovedmål: SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et 
koordinert tilbud, redusere barne- og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket blant barn 
og unge.  
 
Det utarbeides lokal handlingsplan og tiltaksplan for SaLTo Nordstrand. Mange prosjekter og 
tiltak er igangsatt, som f.eks: Rusforum, Sisterhood jentegruppe, Unge og rus –forebyggende 
program for 8-klasse på alle våre ungdomsskoler, Trygghetsprogram (offeroppfølging), arbeid 
med foreldrenettverk, Konfliktløsningsnettverk Oslo syd og Unge gjengangere. Arbeidet 
videreføres i 2011. 


8.8.11 Pedagogisk Fagsenter 
 
Pedagogisk fagsenter 
Pedagogisk Fagsenter – 39,2 årsverk 
Aktuelle lovverk:  
Lov om barnehager 
Opplæringsloven 
Lov om Arbeidsmiljø 
Forvaltningsloven 
Offentlighetsloven 
Personvernloven 
Kommuneloven  
 
Ansvarsområdet omfatter : 
Pedagogisk Fagsenter arbeider for  å gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilpasset 
barnehagetilbud, som gir mulighet for mestring og utvikling, sosialt samspill og lek med 
andre barn.  
Pedagogisk Fagsenter arbeider for alle barnehagene i bydelen, både kommunale, private 
og familiebarnehager. 







                                                                                                                                    Side: 71  


 
Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
Bydelen fatter enkeltvedtak etter Opplæringslovens §  5-7 på bakgrunn av sakkyndig vurdering 
fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT). I tillegg til kommunale midler forvalter Pedagogisk 
fagsenter statlige midler som etter Lov om barnehager er øremerket barn med nedsatt 
funksjonsevne,samt midler til språkopplæring for minoritetsspråklige barn. 
 
Pedagogisk fagsenter jobber helhetlig rundt barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. 
Det samarbeides nært med bydelens barnehager, helsestasjonene, fysio- /ergoterapitjenesten for 
barn, Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og ulike spesialinstitusjoner.  
 
Statstilskudd øremerket barn med nedsatt funksjonsevne 
For at barn med nedsatt funksjonsevne skal nyttigjøre seg  det allmennpedagogiske tilbudet i 
barnehagen, iverksettes det tiltak som styrking av den pedagogiske bemanningen, veiledning av 
barnehagepersonell og foreldre, kompetansehevingstiltak for barnehageperonell og foreldre og 
språkgrupper for barn.  
 
Statstilskudd øremerket språkopplæring av minoritetsspråklige barn  
I tråd med rundskriv F-02/2010 fra Kunnskapsdepartementet, brukes språkmidlene til utforming 
av målrettede språkstimuleringstiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 
førskolealder. Det er etablert språkgrupper i barnehager, kurs og opplæring i  
språkutvikling/språkstimulering samt innkjøp av språkmateriell, dataprogram og faglitteratur. 
Pedagogisk fagsenter har utarbeidet et idè- og inspirasjonshefte for arbeid i flerspråklige 
barnegrupper, som deles ut til bydelens barnehager. Pedagogisk Fagsenter samarbeider tett med 
helsestasjonene om Språk 4; språkkartleggingen ved 4 årskontrollen. Språk 4 har som mål å sikre 
at barna har god språkforståelse og et godt norsk talespråk ved skolestart. Ved behov henviser 
helsestasjonen enkeltbarn til spesialpedagog/ logoped  på fagsenteret som foretar en grundigere 
kartlegging av barnets språk, og setter i gang tiltak i samarbeid med barnets barnehage og 
foreldrene. På samme måte vil bydelens helsestasjoner og Pedagogisk Fagsenter samarbeide når 
språkkartleggingsverktøyet SATS  blir innført ved alle 2 årskontroller i 2011.  
 
Opplæringsloven 
Pedagogisk Fagsenter har ansvaret for å effektuere vedtak etter Opplæringsloven og utarbeide 
spesialpedagogiske planer for barn med slike vedtak. Veiledning av personale i barnehagene og 
barnas foreldre er en del av dette arbeidet. Pedagogisk Fagsenter har også ansvaret for tiltak i 
forhold til barn som ikke går i barnehage. Pedagogisk Fagsenter har pr. 05.11.2010 tiltak knyttet 
til ca. 230 barn i bydelens barnehager; både barn med vedtak etter Opplæringsloven § 5-7 og 
barn som har behov for tilrettelegging etter Lov om barnehager. Antall uketimer 
spesialpedagogisk hjelp har økt fra 650 uketimer pr 01.08.2009 til 775 uketimer pr 01.08.2010:  
j.fr bydelens tertialstatistikk. Bydelen har ansvar for skyssordninger for barn med nedsatt 
funksjonsevne, § 7-6. 
 
Strategier og tiltak 
I løpet av 2010 er det, i tråd med lovfestet rett, oppnådd full barnehagedekning i bydelen. Alle de 
som ønsker det får nå barnehageplass i tråd med lovfestet rett og 96% av bydelens barn går nå i 
barnehage. En konsekvens av dette er at det avdekkes behov for bistand til flere barn. Dette er en 
postiv utvikling da en vet at  tidlig hjelp og bistand bedrer prognosen for det enkelte barn. Det 
arbeides kontinuerlig for å samordne tiltakene rundt barn med nedsatt funksjonsevne og barn 
med særskilte behov, slik at ressursen brukes på en kostnadseffektiv måte, samtidig som 
lovverket overholdes.  
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8.8.12 Fysio- ergoterapitjenester til voksne                            
Fysio- og ergoterapitjenesten  
Fysio- og ergoterapitjenester til voksne  
 
9,7 årsverk - hvorav  5,2 fysioterapeuter og 4,5 ergoterapeuter. 
 
13,56 avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter  
ved Holtet fysikalske institutt, Lambertseter Fysioterapi, Nordstrand Fysioterapi og 
Akupunkturklinikk AS og Sæter Fysikalske Institutt. 
Avtalefysioterapeutene gir hjemmefysioterapitilbud tilsvarende 1,5 avtalehjemler. 
 
Lov om helsetjenesten i kommunene  
Helsepersonelloven 
Lov om pasientrettigheter 
Lov om Arbeidsmiljø 
Forvaltningsloven 
Offentlighetsloven 
Personvernloven 
Kommuneloven  
 
Ansvarsområde: 
Fysio- og  ergoterapi i hjemmene tilbys fra Seksjon for fysio- og ergoterapi. 
Fysio- og ergoterapitjenestene gis til personer over 18 år med behov for tilbud i hjemmet. 
De privatpraktiserende fysioterapeutene med kommunal driftsavtale gir fysioterapitilbud på  
4 fysikalske institutter i bydelen, og 7 av disse gir noe hjemmefysioterapitilbud. 
 
Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
Tjenestene er viktige for at funksjonshemmede og eldre kan fortsette å bo og klare seg i egne 
hjem. Tjenestene er samorganiserte og effektive. Alle henvendelser kommer til seksjonen, og blir 
vurdert ut fra høy, middels og lav prioritet. Brukerne får tilbakemeldinger om ventetid og om 
eventuelle andre hjelpetiltak. Fysioterapeutene samarbeider med de privatpraktiserende 
fysioterapeutene som gir tilbud i hjemmene. Seksjonen koordinerer hjemmefysioterapitilbudene. 
Brukere som ikke kan motta fysioterapitilbud ute på institutt, får opptrening  hjemme. 
Fysioterapeutene søker om de trygdefinansierte ganghjelpemidlene. 
 
Ergoterapeutene tilrettelegger boligene og søker om alle de andre trygdefinansierte tekniske 
hjelpemidlene. De vurderer og følger opp hjelpemiddelsøknadene. 
 
Ansvaret for å utføre de hjelpemiddeltekniske tjenestene er flyttet fra bydelen til en byomfattende 
hjelpemiddelteknisk enhet. Det er opprettet et felles teknisk ordrekontor som håndterer alle 
henvendelser om tilpasning, vedlikehold, reparasjon og kondemnering av trygdefinansierte 
tekniske hjelpemidler. Bydelen skal fortsatt ha en hjelpemiddeltelefon og denne er lagt til 
seksjonen. Telefonen betjenes av fagpersoner. Nye hjelpemiddelbehov skal meldes til bydelen og 
vurderinger, bestillinger og utprøvinger gjøres av ergoterapeuter og fysioterapeuter i bydelen. 
Presset på tjenestene er stort og det opereres med ventelister. Alle hastesaker behandles 
fortløpende. Seksjonen arbeider tett med bydelens innsatsteam, og prioriterer brukere som må ha 
tjenester for å kunne fortsette å bo i eget hjem. 
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Tabell 38 *  Måltall for Fysio- og ergoterapi  
Tjeneste 
Fysio-/ ergoterapi 


Måltall 2010 Resultat 2009 Måltall 2011 


Antall brukere 1300 1273 1300
Antall tjenester/ saker 1500                             1499  1500
* Gerica- tall: Tidligere oppgitte resultat og måltall var inklusive brukere tilknyttet    
sykehjemsetaten.  
 
Strategier og tiltak 
Tjenestetilbudet er begrenset til kurative- og sekundærforebyggende tiltak. Fysio- og 
ergoterapeutene motiverer brukere til egeninnsats, og skaffer hjelpemidler som kan underlette 
tapt funksjon. Det prioriteres å gi opptreningstilbud som kan gi økt funksjonsnivå, og som kan 
hindre fallulykker.  
 
Det planlegges å opprette en fysioterapeut i 2011 som kan jobbe målrettet i forhold til brukere 
med hjerneslag. Dette kan bidra til bedre funksjon og livskvalitet for den enkelte og forebygge 
bruk av hjemmetjenester og eventuelt bruk av sykehjemsplass. 
 
Det er et mål å få etablert et tilbud om gruppetrening til ulike brukergrupper i løpet av 2011. 
Etablering av gruppetilbud kan bidra til å få ned ventetiden. 
 
Samarbeid med bydelens ulike tjenester vektlegges. Det er utarbeidet rutiner for overgang fra 
barn til voksen. Det tverrfaglige teamet i bydelen, som ledes av Enhet for bestiller, samordner 
alle henvendelser fra brukere med behov for flere tjenestetilbud.  
 


8.8.13 Psykisk helse 
Psykisk helsearbeid ble f.o.m. 1.4.2010 flyttet fra enhet NAV-Nordstrand sosial til Enhet for 
forebyggende tjenester. 
 
Psykisk helseteam  
Psykisk helsetam koordinerer og følger opp tiltak rundt hjemmeboende over 18 år, med ulike 
psykiske helseproblemer. Psykisk helsearbeid ble organisert i bestiller/utførerfunksjon i 2008. I 
dag er det et operasjonelt og godt etablert samarbeid mellom bestiller og utfører. Det gjøres 
vurderinger og fattes vedtak av Enhet for bestiller når det utføres hjemmetjenester for 
målgruppen. Ansvaret som  bydelens hovedkontakt til spesialisthelsetjenesten ovenfor personer 
med psykiske lidelser er overført til Enhet for bestiller. Det arbeides målrettet for å utvikle et tett 
samarbeid mellom seksjon for psykisk helse og øvrige tjenester i bydelen.  
 
Det er fortsatt utfordringer i arbeidet med å tilpasse tjenesten til bestiller – utfører, da tjenesten 
har hatt tradisjon for å ha dette samlet i egen utførertjeneste. Det arbeides med å utvikle gode og 
overordnede systemer som både brukere og medarbeidere kjenner seg igjen i. 
 
Utskrivningsklare personer fra spesialisthelsetjenesten har krav på tilrettelagt tilbud fra bydelen, 
enten i egen bolig, eller tilbud om bemannet bolig fra bydelen.  Mange av disse har behov for 
ulike tjenester fra bydelen og oppfølgingen skjer i tett samarbeid mellom bestiller og utfører. 
 
Bydelen har 2 prosjektstillinger – tilretteleggere i ”Vilje Viser Vei”, som er et tiltak i samarbeid 
med NAV. Dette er et prosjekt med foreløpig varighet ut 2012. Disse stillingene er organisert i 
Psykisk helseteam. Formålet med tiltaket er at mennesker med psykiske lidelser kan få, og 
beholde et arbeid i ordinært arbeidsliv. 
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Aktivitetshuset Gnisten 
Aktivitetshuset Gnisten er et lavterskeltilbud til hjemmeboende personer med psykiske 
helseproblemer. Det er et veletablert og hensiktsmessig tilbud for bydelens innbyggere. 
Brukermedvirkning på aktivitetshuset gir hver enkelt bruker ansvar for de føringer / innhold 
aktivitetshuset skal ha.  Hovedmål for aktivitetshuset er å forebygge isolasjon og  reinnleggelse 
på sykehus, og motivere hver enkelt til å bruke sine ressurser ved deltagelse i ulike aktiviteter. 
Ved å komme til aktivitetshuset kan struktur og rutine bli en del av hverdagen for brukergruppen, 
og det legges til rette for å etablere nye nettverk. Det er et mål å videreutvikle dette 
lavterskeltilbudet for å gjøre det enda mer kjent ovenfor bydelens målgruppe. Det er et tett 
samarbeid mellom DPS , psykisk helseteam og bydelens tilretteleggere og aktivitetshuset.  
Aktivitetshuset Gnisten benyttes også av beboere på Marmorberget samlokaliserte boliger og 
Herregårdsveien 4. 
 
Herregårdsveien 
Bydelen har ansvaret for 14 omsorgsboliger med døgnbemannet personalbase i Herregårdsveien 
4.  Målgruppen er personer med psykiske helseproblemer. Av helse-, miljø- og sikkerhetsmessige 
hensyn ble den ene leiligheten omgjort til base for ansatte og brukere. Av den grunn er 13 
leiligheter bebodd. Det er kontakt med  Boligbygg Oslo KF for å få til en endelig løsning rundt 
personalbasen.  
 
Marmorberget samlokaliserte boliger 
Marmorberget samlokaliserte boliger har 34 leiligheter, og er en døgnbemannet bolig for 
mennesker med psykiske helseproblemer. Den har tidligere vært trygdebolig, med hovedsakelig 
eldre beboere med eller uten psykiske helseproblemer. Det bor fremdeles noen eldre beboere 
igjen på Marmorberget. 
 
Et satsingsområde i 2010 har vært å iverksette tiltak knyttet til bedre utnyttelse av Marmorberget. 
Det skal ferdigstilles en kompetanseplan som tar utgangspunkt i dagens målgruppe, der en også 
kartlegger kompetansebehovet hos de ansatte. Marmorberget samlokaliserte boliger har vært 
gjenstand for helhetlig risikostyring (HRS). 
 
Marmorberget samlokaliserte boliger og Herregårdsveien 4 er et bydelsbasert tilbud til personer 
med særskilt hjelpebehov og som ikke kan bo i selvstendige boliger. 
Beboerne har husleiekontrakter.Vedtak om tjenester fattes av Enhet for bestiller i bydelen. Dette 
kan være tjenester som praktisk bistand, praktisk opplæring, psykisk helsearbeid og 
hjemmesykepleie. 


8.8.13 Krystallen seniorsenter 
 
Krystallen seniorsenter 
 
Krystallen seniorsenter   2,5 årsverk + 0,5 årsverk seniorveileder 
 
Lov om arbeidsmiljø 
Lov om helsetjenester i kommunene  
Lov om sosiale tjenester 
Forvaltningsloven 
Offentlighetsloven 
Personvernloven 
Kommuneloven  
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Seniorsenteret skal fungere som et sosialt 
treffsted for personer med pensjon eller 
trygd. 
 


Senteret bidrar med helseforebyggende tiltak 
for eldre, motvirker isolasjon og ensomhet,  
stimulerer til at brukere holder seg friske og 
aktive. Senteret skal videre bidra til at eldre 
kan bo bedre og lengre i eget hjem. 


 
Situasjonsbeskrivelse med målsettinger   
Seniorsenteret ønsker å være det fremste ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende 
arbeid for eldre i bydelen. Senteret får tilskudd til 2,0 stillinger, tilskudd til husleie samt 
driftstilskudd. 0.5 stilling finansieres ved hjelp av egne inntekter.  
 
Gjennom inntekter fra messe, loddsalg og  kafeteria finansierer senteret ca 35 % av driften. 
Det er 870 registrerte brukere, og 63 frivillige bidrar med totalt 6 årsverk. 
 
De frivillige er en bærebjelke for å kunne opprettholde driften av senteret. Kafeteriadriften er 
viktig og betjenes av ansatte sammen med frivillige. Det legges vekt på å servere sunn og 
næringsrik mat. Det holdes jevnlig foredrag om ernæring og kosthold. Senteret ønsker å bidra til 
å forebygge sykdom, isolasjon og ensomhet hos de eldre i bydelen, og tilbyr varierte aktiviteter 
og tjenester. 
 
I 2010 opprettet bydelen en egen seniorveilederstilling (50%). Seniorveilederen har oppgaver i 
forhold til hele bydelen, men er administrativt knyttet Krystallen seniorsenter. 
 
Strategier og tiltak 
Målet er å skape et miljø som skal virke helsefremmende, og der brukerne trives. Det arbeides 
med å skape et godt arbeidsmiljø for de frivillige for at de skal føle seg sett og ivaretatt 
og ønsker å fortsette som frivillige ved senteret. Det er en utfordring å rekruttere et tilstrekkelig 
antall frivillige. En hovedutfordring er å komme i kontakt med eldre i nærmiljøet og gjøre dem 
kjent med seniorsenterets tilbud.  


8.8.14 Private seniorsentre 
Bydelen har 3 seniorsentere som drives i privat regi: 


• Bekkelaget seniorsenter 
• Nordstrand seniorsenter 
• Simensbråten – Ekeberg seniorsenter 


 
De private seniorsentrene mottar driftsstøtte fra bydelen til stillinger, dekning av husleie og drift.   
 


8.8.15 Frivillighetsentraler 
Bydelen har to  frivillighetssentraler;  Ekeberg- Bekkelaget Frivillighetssentral og Lambertseter 
Frivillighetssentral.  Frivillighetssentralene  mottar støtte fra bydelen. 
 
Frivillighetssentralen formidler kontakt mellom frivillige hjelpere og mennesker som har behov 
for assistanse utover det offentlige hjelpeapparatet samt familie, venner og naboer kan 
tilby. Tjenestene er gratis, men de som mottar tjenester må betale de utlegg som de frivillige 
hjelperne har i forbindelse med oppdraget. Ønsker noen en besøksvenn, følge til lege, frisør eller 
tannlege, hjelp til å handle, skifte sikringer, måke snø eller rake løv eller lignende, kan de 
kontakte frivillighetssentralen.  
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Funksjonsområde 2a 
Barnehager 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Vedtas av bydelsutvalget 
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9.0 Funksjonsområde 2A Barnehager 
Tabell 39 Enheter for barnehager (Grønt hefte side 75) 
Måltall for Fo2A – Barnehager Måltall 2009 Resultat 2009 Måltall 2010 Måltall 2011
1Andel barn 1-5 år med barnehageplass Bydel 
Nordstrand 87,0% 91,7% 91,7% 93,8%
Andel barn 1-5 år med barnehageplass Oslo 
kommune 87,0% 83,4 % 90,0% 87,0%
 
Tabell 40   Enheter for barnehager (Grønt hefte side 75) 
Måltall for Fo2A – Barnehager Måltall 2009 Resultat 2009 Måltall 2010 Måltall 2011
Andel barn 1-2 år med barnehageplass 
(dekningsgsgrad)* 93,0% 93,9% 90,0% 90,2%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass 
(dekningsgsgrad)* 99,0% 97,4% 96,4% 96,5%
* Gjelder andel av barn bosatt i bydelen som har barnehageplass. 
 
Tabell 41 Nøkkeltall for Funksjonsområde 2A Barnehager 


Nøkkeltall for 
Funksjonsområde 2A  – 
Barnehager 


Resultat 
Oslo 
2007 


Resultat 
Oslo 
2008 


Resultat 
Oslo 
2009 


Bydelen   
2007 


Bydelen  
2008 


Bydelen  
2009 


Kilde-
grunnlag 


Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass* 66,1 % 68,9 % 71,7 % 82,1 % 83,0 % 85,5 % 


Kostra/UK
E 


Andel barn 3-5 år med 
barnehageplass* 90,9 % 91,1 % 92,8 % 94,8 % 94,0 % 97,3 % 


Kostra/UK
E 


Barn 1-2 år med 
barnehageplass** 


     10 
731 


    11 
586 


    12 
562       1 009        1 019        1 164  


Kostra-
bydel nivå 
3 


Barn 3-5 år med 
barnehageplass** 


     18 
492 


    19 
292 


    20 
385       1 634        1 684        1 813  


Kostra-
bydel nivå 
3 


Antall styrere og pedagogiske 
ledere i kommunale barnehager        1 


728  
      1 
895 


      2 
145          134          136           165  


Kostra-
bydel nivå 
3 


Ansatte i kommunale barnehager 
med dispensasjon fra kravet om 
førskolelærerutdannelse  


400 
 


527 
 


581            17            29             44  


Kostra-
bydel nivå 
3 


Andel styrere og pedagogiske 
ledere i kommunale barnehager 
med dispensasjon fra kravet om 
førskolelærerutdannelse som har 
annen pedagogisk utdannelse 


37,5 % 26,0 % 25,3 % 70,6 %
 


24,1 % 34,1 % 


Kostra-
bydel nivå 
3 


Andel barn fra språklige og 
kulturelle minoriteter som går i 
barnehage, i forhold til 
invandrerbarn 0-5 år. 


48,4 % 51,2 % 54,6 % 40,3 % 43,2 % 51,6 % 


Kostra-
bydel nivå 
2 


Andel barn i barnehage med 
oppholdstid over 41 timer (1-5 år) 


95,2 % 96,0 % 96,9 % 99,1 % 98,8 % 99,1 % 


Kostra-
bydel nivå 
3 


                                                 
1 Ikke medregnet 12 barn i minibarnehagen; korttidsbarnehage knyttet til norskundervisning 
   Ikke medregnet 48 barn i åpne barnehager 
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Nøkkeltall for 
Funksjonsområde 2A  – 
Barnehager 


Resultat 
Oslo 
2007 


Resultat 
Oslo 
2008 


Resultat 
Oslo 
2009 


Bydelen   
2007 


Bydelen  
2008 


Bydelen  
2009 


Kilde-
grunnlag 


Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage*** 119 752 130 939 136 017   102 503    116 995    114 058  UKE 
* Angir andelen av barn bosatt i bydelen som har barnehageplass i kommunen    
** Angir barn med barnehageplass i bydelen, uansett bostedsbydel     
***Inkludert art 380 (husleie til kommunale foretak), avviker derfor fra KOSTRA.     
***Resultat Oslo er her et veid gjennomsnitt for bydelene.      
 
Tabell 42 
Nøkkeltall for: 
Funksjonsområde 2A  – 
Barnehager 


Resultat 
Oslo 2007


Resultat 
Oslo 2008


Resultat 
Oslo 2009


Bydelen  
2007 


Bydelen 
2008 


Bydelen 
2009 


Kilde-
grunnlag 


 
Barn 1-2 år med barnehageplass** 10 731 11 586 12 562 1 009 1 019 1195 Kostra-bydel 


nivå 3
 
Barn 3-5 år med barnehageplass** 18 492 19 292 20 385    1 634 1 684 1820 Kostra-bydel 


nivå 3
Andel ansatte i kommunale bhg 
med dispensasjon fra kravet om 
førskolelærerutdannelse 


23,1 % 27,8 % 27,1% 12,7% 21,3% 26,7% Kostra-bydel 
nivå 3


Andel styrere og pedagogiske 
ledere i kommunale barnehager 
med dispensasjon fra kravet om 
førskolelærerutdannelse som har 
annen pedagogisk utdannelse 


37,5 % 26,0% 25,3% 94,1% 55,1% 34,1% Kostra-bydel 
nivå 3


Andel barn fra språklige og 
kulturelle minoriteter som går i 
barnehage, i forhold til 
invandrerbarn 0-5 år. 


48,4 % 51,2% 54,6% 40,3% 43,2 % 51,6 % Kostra-bydel 
nivå 2


Antall timer direkte hjelp til 
førskolebarn etter opplæringsloven 
§5-7 pr uke 


- - - - - - Bydels-
statistikken


Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage* 


119 752 130 939 121 476 102 503 116 995 114 058 Kostra-bydel 
nivå 2
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9.1 Enhet for barnehager   


                  


Bydelsdirektør


Enhet for 
barnehager


Rygin 
barnehage 


Sportsplassen 
barnehage


Lille Ekeberg 
barnehage


Bauneveien 
barnehage


Tyrihans 
barnehage


Marmorberget 
barnehage


Nylænde 
barnehage


Radiobølgen 
barnehage


Frierveien 
barnehage


Knausen 
barnehage


Leker`n åpen 
barnehage


Vårveien 
barnehage


Munkerudsletta 
barnehage


Obersten 
barnehage


Åssida 
barnehage


Nordseter 
barnehage


Rødstua 
barnehage


Skredderstua 
barnehage Sæter barnehage Munkelia 


barnehage


Pynten 
barnehage


Rabben 
barnehage


Skiferveien 
barnehage


Rosenhagen 
barnehage


Nedre 
Bekkelaget 
barnehage  


Karlsrud åpen 
barnehage


Blåfjell 
barnehage


Glimmer`n 
barnehage


 (januar-april)


Private
 ordinære barnehager


Private 
familiebarnehager


Drengestua 
Barnehage Steinspranget


barnehage


Radarveien
Barnehage 


(avløser 
(Glimmer`n fra 


mai)
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Enhet for barnehager  – 480,33 årsverk i kommunale barnehager 
Aktuelt lovverk: 
Lov om arbeidsmiljø 
Lov om barnehager med forskrifter 
Lov om miljørettet helsevern for skoler og 
barnehager 
Forvaltningsloven 
Offentlighetsloven 
Personvernloven 
Kommuneloven  
 


 


Ansvarsområder:  
29 kommunale barnehager 
2 åpne kommunale barnehager 
3 veiledere i private familiebarnehager 
25 private, ordinære barnehager  
33 private familiebarnehager 


• Budsjett og personalansvar for 
kommunale barnehager 


• Kvalitet og pedagogisk innhold i 
kommunale barnehager 


• Tverrfaglig samarbeid med andre 
enheter for utvikling av forebyggende 
tiltak  


• Opplæring og utviklingsarbeid i 
kommunale og private barnehager 


• Samarbeid med bestillerenheten i 
forbindelse med opptak 


• Saksbehandling på barnehageområdet  
• Tverrfaglig samarbeid med eksterne 


faginstanser 
• Samarbeid med private barnehager 
• Veiledning av nyutdannede 


førskolelærere 
• Veiledning av assistenter som tar 


arbeidsplassrelatert 
førskolelærerutdanning på HiO 


Byrådsavdelingen for kultur og utdanning har det overordnete ansvaret for barnehageområdet, 
herunder å sikre et tilstrekkelig antall barnehageplasser for kommunens befolkning. Bydelene har 
ansvar for drift av barnehagene. 
 
Byrådets mål 
 
• Barnehagen skal styrkes som læringsarena 
• Alle barn skal kunne norsk før skolestart 
• Det skal tilbys plass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass 
 
Hovedutfordringer 
 
• For mange barn har ikke tilfredsstillende språkferdigheter ved skolestart 
• Det er knapphet på kvalifisert personale 
• Antall barn i barnehagealder fortsetter å øke, veksten er særlig stor i sentrumsbydelene 
 


9.2.1 Situasjonsbeskrivelese i Bydel Nordstrand 
Lovfestet rett til barnehageplass trådte i kraft fra 01.01.2009. Under hovedopptaket i 2010 fikk 
alle som hadde lovfestet rett til barnehageplass tilbud om plass. Per 15.11.2010 er det registrert 
75 barn på søkerlisten over 1 år som ønsker plass innen utgangen av 2010. Pr. 1.1.2010 er det 
668 0-åringer i bydelen. Disse vil dominere søkerlisten i 2011.  
 
Befolkningsframskriving for Oslo og  Bydel Nordstrand i perioden 01.01.2011 – 01.01.2014 
viser en nedgang av antall barn i alderen  0 – 5 år  fra 3891 til 3834.  Per 15.12.2010 vil det være 
i alt 3036 barn ialder 1 – 5 år som har plass i kommunale og barnehager i bydelen. 
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I alt  48 barn benytter seg av plass i de to åpne barnehagene. 
 
I  2010 er det opprettet i alt 18 nye plasser for barn under 3 å i eksisterende barnehager.  I løpet 
av 1.halvår 2011 vil 45 barn med plass i midlertidige barnehagelokaler i Glimmerveien bli 
overflyttet til ny permanent barnehage i Radarveien. Den midlertidige barnehagen i 
Glimmerveien avvikles. 
 
I bydelens utbyggingsplan for barnehager er det forslag om starte prosessen for omregulering av 
to tomter til barnehageformål. Sak om omregulering ligger til behandling i plan og 
bygningsetaten.  
 
Munkerud skole forventes ikke ferdig som planlagt grunnet bevaringsinteresser fra Byantikvaren. 
Planlagt ferdigstillelse av Munkerud skoles barnehage var siste kvartal 2011. Bydelen har ikke 
mottatt informasjon om videre fremdrift knyttet til Munkerud skole.   
  


9.2.2 Utfordringer når det gjelder barnehageutbygging: 
• Barnehageenheter med behov for omfattende vedlikehold 
• Omregulering av tomter til barnehageformål kan komme i interessekonflikt med andre 


kommunale etater  
• Omgjøring av opptaksområdet fra bydelsnivå til å omfatte hele Oslo kommune, gjør at 


befolkningstilveksten i bydelen ikke lenger danner grunnlaget for planlegging av nye 
barnehageplasser. Dette kan føre til overkapasitet  


• Foreldre som ønsker annen barnehageplass enn den barnet har fått tildelt, gjør at barn blir 
stående på søkelister for overflytning. Hyppige overflytninger av barn til andre 
barnehager gjør at flere barnehageplasser periodevis blir stående ubesatte, forsinkelser i 
nye tilbud og er lite kostnadseffektivt   


• Rekruttering av førskolelærere til nye barnehager. Behovet for nye førskolelærere øker i 
takt med barnehageutbyggingen  


• Fokus fra utbygging til kvalitet og innhold i barnehagetilbudet 
 
9.2.3 Strategier og tiltak 


 
Barnehageutbygging 
Bydelen har fortsatt små barnehageenheter hvor det vurderes sammenslåing av mindre enheter 
som administrativt organiseres til større nærliggende barnehager.  
Når bydelen nå er nærmere målet om full barnehagedekning kreves det at bydelens plan for 
utbygging av barnehager, får endret fokus; fra utbygging til fokus på kvalitet og innhold i 
barnehagetilbudet. Etter en periode med sterk vekst i antall barnehageplasser, innføring av 
maksimalpris for foreldrebetalingen og rett til barnehageplass, rettes nå innsatsen mot kvalitet og 
innhold i barnehagen.  
 
Regjeringen har tre mål for å sikre kvalitet i barnehagen: 


• sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 
• styrke barnehagen som læringsarena  
• alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 
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Vedlikeholdsbehov 
Bydelen har eksisterende barnehager med stort vedlikeholdsbehov. Det vurderes i samarbeid med 
Omsorgsbygg Oslo KF om det er aktuelt å rive noen barnehager fremfor å investere i omfattende 
kostnader til vedlikehold, spesielt gjelder dette små barnehager med få avdelinger. 
Ved å ”veksle inn” små regulerte barnehagetomter med tomter som er regulerte til friarealer, 
eksempelvis nedlagte barneparker, kan det bygges større enheter som gir plass til et større antall 
barn.  
 
Rekruttering av førskolelærere 
Etterspørselen etter førskolelærere øker i takt med barnehageutbyggingen. Bydelens 
utbyggingstakt i  2009 og 2010 medførte et behov for 36 nye førskolelærerstillinger. 
Pr. november 2010 har bydelen  47 ansatte med dispensasjoner fra kravet om 
førskolelærerutdanning, og rekrutteringsarbeidet vil i tiden fremover blir enda mer krevende og 
må ha høy prioritet.  
 
Bydelen har veiledning med nyutdannede førskolelærere som et ledd i sosialiseringen til yrket og 
til arbeidsplassen. Bydelen har inngått gjensidig og forpliktene samarbeidsavtale med Høgskolen 
i Oslo hvor noen av målene er å utvikle praksisarenaer som skal bidra til en kvalitativ god 
profesjonsutdanning og hvor barnehagenes praksisfelt kan være arena for forsknings- og 
utviklingsarbeid. 
 
Samtidig med utviklingen av en mer langsiktig strategi, skjer det hele tiden konkret 
rekrutteringsarbeid i bydelen. 
 
Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (Abf). 
Bydelen har 12 studenter (assistenter) som tar arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (Abf). 
Ordningen med 90% lønn, 70% arbeid i barnehagen og studier 30% utløser bindingstid i Oslo 
kommune. Bydelen  skal bistå med praktisk tilrettelegging og oppfølging av studentene, samt  ha 
veiledningsansvar. Oppfølging og veiledning av studentene gis av ansatt koordinator i 50 % 
stilling. Interessen for arbeidsrelatert førskolelærerutdanning er stor i bydelen. Ordningen med 
arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Høgskolen 
i Oslo. Bydelen har utarbeidet egen rekrutteringsplan med mål om ha full dekning av pedagoger. 
 
Rekrutteringstiltak  
Rekrutteringstiltakene er knyttet opp mot 5 hovedområder: 


1. Rekruttering til førskolelærerstudiet 
2. Tiltak i utdanningen for å hindre studiefrafall 
3. Rekruttering til studiet fra barnehagen 
4. Sikre at førskolelærere blir værende i barnehagen 
5. Stimulere til å få førskolelærer tilbake til studiet. 
 


• Bydelen har 28 øvingslærere som tar imot studenter i praksisperioden. Bydelen planlegger 
tiltak for å rekruttere flere øvingslærere. Erfaringsvis søker mange av studentene  jobb i 
øvingsbarnehagen etter endte studier 


• Representanter for barnehagene deltar  på rekrutteringsdagene som arrangeres av HiO med 
faglige foredrag og stands med presentasjon av bydelen og barnehagene. Bydelen satser på å 
utvide rekrutteringsarbeidet i nærliggende kommuner 


• Faglig nettverk for førskolelærere med deltakelse fra kommunale og  private barnehager.   
• Opprette egne nettverk for pedagogiske ledere med sammenfallende interesse- og 


ansvarsomåder, eks. frilufts- og naturgrupper, musikk og drama, estetiske fag m.m. 
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• Etablering av bydelens førskolelærerakademi i 2010 med tilbud om deltakelse på 
forelesninger knyttet opp mot fagområdene i pedagogisk rammeplan og bydelens kompetanse 
og opplæringsprogram vil bli evaluert og videreført i 2011 


• Bydelen utarbeider ulike programpakker for studiegrupper. Programpakkene vil ha ulikt 
innhold og varighet og kan raskt tilpasses ønskede behov og bestillinger 


 
Kompetanse- opplæringsprogram 
• Inspirerende læringsmiljø for liten og stor 
• Barnehagen som lærende organsasjon 
• Løft for barn og voksne 
• Barns medvirkning 
• Inkludering av barn med spesielle behov 
• Motivasjon og arbeidsglede 
• Digitale verktøy i barnehagen 
• Språkvansker hos barn 
• Overgang fra barnehage til skole – ”fra eldst til yngst” 
 
I tillegg arbeides det med å videreutvikle lederutviklingsprogram for styrere og stedfortredere. 
 
Kvalitetsystem 
De kommunale barnehagene har bydelens kvalitetssystem som sikrer at bydelens tjenester 
arbeider i tråd med gjeldende myndighetskrav. 
 
Veiledningstjeneste til familiebarnehager: 
Bydelen selger veiledningstjeneste til 6 private familiebarnehager, forankret i Lov om barnehager 
og forskrift som omhandler familiebarnehager. 
 
Miljøfyrtårn 
Det er 3 barnehager som er Grønt flagg- eller miljøtårnsertifisert. Det er et mål å øke satsningen 
på miljøtårnsertifisering.  
 
Barnehagen som læringsarena 
Å styrke barnehagen som læringsarena er et av regjeringens tre hovedmål for kvalitetsarbeidet i 
barnehagen. Bydelen bygger videre på kunnskap for kvalitetsprosjektet ”den gode barnehage” 
med fokus på barneperspektivet og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet. Videre bygger 
bydelen på all kunnskap fra tidligere satsning med fokus på de minste barna, språk, 
anerkjennende kommunikasjon, barnehagens rom, bruk av IKT og digitale verktøy. Barnehagene 
blir oppfordret til å drive lokalt utviklingsarbeid relatert til den pedagogiske rammeplanen.  
Barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet vektlegges og gjenspeiles gjennom bydelens 
kompetanse og opplæringsprogram.  


• Bydelen fortsetter arbeidet med å videreutvikle  det pedagogiske innholdet i alle 
kommunale  og private barnehager i tråd med veilederen  A,B,C og 1,2,3 


• Akademiet tilbyr forelesninger for alle pedagogiske ledere hver måned. Program med 
tema og tidplan er sendt alle barnehager i bydelen. Tema i forelesningene er relatert til 
mål og satsningsområder for barnehagene 


• Tverrfaglig samarbeid mellom enhet for barnehager, enhet for NAV Nordstrand sosial 
og enhet for forebyggende tjenester for etablering av språkstimulerende tiltak for barn 
uten barnehageplass. Målet er å sikre god språkforståelse / opplæring før skolestart. Barna 
er noen timer i barnehage sammen med andre barn og får grunnleggende 
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begrepsinnlæring og generell språkopplæring. Tilbudet skal knyttes til Knausen 
barnehage 


• Forsøk med engelsk i barnehagen 
• Samarbeid med skolene om overgangen fra barnehage til skole 


 
Helhetlig risikostyring (HRS):  
Målet med å benytte risikostyring som verktøy er å forbedre enkelte fokusområder og samtidig 
inkludere risikostyring som en naturlig del av bydelens komplette kvalitetssystem. 
De viktigste tiltakene som er tatt i bruk: 
• Opprettet nye plasser i eksisterende barnehager med ledig arealkapasitet  
• Utarbeidet prosedyrer og rutiner for hvordan avdelingsbarnehagene kan tilpasse seg 


brukerens behov ved sentralisert opptak 
• Utarbeidet prosedyrer som tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom bestiller og utfører under 


opptaksprossessen 
• Bedret informasjonsflyt ved tildeling av ledig plass  
• Laget rekrutteringsplan med tiltak 
• Kartlagt hvilke barnehager som er egnet for utleie 
 
 
Tabell 43 
Budsjettekniske forutsetninger barnehager   
Netto driftsutgifter pr småbarnsplass 171 162
Antall småbarnsplasser 638
Netto driftsutgifter småbarnsplasser 109 201 645
Netto driftsutgifter pr storbarnsplass 73 460
Antall storbarnsplasser 1 124
Netto driftsutgifter storbarnsplasser 82 569 355
Netto driftsutgifter barnehager 191 771 000
 
Tabell 44 


Sted Barnehager Små Store Sum barn Ekvivalenter 
72726 Bauneveien 42 54 96 138 
72727 Lille Ekeberg 42 93 135 177 
72728 Rygin 24 60 84 108 
72784 Sportsplassen 11 38 49 60 
72785 Tyrihans 18 36 54 72 
72787 Nedre Bekkelaget 24 36 60 84 
72788 Frierveien 27 36 63 90 
72789 Radarveien 0 0 0 0 
72972 Munkerudsletta 18 36 54 72 
72973 Obersten 21 45 66 87 
72974 Åssida 15 42 57 72 
72975 Nordseter 19 32 51 70 
73023 Rødstua 27 0 27 54 
73024 Skredderstua  6 25 31 37 
73025 Sæter 0 36 36 36 
73307 Blåfjell 31 46 77 108 
73310 Marmorberget 9 52 61 70 
73311 Munkelia 17 24 41 58 
73312 Nylænde 13 46 59 72 
73313 Pynten 24 60 84 108 
73314 Rabben 9 0 9 18 
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Sted Barnehager Små Store Sum barn Ekvivalenter 
73315 Knausen 40 64 104 144 
73316 Skiferveien 9 0 9 18 
73317 Glimmern 42 4 46 88 
73319 Radiobølgen 27 36 63 90 
73320 Vårveien 36 54 90 126 
73321 Rosenhagen 45 90 135 180 
73322 Drengestua 9 0 9 18 
73323 Steinspranget 33 79 112 145 
Sum   638 1 124 1 762 2 400 


Storbarnsekvivalenter måles ved at småbarnsplasser vektes dobbelt. 
Radarveien erstatter Glimmern og et eventuelt merinntak vil komme i tillegg. 
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9.3 Enhet for bestiller barnehager 
   


                                                          


Bydelsdirektør


Enhet for 
Bestiller Fo2a


Team 
barnehage


 
 


            Organisasjonskart Enhet for bestiller – Barnehager 
            (øvrige enheter under Bestiller er beskrevet under FO3) 


 
 
Enhet for bestiller - Barnehager 
Enhet for bestiller – Barnehage 5,15 årsverk 
Aktuelt lovverk: 


• Lov om barnehager med forskrifter 
• Opplæringsloven 
• Forskrift om miljørettet helsevern  
• Lov om Arbeidsmiljø 
• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Personvernloven 
• Kommuneloven  
 


 


Ansvarsområder : 
• Samarbeid bestiller – utfører med 


private og kommunale barnehager i 
forbindelse med opptak og drift 


• Informasjonsvirksomhet vedrørende 
barnehageområdet 


• Tilskuddsordningen 
• Opptak  
• Fakturering 
• Oppfølging av oppholdsbetaling 


• Saksbehandling 
• Klagesaksbehandling  
• Godkjenne nye barnehager 
• Tilsyn med alle barnehager 
• Saksbehandling på barnehageområdet  
• Tverrfaglig samarbeid 
• Enkeltvedtak etter opplæringsloven 
• Samarbeid med pedagogisk fagsenter 


om utførelse av vedtak etter 
opplæringsloven 


9.3.1 Situasjonsbeskrivelse og målsettinger 
 
Enhet for bestiller har ansvar for forvaltning av lovverket innen barnehageområdet, tilskudd, 
samarbeid og oppfølging av de private barnehagene. Enheten skal også sørge for at barnehagene 
utnyttes optimalt når det gjelder opptak og ivareta klagesaksbehandling. Enheten har også ansvar 
for tilsyn av kommunale og private barnehager. Det er opprettet et eget team for barnehager i 
Enhet for bestiller.  
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Opptak i barnehager: 
Enhet for bestiller har ansvar for service og informasjon til befolkningen vedrørende opptak. 
Enheten har et tett samarbeid med bydelens barnehager når det gjelder tildeling av 
barnehageplasser. Bydelen har et ansvar for å koordinere samordnet opptak mellom private og 
kommunale barnehager. Dette innebærer samarbeid med kommunale barnehagestyrere og 
eiere/styrere i private barnehager. Ca halvparten av bydelens barnehager er private barnehager, 
inklusiv familiebarnehager.  
 
Godkjenning og tilsyn av barnehager: 
Som barnehagemyndighet skal kommunen føre tilsyn med barnehagene. Det kvalitetssikres at 
barnehagene driftes etter lovverket. Det føres tilsyn etter lov om barnehager som skal sikre at 
barna får et pedagogisk tilrettelagt tilbud, samt tilsyn og godkjenning etter forskrift om 
miljørettet helsevern. 
 
 
Tilskuddsordningen: 
Forskrift om likebehandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd til private og 
kommunale barnehager innebærer for bestiller en endring i oppfølgingsansvaret for disse. 
Fra 2011 vil hele barnehagesektoren bli rammefinansiert. Dette betyr en innlemming av 
statstilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene. Enhet for bestiller har ansvar 
for utbetaling av tilskudd til de private barnehagene. Det kommunale tilskuddet skal dekke 
kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og 
administrasjonskostnader. 
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10.0 Funksjonsområde 2B Oppvekst 


10.1 Enhet for barnevern 
 


                           


Bydelsdirektør


Enhet for Barnevern


Barnevernsteam 
IFamilieteam Barnevernsteam 


II


. 
Organisasjonskart Enhet for barnevern 


 
Hvert barnevernteam består av mottak, undersøkelse og tiltak og fosterhjemsoppfølging. 
 
Barneverntjenesten 
Barnevernstjenesten - 31 årsverk hvorav familieteamet utgjør 7 årsverk. 
Aktuelt lovverk:  
• Lov om Arbeidsmiljø  
• Lov om barneverntjenester 
• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Personvernloven 
• Kommuneloven  
 
Ansvarsområder 


• Barneverntjenesten gir råd og veiledning til brukere og samarbeidspartnere, behandler 
bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser for å vurdere behov for 
hjelpetiltak. 


• Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak i  og utenfor hjemmet, og 
godkjenner søkere som ønsker utenlandsadopsjon. 


• Barneverntjenesten gir ettervern fra ungdommen er 18 inntil 23 år 
 


10.1.1 Situasjonsbeskrivelse med målsettinger 
Barneverntjenestens hovedmål er beskrevet  i § 1-1 i lov om barneverntjenester. 
 
Formålet med loven er ”å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, og å bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstvilkår.” 
 
Barneverntjenesten: 
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• arbeider for å få til en  best mulig ressursutnyttelse med tidlig intervensjon og tiltak på lavest 
mulig nivå (Leon-prinsippet). 


 
• oppretter undersøkelser på bakgrunn av mottatte bekymringsmeldinger for å avdekke om det 


er grunnlag for hjelpetiltak. 
 
• iverksetter, og følger opp hjelpetiltak  i og utenfor familien.  
 
• saksbehandler saker som skal fremmes for Fylkesnemnda for sosiale saker. Dersom sakene i 


fylkesnemnda påklages, følger barneverntjenesten sakene til klagebehandling i rettssystemet. 
 
• følger opp fosterhjemsplasseringer og institusjonsplasseringer etter vedtak i nemnda 
 
• behandler søknader om utenlandsadopsjon ved utarbeidelse av sosialrapport og godkjenner 


søkerne som fosterhjem med tanke på adopsjon, samt formidler søknader til Barne- ungdoms- 
og familieetaten (BUF-etat) 


 
• yter ettervern til ungdommer fra 18-23 år 
 
• har ansvar for mindreårige asylsøkere/flyktninger 
 
• har ansvar for individuell plan (IP) for de barn som har sammensatte behov og trenger bistand 


fra flere instanser. 
 
Det er et mål  at barna i Bydel Nordstrand skal få hjelp på rett nivå av den instansen som har  den 
rette kompetansen. Dette krever et godt tverrfaglig samarbeid mellom bydelens enheter og 
eksterne samarbeidspartnere som politi og psykiatri. 
 
Barneverntjenesten legger vekt på et målrettet tverrfaglig samarbeid. 
 
Barneverntjenesten deltar i følgende tverrfaglig samarbeid: 
• Arbeidsutvalget i Salto  
• ”Unge gjengangere” (Samarbeid politi/bydel om unge kriminelle)  
• Prosjektet  ”psykisk helse i skolen” Dette innebærer deltagelse i drøftingsmøter med de 


enkelte skoler i bydelen  4 ganger i året. 
• Utarbeidelse av Bydel Nordstrands ruspolitiske handlingsplan  
• Utarbeidelse av Bydel Nordstrands psykisk helseplan  
• Utarbeidelse av Bydel Nordstrands boligplan  
• Utarbeidelse av Bydel Nordstrands handlingsplan for utsatte barn og unge (vold i nære 


relasjoner, barn av psykisk syke, barn av rusavhengige, kjønnslemlestelse og tvangsgifte)  
• Habiliteringsteamet for barn 
• ADHD gruppa   
 
 
 
Barneverntjenesten har: 
• utarbeidet samarbeidsavtaler med ulike interne og eksterne  instanser som jobber med 


barn/familier i bydelen, og  oppnevnt kontaktpersoner i barneverntjenesten. 
• møter med forebyggende enhet på Manglerud politistasjon ca. annenhver måned, hvor man 


drøfter  problematikk og samarbeidsformer 







                                                                                                                                    Side: 91  


• samarbeid med Utekontakten rundt enkeltpersoner  
• samarbeid med Helsestasjonen vedrørende urinprøvetaking i familier hvor ungdom eller 


foreldre har et rusproblem 
 
Barneverntjenesten har ansvarsgrupper rundt mange av barna  som har barneverntiltak, hvor 
ulike relevante samarbeidspartnere er med. Barneverntjenesten deltar også i ansvarsgrupper rundt 
barn med spesielle behov som en del av barnets individuelle plan, der hvor det er 
barnevernproblematikk i tillegg til andre behov. 
 
Barneverntjenesten deltar i effektiviseringsnettverk sammen med andre bydeler i regi av Helse- 
og velferdsetaten. 
 
Fire ansatte i barneverntjenesten har gjennomgått kompetanseheving i regi av Helse-og 
velferdsetaten  vedrørende arbeid med vold i nære relasjoner. Barneverntjenesten har  
implementert en egen metodikk i dette arbeidet, noe som videreføres i 2011. 
 
Barneverntjenesten deltar i et utviklingsprogram om evaluering av tiltak og utarbeidelse av 
tiltaksplaner i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) og Helse- og velferdsetaten. 
 
Familieteamet: 
Familieteamet ble opprettet 2/1-07 og er et hjelpetiltak innenfor familien. Teamet består av  7 
personer med  barnevernfaglig utdanning og videreutdanning  i familieterapi  og andre 
behandlingsformer. Teamet arbeider med endringsarbeid og styrking av foreldrenes 
omsorgskompetanse. I enkelte familier fungerer teamet også som et kompenserende tiltak, slik at 
den totale omsorgssituasjonen blir tilfredsstillende. 
 
En av stillingene er øremerket til anskaffelse av hybler, bo-oppfølging og arbeid med rekruttering 
og oppfølging av støttekontakter og besøkshjem. Det er et mål å  ivareta denne tjenesten innenfor 
bydelens egne tiltak istedenfor å kjøpe tjenestene fra institusjoner eller private leverandører. 
Barneverntjenesten bestiller tjenester fra familieteamet i henhold til tiltaksplanen i saken. 
 
Det har i 2010 vært en fortsatt økning av meldinger  som omhandler vold i nære relasjoner og 
ulike former for samspillsproblematikk i familiene.  Barneverntjenesten har måttet kjøpe hjelp fra 
private leverandører også i 2010. Det er et mål at bydelen selv skal kunne tilby tjenester til  flere 
av disse familiene gjennom Familieteamet.  
 
Barneverntjenesten har  fått kontroll med  fristoverskridelser i undersøkelsessakene, mens det 
gjenstår et arbeid med å få tiltaksplaner på plass.  
 
Alvorlighetsgraden i meldingene har økt, noe som fører til at en større andel meldinger må 
undersøkes og undersøkelsene er omfattende.  Prognosen for 2011 tilsier en økning av antall 
tiltakssaker i hjemmet. Antall  barn plassert utenfor hjemmet  er også økende. 


10.1.2 Strategier og tiltak: 
Måltallene som omhandler avsluttede undersøkelser innen frist og tiltaksplaner i alle saker 
forventes å bli oppfylt i 2011. 
 
Det er en utfordring å rekruttere stabile og gode  tilsynsførere. Barneverntjenesten har, for å 
bedre dette, engasjert oppdragstakere som har spesialisert  seg på tilsynsførerarbeid i fosterhjem. 
Det er en utfordring å oppnå måltallene vedrørende  tilsynsbesøk for barn Bydel Nordstrand har  
plasseringsansvaret for, da tilsynsansvaret ligger i fosterhjemmets bostedskommune. Nordstrand 
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barneverntjeneste intensivererer  kontakten med disse kommunene både telefonisk og skriftlig for 
å følge opp at de gjennomfører tilsyn og skriver tilsynsrapporter i henhold til regelverket. 
 
Det ble høsten 2010 gjennomført en brukerundersøkelse i alle fosterhjem hvor Oslo kommune 
har plasseringsansvaret. Undersøkelsen ble gjennomført  av Helse- og velferdsetaten i samarbeid 
med den enkelte barneverntjeneste. Resultatet foreligger ikke per dd.  
 
Videreutvikling av familieteamet som et lokalbasert tiltak vurderes å være et godt tiltak for å 
redusere utgiftene til tiltak innenfor familien og redusere bruken av institusjonsopphold. Det har 
de to siste årene vært en vridning fra flere tiltak utenfor familien til  flere tiltak innenfor familien. 
Dette vil være et nøkkelområde for bydelens barnevern også i 2011. Familieteamet evalueres 
senhøstes 2010 som vil danne basis for videreutvikling av teamet. Det planlegges gruppetilbud i 
Familieteamet.     
 
Barneverntjenesten vil  fortsatt ha sterk fokus på å iverksette tiltak i familien for å unngå 
institusjonsplasseringer. Dette vil medføre at det i enkelte saker, som også krever innsats på 
døgnbasis, må kjøpes ekstern bistand. Barneverntjenesten vil medvirke til videreutvikling av  det 
tverrfaglige samarbeidet slik at fagkompetanse utnyttes på tvers av tjenestene, og at  
skjevutvikling hos barn/unge- og deres familier forebygges på et tidligst mulig nivå. 
 
For å beholde og rekruttere medarbeidere vil barneverntjenesten satse på metode- og 
fagutvikling, herunder nettverksarbeid, familieråd, arbeid med vold i nære relasjoner, 
tiltaksplaner og evaluering av disse samt  dyktiggjøring i fylkesnemndsarbeid. Fokus på etikk og 
organisasjonskultur er et annet innsatsområde som også ventes å gi resultater ift redusert 
sykefravær. 
 
Ettervern er et prioritert område og omfatter flere ungdommer enn tidligere. 
 


10.1.3 Stillinger 
 
I statsbudsjettet for 2011 øremerkes midler til stillinger og kompetansetiltak i barnevernet. Oslo 
kommune vil få tildelt 30 millioner som fordeles til bydelene utfra et demografisk kriteriesystem 
og produksjon i barnevernet med fokus på fristoverskridelser og manglende tiltaksplaner. Det 
antas at Bydel Nordstrand på bakgrunn av befolkningsgrunnlag og resultater i 2010 vil kunne få 
tildelt fra 1-2 fagstillinger.  
 
Nordstrand barneverntjeneste har allerede startet med styrking av mottaksarbeidet innenfor egne 
ressurser. Vi vil prioritere å styrke langtidsoppfølging, herunder ettervern på bakgrunn av økning 
av antall saker innenfor dette feltet. Dernest vil det være behov for å styrke undersøkelses- og 
tiltaksarbeidet for å sikre at lovpålagte frister og tiltaksplaner fortsatt blir overholdt. 
 
Det er også anledning til å søke midler til kompetansehevende tiltak , f.eks innenfor 
forebyggende barnevern, som Bydel Nordstrand vil følge opp. 
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Tabell 45 
Nøkkeltall i bydelsbudsjett 
for FO2B Oppvekst 


Oslo 
2007 


Oslo 
2008 


Oslo 
2009 


Nordst
rand 
2007 


Nordstrand 
2008 


Nordstrand 
2009 Kilde- 


grunnlag 
 


Barnevernet             
  


Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 
år - barneverntjenesten 


9 138 9 435 9 955 5 295 5 928 5 946 Kostra-bydel   
nivå 2 


Andel barn med barneverntiltak i 
forhold til innbyggere 0-17 år 


4,2 4 5 2,7 2,8 2,9 Kostra-bydel   
nivå 2 


Antall barn i tiltak i familien i løpet 
av året 


3 269 3 464 3 728 199 204 231 Kostra-bydel   
nivå 3 


Antall barn i tiltak utenfor familien i 
løpet av året 


1 420 1 488 1 528 77 83 76 Kostra-bydel   
nivå 3 


Antall barn i tiltak i familien pr 31.12 2 441 2 576 2 862 121 154 183 Årsstatistikk 
Tabell 2-4-1-
A1 


Antall barn i tiltak utenfor familien pr 
31.12 


1 102 1 110 1 156 61 54 59 Årsstatistikk 
Tabell 2-4-1-
A1 


Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 
252) pr barn i barnevernet 


153 931 155 107 152 545 115 775 141 113 120 870 Kostra-bydel   
nivå 2 


Brutto driftutgifter pr barn (f. 244) 33 234 35 206 35 185 23 366 26 536 24 230 Kostra-bydel   
nivå 2 


Brutto driftsutgifter pr barn i 
opprinnelig familie (f. 251) 


46 938 47 501 46 784 34 281 46 961 40 203 Kostra-bydel   
nivå 2 


Brutto driftsutgifter pr barn utenfor 
opprinnelig familie (f. 252) 


462 701 475 895 491 864 466 130 482 699 535 474 Kostra-bydel   
nivå 2 


Andel barn med tiltak i familien av 
alle barn i tiltak i løpet av året 


69,7 70 71 72,1 71,1 75,2 Kostra-bydel   
nivå 3 - 
beregn. 


Antall oppholdsdøgn i 
barnevernsinstitusjoner* 


96 112 94 225 93 444 5 922 6 742 5 835 Årsstatistikk 
Tabell 2-4-2-
B1 


Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr 
barn i barnevernsinstitusjon 


186 182 174 228 173 188 Årsstatistikk 
Tabell 2-4-2-
B1 


Andel barn med hjelpetiltak som  har 
gyldig tiltaksplan per 31.12. 


83,2 % 84,9 % 87,2 % 92,2 % 73,6 % 83,8 % Årsstatistikk 
Tabell 2-4-1-B 


Antall ubehandlede undersøkelser per 
31.12 


811 888 980 87 104 93 Årsstatistikk 
Tabell 2-3-A 


Helsestasjon- og skolehelsetjen.               
Netto driftsutgifter til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelse pr 
innbygger 0-17 år (f. 232) 


1 814 1 939 1 932 1 303 1 481 1 462 Kostra-bydel   
nivå 3 - 
beregn. 


Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-
17 år (f. 232)** 


31,5 31,9 30,9 23,8 22,3 22,8
Kostra-bydel   
nivå 3 


Tilbud til barn og unge               
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 
barn og unge pr innbygger 0-17 år*** 


1 284 1 424 1 427 449 370 394
Kostra-bydel   
nivå 3 


Oslo = bydelene totalt        
* Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning. Årsstatistikk for 2005/2006 er korrigert 
** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil . Antall årsverk per år/innbyggere 0-17 år  
      per 1.1. året etter (for eksempel antall årsverk 2006/innbyggere 1.1.2007)    
*** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kultur og Behovsprofil .Netto driftsutgifter f. 231/innbyggere 0-17 år per 1.1.året etter 
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Tabell 46 Måltall barnevern  


Måltall for Fo2B Oppvekst – 
Barnevern 


Måltall 
2009 


Resultat 
2009 


Måltall 
2010 


Måltall 
2011 


Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd 100 % 84 % 100 % 100 % 
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd 100 % 99 % 100 % 100 % 
Antall gjennomført tilsynsbesøk pr fosterbarn 
under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret * 4 3,26 4 4 
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr 
fosterbarn 4 3,62 4 4 
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan 
pr. 31.12 ****** 87,2 % ****** 100,0 % 
 
Tabell 47 
Budsjettekniske forutsetninger       
Barnevern innenfor familien Ant døgn Snittpris Sum 
Utredningsplasser foreldre/barn 250 5 580 1 395 000 
Familiesenter 250 3 000 750 000 
Klientrettet forebyggende tiltak     5 909 000 
Familieteamet - 7 årsverk     4 457 000 
Sum barnevern innenfor familien 500  12 511 000 


Barnevern innenfor familien 
Ant 


brukere Pr barn Sum 
Brutto driftsutg pr barn i familien 270 46 337 12 511 000 
 
Tabell 48 
Budsjettekniske forutsetninger         
Barnevern utenfor familien Ant plasser Døgnpris Årspris Sum 
Institusjonsplasseringer 7 4 384 1 600 000 11 200 000 
Fosterhjem via institusjon 10 3 288 1 200 000 12 000 000 
Fosterhjem 37 685 250 000 9 250 000 
Øvrige tiltak 26 330 120 577 3 135 000 
Sum barnevern utenfor familien 80    35 585 000 


Barnevern innenfor familien 
Ant 


brukere Pr døgn Pr barn Sum 
Brutto driftsutg pr barn utenfor familien 80 1 219 444 813 35 585 000 
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11.0 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 


11.1 Enhet for hjemmetjeneste 
 


Bydelsdirektør


Enhet for 
hjemmetjenester


Hjemmesykepleie
Lambertseter 


distrikt


Hjemmesykepleie
Nordstrand distrikt


Hjemmesykpleie 
Bekkelaget distrikt


Praktisk bistand
Ekeberg/ 


Bekkelaget
distrikt


KonsulentFagutviklings-
sykepleier


Nattjenesten


Praktisk bistand
Lambertseter 


distrikt


Hjemmesykepleie
Ekeberg distrikt


Fotpleier


 
Organisasjonskart Enhet for hjemmetjenester 
 
Hjemmesykepleie 
 Hjemmesykepleie -  107,61 årsverk +  Enhetsleder for Hjemmetjenester  
Ansvarsområde: (består av utøvende 
kommunal hjemmesykepleie i distriktene 
Lambertseter, Nordstrand, Bekkelaget og 
Ekeberg – samt ordinær natt-tjeneste og natt-
tjeneste til storbrukere.) 


 


Aktuelle lovverk: 
• Lov om helsetjenester i kommunene 
• Lov om Helsepersonell  
• Lov om Pasientrettigheter  
• Lov om Arbeidsmiljø  
• Forskrift av 27.06.03 nr 792 om kvalitet i 


pleie- og omsorgstjenestene for 
tjenesteyting 


• Forskrift av 08.06.01 nr 676 om 
individuelle planer etter 
helselovgivningen 


• Forskrift om individuell plan  
• Forskrift om legemiddelhåndtering for 


virksomheter og helsepersonell som yter 


Hjemmesykepleie omfatter områder som: 
• Personlig stell og hygiene, dusj , bad, 


elastiske strømper 
• Sykepleieoppgaver som sårskift, 


oppfølging av diabetes, vurdering av 
sykdomstilstand og oppfølging av 
dette 


• Ernæringsoppfølging, tilbereding av 
mat, mating, medspising 


• Legemiddelhåndtering, injeksjoner, 
multidose,  


• Tilsyn og veiledning 
• Forebygge brannfare 
• Ringetilsyn 
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helsehjelp 
• Forskrift om pasientjournal 
• Forskrift om autorisasjon, lisens og 


spesialistgodkjenning for helsepersonell 
med yrkeskvalifikssjoner fra andre EØS-
land 


• Forskrift om smittevern i helsetjenesten 
• Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste 


i kommunens helsetjeneste 
• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Personvernloven 
• Kommuneloven  


• Kateterisering/stomipleie 
 


 
Praktisk bistand 
Praktisk bistand 32,69 årsverk +Fotpleie 0,5 årsverk  
Ansvarsområde: (består av utøvende 
kommunal praktisk bistand i distrikter) 


 


Aktuelle lovverk: 
• Lov om sosiale tjenester § 4-2 og 4-3 
• Lov om Helsepersonell  
• Lov om pasientrettigheter  
• Lov om Arbeidsmiljø  
• Forskrift av 27.06.03 nr 792 om kvalitet i 


pleie- og omsorgstjenestene for 
tjenesteyting 


• Forskrift av 08.06.01 nr 676 om 
individuelle planer etter 
helselovgivningen 


• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Personvernloven 
• Kommuneloven  
 


• Personlig stell som morgenstell, 
kveldsstell, dusj/bad 


• Renhold, støvtørking, støvsuging, 
gulvvask, vask av sanitærutstyr 


• Vindusvask 
• Tekstilbehandling med klesvask 
• Ernæring; tilberede mat,  
• Handling/innkjøp i nærbutikk 
• Forebygge brannfare 
 


 
 


11.1.1 Situasjonsbeskrivelse med målsettinger 
Enhet for hjemmesykepleie og praktisk bistand slåes sammen til en enhet - Enhet for 
hjemmetjenester.  Hjemmetjenesten skal være en brukerorientert og effektiv tjeneste med 
nødvendig og tilstrekkelig kvalitet, og med stor grad av trivsel blant de ansatte. Brukerne skal gis 
en nødvendig pleie og omsorgstjeneste slik at de kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig. 
For at flest mulig brukere skal få anledning til å bo i eget hjem, må hjemmetjenesten ha en 
tjeneste som sørger for en helhetlig, trygg og god tjeneste. Hjemmetjenesten skal være en 
attraktiv arbeidsplass med utviklingsmuligheter og gode og trygge arbeidsvilkår. 
Hjemmetjenesten skal sørge for fleksible og individuelle tilpasninger i nært samarbeid med 
Enhet for Bestiller. Tjenesten skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare 
sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Medbestemmelse og valgfrihet skal være i fokus. 
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Enhet for hjemmetjenester skal:   
• Innføre brukervalg i hjemmesykepleien 
• Tilby rett hjelp til den enkelte bruker 
• Sørge for at bruker kan bo hjemme så lenge dette er hensiktsmessig og forsvarlig 
• Øke tryggheten i egne hjem for bydelens eldre 
• Økt brukermedvirkning og individuell plan 
• Kvalitet på den tjenesten som utføres 
• Forsvarlighet av tjenesten 
• Satse på bedre ernæringsoppfølging av de eldre 
• Utarbeide demensplan 
• Medbestemmelse, valgfrihet og fleksibilitet skal være i fokus 
• Ansatte skal se brukerens helhetlige situasjon 
• Brukere med behov for koordinerte tjenester skal ha en person (tjenesteansvarlig) som 


kontaktpunkt i tjenesten. – behovstyrt  bemanning - BOB 
• Alle ansatte har dokumentasjonsplikt 
 
Det blir flere eldre og flere med kroniske sammensatte sykdomstilstander. Kols, diabetes, 
demens, kreft og psykisk lidelser er sykdommer som er i sterk vekst og samtidig utgjør grupper 
med store og dermed økende samhandlingsbehov. Hjemmetjenestens brukere har et stadig 
bredere spekter av sykdommer og funksjonshemminger. Reduksjon i liggetiden ved sykehus for 
eldre og andre personer med for eksempel kroniske lidelser skaper et press på hjemmetjenesten. 
Sykdomsbildene blir mer sammensatte og komplekse. Brukernes behov for hjemmesykepleie er 
økende mens det praktiske bistandsbehovet reduseres. Det arbeides derfor kontinuerlig for å heve 
kompetansen hos de ansatte. Det er nødvendig å kontinuerlig vurdere behovet for kvalifisert 
helsepersonell til brukergruppen. Det gjennomføres derfor kompetansekartlegging i tjenesten. 
Hjemmesykepleien vil systematisk vurdere behov for kvalifisert helsepersonell ut i fra 
styringssystemet BOB – behovstyrt bemanning, kompetanseplaner og innføring av brukervalg. 
 
Det skal gjennomføres følgende kvalitetsmålinger i 2011: 


• Kvalitetsrevisjoner 
• Brukerundersøkelse 
• Medarbeiderundersøkelse 
• Registrering av objektive kvalitetsindikatorer 


 
Brukerundersøkelsen er forenklet og forbedret i 2010 som vil kunne gi økt deltagelse blant 
brukerne og mer pålitelige resultater.  
 
Brukervalg: 
Brukervalgsordningen i hjemmetjenesten omfatter i tillegg til praktisk bistand,også 
hjemmesykepleie fra 01.04.2011. Det er ulike myndighetskrav og retningslinjer for disse 
tjenestene. Brukervalg omfatter ikke tjenester vedtatt som psykisk helse og/eller praktisk bistand 
kombinert med opplæring. For brukere som ikke foretar valg av leverandør, vil tjenesten bli 
utført av bydelens kommunale hjemmetjeneste. Brukers hjelpebehov kan variere fra dag til dag. 
Utfører skal imøtekomme dette på en fleksibel måte. Vedtakene skal utformes slik at dette 
ivaretas.  
 
Bruker kan velge mellom private leverandører og bydelens hjemmetjenester. Bydelens 
hjemmetjeneste må tilpasse tjenestene med ressurser ut i fra det volumet som Enhet for bestiller 
fatter vedtak om. Dette kan medføre reduksjon av timer og antall brukere. Det har vært en økning 
av valg av private leverndører innen praktisk bistand. Antall timer i praktisk bistand har blitt noe 
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redusert. Brukerne kan velge mellom kommunal og private leverandører. Antall timer har blitt 
noe redusert i den kommunale tjenesten. Det ble redusert med 2 stillinger i 2010. Ytterligere 
reduskjon av timer vil kunne medføre at tjenesten må redusere med 6,98 hjemmehjelpsstillinger i 
2011. Praktisk bistand utfører i dag mange enklere pleieoppgaver som fører til kortere oppdrag 
og mange besøk. Praktisk bistand tilbyr tilleggstjenester men det er lite etterspørsel om det i den 
kommunale tjeneste. Bestilte antall timer og besøk innen hjemmesykepleien er redusert på grunn 
av redusert antall timer høsten 2010. Bemanningen innen hjemmesykepleien reduseres derfor 
med 7,40 årsverk. Ytterligere reduksjon i antall timer som følge av at enkelte brukere velger 
private leverandør, vil måtte medføre en ytterligere reduksjon i bemanningen utover i 2011. 
 
 
Håndterminaler: 
Byrådets budsjett forslag innebærer at det skal innføres håndterminaler/PDA i løpet av 2011. 
Bydel Nordstrand innførte PDA i 2009. Det stilles strenge krav til dokumentasjon innen pleie og 
omsorg. Håndterminalene viser oversikt over den enkelte ansattes oppdrag og hva oppdraget 
består i. Riktig registrering av brukerrettet tid gir mer tid til direkte pleie og omsorg og økt 
kvalitet på tjenestens dokumentasjon. Håndholdte terminaler brukes også som en vanlig 
mobiltelefon. Ansatte er godt fornøyd med dette verktøyet, da de lettere når andre ansatte og kan 
gi brukerne bedre opplysninger når det er nødvendig ut i fra den dokumentasjon som ligger inne 
på terminalen som igjen kobles opp mot Gerica. Håndterminaler bør videreutvikles i forhold til 
kvalitet på tid, strekkode hos bruker m.m. Tekniske problemer kan til tider være en utfordring.  
 
BOB – behovstyrt bemanning: 
Hjemmesykepleien har vært pilotbydel for prosjektet Kompass, nå BOB,  for Oslo kommune i 
2008. BOB er et styringssystem for helse og omsorgstjenesten. Styringssystemet baseres på riktig 
bruk av kompetanse og omfatter tjenesteansvarlige og primærkontakter for brukerne, riktig 
grunnbemanning og rapporter for styring. All tjenesteyting skal skje på Laveste Effektive 
Omsorgs Nivå (LEON-prinsippet). Formålet med BOB er kvalitet, arbeidsmotivasjon og 
effektivitet gjennom bruk av kompetanse. Dette prosjektet har tydeliggjort tjenestetilbudet og 
hvilken kompetanse ansatte må ha for å yte nødvendig helsehjelp. BOB er utviklet med 
utgangspunkt i brukernes behov. Tjenesten til den enkelte sikres gjennom ordning med 
tjenesteansvarlig og primærkontakter ved at det er personale med riktig kompetanse som utøver 
direkte tjenester hele døgnet.  
 
BOB er innført i hjemmesykepleien.  Resultatet av prosjektet med innføring av BOB i Bydel 
Nordstrand vier økt kvalitet for brukere, arbeidsmotivasjon for ansatte og effektiv, ledelse og 
styring. Oslo Kommune har besluttet å innføre BOB i alle bydeler samt sykehjemsetaten, som en 
følge av gode resultater fra blant annet Bydel Nordstrand. BOB er en kunnskapsbasert løsning på 
hvordan kommuner kan møte utfordringene i helse og omsorgstjenesten i årene som kommer. 
BOB skal ytterligere utvikles i forhold til gode tekniske løsninger. 
 
Hjemmesykepleien har hatt utfordringer med å rekruttere kvalifiserte sykepleiere. BOB har 
medført at rekrutteringen har blitt noe enklere og kompetansen har blitt høyere. Det er flere 
søkere til stillinger. Kartlegging av brukernes heletilstand ved bruk av BOB har vist økt behov 
for sykepleier og stillinger har blitt omgjort, noe som har ført til økt kvalitet. Det planlegges å 
gjøre om 2 hjelpepleierstillinger til sykepleierstillinger i 2011. Det er sammenheng mellom 
kvaliteten på tjenesten som ytes og den ansattes kompetanse. Tilstrekkelig og riktig kompetanse 
vil føre til større trygghet blant de ansatte og gi en positiv arbeidsmiljømessig effekt.  
Det skal gjennomføres kontroll av autorisasjon i helsepersonellregistret til Statens 
autoriasjonskontor for helsepersonell ved nyansetteleser og reansettelser og utarbeidede 
prosedyre ved ansattelser følges.  
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Brukerundersøkelse: 
Byrådet har vedtatt at det skal foretas årlige kvalitetsmålinger i hjemmetjenestene. Målet er at 80 
% av brukerne skal være fornøyde. Utfordringene er: Antall forskjellige hjelpere som besøker 
brukerne, hjelpen til tilrettelegging av måltider, brukermedvirkning og informasjon. Ny 
brukerundersøkelse ble gjennomført høsten 2010.  
 
Kompetanseplaner: 
Kompetanseplanen som ble utarbeidet i 2010 består av kompetansekartlegging på individnivå og 
kompetanseheving på gruppenivå. Satsningsområder er opplæringsplan og årshjul. Det vil bli 
søkt OU midler til videre opplæring blant annet innen individuell plan, ergonomi, interne kurs i 
legemiddelhåndtering, norskopplæring, lederutvikling og demensopplæring. Kompetanseplanen 
er utarbeidet og implementert. Arbeidet med denne planen vil ha en solid forankring i Bydel 
Nordstrands strategiske plan. Økt kompetanse på hjelpemidler til alle ansatte vil føre til at bruker 
kan bo lengre hjemme og gir mer effektive tjenester.  
 
Opplæring/faglig kompetanse:  
Enhet for hjemmesykepleie og praktisk bistand har fagutviklingssykepleier som er 
opplæringsansvarlig. Stillingen planlegges økt fra 80 % til 100 % stilling i 2011. Det utarbeides 
årlig opplæringsplan. Det er behov for opplæring i bruk av Gerica, forflytningsteknikk, vold og 
trusler, helse- miljø og sikkerhet og andre prosedyrer i tjenesten, innføring av EK- 
kvalitetssystem og avviksystemet. Norskopplæring for ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn 
videreføres i 2011. Datakurs videreføres for ansatte i 2011. Ivaretakelse av kvalitet og 
kvalitetsutvikling innebærer  et kontinuerlig tilpasningsbehov med tilrettelegging og gode 
samarbeidsformer. Ansatte stimuleres til å delta på utdanningstilbudene som Oslo kommune 
tilbyr.  
 
Kompetanseplanen skal bestå av kompetansekartlegging på individnivå og kompetanseheving på 
gruppenivå. Satsningsområder er opplæringsplan og årshjul. Det blir satt ytterligere fokus på   
norskopplæring, lederutvikling og demensopplæring. Å forebygge underernæring hos 
hjemmeboende eldre er et satsningsområde for 2011. De ansatte skal få økt kompetanse om 
hjelpemidler til brukere og hvilke hjelpemidler som kan skaffes.  
 
Sykefravær: 
Det arbeides aktivt for å få ned sykefraværet ved blant annet tett oppfølging gjennom IA-avtalen. 
Verdigrunnlaget og arbeidsmiljø i Bydel Nordstrand skal være kjent for alle ansatte.   
Korttidsfraværet er en utfordring i den daglige driften. Kompetansen i forhold til oppfølging av 
ansatte har økt. Mange ansatte har behov for tilrettelegging av arbeidet. Forebygging av 
sykefravær vil fortsatt innebære stort fokus for lederne. Det vil også i 2011 bli satt spesiell fokus 
på sykefraværet. Måltall for Hjemmesykepleien i 2011 er 13 %.  I 2010 er sykefraværet i 
hjemmesykepleien 16,1 % (oktobertall).  
Måltall for Praktisk bistand i 2011 er 8,9 %. Sykefraværet i 2010 for Praktisk bistand er 9.9 % ( 
oktobertall). 
 
Arbeidsmiljø: 
Enhet for hjemmetjenester har egen HMS-gruppe. Gruppen møtes en gang per måned. Det er 
gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2010 som ga middels gode resultater for Enhet for 
hjemmesykepleie. Lederne skal i 2011 følge opp og rapportere kvartalsvis  på 18 HMS 
prosedyrer. Dette medfører til et systematisk forebyggende helse- miljø og sikkerhetsarbeid. 
Det skal gjennomføres også medarbeiderundersøkelse i 2011 og det utarbeides handlingsplan for 
tjenesten.  Det skal arbeides aktivt med å videreføre det gode arbeidsmiljø i tjenesten. I 
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forbindelse med innføring av brukervalg i hjemmesykepleien vil endringer i forbindelse med tap 
av brukere og reduksjon av ansatte føre til utfordringer. God informasjon til ansatte, gode interne 
prosesser og samarbeid med andre enheter er nødvendig.  
 
Multidose: 
Multidose er et system der den enkelte bruker får tabletter utlevert fra apotek ferdig i poser til 
hvert tidspunkt for inntak. Innføring av multidose har ført til færre avvik og en bedring av 
arbeidssituasjonen for sykepleierne. Det er ca 469 brukere som har multidose. Det gjennomføres 
legemiddelkurs i egen regi 2 ganger i året eller flere  for hjelpepleiere/ufaglærte slik at de får 
godkjennelse for å dele ut legemiddeldoser.  
 
Helhetlig risikostyring (HRS):  
Målet med risikobasert styring er å optimalisere ressursutnyttelse, redusere uønskede hendelser 
og informere om mulige trusler og svakheter på forhånd. HRS ble innført høsten 2009 og skal 
videreføres  i 2011. Enheten har mange tiltak som skal gjennomføres i forhold til de 
risikoområder som har kommet fram under prosessen som blant annet: 


• Arbeid med å få redusert sykefraværet 
• Økt fokus på dokumentasjon i Gerica 
• Implementere verdier, etikk og gode holdninger hos ansatte.  
• Avklaring om hva brukerrettet tid skal inneholde  
• Brukertid på 55 % i hjemmesykepleien og 62% innen praktisk bistand 
• Riktig kompetanse til bruker 
• Dimensjonere tjenesten ut i fra behov  


 
Kvalitet: 
Et velfungerende primærkontaktsystem er viktig for å sikre en god dialog med brukerne i hele 
hjemmetjenesten. Praktisk bistand er organisert slik at brukerne har sin faste hjemmehjelper så 
langt som mulig. Hjemmesykepleien skal utpeke en tjenesteansvarlig som skal være brukers 
kontaktperson. 
Hjemmetjenesten skal utføre tjenestene i henhold til vedtak som er fattet med følgende føringer 
for kvalitet: Integritet, pålitelighet, høflighet, kontinuitet, individuell behandling og fleksibilitet i 
tjenesten, trygghet og medvirkning.  
For å sikre at bruker/pårørende og andre tjenesteytere har nødvendig informasjon om hvem som 
utfører tjenesten hos brukeren, skal tjenestestene opprette en informasjonsperm som skal ligge i 
brukers hjem.  
 
Tjenestebiler/transport: 
Enhet for hjemmetjenester leaser 22 biler. Noen ansatte bruker egen bil på dagtid. Enheten skal 
levere inn 6 biler for hjemmesykepleien og 1 i praktisk bistand 2011. Det arbeides med gode 
prosedyrer for bilbruk og reduksjon av skader. Bilparken vil eventuelt reduseres i november 
dersom brukerantallet reduseres på grunn av innføring av brukervalg innen hjemmesykepleien. 


Strategier og tiltak 
 


• Det vektlegges at bruker møter en helhetlig helsetjeneste som er godt samordnet, 
preget av kontinuitet og med helhetlige behandlingsskjede som ivaretar god 
behandlingskvalitet.  


• Hjemmesykepleien arbeider kontinuerlig med å dimensjonere tjenestene for å få best 
mulig samsvar mellom behov og ressurser. Samhandlingsreformen stiller større krav 
til samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
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• Enhet for Bestiller og hjemmesykepleien har et tett samarbeid som skal sikre 
brukernes behov og riktig omfang på tjenestene. Det vil bli foreslått en felles 
standarisert prosedyre for samhandling mellom bestiller, bydelens utførere og 
leverandører.  


• I forbindelse med innføring av brukervalg i hjemmesykepleien vil Bydel Nordstrand 
følge de priser som er vedtatt av Bystyret. Til grunn for prismodellen ligger en 
forutsetning om 53% direkte brukertid i hjemmesykepleien og 62% direkte brukertid i 
praktisk bistand. 


• Innen praktisk bistand er det et mål å redusere antall besøk ”bomturer” til brukere som 
ikke er hjemme. Ulike virkemidler blir utredet for dette.  


• Håndholdte terminaler skal innføres i praktisk bistand innen utgangen av 2011. 
Terminalen sikrer at viktig informasjon om brukere til enhver tid er oppdatert, gir de 
ansatte større trygghet i arbeidet, og frigjør tid til brukerrettede tjenester.  


• Gode ferdigheter i både muntlig og skriftlig norsk språk er en forutsetning for å kunne 
utøve gode brukerrettede tjenester, noe det er fokus på.  


• Det stilles krav om årlig gjennomføring av brannsjekk hos alle brukere i 
hjemmetjenesten i brukervalg. 
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11.3.Hjemmetjeneste- Kostrafunksjon 254 
Tabell 49 
Hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254           


Forventet antall utførte/budsjetterte timer 
hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .   


Utførte/ 
budsjetterte 
vedtakstimer 
til mottakere 
66 år og 
under/ antall 
mottakere 
66 år og 
under 


Utførte/ 
budsjetterte 
vedtakstimer 
til mottakere 
67 år og 
over/ antall 
mottakere 
67 år og over Sum  


Forventet 
pris/ 


kostnad pr 
utførte/ 


budsjetterte 
vedtakstime 


4) 


Forventet 
årskostnad 


(ant. 
vedtakstimer 


pr. mnd. * 
pris * 12 


mnd) 


Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk 
bistand 2) pr mnd. (eksklusiv 
boliger/bofellesskap og BPA) 594 4 242 4 836 481 27 937 469
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer i boliger/ 
bofelleskap 12 231 0 12 231 465 68 249 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA 3 247 213 3 460 372 15 441 000


Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer 
hjemmesykepleie 2) pr mnd (eks. vedt.t. "psykisk 
helsearbeid" -utført av psyk. sykepl. e.a.) 1 359 7 309 8 669 718 74 646 260


Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av 
psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk 
helsearbeid) 110 2 112 520 700 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til 
omsorgslønn 1 695 427 2 122 159 4 043 000


Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til 
avlastning utenfor institusjon 1 671 0 1 671 127 2 556 000
Antall mottakere av kun praktisk bistand 165 514 679 xxxxxxx xxxxxxxx 
Antall mottakere av kun hjemmesykepleie 99 210 309 xxxxxxx xxxxxxxx 
Ant. mottakere av både praktisk bistand og 
hj.sykepleie 62 508 570 xxxxxxx xxxxxxxx 
Antall mottakere av omsorgslønn 25 12 37 xxxxxxx xxxxxxxx 


Antall mottakere av avlastning utenfor institusjon 47 0 47 xxxxxxx xxxxxxxx 
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand 
pr mottaker 71 4 16 xxxxxxx xxxxxxxx 
Gj.sn. ant.utførte  vedtakstimer hj.sykepleie pr 
mottaker 9 10 10 xxxxxxx xxxxxxxx 
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr 
mottaker 68 36 57 xxxxxxx xxxxxxxx 


Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning 
utenfor institusjon pr mottaker 36 0 36 xxxxxxx xxxxxxxx 
Andre utgifter på kostrafunksjon 254    3) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 25 124 000
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx -44 414 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 174 282 729


1) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall 
faktisk utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket.                                  
2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b 
og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: 
Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og 
brukerstyrst personlig assistent.  
3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn.) med mer. 


4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.  
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Tabell 50 
Måltall i 
bydelsbudsjettene – FO 3 
Pleie og omsorg 


Måltall 
2009 


Resultat 
2009 


Måltall 
2010 


Måltall 
2011 


Andel innbyggere 66 år og under 
år som mottar hjemmetjenester 
2) 1% 0,81%  1%  1% 
Andel innbyggere 67-79 år som 
mottar hjemmetjenester per 
31.12  2) 8% 7,29%  8%  8% 
Andel innbyggere 80-89 år som 
mottar hjemmetjenester per 
31.12  2) 30% 32, 26%  33%  33% 
Andel innbyggere 90 år og over 
som mottar hjemmetjenester per 
31.12  2)   45%  49,48%  51%  51% 
Andel innbyggere 67-79 år som 
er beboere i institusjon per 31.12  
1)  2%  1,91%  2%  2% 
Andel innbyggere 80-89 år som 
er beboere i institusjon per 31.12  
1)  11%  11,12%  11%  11% 
Andel innbyggere 90 år og over 
som er beboere i institusjon per 
31.12  1)  35%  35,14%  33%  33% 


Andel heldøgnsbeboere på  
tidsbegrenset opphold i 
institusjon (barne- og 
avlastningsboliger skal ikke 
med) 4)  XXX XXX XXX 


Utgår som 
måltall fra 
2011, erst. 
med kun 
sykehjemsbeb. 
under 


Andel sykehjemsbeboere på  
tidsbegrenset opphold i 
sykehjem 3) 


Ikke måltall 
i 2009  12%


Ikke måltall 
i 2010 11% 


Antall boenheter Omsorg+ for 
innbyggere over 65 år  4) 


Ikke måltall 
i 2009  0


Ikke måltall 
i 2010 0 


Direkte tid hos bruker 
(nærværstid) - 
hjemmesykepleien 5) 


Ikke måltall 
i 2009 


Har ingen 
tall på dette 


for 2009 
Ikke måltall 
i 2010  53% 


Direkte tid hos bruker 
(nærværstid) - praktisk bistand 5) 


Ikke måltall 
i 2009 


Har ingen 
tall på dette 


for 2009 
Ikke måltall 
i 2010  62% 


Andel utførte timer av planlagte 
timer (reell planlagt 
tid/ressurstid) 6) 


Ikke måltall 
i 2010   98,65%


Ikke måltall 
i 2010 99%  


Andel utførte av vedtatte timer 
hjemmetjeneste  7) 


Ikke måltall 
i 2009  86%


Ikke måltall 
i 2010 


86% 
1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i 
kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.  


2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om 
sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk 
helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i 
hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrst personlig assistent. 


3) Sykehjem,  hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene. (Måltallet er endret fom 2011 fra alle 
institusjonsbeboere til kun sykehjemsbeboere) 
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4) Boliger innenfor Omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, 
aktivitetssenter og middagservering syd dager i uken for personer over 67 år (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - 
organisering og innhold) 


5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, 
legemiddelhåndtering ihht vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker 


6)Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuaelt å gjennomføre når det er korrigert som 
følge av at brukeren er på sykehus, kortidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med. 


7) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (Iplos tid).  Med utførte 
vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.                                  


 
Tabell 51 Måltall pleie og omsorg 


Måltall for : FO3 Pleie- og omsorg 
Måltall 


2009 
Resultat 


2009 
Måltall 


2010 
Måltall 


2011 
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med 
relevant fagutdanning 1), 2) Ingen 63% Ingen 65% 
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel 
fornøyde brukere 80 % 87 % >80% > 80% 
1) Kilde: NLP (UKE - datavarehuset), (Kostrafunksjon f234, f253, f254) 
2) Måltall 2011 og resultat 2009 er beregnet ut fra fast ansatte og fastlønnede vikarer, men uten 
timebetalte 
 
Bydel Nordstrand oppnådde 87 % brukertilfredshet i 2009. Det er utarbeidet en handlingsplan for 
enheten. Resultat for 2010 er ikke klart til publiseringen av budsjettet for 2011. 
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11.4 Enhet for bo- og dagtilbud (Fo3) 


 


                 


Bydelsdirektør


Enhet for
Bo- og dagtilbud 


Røhrts vei 
bofellesskap


Marmorberget 
dag- og 


aktivitetssenter


Botjenester
Solfjellshøgda 
bofellesskap


Servicegruppe
Stoåsveien 


bofellesskap Peder Holters 
vei bofellesskap


Fritidstilbud


Åsryggen 13 Sæterhøyveien 
bofellesskap


Birger Olivers 
vei bofellesskap


Krystallen 
bofellesskap


Utleieboliger 
Glimmerveien


Glimmerveien 
bofellesskap


Miljøterapi-
tjenesten


Sandstuveien/
Gisles vei 


bofellesskap


 
 


Organisasjonskart Enhet for bo- og dagtilbud 
 
Enhet for bo- og dagtilbud 
Enhet for bo- og dagtilbud – 125,69 årsverk 
  
Aktuelle lovverk: 


• Lov om sosiale tjenester 
• Lov om helsetjenester i kommunen 
• Lov om offentlig forvaltning 
• Lov om pasientrettigheter 
• Lov om helsepersonell 
• Lov om Arbeidsmiljø 
• Forskrift av 27.06.03 nr. 792 om kvalitet i 


pleie- og omsorgstjenestene for 
tjenesteyting. 


• Forskrift av 08.06.01 nr. 676 om 
individuelle planer etter helselovgivingen 


• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Personvernloven 
• Kommuneloven  


 
 


• 1 dagsenter for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne herunder 
utviklingshemmede 


• 1 servicegruppe 
• Kontakt med eksterne instanser som 


avdeling for voksenhabiliteringstjenesten 
med flere. 


• I verksette plan for tilrettelagte boliger for 
funksjonshemmede med behov av bistand 
i boligene sammen med enhet for 
bestiller. 


• Tjenester etter Lov om sosiale tjenester og 
kommunehelsetjenesteloven. 


• Fatte vedtak etter Lov om sosiale tjenester 
herunder Kap 4A  Rettssikkerhet ved bruk 
av tvang og makt overfor enkelte personer 
med utviklingshemming. 


• Gerica i bruk for all dokumentasjon 
(tiltaksplaner, journalskriving osv). 
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Ansvarsoppgaver: 
• 10 boliger for mennesker med nedsatt 


funksjonsevne herunder 
utviklingshemmede 


• 1 institusjon for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne herunder 
utviklingshemmede 


• Legemiddelhåndtering, multidose 


 
Tabell 52 Måltall for brukertilfredshet 
Måltall Måltall 


2010 
Måltall 


2011 
Brukertilfredshet i enhet for bo- og dagtilbud 80% 85%
Brukerrepresentant/pårørende/hjelpeverge i enhet 
for bo- og dagtilbud 


80% 80%


 


Tabell 53 – Brukere i tjenesten 
Lokale nøkkeltall: 2010 2011 
Antall bruker som bor i boliger 
Antall hjemmeboende brukere som får tjenester  
Antall brukere på dagsenteret: 


59
8


18


59
8


16
 
 
Tabell 54  


Boliger 
Antall i 
boligen 


Solfjellshøgda  5 
Røhrts vei 4 
Gisles vei /Sandstu  7 
Seterhøyveien 5 
Miljøterapitjenesten 5 
Krystallen 8 
Birger Olivers vei 6 
Peder Holters vei  5 
Åsryggen  4 
Storåsveien inst.  4 
Glimmerveien 6 
Sum brukere 2011 59 
 
Tabell 55 
Dagtilbud 2009 2010 2011 
Plasser totalt 16 18 16
Salgsplasser 1 1 1
Egne plasser 15 17 15
 
 
11.4.1 Situasjonsbeskrivelse: 
Enheten yter tjenester i form av heldøgns tjenester i bemannede boliger og en institusjon, samt 
dagsenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne herunder utviklingshemmede samt 
miljøarbeidertjenesten i eget hjem. Enheten har 66  tjenestemottakere som mottar ulike tjenester, 
på bakgrunn av de vedtakene som er fattet i Enhet for bestiller. 
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Tjenestene er basert på praktisk bistand og opplæring samt aktivisering og hjelp i henholdsvis  
eget hjem og ved dagsenter. Dette er tjenester som ytes i et livsløpsperspektiv for de fleste av 
brukerne.Tjenestemottakerne har omfattende og sammensatte bistandsbehov som varierer i 
omfang og grad, avhengig av individuelle forutsetninger, behov og på bakgrunn av vedtak. 
Fagområdene omfatter generell pleie, stell, omsorg, medisinsk oppfølging, fysisk trening, 
aktivisering, miljørettet miljøarbeid med fokus på (ADL) aktiviteter i daglig livet,- ferdigheter, 
motivering, samt kommunikasjonstrening via ulike systemer og programmer.   
 
Enheten har lykkes med å ansette flere fagpersoner i 2010. Flere miljøarbeiderstillinger er 
omgjørt til 3- årige miljøterapeuter  Flere av tjenestemottakere har endret bistandsbehov og 
krever mer faglig bemanning enn tidligere. En del av tjenestemottakere er blitt eldre og trenger 
mer bistand i form av mer pleie.  
 
Det forventes at det også i 2011 vil være et fortsatt stort behov for tjenester til tjenestemottakere 
både i boliger og hjemmeboende. Bydelen har et økende antall hjemmeboende 
funksjonshemmede med behov for bolig med tjenester og samarbeider med pårørende om 
innfasing av tilbud til denne gruppen. Bydelen har  et eget dag aktivitetstilbud med en egen 
servicegruppe.   
 
Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med 
utviklingshemming. Vedtak etter Lov om sosiale tjenester herunder Kap 4A   
Enheten får bistand/veiledning fra Habiliteringstjenesten i forbindelse med bruk av tvang og 
makt overfor enkeltbeboere. Boligen skal ha  tett samarbeid med spesialisttjenesten, avdeling for 
voksenhabilitering Ullevål sykehus, forut søknad om tvangsvedtak Kap 4A. Det er fylkesmannen 
som evt godkjenner tvangsvedtak for ett år om gangen. Tvangsvedtaket utløser tettere bemanning 
med fagkompetanse både ett-årige helsefagutdannet personell og tre- årige vernepleiere ved hver 
vakt i boligen. 
 


11.4.2 Brukerundersøkelse  
Brukerundersøkelsen i denne fremstillingen viser resultatene for enhet for bo- og dagtilbud 
samlet. 
 
Antall brukere i enheten: 65 
Tabell 56 
 2008 2009 2010 
Ant. Planlagte svar 39 35 38
Ant. Svar 20 20 34
Svarprosent 51 % 65 % 89 %
 
 
Score fra 1 (i svært liten grad) til 4 (i svært stor grad) 
 
 
På disse områdene uttrykker brukerne i undersøkelsen minst tilfredshet, score 1- 2,5: 
Tabell 57 
Spørsmål 2008 2009 2010 
Har du et sosialt liv med venner? 3,1 2,6 2,5 
Kan du bestemme hvem som skal være din kontaktperson? 2,0 1,5 2,5 
Kan du velge hvor du skal bo? 2,1 1,6 2,2 
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På disse områdene uttrykker brukerne størst tilfredshet, score fra 3,5- 4: 
Tabell 58 
Spørsmål 2008 2009 2010
Føler du deg trygg i hverdagen? 3,6 3,2 3,5
Er du fornøyd med tjenesten du får? 3,2 3,5 3,5
Liker du deg der du bor? 3,6 3,5 3,8
Trives du på jobben? 3,0 3,3 3,5
Trives du på skolen? 3,3 3,4 3,8
Fikk du være med å bestemme hva som skulle stå i planen (Individuell 
Plan) 


3,0 2,9 3,8


Får du hjelp når du trenger det? 3,3 3,6 3,6
Får du nok hjelp? 3,2 3,3 3,6
Får du være oppe lenger ved spesielle anledninger? 3,9 3,7 3,8
Får du informasjon om hva som skjer (hvem som skal på vakt, 
arrangementer, fester, endringer)? 


3,6 3,3 3,5


Snakker de ansatte klart og tydelig med deg? 3,8 3,4 3,6
Er hjemmet ditt tilpasset ditt behov? 3,2 3,6 3,5
Er dag aktivitetene tilpasset dine behov?   3,1 3,5 3,7
Er skolen tilpasset ditt behov? 3,3 3,5 3,6
Vet de ansatte nok om deg (hva du trenger hjelp til)? 3,8 3,4 3,7
Gjør de ansatte en god jobb? 3,3 3,6 3,6
Samarbeider de ansatte med andre (skole, dagtilbud, sosialkontor, lege)? 3,3 2,9 3,5
Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten du får? 3,5 3,5 3,6
 
 
 
RESULTATER FOR BRUKERREPRESENTANTER 2010. 
Tabell 59 
 2008 2009 2010 
Ant. Planlagte svar 64 64 48
Ant. Svar 33 27 26
Svarprosent 51 % 42 % 54 %
 
 
Score fra 1 (i svært liten grad) til 4 (i svært stor grad) 
 
 
På disse områdene uttrykker brukerrepresentantene i undersøkelsen minst tilfredshet, score 1- 
2,5: 
Tabell 60 
Spørsmål 2008 2009 2010 
Et aktivt liv? 2,6 2,7 2,1 
Et sosialt liv med venner 1,9 2,1 1,6 
Kan brukeren påvirke den tjenesten han/hun får? 1,8 1,9 2,0 
Har brukeren innflytelse på hvem som skal være hovedkontakt 1,7 1,7 1,7 
Kan brukeren velge hvor han/hun skal bo? 1,7 1,5 1,3 
 
 
På disse områdene uttrykker brukerrepresentantene størst tilfredshet, score fra 3,5- 4: 
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Tabell 61 
Spørsmål 2008 2009 2010
Får brukerne være oppe lenger ved spesielle anledninger ? 3,0 3,6 3,7
Er skolen tilpasset brukerens behov 3,7 0,0 3,7
Er arbeidsplassen tilpasset brukerens behov 3,5 3,2 3,5
Bidrar kontaktpersonen til god samordning/koordinering av tjenesten 3,8 2,8 4,0
 


11.4.3 Overordnede målsettinger for 2011: 
• Tjenestemottakere har et tilrettelagt botilbud, individuelt tilpasset bistand og kvalitet på 


tjenestene de mottar. 
• Fremme trivsel, egenmestring, selvstendighet og selvbestemmelse for den enkelte basert 


på individuelle forutsetninger og behov. 
• Tilstrebe tjenesteyting som baseres på faglige kunnskaper og etter metoder som er 


målrettede, systematiske og velprøvde. 
• Sikre god dialog og samhandling med pårørende og andre 
• Ansatte trives, opplever anerkjennelse og faglig utvikling dvs ansatte med rett 


kompetanse på rett sted  
• Tilby gode arbeidsplasser med fokus på godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og kompetent 


ledelse 


11.4.4 Strategier og tiltak  
Administrative tiltak og strategier: 


• Enheten skal gjennomføre årlige brukerundersøkelse for alle som mottar tjenester for å 
kartlegge brukertilfredshet. 


• Målrettet arbeid med å sikre og ivareta et godt arbeidsmiljø vil stå i fokus i 2011. 
Sammenhengen mellom tjenestekvalitet og medarbeidertilfredshet gjør det nødvendig å 
kontinuerlig fokusere på viktigheten av gode relasjoner og god dialog mellom de ansatte i 
enheten og mellom ledere og ansatte. Målet om stabilitet og høy kvalitet i tjenesteyting 
må sees i sammenheng med de ansattes trivsel, faglig utvikling og trygghet i yrkesrollen. 
Nødvendige verktøy i dette arbeidet er verdiforankring, medarbeidersamtaler, aktiv bruk 
av tilbakemeldinger, tilbud om faglig utvikling samt oppfølging av resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen. 


• De fagadministrative systemene som er i bruk på alle tjenestestedene skal anvendes bedre 
gjennom å benyttes mer systematisk. Det administrative systemet i enheten består av en 
felles helhetlig struktur som skal ivareta forvaltningen på områder som : informasjon , 
opplæring, brannvern, beredskap, HMS, beboerøkonomi i Gerica og 
legemiddelhåndtering,  


• Bevissthet om bruk av kvalitetssystemet EK, som er bydelens database for prosedyreverk 
og Delta, som er et system for avviks- og klagebehandling, fagsystemene, Gerica, Notus, 
personalreglement, ansvarsfordeling med mer. 


• Det omfattende fokuset på å tilrettelegge for rekruttering av personale med nødvendig 
fagkompetanse skal videreføres slik at tjenestestedene har riktigst mulig kompetanse. Det 
blir vektlagt å få tilsatt personer med relevant utdanning og erfaring fra fagområdet. Dette 
vil styrke målet om økt stabilitet, kontinuitet og trygghet i tjenestene for 
tjenestemottakerne, samt redusere arbeidsbelastninger og bruken av vikarer. 


• Samarbeid og god dialog med pårørende og andre samarbeidspartnere ivaretas ved 
tydelige avklaring av forventninger og ansvar samt åpenhet og informasjon. 


 
Faglige tiltak og strategier: 







                                                                                                                                    Side: 111  


• Det skal utarbeides individuelle planer for alle som ønsker dette i samarbeid med brukere, 
pårørende og andre instanser. Dette vil kunne ivareta målet om helhetlige og gode 
tjenester for hver enkelt.  Ansvarsgruppemøtene skal benyttes til å gjennomgå og evaluere 
målene i individuell plan. 


• Fagsystemet Gerica skal brukes på alle tjenestestedene. Gerica bidrar til å sikre at de 
vedtatte tjenestene faktisk gis og kvalitetssikrer arbeidet med tiltaksplaner, individuelle 
planer, journalføring og fortløpende faglig evaluering. 


• Det skal skrives søknader for benyttelse av tvang etter sosialtjenesteloven Kap 4a-5 
bokstav b og c for tjenestemottakere hvor dette er aktuelt. Spesialisttjenesten bistår 
enheten i dette arbeidet. Rutinen for oppfølging av tjenestemottakere som allerede har 
vedtak om tvang evalueres fortløpende. 


• Alle tjenestestedene skal ha gode rutiner for utfylling av enkeltmeldinger om 
skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter Sosialtjenestelovens 4a-5 bokstav a. De 
enkelte tjenestestedene skal selv ta hånd om forsendelse av enkeltmeldinger. Hurtig 
forsendelse av enkeltmeldinger og skademeldinger er en prioritert oppgave. 


• Funksjonskartlegging skal gjennomføres for tjenestemottakerne med vedtak som bør 
revideres. Resultatene fra funksjonskartlegginger gir god informasjon om de faktiske 
behovene til tjenestemottakerne, og kan bidra til bedring av tjenestetilbudet til den 
enkelte. 


• Tjenestestedene skal i 2011 følge opp og rapportere kvartalsvis på 19 HMS områder. 
Dette medfører et systematisk forebyggende helse- miljø og sikkerhetsarbeid  


 
Behovbasert bemanning (BOB): 
Enhet for bo- og dagtilbud deltok i pilotprosjektet BOB for Oslo kommune i 2008/2009.  Bydel 
Nordstrand Enhet for bo- og dagtilbud  ble pilot for BOB i Oslo sammen med hjemmetjenesten.  
BOB er et styringssystem for helse og omsorgstjenesten. Styringssystemet baseres på riktig bruk 
av kompetanse og omfatter tjenesteansvarlige, riktig grunnbemanning og rapporter for styring. 
All tjenesteyting skal skje på Laveste Effektive Omsorgs Nivå (LEON-prinsippet). Formålet med 
BOB er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom bruk av kompetanse. Dette prosjektet 
har tydeliggjort hvilken kompetanse ansatte må ha for å yte forsvarlig hjelp. BOB er utviklet med 
utgangspunkt i brukernes behov. Tjenesten til den enkelte sikres gjennom ordning med 
tjenesteansvarlig og primærkontakter ved at det er personale med riktig kompetanse som utøver 
direkte tjenester hele døgnet.  
BOB ble innført i Solfjellshøgda bofellesskap.  Det har gitt økt kvalitet for brukere, 
arbeidsmotivasjon for ansatte og effektiv, ledelse og styring.  BOB er også innført i flere boliger i 
2010. 
 
Enhet for bo- og dagtilbud har rekruttert flere  kvalifiserte vernepleiere. BOB har medført at 
rekrutteringen har blitt lettere og kompetansen er høyere. Det er sammenheng mellom kvaliteten 
på tjenesten som ytes og den ansattes kompetanse. Tilstrekkelig og riktig kompetanse vil føre til 
større trygghet blant de ansatte og gi en positiv arbeidsmiljømessig effekt. Dette har også ført til 
større stillingsbrøk for en del ansatte, Målet er å innføre BOB i alle boligene i løpet av 2011.  
 
Sykefravær: 
Det arbeides aktivt for å få ned sykefraværet ved blant annet tett oppfølging gjennom IA-avtalen. 
Enheten har deltatt i kvalitetskommune programmet og har satt i gang mange tiltak for å få ned 
sykefraværet.  Korttidsfraværet er en utfordring i den daglige driften. Kompetansen i forhold til 
oppfølging av ansatte har økt gjennom IA-avtalen. Gode rapporteringsrutiner og systematisk 
oppfølging gjennom hele året gir resultater. Sykefravær i enheten er redusert i 2010 med 11,26% 
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sammenlignet med 2009 på 14,54% . Enheten vil videreføre gode tiltak som gir resultater også i 
2011. 
 
Multidose: 
Multidose er et system der den enkelte bruker får tabletter utlevert fra apotek ferdig i poser til 
hvert tidspunkt for inntak. Innføring av multidose har ført til færre avvik og en bedring av 
arbeidssituasjonen for vernepleierne. Det er 24 brukere som har multidose. Pris pr uke pr bruker 
er 39 kr. 
Det gjennomføres legemiddelkurs i egen regi x 2 i året for hjelpepleiere/ufaglærte slik at de får 
godkjennelse for å dele ut legemiddeldoser.  
 


11.4.5 Boliger for personer med utviklingshemming: 
Glimmerveien bofellesskap 
Glimmerveien 44 er en del av et større boligkompleks. Det er totalt 6 beboere i boligen.  OBOS 
er eier av boligene. Boligen til funksjonshemmede er delvis skilt ut fra de øvrige boligene og 
også delvis tilpasset til seks brukere pr. enhet. Det er fem leiligheter med egen inngang i første 
etasje og en leilighet i andre etasje. To av leilighetene har inngang fra personalbasen.  Fem av 
tjenestemottakere har helt eller halvt dagtilbud. Tjenestemottakerne har omfattende og 
sammensatte bistandsbehov.  
  
Solfjellshøgda bofellesskap 
Boligen er bygd på 90-tallet og er en del av en større boligblokk. Det er fem beboere som har 
leiligheter som ligger i første etasje av blokken. Det er felles stue og kjøkken i tillegg til to 
kontorer til personalet. Tjenestemottakere  er til dels multifunksjonshemmede med behov for full 
bistand og/eller behov for omfattende pleie og bistand. Beboerne har tilbud på dagtid i form av 
arbeid eller dagsententerplass. Tjenestemottakerne har omfattende og sammensatte 
bistandsbehov. Totalt er det fem beboere.  
 
Krystallen bofellesskap  
Krystallen bofellesskap består av  beboere som bor i bofellesskap samt frittstående leiligheter 
med bistand. I tillegg er det brukere med lettere psykisk utviklingshemming/ 
utviklingsforstyrrelser og psykiatri tilknyttet bofellesskapet. Totalt er det ti beboere.  
 
Miljøterapitjenesten 
Boligen er bygd på nittitallet, og ligger fint til i et etablert villaområde. Boligen er bygd over to 
etasjer. Det er fem store og romslige leiligheter tilpasset funksjonshemmede. I tillegg til de fem 
beboerne i huset, er det fire brukere som bor utenfor bofellesskapet og to som får bistand når de 
melder behov for det eller når det oppstår uforutsette hendelser. Av beboerne utenfor 
bofellesskapet bor alle i egne hjem.  Det som er felles for dem som bor i bofellesskapet er at de er 
godt voksne, fire av dem begynner å bli eldre. Totalt er det ni beboere. 
 
Birger Oliversvei 10 
Boligen er bygd på nittitallet, og ligger i et etablert villastrøk. Totalt er det seks leiligheter, 
hvorav det er fire vanlige leiligheter og to leiligheter som har felles stue og kjøkken. Alle 
beboerne er psykisk utviklingshemmet, flere er multifunksjonshemmet med store bistandsbehov 
og tilleggsdiagnoser. Tjenestemottakerne har omfattende og sammensatte bistandsbehov. Totalt 
er det seks beboere. 
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Seterhøyveien 
Boligen er bygd sammen med eldreboliger, og omgjort til boliger for funksjonshemmede 
brukere. Boligen har to leiligheter i første etasje og tre leiligheter i andre etasje. De fleste er 
psykisk utviklingshemmede og med psykiske tilleggslidelser. Enkelte tjenestemottakerne har 
omfattende og sammensatte bistandsbehov. Totalt er det seks beboere , hvor av en bor i nærhet 
av boligen i en kommunalt bolig. 
 
Storåsveien bofellesskap 
Avhjemling fra institusjon til bolig: 
Boligen er pr. i dag hjemlet og drevet som institusjon, jfr. Lov om sosiale tjenester § 4-2 og  Lov 
om helsetjeneste i kommunene § 1-3. 4 unge mennesker med fysiske handikap og 
utviklingshemming og som har relativt store behov for bistand bor i Storåseveien. Den enkelte 
beboer har hvert sitt rom. Det øvrige arealet, slik som kjøkken, spiserom, stue, baderom og 
terrasse/uteareal fungerer som fellesareal.  
 
Beboerne i Storåsveien bokollektiv og deres pårørende har i brukerundersøkelser gitt uttrykk for 
at de er tilfredse med innholdet i det tilbudet beboerne får. Allikevel er dette ikke en ønskelig 
boform for unge mennesker i denne målgruppen. Ansvarsreformen for utviklingshemmede hadde 
i sin tid som mål om å avvikle institusjoner for målgruppen. Den enkelte skal ha råderett over 
egen økonomi og leve et  normalt liv som mulig.  
 
I de brukerundersøkelsene som er gjennomført går det igjen at beboerne ikke er fornøyd med 
muligheten for å komme ut av boligen og delta i aktiviteter. For beboerne i Storåsveien 
bokollektiv vet vi at dette bl.a dreier seg om liten disponibel inntekt.  
 
I tilfelle avhjemling vil den enkelte beboer bli kartlagt for å ivareta bistandsbehov og hver enkelt 
vil få et eget vedtak om tjenester, jfr. Lov om sosiale tjenester § 4-2. 
 
Det er ingen saklige forhold som tilsier at Storåsveien bokollektiv skal drives som en institusjon 
med den brukergruppen som i dag mottar omsorgstjenester der. Det planlegges derfor å avhjemle 
institusjonen og gjøre den om til boliger i 2011.   
 
Beboerne i Storåsveien bokollektiv får vedtak i hht Lov om sosiale tjenester § 4-2, a og d, med 
virkning fra 1. april 2011. 
 
Fordi beboerne og deres pårørende er tilfreds med botilbudet slik det er i dag gjøres det ikke 
endringer i den praktiske hverdagen i boligen. Beboerene og deres pårørende vil bli godt ivaretatt 
i denne prosessen. Totalt er det fire beboere.  
 
Peder Holtersvei   
Peder Holters vei ble tatt i bruk våren 1997 for fire beboere. Fellesarealet er senere bygd om til 
en femte leilighet. Leilighetene er tilpasset rullestolbrukere og er store og fine med eget kjøkken, 
bad, stue og soverom. Det er fem beboere som er utviklingshemmet, og har psykiske 
tilleggslidelser. Beboerne er i arbeid eller på dagsenter. 
 
Åsryggen 13 
Åsryggen 13 er en leid bolig med fire leiligheter. Boligen ble tatt i bruk i 2004. Det er to 
leiligheter i hver etasje. Dette er en nyere privateid bolig som bydelen leier. Boligen ligger i et 
vanlig boligstrøk. Styrer leder både Åsryggen og Peder Holtersvei der personalbasen er 
lokalisert.  Det er fire beboere i Åsryggen.  
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Gislesvei, Sandstuveien og Røhrtsvei 
Gislesvei, Sandstuveien og Røhrtsvei er tre forskjellige boliger som er organisert inn under 
samme leder. Gislesvei består av et hus med tre leiligheter. I tillegg er det et anneks 
med en leilighet på samme tun. Sandstuveien har tre leiligheter og et fellesstua. Røhrtsvei har fire 
leiligheter og et fellesstua. Alle tre boligene har fått felles turnus som kun gjelder for de som 
jobber i 100% stilling og ansatte har fått opplæring, slik at de kan jobbe alle  tre stedene. 
Fordelen med felles turnus for de som jobber i 100%, er bedre utnyttelse av kompetanse på tvers 
av boligene samt ivaretagelse av intensjonen i Behovbasert Bemanning, BOB.   
 
Marmorberget dag – og aktivitetsenter: 
Dagsenterets hovedmålsetting er fokus på den enkelte individs ferdigheter med fokus på 
egenmestring. 
 
Hovedfokus for 2011 er fortløpende bruk av ukeplaner, hvor dagsplaner utarbeides sammen med 
den enkelte bruker ift fastlagte aktiviteter og selvvalgte aktiviteter. Dagsplanene gir trygghet og 
forutsigbarhet for brukeren og for ansatte som skal utføre aktivitetene sammen. 
Dagsplanen kan være skriftlig eller visuell som f.eks pictogrammer. 
 
Dagsenteret skal så langt som mulig tilrettelegge slik at det blir en turdag, i små grupper eller 
felles, i uka. Aktivitetene skal speile at brukeren er med og gir tilbakemelding at hun/han er 
fornøyd med dagen, da evaluering skjer på slutten av dagen sammen med brukeren. 
 
Dagsenteret ser i dag at aktivisering i smågrupper mellom 2-4 brukere fungerer bedre, da dette 
gir mindre uro/støy, mer konsentrasjon om oppgavene, og brukerne får mer utbytte av 
aktiviteten. 
 
Dagsenteret innkaller boligene og de pårørende til samarbeidsmøte en gang i året. 
 
Målsetningen for alle ansatte er at vi har kjennskap til Lov om sosiale tjenester, kap 4A, samt 
egenutvikling i forhold til det faglige nivået som kreves av helsepersonell. 
 
Dagsenteret har i dag 16 brukere. 
 
Aktivitetene som dagsenteret tilbyr er: 


• Service-gruppa med internpost, rydde i bydelens uteområder, diverse flytteoppdrag 
tilpasset våre brukere, turdag  


• Kjøkkentjeneste i form av dekke bord og forberede felles lunsj, rydde inn og ut av 
oppvaskmaskin, tilberede og salg av vafler, bake til bursdager etc. 


• Ulike formingsaktiviteter som silkemaling, lage kort tilpasset årstid og begivenheter, 
maling, toving, perling, sy på maskin, decoupage, strikking, hekling. 


• Ulike skoleaktiviteter som dataspill, ordtrening med puslespill/lotto, øve på tall og 
bokstaver, fra punkt til prikke,  


• Sangstund 
• Låne lydbøker/musikk/bøker på bibliotek 
• Høytlesning i smågrupper 
• Sanserom med mulighet for avslapning  
• Ulike huslige sysler som å vaske tøy, vanne blomster, tørke støv, rydde garderober, vaske 


og støvsuge bilen etc 
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11.5 Enhet for bestiller (Fo3) 
 


            


Bydelsdirektør


Enhet
for Bestiller


Pleie- og 
omsorgsteam II InnsatsteamPleie- og 


omsorgsteam I
Team for 


funksjonshemmede


Stab
Spesialkonsulent


Psykisk helse
Merkantil


Vederlag- fakturering


 
 
           Organisasjonskart Enhet for bestiller – FO3 
 
Enhet for bestiller, foruten bestiller barnehage 
Bestillerenheten – 29,65 årsverk 
Ansvarsområde:  
Aktuelle lovverk: 
 
Forskrift om individuell plan  
Lov om pasientrettigheter 
Lov om helsetjenesten i kommunene 
Lov om sosiale tjenester, herunder §4.3 , 
praktisk bistand og opplæring og §4.2 
Lov om helsepersonell 
Lov om Arbeidsmiljø 
Forvaltningsloven 
Offentlighetsloven 
Personvernloven 
Kommuneloven  
 
 
Ansvarsområder: 
Fatte enkeltvedtak om alle tjenester til 
befolkningen innenfor området 
funksjonshemmede og eldre. 
Tjenestene skal preges av service, 
forutsigbarhet og tilstrekkelig kapasitet.  
Brukermedvirkning skal prege hele tjenesten.   
 


Bestillerenhetens oppgaver: 
• Innsatsteam 
 


Vedtak om  
• Sykehjemsplasser og dagsenterplasser 


for eldre og innen psykisk helsevern 
• Bo og dagtilbud for 


utviklingshemmede 
• Individuell avlastning / støttekontakter 
• Bolig/gruppeavlastning  
• SFO plasser for barn med særskilte 


behov over 12 år 
• Brukerstyrt personlig assistanse BPA 
• Omsorgslønn 
• Praktisk bistand og hjemmesykepleie  
• TT-kjøring 
• Trygghetsalarmer 
• Vederlag/egenbetaling/fakturering 
• Kontraktsoppfølging på individnivå 
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11.5.1 Situasjonsbeskrivelse med målsettinger 
Byrådets mål er å: 


• Øke tryggheten i egne hjem for byens eldre 
• Styrke og utvide brukervalgordningen til også å omfatte hjemmesykepleien 
• Arbeide for en mer fleksibel transportordning for de som trenger tilrettelagt transport. 


 
I bydelen tildeles tjenester etter LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå). Dette 
innebærer at brukere får tjenester i hjemmet så lenge det er mulig. De aller fleste eldre ønsker å 
bo hjemme eller i tilrettelagte boliger/bofellesskap. 
 


Omsorgstrappa for Bydel Nordstrand 


Omsorgstrappa - Hentet fra Bydel Bjerke og tilpasset til Bydel Nordstrand. 
 
Bydelens demografi tilsier at antall eldre over 90 år vil øke kraftig i de nærmeste årene. Det 
samme gjelder aldersgruppen 67 – 79 år. Den eneste gruppen med en reduksjon er de mellom 80- 
89 år. De eldre over 90 år er de med størst behov for pleie og omsorgstjenester som  
hjemmetjeneste og sykehjem. Samtidig har bydelen mange friske eldre som har behov for lite 
eller ingen hjelp til tross for høy alder. 
 
Bydelen forebygger bruk av de tyngste tiltakene ved mer offensiv bruk av tjenester på et lavere 
omsorgsnivå. Bydel Nordstrand har nær dialog med brukerne, pårørende og hjemmetjenesten for 
å gi en riktig tjeneste på riktig nivå. Vedtak blir fattet ut fra den enkeltes behov og livssituasjon.  
Bestillerenheten har organisert enheten inn i to team for pleie og omsorg basert på geografien i 
bydelen. Dette gjør at saksbehandlerne får en nær og tett kjennskap til brukerne, og kan følge 
dem over lang tid når det gjelder tildeling av ulike tjenester. Bestillerenheten bidrar til fleksible 
og individuelle tilpasninger i nært samarbeid med utfører. Bydelen har lite klager på denne 
tjenesten på grunn av den nære dialogen mellom brukerne og saksbehandlere ved 
bestillerenheten.  
 


Omsorgstrappa for Bydel Nordstrand


Endringer i funksjonsnivå
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Bydelen har 1. oktober 2010; 850 brukere som har vedtak om hjemmesykepleie, 740 brukere 
som har vedtak om kommunal praktisk bistand, 406 brukere som har vedtak om praktisk bistand 
utført av kommunale leverandører. 
 
Tabell 62 
Praktisk bistand - Brukervalg - Leverandører pr 31.09.2010 Ant brukere 
Kamfer 13 
A.S.O.R 33 
Carema Omsorg as 201 
CityMaid HjemmeService 39 
Omsorg & Helse as 63 
Oslo Helse og Omsorg 22 
Attendo Care AS Hjemmetjenester 13 
Total Helseservice AS 3 
Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde 2 
Seniorstøtten 13 
Bydel Nordstrand - Enhet for hjemmetjenester 734 
Totalt antall mottakere av praktisk bistand 1 136 
 
Praktisk bistand inngår i brukervalgordningen, og brukerne har i 2010 kunnet velge mellom 
tjenester fra ni private leverandører, samt bydelens egen hjemmetjeneste. 35,2% av brukerne i 
Bydel Nordstrand velger nå privat leverandør. Snittet blant bydelene er på 24%, og det varierer 
fra Grünerløkka med bare 4,7 % til Vestre Aker med 57,7 %. Ullern ligger med sine 36,6 % noe 
høyere enn Nordstrand, men det er langt ned til de resterende tolv bydelene. Det har vært en liten 
nedgang av brukere som velger privat leverandør fra 2009 til 2010, mens snittet blant bydelene 
har økt med 4 % fra 2009   
 
Enhet for bestiller har en fagkonsulent som arbeider med brukere som har alvorlige 
helseproblemer i forhold til psykisk helse. Fagkonsulenten fatter vedtak etter sosialtjenesteloven 
om praktisk bistand og opplæring, og etter kommunehelsetjenesteloven om nødvendig 
helsehjelp. Det er 85 brukere som har vedtak om dette i bydelen. 
 
Hjemmesykepleie 
Hjemmesykepleie tildeles gjennom enkeltvedtak etter Lov om kommunehelsetjenesten. 
Vedtakene er fattet utfra individuell vurdering og skal sørge for at brukerne får rett hjelp i 
forhold til omsorgbehov, slik at de kan bo hjemme så lenge dette er mulig. 
Enhet for bestiller skal sørge for fleksible og individuelle tilpasninger i nært samarbeid med 
hjemmesykepleien. Antall timer er forutsatt redusert i 2011 til 104 025 fra 107 540, som var 
budsjettert i 2010. Dette krever en stram styring av antall vedtakstimer i Enhet for bestiller. 
 
Intermediærenheten ved Abilsø 
Intermediærenheten drives av bydel Østensjø. Konseptet bygger på et ”spleiselag” mellom Oslo 
Universitetssykehus og de fire bydelene Nordstrand, Østensjø, Søndre Nordstrand og Nordre 
Aker. Formålet med intermediærenheten er: Bedret pasientopplevelse og pasienttilfredshet, 
kortere liggetid og færre reinnleggelser i sykehus, redusert behov for rehabilitering, mindre 
behov for praktisk bistand, pleie og omsorg i eget hjem og redusert press på sykehjemsplasser. 
Pasientene skrives litt raskere ut fra sykehuset enn de ellers ville ha gjort og kan være ved 
intermediærenheten i inntil 3 uker. De som kommer på intermediærenheten er i en noe annen 
målgruppe enn de fleste som får korttidsopphold i sykehjem. Målet med oppholdet i 
intermediærenheten er at de skal kunne skrives ut til eget hjem etter maksimum 3 uker ved 
enheten. Bydelene deler  på de kommunale kostnadene på til sammen 14,9 årverk, herav 0,5 
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årsverk lege. Bydel Nordstrand betaler for 30,89 % av enhetens kommunale kostnader. Oslo 
universitetssykehus bidrar med 2,5 årsverk, herav 0,5 årsverk lege.  
 
Brukervalg for hjemmesykepleien 
Byrådet har etablert et eget utviklingsprosjekt for hjemmetjenestene; Hjemme best. Prosjektet 
skal videreutvikle brukervalget til også å gjelde i hjemmesykepleien. Målet er å ha en ny 
samordnet brukervalgordning på plass i alle bydeler i april 2011. Brukerundersøkelser viser at de 
fleste er fornøyd med hjemmetjenesten. De som bor hjemme ønsker likevel at tjenestene skal bli 
mer fleksible, og at færre personer skal komme hjem til dem. I prosjekt hjemme best arbeides det 
derfor også for å bedre kvaliteten i tjenestene, spesielt på de områdene som brukerne ønsker 
forbedret. En bruker kan bytte leverandør dersom vedkommende ikke er fornøyd med tjenesten. 
Hjemme best prosjektet vil i 2011 også foreslå felles og standardiserte rutiner og prosedyrer i 
samhandlingen mellom bestillerenhet og bydelens utførere og leverandører. Brukervalgordningen 
omfatter ikke de brukerne med psykiske helse problemer og brukere med utviklingshemming 
som har vedtak om praktisk bistand og opplæring. Bestillerenheten vil forberede innføring av 
brukervalg for hjemmesykepleie ved å etablere kontrollrutiner i forhold til fakturering av 
leverandørene. 
 
Omsorg+ 
Bydelen planlegger Omsorg + ved Ljabrubakken 7 og er nå i gang med et forprosjekt på dette. 
De 50-54 boligene planlegges ferdigstilt i 2013. Omsorg+ innebærer base for hjemmetjeneste, 
aktivitetssenter, husvert, og middagservering 7 dager i uken. I tillegg planlegges det lokaler for 
fot- og hudpleie, samt frisør. Omsorg + kan bidra til at flere kan bo i eget hjem i tilrettelagte 
leiligheter med tilgang til hjelp gjennom døgnet i stedet for å måtte søke institusjonsplass.  
Reduksjon i liggetid på sykehus bidrar til økt press på hjemmesykepleie og korttidsplasser i 
bydelen. Bestillerenheten har derfor et nært og tett samarbeid med sykehus og sykehjem for å 
bidra til rikig utskrivning til riktig tid og til riktig nivå. Mange brukere får et opphold på 
korttidsplass på sykehjem eller på intermediærenheten på Abilsø før utskriving til eget hjem.  
 
Innsatsteamet 
Innsatsteamet er en viktig en ressurs for brukerne i overgangen sykehus/sykehjem og eget hjem  
Teamet er tverrfaglig sammensatt med to sykepleiere, en ergoterapeut og en fysioterapeut. De gir 
eldre rehabilitering og trening i hjemmet i en overgangsperiode etter utskriving fra 
sykehus/sykehjem. Innsatsteamet går inn i hjemmene, vurderer brukernes funksjonsnivå og 
tilrettelegger, noe som bidrar til at brukerne kan bo lengre i eget hjem. Det er etablert rutiner for 
tett og nært samarbeid med hjemmetjenesten om felles brukere. I tillegg foretar innsatsteamet 
vurdringsbesøk og oppfølging ved bekymringsmeldinger fra hjemmetjenesten, brukeres 
pårørende, naboer eller andre. 


 
I de 10 første månedene av  2010  fikk  431  personer tjenester fra innsatsteamet.  14.8 % av disse 
kom fra sykehus.  Disse ville fått korttidsplass ved sykehjem eller omfattende hjemmesykepleie 
dersom innsatsteamet ikke hadde kommet inn. Av de øvrige kom 34.1 % fra korttidsopphold på 
sykehjem, 48.7 % fra hjemmet eller annet. I 2008 var innsatsteamet hos hver bruker i snitt 8 
dager. I 2009 var snittet  5,6 dager hos  hver bruker og hittil i 2010 er snittet 5,1 dager. Det 
utarbeides mål for innsatsteamets oppdrag hos hver enkelt bruker. På den måten er innsatsteamet 
effektivt og bruker sine ressurser på en optimal måte.  
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11.5.3 Måltall i bydelsbudsjettene – FO 3 Pleie og omsorg 
 
Tabell 63 Måltall for FO3 Pleie og omsorg 
Måltall i 
bydelsbudsjettene – FO 3 
Pleie og omsorg 


Måltall 
2009 


Resultat 
2009 


Måltall 
2010 


Måltall 
2011 


Andel innbyggere 66 år og under 
år som mottar hjemmetjenester 
2) 1% 0,81%  1%  1% 
Andel innbyggere 67-79 år som 
mottar hjemmetjenester per 
31.12  2) 8% 7,29%  8%  8% 
Andel innbyggere 80-89 år som 
mottar hjemmetjenester per 
31.12  2) 30% 32, 26%  33%  33% 
Andel innbyggere 90 år og over 
som mottar hjemmetjenester per 
31.12  2)   45%  49,48%  51%  51% 
Andel innbyggere 67-79 år som 
er beboere i institusjon per 31.12  
1)  2%  1,91%  2%  2% 
Andel innbyggere 80-89 år som 
er beboere i institusjon per 31.12  
1)  11%  11,12%  11%  11% 
Andel innbyggere 90 år og over 
som er beboere i institusjon per 
31.12  1)  35%  35,14%  33%  33% 


Andel heldøgnsbeboere på  
tidsbegrenset opphold i 
institusjon (barne- og 
avlastningsboliger skal ikke 
med) 4)  XXX XXX XXX 


Utgår som 
måltall fra 
2011, erst. 
med kun 
sykehjemsbeb. 
Under 


Andel sykehjemsbeboere på  
tidsbegrenset opphold i 
sykehjem 3) 


Ikke måltall 
i 2009  12%


Ikke måltall 
i 2010 11% 


Antall boenheter Omsorg+ for 
innbyggere over 65 år  4) 


Ikke måltall 
i 2009  0


Ikke måltall 
i 2010 0 


Direkte tid hos bruker 
(nærværstid) - 
hjemmesykepleien 5) 


Ikke måltall 
i 2009 


Har ingen 
tall på dette 


for 2009 
Ikke måltall 
i 2010  53% 


Direkte tid hos bruker 
(nærværstid) - praktisk bistand 5) 


Ikke måltall 
i 2009 


Har ingen 
tall på dette 


for 2009 
Ikke måltall 
i 2010  62% 


Andel utførte timer av planlagte 
timer (reell planlagt 
tid/ressurstid) 6) 


Ikke måltall 
i 2010   98,65%


Ikke måltall 
i 2010 99%  


Andel utførte av vedtatte timer 
hjemmetjeneste  7) 


Ikke måltall 
i 2009  86%


Ikke måltall 
i 2010 


86% 
1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i 
kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.  
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2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om 
sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk 
helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i 
hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrst personlig assistent. 


3) Sykehjem,  hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene. (Måltallet er endret fom 2011 fra alle 
institusjonsbeboere til kun sykehjemsbeboere) 


4) Boliger innenfor Omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, 
aktivitetssenter og middagservering syd dager i uken for personer over 67 år (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - 
organisering og innhold) 


5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, 
legemiddelhåndtering ihht vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker 


6)Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuaelt å gjennomføre når det er korrigert som 
følge av at brukeren er på sykehus, kortidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med. 


7) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (Iplos tid).  Med utførte 
vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.                                  


 


11.5.4 Avlastning og støttekontakt: 
Støttekontakt og avlastning tildeles gjennom enkeltvedtak etter Lov om sosiale tjenester. 
Disse tjenestene er lovpålagte og rettighetsbaserte. Avlastning tildeles de med særlig tyngende 
omsorgsansvar. Tjenesten ytes i form av individuell avlastning (hjemme hos privatpersoner) eller 
gruppe- og boligavlastning. Støttekontakt tildeles til de som er i behov av hjelp og støtte for å få 
en meningsfull fritid. Bydelen har utfordringer med å rekruttere støttekontakter og avlastere. Det 
utlyses jevnlig etter støttekontakter og avlastere. Fra 01.07.2010 ble det opprettet et engasjement 
for ivareta rekruttering og oppfølging av støttekontakter og avlastere. Oppfølgingen innebærer å 
sikre nødvendig opplæring/veiledning i det å være støttekontakt/avlaster. Det gjennomføres 
årlige veiledningsmøter samt annen nødvendig opplæring der det er behov for dette. Fra 2011 
planlegges denne stillingen opprettet som fast stilling. 
 
Tabell 64 – Kjøp av bolig- og gruppeavlastning 
Kjøp av bolig- og gruppeavlastning 2009 2010 2011 
Kun ordinær avlastning 9 13 12 
Kun ferieavlastning 5 3 2 
Både ferie- og ordinær avlastning 19 17 19 
Antall brukere totalt 33 33 33 
Antall brukere ordinær 28 30 31 
Antall brukere ferieavlastning 24 20 21 
Beløp ordinær avlastning 12 630 000 13 720 000 15 028 000 
Beløp ferieavlastning 1 433 000 1 262 000 1 400 000 
Totale avlastningskostnader 14 063 000 14 982 000 16 428 000 
Gjennomsnittskostnad ordinær avlastning 451 071 457 333 484 774 
Gjennomsnitskostnad ferieavlastning 59 708 63 100 66 667 
 
Bolig- og gruppeavlastning gis til familier med utviklings/funksjonshemmede barn med stort 
bistandsbehov, som trenger avlastning for spesielt krevende omsorgsoppgaver. 
Kjøp av tjenester for utviklingshemmede er justert i henhold til inngåtte kontrakter. 


11.5.5 Dagtilbud og tilrettelagt arbeid  
Dagtilbud/tilrettelagt arbeid bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får en meningsfull 
hverdag. Tilbudet omfatter tilbud om dagaktivitet, enten i form av dagsenter eller varig 
tilrettelagt arbeidsplass (VTA) i samarbeid med NAV, støttekontakt, avlastning, etter skoletilbud 
fra 8.trinn og brukerstyrt personlig assistent (BPA).  
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Tabell 65- Kjøp av dagtilbud/tilrettelagt arbeid 
Kjøp av dagtilbud 2009 2010 2011 
Vår 57 53 67 
Høst 59 55 73 
Snitt antall kjøpte plasser 2010 58 54 69 
Kostnad kjøp av plasser 12 101 000 13 681 000 17 390 000 
Gjennomsnittskostnad 208 638 253 352 252 029 
Billigste dagtilbud 15 817 16 197 32 025 
Dyreste dagtilbud 1 121 928 1 272 406 1 310 578 
Marmorberget dagsenter og Servicegruppa har i tillegg tilbud til 16 brukere, hvorav en salgsplass  


 


11.5.6 Omsorgslønn: 
Omsorgslønn er godtgjørelse til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid hvor 
det offentlige tjenesteapparatet ellers ville ha vært påkrevd som avlastning,  hjemmesykepleie 
eller institusjonsplass. Hovedformålet med omsorgslønnsordningen er å støtte opp under 
familiebasert omsorg, og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med 
omsorgsarbeidet. Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som utfører omsorgsarbeid 
full lønn time for time, men har som formål å gi godtgjøring til de som utfører særlig tyngende 
pleie- og omsorgsarbeid for sine nærmeste. En har ikke rettskrav på omsorgslønn. Siden 
omsorgslønn ikke er en rettighet på lik linje med andre sosiale tjenester, er det noe større rom for 
kommunalt skjønn når det gjelder omsorgslønn enn når det gjelder andre tjenester.  
 
Tabell 66 - Omsorgslønn 
Omsorgslønn 2009 2010 2011 
Antall vedtak 43 40 37 
Antall brukere 42 40 37 
Antall mottagere 42 39 38 
Antall årsverk 15,7 11,7 13,0 
Gjennomsnittlig årsverk 36 %  30% 34 % 
Gj snittlig antall timer pr uke 13,68  11,25 13,20 
Kostnad pr årsverk 289 363 345 556 311 000 
Gj snittlig kostnad pr vedtak 105 651 101 075 109 270 
Total kostnad 4 543 000 4 043 000 4 043 000 
*En mottager kan ha flere brukere og flere mottagere kan dele en bruker      
 


11.5.7 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk bistand og personlig 
hjelp for sterkt funksjonshemmede brukere med behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor 
hjemmet. Tjenesten erstatter oppgaver som ellers ivaretas av hjemmetjenesten, gjennom 
avlastning eller institusjonsplasser. Brukerstyrt personlig assistanse kan innvilges både for 
omsorgsoppgaver, praktisk bistand og assistanse i fritiden (støttekontakt). Både de som ikke kan 
ivareta arbeidslederrollen og brukerstyringen og de som trenger bistand til dette, kan få 
brukerstyrt personlig assistanse. I praksis vil det variere fra person til person hvor stor del av 
brukerstyringen den enkelte selv kan utøve. Det er 20 personer som får BPA i bydelen.  
 
Tabell 67 – Brukerstyrt personlig assistanse 
Kjøp av personlig assistanse 2009 2010 2011 
Antall brukere 11 15 20
Brutto kostnad 9 044 000 12 279 808 15 501 000







                                                                                                                                    Side: 122  


Kjøp av personlig assistanse 2009 2010 2011 
Tilskudd og refusjoner -400 000 -1 050 000 -1 250 000
Netto kostnad 8 644 000 11 229 808 14 251 000
Brutto gjennomsnittskostnad pr vedtak 822 158 818 654 775 050
Billigste vedtak 74 880  86 604 39 115
Dyreste vedtak 1 800 000  3 104 365 3 166 601
 


11.5.8 Etter skoletidplasser på spesielt grunnlag  
Bydelen har betalingsansvar for etterskoletilbud-plasser til personer med nedsatt funksjonsevne 
fra 8.klassetrinn. For skoleåret 2010-2011 kjøper bydelen Etter skoletilbud tiltak for 17 barn og 
unge fra 8. klassetrinn. 
 
Tabell 68 – Kjøp av etterskoletilbud 
Kjøp av spesialplasser etterskoletilbud 2009 2010 2011 
Plasser våren 2010 11 12 17 
Slutter sommeren 2010 -1 -2 -1 
Tilkommer høsten 2010 3 3 6 
Plasser høsten 2010 13 13 22 
Budsjetterte "hele" plasser 11,9 12,5 19,5 
Kostnad kjøp av plasser 2 462 000 3 152 000 4 103 000 
Gjennomsnittskostnad 206 733 252 160 210 410 
 
 


11.5.9 Institusjonsplasser til eldre: 
Antall sykehjemsplasser er i 2011stipulert til 505. I tillegg beregnes det at bydelen benytter i 
gjennomsnitt 4 plasser ved intermediærenheten. Bydelen har i 2010 brukt i snitt 511,7 
sykehjemsplasser eksklusiv plasser i intermediærenhet. For å ha et snitt på 505 plasser i 2011 må 
Enhet for bestiller samarbeide enda tettere med brukere, sykehus og korttidsavdelingene på 
sykehjem. Alle sykehjemsplasser kjøpes av sykehjemsetaten. Det er fortsatt behov for å utvikle 
samarbeidet med Sykehjemsetaten slik at alle typer plasser kan utnyttes optimalt og at tilbudet 
blir slik bydelen har behov for. Bydelen planlegge å øke bruk av rehabiliteringsplasser i tråd med 
byrådets føringer. Bedre bruk av korttid og rehabiliteringsplasser vil innebære at flere kan 
komme hjem til egen bolig. Det anslås fra byrådet at 3-5 % vil kunne ha helsegevinster ved et 
opphold i en rehabiliteringsenhet eller tilsvarende. 
 
Også for 2011 ønsker bydelen å samarbeide tett med dagsentre-/eldre- og seniorsentrene. Verken 
dagsenter for eldre eller eldresenter er lovpålagte tjenester. Begge tiltak må sees som tiltak hvor 
disse tjenester drives som forebyggende tiltak for å unngå tyngre tjenester, i tillegg til å ha en 
egen verdi i form av mestring, aktivitet og sosialt samvær. 
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Tabell 69 – Kjøp av sykehjemsplasser 
Budsjett 2011 - Sykehjemsplasser         
Type plasser Vekting Antall Pr plass Sum 2011 
Somatiske plasser 1,00 346 639 874 221 396 404
Skjermede plasser 1,18 73 755 051 55 118 746
Aldershjemsplasser 0,75 23 479 906 11 037 827
Forsterket 1,35 4 863 830 3 455 320
Forsterket annet 1,70 2 1 087 786 2 175 572
Spesialplass yngre demente - 2 1 301 121 2 602 242
Sum langtidsplasser   450   295 786 110
Korttidsplasser - En bloc 1,00 47 639 874 30 074 078
Korttidsplasser - Utover en bloc 1,00 1 639 874 639 874
Korttidsplasser - Vurderingsplasser 1,00 3 639 874 1 919 622
Korttidsplasser - Skjermet 1,18 0 755 051 0
Korttidsplasser - Lindrende behandling 1,00 0 639 874 0
Kottidsplasser - Rehabilitering 1,05 3 671 868 2 015 603
Korttidsplasser - MRSA 1,00 0 639 874 0
Korttidsplasser - B-skjema - Sykehus 1,18 1 753 452 753 452
Sum korttidsplasser   55   35 402 629
Sum sykehjemsplasser   505   331 188 739
Gjennomsnittspris pr plass pr år       655 819
Gjennomsnittspris pr plass pr måned       54 652


 
Tabell 70– Vederlagsinntekter 
Budsjett 2011 - Vederlag for opphold i sykehjem       
Type plasser Vekting Antall Pr plass Sum 2011 
Somatiske plasser 1,00 346 166 000 57 436 000
Skjermede plasser 1,18 73 166 000 12 118 000
Aldershjemsplasser 0,75 23 166 000 3 818 000
Forsterket 1,35 4 166 000 664 000
Forsterket annet 1,70 2 166 000 332 000
Spesialplass yngre demente - 2 166 000 332 000
Sum langtidsplasser   450   74 700 000
Korttidsplasser - En bloc 1,00 47 43 200 2 030 400
Korttidsplasser - Utover en bloc 1,00 1 43 200 43 200
Korttidsplasser - Vurderingsplasser 1,00 3 43 200 129 600
Korttidsplasser - Skjermet 1,18 0 43 200 0
Korttidsplasser - Lindrende behandling 1,00 0 43 200 0
Kottidsplasser - Rehabilitering 1,05 3 43 200 129 600
Korttidsplasser - MRSA 1,00 0 43 200 0
Korttidsplasser - B-skjema - Sykehus 1,18 1 0 0
Sum korttidsplasser   55   2 332 800
Sum sykehjemsplasser og vederlag   505   77 032 800
 
 
Tabell 71 Kjøp av dagsenter plasser til eldre 
Dagsenterplasser 2009 2010 2011 
Antall plasser 98 85 85
Pris pr plass 95 400 92 991 95 981
Sum ordinære plasser 9 349 200 7 904 235 8 158 385
Det kjøpes i tillegg en spesialplass på Villa Enerhaugen       
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11.5.10 Kjøp av institusjonsplasser innen psykisk helse 
Bydelen har betalingsansvar for 27 kjøpte plasser utenfor bydelen til brukere med psykiske 
lidelser. I tillegg har også bydelen ansvar for 3 brukere boende på Ungbo. Brukerne følges opp 
fortløpende og det arbeides stadig for å vurdere bosetting i bydelen ved Marmorberget eller 
Herregårdsveien. Marmorberget vil i fremtiden kun ha fokus på brukere med psykiske 
helseproblemer, og derfor vil alle ledige leiligheter bli prioritert til denne målgruppen 
Det er for tiden 32 brukerer på Marmorberget, og 13 på Herregårdsveien. 
 
Tabell 72 Kjøp av botilbud psykisk helsevern 
Kjøp av botilbud psykisk helsevern 2009 2010 2010 
Antall plasser 26 26 30
Total kostnad 23 415 000 24 889 000 25 880 000
Gjennomsnittskostnad pr plass 900 577 957 269 862 667
Billigste plass 340 180 399 923 60 000
Dyreste plass 2 287 248 2 553 348 2 694 099
Tre ungbotilbud til kr 10.000,- pr mnd reduserer gjennomsnittet - Ett av disse er også kun planlagt i 6 mnd   


 


11.5.11 Botilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Bydelen kjøper ved inngangen til 2011 16 botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
En planlegger å etablere ytterligere 2 botilbud i løpet av 2011. Det finnes flere ungdommer med 
nedsatt funksjonsevne i bydelen som er iferd med å avslutte skolegangen og nå en voksen alder. 
Mange av disse ungdommene vil dermed få behov for dagtilbud og/eller botilbud. I tillegg har 
man også brukere som har vært under omsorg av barnevernet og brukere med psykiske lidelser 
som trenger bistand på kortere eller lengre sikt.  
 
Tabell 73 Kjøp av botilbud – Brukere med nedsatt funksjonsevne 
Kjøp av botilbud 2009 2010 2011 
Antall plasser januar 16  16 16
Ant pl fra feb 2009/april 2010 15  17 18
Gjennomsnittlig antall plasser 15,08 16,75 16,83
Brutto kostnad kjøp av plasser 27 461 000 37 653 000 35 495 000
Vederlag -400 000 -400 000 -412 000
Netto kostnad kjøp av plasser 27 061 000 37 253 000 35 083 000
Gjennomsnittlig brutto kostnad pr plass 1 821 021 2 247 940 2 109 031
Billigste botilbud 680 604  722 700 743 658
Dyreste botilbud 4 995 252  5 268 442 4 506 778
 


11.5.12 Trygghetsalarmer  
I henhold til bystyrets vedtak skal det innvilges trygghetsalarm til alle som ønsker det over 75 år. 
For søkere under 75 år kan bydelen vurdere om behovet foreligger. Bydelen har i 2010 hatt 1204 
alarmer. Brukerne betaler 185 kroner per måned dersom de har en inntekt over 3G (218 643 kr 
per år). Det har vært 450 brukere som har betalt for trygghetsalarm i 2010.  


11.5.13 Transport for funksjonshemmede (TT) 
Målet er at funksjonshemmede under 67 år og blinde/ svaksynte får dekket sine transportbehov 
for fritidsreiser. Det samme gjelder brukere av spesialtransport. 
Tjenesten er pålagt den enkelte bydel gjennom egen forskrift (TT-forskriften). Bydelene forvalter 
kun fritidsreiser. Ordningen gjelder både vanlig drosje (”rødt kort”) og transport med spesialbil , 
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eks. rullestolbrukere (”blått kort”). Forskriften regulerer antall fritidsreiser, egenandeler og 
øvrige satser.  
 
Bydel Nordstrand deltar sammen med Bydel Østensjø i et prosjekt Flexitransport der både de 
med blått og rødt kort nå får tilbud om å reise ubegrenset innenfor de to bydelene med 
minibusser. Prosjektet er initiert av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og pågår i tre år, 
hvorav 2010 og 2011 er utprøvingsperioden. I tillegg kan brukere som ikke kvalifiserer til TT-
kort, men som får fastlegen til å dokumentere et særskilt transportbehov, benytte Flexitransport. 
Prosjektet vil vare ut 2011 og evalueres før bystyret vedtar om ordningen skal innføres i hele 
kommunen.  
 
Det gis statlige kompensasjonen for særskilt ressurskrevende brukere. Bydel Nordstrand har 
mange til dels svært ressurskrevende brukere. I 2011 er det budsjettert med 33,337 mill kr i 
statlig kompensasjon. 
 
Tabell 74 - Særskilt ressurskrevende brukere 
Refusjon ressurskrevende tjenester 2009 2010 2011 
Antall brukere 44 45 50
Gjennomsnittlig refusjon pr bruker 603 422 602 222 666 740
Sum refusjon ressurskrevende tjenester 26 550 583 27 100 000 33 337 000
 


11.5.15 Nøkkeltall for FO 3 
Tabell 75 


Nøkkeltall i bydelsbudsjettene 
for FO3 - Pleie- og omsorg 


Resultat 
Oslo 2007 


Resultat 
Oslo 2008 


Resultat 
Oslo 2009 


Resultat 
Nord-
strand 
2007 


Resultat 
Nord-
strand 
2008 


Resultat 
Nord-
strand 
2009 


Andel personer 80+ pr 31.12 4,2 4,1 3,9 6,4 6,3 6,1
Netto driftsutgifter pleie og 
omsorg pr innbygger (Oslo tot. 
inkl. etater mm) 2) 10 046 10 544 10 823 xxx xxx xxx 
Netto driftsutgifter pleie og 
omsorg pr innbygger 
(Oslogjennomsnitt kun for 
bydelene) 1) 9 873 9 998 10 333 11 349 11 339 11 834
Netto driftsutgifter pr. mottaker 
av pleie- og omsorgstjenester 
(Oslo totalt inkl etater mm) 1) 253 174 274 034 287 184 xxx xxx xxx 
Netto driftsutgifter pr. mottaker 
av pleie- og omsorgstjenester 
(Oslogjennomsnitt kun for 
bydelene)1) 248 092 259 326 274 165 221 651 239 631 256 433
Netto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestemottaker (Oslo 
totalt inkl etater mm) 1) 114 580 132 694 149 293 xxx xxx xxx 
Netto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestemottaker 
(Oslogjennomsnitt kun for 
bydelene)1) 130 935 136 529 148 479 105 027 116 416 124 478
Andel egne innbyggere 80 år og 
over som mottar hjemmetjenester 
2) 34,8 33,7 35,5 36,5 35,4 35,7
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Nøkkeltall i bydelsbudsjettene 
for FO3 - Pleie- og omsorg 


Resultat 
Oslo 2007 


Resultat 
Oslo 2008 


Resultat 
Oslo 2009 


Resultat 
Nord-
strand 
2007 


Resultat 
Nord-
strand 
2008 


Resultat 
Nord-
strand 
2009 


Andel egne innbyggere 66 år og 
under som mottar 
hjemmetjenester 2) 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 0,8
Andel egne innbyggere 67 - 79 år 
som mottar hjemmetjenester 2) 9,3 9,2 8,7 8,3 7,4 7,3
Andel egne innbyggere 80-89 år 
som mottar hjemmetjenester 2) 33,5 33,2 32,9 34,5 32,5 33,3
Andel egne innbyggere 90 år og 
over som mottar hjemmetjenester 
2) 44,8 45,9 46,4 46,8 49,7 46,9
Andel egne innbyggere 80 år og 
over som bor i institusjon 3) 16,4 16,5 16,1 15,6 15,6 15,4
Andel egne innbyggere 67 - 79 år 
som bor i institusjon 3) 2,4 2,3 2,1 1,8 1,7 1,9
Andel egne innbyggere 80 - 89 år 
som bor i institusjon 3) 12,1 12,0 11,7 11,7 12,0 11,5
Andel egne innbyggere 90 år og 
over som bor i institusjon 3) 36,8 35,5 34,7 35,3 33,3 33,3
Andel sykehjemsbeboere på  
tidsbegrenset opphold  4) 11,8 11,8 11,8 11,4 11,2 12,3
Saksbehandlingstid 5) for søknad 
om institusjonsplass 3) 25,3 20,7 19,2 27 34 21
Saksbehandlingstid 5) for søknad 
om praktisk bistand  18,3 16,6 18,4 36 31 36
Saksbehandlingstid 5) for søknad 
om hjemmesykepleie  6,6 7,5 8,0 3 5 3
Iverksettingstid 5) for søknad om 
praktisk bistand 7,4 8,1 7,3 7 7 7
Iverksettingstid 5) for søknad om 
hjemmesykepleie 4,0 3,4 3,1 2 1 2


1) Netto driftsutgifter, Kostra nivå 3- (konsern fra 2009), Rapporteres kun kun ved årsslutt pr 31.12   
2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b 
og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: 
Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og 
brukerstyrst personlig assistent.  
3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller 
sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.  
4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunenene      
5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året   
 


11.5.16 Strategier og tiltak  
• Innsatsteamet videreføres med 4 stillinger.  
• Innføring av brukervalg for hjemmesykepleie 01.04.2011. 
• Vektlegging på bruk av rehabiliteringsplasser gjennom Sykehjemsetaten.  
• Forprosjekt gjennomføres for Omsorg + ved Ljabrubakken 7. 
• Endret bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger slik at brukere med psykisk lidelse 


og behov for bolig med bemanning, kan dra nytte av disse. 
• Bruk av anskaffelse ved kjøp av tjenester for funksjonshemmede  
• Forhandlinger med hensyn til kontrakters pris og innhold.  
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Tabell 76 
Institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253           
Budsjettpremisser - pris/kostnad pr institusjonsplass 2011 - Tall i hele tusen     


Institusjonsplasser 3) for 
brukere 67 år og over 


Kjøp fra 
sykehjemsetaten 


Andre direktekjøp 
innenbys/utenbys 


Inst plasser 
drevet av 


bydelen selv 


Forventede 
kostnader 


2011 


Kategori 6) 


Pris pr 
plass 
2011 


Ant. 
plasser 
bestilt 
2011 1)


Forventet 
gj. sn. 
pris pr 
plass 


Andre 
planlagte 


kjøp 
2011 1) 


Brutto 
kostnad 
pr plass


Antall 
plasser 
2011 1) Sum 2) 


Ordinær sykehjemsplass 640 343 0 0 0 0 219 477
Plass i skjermet avdeling 755 66 0 0 0 0 49 833
Aldershjemsplass 480 23 0 0 0 0 11 038
Forsterket plass - psykisk 
helsearbeid 864 4 0 0 0 0 3 455
Forsterket plass - annet 1 088 0 0 0 0 0 0
Spesialplass yngre demente 1 301 1 0 0 0 0 1 301
Korttidsplass - En bloc 640 45 0 0 0 0 28 794
Korttidsplass - Utover en 
bloc 640 1 0 0 0 0 640
Korttidsplass - Vurdering 640 3 0 0 0 0 1 920
Korttidsplass - Skjermet 755 0 0 0 0 0 0
Korttidsplass - Lindrende 640 0 0 0 0 0 0
Korttidsplass - 
Rehabilitering 672 2 0 0 0 0 1 344
Korttidsplass - MRSA 640 0 0 0 0 0 0
Korttidsplass - B-skjema 0 0 753 1 0 0 753
Intermediærplasser 0 0 679 5 0 0 3 325
Botilbud - psykiatri 864 3 888 6 0 0 7 919
Plasser i andre boformer med 
heldøgns omsorg og pleie 0 0 0 0 0 0 0
Plasser i barne- og 
avlasningbolig 0 0 0 0 0 0 0
Nattopphold 4) 96 0 0 0 0 0 0
Dagopphold 4) 96 85 0 0 0 0 8 158
Sum institusjonsplasser for 
brukere 67 år og over xxxxx 576 xxxxx 12 xxxxx 0 337 958


Institusjonsplasser for 
brukere 66 år og under 


Kjøp fra 
sykehjemsetaten 


Andre direktekjøp 
innenbys/utenbys 


Inst plasser 
drevet av 


bydelen selv 


Forventede 
kostnader 


2011 


Kategori 


Pris pr 
plass 
2011 


Ant. 
plasser 
bestilt 
2011 1)


Forventet 
gj. sn. 
pris pr 
plass 


Andre 
planlagte 


kjøp 
2011 1) 


Brutto 
kostnad 
pr plass


Antall 
plasser 
2011 1) Sum 2) 


Ordinær sykehjemsplass 640 3 0 0 0 0 1 920
Plass i skjermet avdeling 755 7 0 0 0 0 5 285
Aldershjemsplass 480 0 0 0 0 0 0
Forsterket plass - psykisk 
helsearbeid 864 0 0 0 0 0 0
Forsterket plass - annet 1 088 2 0 0 0 0 2 176
Spesialplass yngre demente 1 301 1 0 0     1 301
Korttidsplass - En bloc 640 2 0 0 0 0 1 280
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Korttidsplass - Utover en 
bloc 640 0 0 0 0 0 0
Korttidsplass - Vurdering 640 0 0 0 0 0 0
Korttidsplass - Skjermet 755 0 0 0 0 0 0
Korttidsplass - Lindrende 640 0 0 0 0 0 0
Korttidsplass - 
Rehabilitering 672 1 0 0 0 0 672
Korttidsplass - MRSA 640 0 0 0 0 0 0
Korttidsplass - B-skjema 0 0 753 0 0 0 0
Intermediærplasser 0 0 0 0 0 0 0
Botilbud - psykiatri 1 090 6 784 9 0 0 13 595
Plasser i andre boformer med 
heldøgns omsorg og pleie 0 0 1 390 3 1 943 3 9 998
Plasser i barne- og 
avlasningbolig 0 0 530 31 0 0 16 428
Nattopphold 4) 96 0 0 0 0 0 0


Dagopphold 4) 96 0 0 0 0 0 0
Sum institusjonsplasser for 
brukere 66 år og under xxxxx 22 xxxxx 43 xxxxx 3 52 654
Sum institusjonsplasser 
totalt for alle 
aldersgrupper xxxxx 598 xxxxx 55 xxxxx 3 390 612
Andre kostnader på 
kostrafunksjon 253    5) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 225
Forventede inntekter på 
kostrafunksjon 253 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx -81 594
Netto budsjett på 
kostrafunksjon 253 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 311 243


1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året 


2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra 
sykehjemsetaten, andre direktekjøp innenbys/utenbys og institusjonsplasser drevet av bydelen selv. 


3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene 
eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger 
skal med. 


4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene hvor det kan fattes vedtak 
om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253) 


5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med med vurdering av søknader, tildeling og 
oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til de funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile 
støttefunksjoner som går med til arbeid som er knyttet til betjening av tjenester/tjenestesteder i forbindelse med registrering av 
brukere, beregning og oppfølging av brukerbetaling og andre merkantile oppgaver som skal føres på de funksjon 253.  
6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier. 
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Tabell 77 
Hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254           


Forventet antall utførte/budsjetterte timer 
hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .   


Utførte/ 
budsjetterte 
vedtakstimer 
til mottakere 
66 år og 
under/ antall 
mottakere 
66 år og 
under 


Utførte/ 
budsjetterte 
vedtakstimer 
til mottakere 
67 år og 
over/ antall 
mottakere 
67 år og over Sum  


Forventet 
pris/ 


kostnad pr 
utførte/ 


budsjetterte 
vedtakstime 


4) 


Forventet 
årskostnad 


(ant. 
vedtakstimer 


pr. mnd. * 
pris * 12 


mnd) 


Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk 
bistand 2) pr mnd. (eksklusiv 
boliger/bofellesskap og BPA) 594 4 242 4 836 481 27 937 469
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer i boliger/ 
bofelleskap 12 231 0 12 231 465 68 249 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA 3 247 213 3 460 372 15 441 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer 
hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. vedt.t. 
"psykisk helsearbeid" -utført av psyk. sykepl. 
e.a.) 1 359 7 309 8 669 718 74 646 260


Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av 
psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk 
helsearbeid) 110 2 112 520 700 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til 
omsorgslønn 1 695 427 2 122 159 4 043 000


Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til 
avlastning utenfor institusjon 1 671 0 1 671 127 2 556 000
Antall mottakere av kun praktisk bistand 165 514 679 xxxxxxx xxxxxxxx 
Antall mottakere av kun hjemmesykepleie 99 210 309 xxxxxxx xxxxxxxx 
Ant. mottakere av både praktisk bistand og 
hj.sykepleie 62 508 570 xxxxxxx xxxxxxxx 
Antall mottakere av omsorgslønn 25 12 37 xxxxxxx xxxxxxxx 


Antall mottakere av avlastning utenfor institusjon 47 0 47 xxxxxxx xxxxxxxx 
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand 
pr mottaker 71 4 16 xxxxxxx xxxxxxxx 
Gj.sn. ant.utførte  vedtakstimer hj.sykepleie pr 
mottaker 9 10 10 xxxxxxx xxxxxxxx 
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr 
mottaker 68 36 57 xxxxxxx xxxxxxxx 


Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning 
utenfor institusjon pr mottaker 36 0 36 xxxxxxx xxxxxxxx 
Andre utgifter på kostrafunksjon 254    3) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 25 124 000
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx -44 414 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 174 282 729


1) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall 
faktisk utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket.                                  


2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b 
og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: 
Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og 
brukerstyrst personlig assistent.  


3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn.) med mer. 


4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.  
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Tabell 78 – Kjøp av hjemmesykepleie 
Hjemmesykepleie 2010 2011 
Antall timer pr dag - Vedtak - 86% utført 343 331 
Antall timer pr dag - Honorert - 86% av vedtak 295 285 
Antall timer totalt - Vedtak 125 051 120 959 
Antall timer totalt - Honorert 107 544 104 025 
Antall besøk pr time dag - 3,00 
Antall besøk pr time dag - Helg/helligdag - 3,00 
Antall besøk pr time kveld - 3,00 
Antall besøk pr time natt - 1,04 
      
Antal timer dag - 48,50% av timene - 50 452 
Antall timer dag - Helg/helligdag - 16% av timene - 16 644 
Antall timer kveld - 27,50% av timene - 28 607 
Antall timer natt - 8,00% av timene - 8 322 
Sum antall timer   104 025 
Antall besøk dag - 151 356 
Antall besøk dag, kveld og helg - 49 932 
Antall besøk dag, kveld og helg - 85 821 
Antall besøk natt - 8 666 
Sum antall besøk   295 775 
      
Timepris dag 672 460 
Timepris dag - Helg/helligdag 672 658 
Timepris kveld 672 658 
Timepris natt 672 709 
Pris pr besøk dag - 53 
Pris pr besøk dag - Helg/helligdag - 53 
Pris pr besøk kveld - 53 
Pris pr besøk natt   63 
      
Kostnad dag - 23 207 978 
Kostnad dag - Helg/helligdag - 10 951 752 
Kostnad kveld - 18 823 324 
Kostnad natt - 5 900 298 
Kostnad besøk dag - 8 021 888 
Kostnad besøk dag - Helg/helligdag - 2 646 396 
Kostnad besøk kveld - 4 548 493 
Kostnad besøk natt - 545 970 
Sum kostnad totalt 72 267 000 74 646 098 
Gjennomsnittlig timepris 672,00 717,58 
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Tabell 79 – Kjøp av praktisk bistand 
Praktisk bistand 2010 2011 
Antall timer pr dag - Vedtak 187 185 
Antall timer pr dag - Honorert - 86% av vedtak 161 159 
Antall timer totalt - Vedtak 68 415 67 483 
Antall timer totalt - Honorert - 86% av vedtak 58 837 58 035 
Antall besøk pr time dag - 3,92 
Antall besøk pr time dag - Helg/helligdag - 4,02 
Antall besøk pr time kveld - 4,38 
      
Antal timer dag - 91% av timene - 52 812 
Antall timer dag - Helg/helligdag - 4% av timene - 2 321 
Antall timer kveld - 5% av timene - 2 902 
Sum antall timer 0 58 035 
Antall besøk dag - 58 621 
Antall besøk dag, kveld og helg - 7 103 
Antall besøk dag, kveld og helg - 11 433 
Sum antall besøk 0 77 158 
      
Timepris dag - 472 
Timepris dag - Helg/helligdag - 658 
Timepris kveld - 658 
Pris pr besøk dag - 53 
Pris pr besøk dag - Helg/helligdag - 53 
Pris pr besøk kveld - 53 
      
Kostnad dag - 22 075 353 
Kostnad dag - Helg/helligdag - 1 302 305 
Kostnad kveld - 1 627 882 
Kostnad besøk dag - 2 227 604 
Kostnad besøk dag - Helg/helligdag - 269 932 
Kostnad besøk kveld - 434 450 
Sum kostnad totalt 29 693 000 27 937 527 
Gjennomsnittlig timekostnad 505 481 
Kom og private leverandører har hatt ulike ordninger i 2010     
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Funksjonsområde 4 
Økonomisk sosialhjelp 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Vedtas av bydelsutvalget 
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12.0 Økonomisk sosialhjelp (FO 4) 


12.1 Hovedmål 
Byrådets mål er å gi alle innbyggere muligheter for å bli økonomisk selvhjulpen, bekjempe 
fattigdom og sosial eksklusjon. Flest mulig mottakere av økonomisk sosialhjelp skal få mulighet 
til å ta del i aktive tiltak og i arbeidslivet, med selvhjulpenhet som mål. Økonomisk sosialhjelp 
ytes til de som midlertidig ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold og skal gi økonomisk og 
sosial trygghet.                                 
                                                                                                        
De kommunale bostøtteordningene er et supplement  til statens bostøtteordninger og skal gi 
økonomisk vanskeligstilte et tilskudd til å klare sine boutgifter. Opplæring og oppdatering på 
endring av regler for bostøtteordninger skjer i tett samarbeid med bydelens boligkontor. 
Kompetanse på dette området er av stor betydning for medarbeidere i bydelens sosialtjeneste. 


12.2 Ansvarsområde 
Økonomiske ytelser skal hjelpe mennesker til å kunne tilpasse seg, eller overvinne en vanskelig 
livssituasjon, primært i en kortere periode. Sosialtjenesten skal bistå brukerne for å oppnå mest 
mulig grad av selvhjulpenhet og forvalte de statlige og kommunale bostøtteordninger slik at de 
kommer innbyggerne til gode.  
 
Tabell 80 
Kostra 281 Resultat 


2008 
Resultat pr 


31.10.09 
Mål 2009 Mål 


2010 
Mål 
2011 


Gjennomsnittlig brutto 
driftsutgifter til sosialhjelp pr. 
klient pr. måned 


9 041 9 548
 


8 715 
 


9 200 9 908


Gjennomsnittlig aktive klienter 
med utbetaling per måned 318 337


 
310 


 
330 305


 
Tabell 81 
Budsjettekniske forutsetninger   
Økonomisk sosialhjelp 2011 
Antall mottagere 305
Utbetaling pr mottager pr måned 9 908
Antall måneder 12
Budsjettert utbetaling 2011 36 264 000
 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) hadde oppstart  01.01 2010. Målet med 
kvalifiseringsprogrammet er å  forsterke innsatsen og gi et kvalitativt bedre tilbud til målgruppen. 
I stor grad er det personer som i dag er avhengig av sosialstønad over lengre tid.  
  
2010 har vært et år preget av usikkerhet i arbeidsmarked, noe som har vært spesielt utfordrende 
for den delen av befolkningen som har et marginalt forhold til arbeidslivet. I tillegg pårvirker et 
usikkert arbeidsmarked personer som har lav eller ingen utdanning. Det har vært  relativt stabilt 
gjennom året av brukere knyttet til økonomisk sosialhjelp.  
 
Det har vært en økning i antall brukere den senere tid, noe som også speiler pågangen i mottak av 
nye brukere på sosialsenteret. I majoriteten av sakene setter en vilkår etter sosialtjenesteloven, 
spesielt er det et viktig virkemiddel i kvalifiserings- og sysselsettingsarbeidet for å kunne 
inkludere flest mulig i arbeidslivet. Regjeringen innførte 01.11.2007 kvalifiseringsprogram med 
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tilhørende stønad for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller 
svært begrensede ytelser i folketrygden. Programmet vil være et viktig virkemiddel i 
fattigdomssatsingen. I utgangspunktet skulle kommunen etter loven tilby programmet fra det 
tidspunkt NAV-kontor ble etablert. Det kom imidlertid en lovendring med virkning fra 01.01.10 
som medfører at kvalifiseringsprogrammet skal ha oppstart ved årsskiftet uavhengig av om NAV 
kontor er etablert. 
 
Det skal i utganspunktet omdisponeres midler fra økonomisk sosialhjelp for å dekke den delen av 
kvalfiseringsprogrammet som ikke dekkes av staten. Med bakgrunn i bydelenes problemer med å 
få sosialhjelpbudsjettene til å strekke til i 2010, ble bydelene imidlertid styrket i 
tilleggsinnstillingen, slik at en skulle slippe helt eller delvis å omdisponere midler til KVP. Bydel 
Nordstrand vil derfor kun omdisponere midler til en stilling i aktive tiltak fra sosialhjelprammen i 
2011. Denne stillingen skal bistå brukere med å sikre sine eventuelle trygderettigheter, og 
dermed både gi brukerne en tryggere hverdag og redusere bydelens utgifter til økonomisk 
sosialhjelp.  
 
Antall mottagere av økonomisk sosialhjelp var forutsatt redusert som følge av oppstart av 
kvalifiseringsprogrammet. Tendensen i  2010 har dog ikke vært reduserte kostnader knyttet til 
økonomisk sosialhjelp. Det er fortsatt noe uklart om dette skyldes at kvalifiseringsprogrammet 
ennå ikke har gitt resultater eller om en eventuell reduksjon som følge av KVP har blitt veid opp 
av en økning i antall øvrige brukere av økonomisk sosialhjelp. Derfor er 2011 et utfordrende år å 
budsjettere for, og det vil knytte seg stor spenning til utviklingen i antall brukere gjennom året. 
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13.0 Prosjekter budsjett 2011 
 


13.1 Prosjekter i Enhet for NAV Nordstrand sosial 
 
Prosjektnavn: 


13.1.1 Styrking av innsats mot barnefattigdom 
Varighet 
01.01.2011 – 31.12.2014. 
Formål 
Forebygge og redusere barnefattigdom i Bydel Nordstrand 
Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Enhet for NAV Nordstrand sosial og Enhet for barnehager 
Eksterne samarbeidspartnere 
Arbeids og velferdsdirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
Beskrivelse 
Prosjekt – forebygge og redusere barnefattigdom i Bydel Nordstrand. 
Tiltaket finansieres av midler fra Arbeids og Velferdsdirektoratet i samarbeid med 
Fylkesmannen i Oslo/Akershus. Prosjektet har oppstart 01.01.2011og vil vare i 3 år. Arbeidet 
med å forebygge og redusere barnefattigdom i bydelen krever samhandling og helhetlig 
samarbeid mellom de ulike enhetene og tjenestene i bydelen. Målgruppen for prosjektet er 
barn mellom 0 –18 år som vokser opp i familier som befinner seg under fattigdomsgrensen.  
 
Prosjektet skal kartlegge familier med tanke på hva som skal til for å komme ut i 
inntektsgivende arbeid/utdanning og lignende. Prosjektet må sees i sammenheng med 
nyopprettet tilbud til barn med minoritetsspråklig bakgrunn, som ikke går i barnehage.  
 
Prosjektet må ha tett samarbeid med bydelens barneverntjeneste, helsestasjon, skole, 
barnehage, norskundervisning, NAV med mer. Prosjektet skal bistå familien underveis for at 
nødvendige tiltak for problemløsning blir iverksatt. Målsettingen i prosjektperioden er å tilby 
foreldreveiledning hvis det avdekkes behov for det. 
 
Gjennom samordning og koordinering av tjenester kan ansvarsgrupper være nødvendig i 
enkelte familier. Ansvarsgruppen kan da inkludere både de som jobber med foreldre og barna, 
slik at det lages en felles plan for oppfølging av hele familien. 
 
Det er i tillegg satt av noe midler til dekning av fritidsaktiviteter, ferietiltak og leksehjelp. En 
ønsker å benytte seg av lokale tiltak i dette arbeidet. 
 
Underveis i prosjektperioden skal det utarbeides en handlingsplan for å forebygge og redusere 
barnefattigdom.  
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Prosjektnavn: 


13.1.2 Tilskudd til oppfølgingstjenester for personer i legemiddelassistert rehabilitering  
(LAR) 
Varighet 
 01.10.2008 – 31.12.2011. 
Formål 
 Legemiddelassistert rehabilitering med formål å få brukerne i aktivitet eller arbeidsrettede 
tiltak.  
Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Enhet for NAV Nordstrand sosial 
Eksterne samarbeidspartnere 
 Fylkesmannen i Oslo Akershus 
Beskrivelse 
 Prosjekt tilskudd til oppfølgingstjenester for personer i legemiddelassistert 
rehabilitering   
finansieres av Fylkesmannen i Oslo Akershus etter fullmakt fra Helsedirektoratet.  Prosjektet 
hadde oppstart i oktober 2008 med en planlagt varighet på 3 år. Målgruppen er brukere som 
er/skal innvilges LAR. Bydelen har ca 70 personer som har LAR-behandling og en forventer 
at dette tallet vil øke de neste årene. En har i 2008 kartlagt 15 brukere og startet utarbeidelsen 
av individuelle planer. Etter endt prosjektperiode forventes det at 70% av brukerne skal være i 
aktivitet eller arbeidsrettede tiltak. Det forventes at 110 personer skal motta bistand i 
prosjektet. Kvalifiseringsprogrammet blir brukt som modell og dette gir en mulighet for å 
jobbe med metodeutvikling i forkant av etablering av NAV-kontor. Det blir gitt 
opplæring/veiledning til ansatte i metodene som blir brukt i prosjektet. Det utarbeides også 
gode rutiner for samarbeid med det øvrige tjenesteapparatet i og utenfor bydelen.       
 
 
Prosjektnavn: 


13.1.3 Prosjekt: Sosialhjelpsreduserende tiltak 
Varighet 
 01.08.2010 – 01.08.2011 
Formål 
Unngå at det blir opprettet sosialsak ved at det gis tilstrekkelig råd og veiledning samt at 
brukere som får/har sosialsak raskest mulig får annen inntekt enn sosialhjelp. 
 
 
Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne.  
Eksterne samarbeidspartnere   
Det forutsetter rapportering og oppfølging av prosjektet til byrådsavdelingen. 
Beskrivelse 
Som følge av økte utgifter til økonomisk sosialhjelp fikk bydelene i 2009 muligheten til å 
søke om midler til prosjekter for sosialhjelpsreduserende tiltak. Bydel Nordstrand ble 
innvilget kr 550.000,- til en prosjektstilling som skal jobbe med tett oppfølging av 
henvendelser fra nye brukere i aldersgruppen 18-30. Brukerne skal primært få råd og 
veiledning for å komme seg videre, og kvaliteten på de råd og den veiledning som tilbys skal 
være av en slik kvalitet at man ikke skal måtte henvende seg på sosialsenteret igjen. Brukerne 
skal følges opp for å sjekke ut at de har klart å møte opp på Nav arbeid, søke dagpenger, 
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registrere seg hos et vikarbyrå eller møtt opp på dagsen. Det kan ved behov tilbys timeavtaler 
med veiledning i enkel jobbsøking og hva man aktivt kan gjøre for å finne aktuelle jobber. 
Noen av brukerne trenger kanskje i en periode flere timeavtaler i uken for å bli aktivisert og 
veiledet over i inntektsbringende arbeid. Det kan være nødvendig å følge en del av brukerne 
gjennom systemet i forbindelse med avtaler med NAV stat, potensielle arbeidsgivere, leger 
eller lignende. Hovedutfordringene er å identifisere brukere i målgruppen, samt å se hele 
mennesket i møtet med den ekelte bruker. 
 
 
 
 


13.2 Prosjekter i Enhet for barnehager  
 
Prosjektnavn: 


13.2.1 Prosjekt overgang fra barnehage til skole 
Varighet 
 Prosjektet er igangsatt og videreføres i 2011 
Formål 
 Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole og skape en god 
overgang for barn når de begynner på skolen.  
(Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Enhet for barnehager; kommunale og private barnehager, skolene i bydelen 
Eksterne samarbeidspartnere 
Kunnskapsdepartementet, Byrådsavdelingen for kultur og utdanning (KOU), 
Utdanningsetaten 
Beskrivelse 
Prosjektet startet med deltagelse av bydelens opplæringsgruppe på konferanse i november 
2008. Konferansen hadde som mål å gi kunnskap om hvorfor og hvordan en skal fremme 
samarbeidet mellom barnehage og skole. 
Konferansen er et av Kunnskapsdepartementets tiltak i arbeidet med ”Kompetanse i 
barnehagen - Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007 – 2010”. Prosjektet 
ble ikke satt igang i 2009, men er planlagt i samarbeid med KOU og realiseres i 2010 / 2011. 
 
Det er et uttalt mål at samarbeid mellom barnehage og skole må bygge på likeverdige parter 
som begge tar ansvar for området, men som samtidig beholder sin egenart. 
Prosjektet skal omfatte alle kommunale og private barnehager i bydelen. 
Kunnskapsdepartementets veileder til formålet; ”Fra eldst til yngst”. Veilederen skal være 
grunnlaget for alle barnehagene under prosjektet..        
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Prosjektnavn: 


13.2.2 Prosjekt; Akademi for pedagogiske ledere / førskolelærere – oppstart 2010, 
videreføres i 2011 
Varighet 
 Prosjektet startet opp med planlegging i 2010 og skal være ferdig til oppstart  barnehageåret 
2010 / 2011.  
Formål 
 Formålet med prosjektet er å bedre rekruttering av nye førskolelærere, beholde førskolelærere 
og sikre kvalitetsutviklingen i bydelens barnehager.  
(Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Enhet for barnehager  med styrerteam og  opplærings- og rekrutteringsgruppen 
Eksterne samarbeidspartnere 
Kunnskapsdepartementet, Byrådsavdelingen for kultur og utdanning (KOU),  
Beskrivelse 
Prosjektet startet med gjennomgang  og videreutvikling av bydelens rekrutteringsplan. 
Det er utarbeidet forslag til tiltak som skal ut på høring til alle barnehager.   
Etablering av akademiet er ett av flere tiltak for å nå målet om full pedagogdekning. 
Prosjektet skal omfatte alle kommunale og private barnehager i bydelen. 
  
 
 
 
 
Prosjektnavn: 


13.2.3 Prosjekt studieturprogram for rekruttering  
Varighet 
 Prosjektet startetopp med planlegging i 2010 og viderføres i 2011.  
Formål 
 Formålet med prosjektet er å gjøre bydelen så attraktiv at alle har lyst til jobbe i bydelens 
barnehager. Bedre rekruttering av nye førskolelærere, og sikre kvalitetsutviklingen i bydelens 
barnehager.  
Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Enhet for barnehager – Opplærings- og rekrutteringsgruppen 
Enhet for service- og forvaltning, Personal- og organisasjonsenheten 
Eksterne samarbeidspartnere 
Ingen 
Beskrivelse 
Bydelen skal ut utvikle ulike studiepakker for grupper som ønsker å komme på studietur. Det 
vil bli laget tilbud av ulik varighet og med ulikt innhold. Pakkeløsningene skal også kunne 
justeres for å imøtekomme studiegruppens ønsker å behov. Programmet kan inneholde: 


• Presentasjon av bydelen 
• Transport for besøk / presentasjon av et utvalg barnehager 
• Møterom 
• Bevertning 
• Forelesning 


 Prosjektet må utarbeides og gjennomføres i samarbeid med enhet for service- og forvaltning 
fordi programmet  for studieturer vil kunne innbefatte busstransport, historiske fakta om 
bydelen ved informasjonskonsulent,  møterom  m.m. 
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Prosjektnavn: 


 13.2.4  Prosjekt ”Norsk før skolestart” 
Varighet 
 01.08.2011 – 01.07.2012 
Formål 
Alle barn kan norsk før de begynner på skolen.  
 
Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Enhet for barnehager, enhet for forebyggende arbeid, enhet for barneverntjenesten, enhet for 
veiledning og støtteordninger for voksne 
Eksterne samarbeidspartnere: 
Barne- og ungdomspsykiatrien 
Beskrivelse 
Knausen barnehage utvider tilbudet som tidligere har omfattet  barn av foreldre som har gått 
på norksundervisning. 
Tilbudet skal nå omfatte alle barn med minoritetsbakgrunn, i alderen 2-5 år og som i dag ikke 
går i barnehage. Barnas mødre får tilbud om å være med i barnehagen og ta del i de 
aktivitetene som er planlagt for barna. Tilbudet i spåkgruppen vil i første omgang være to 
dager pr uke á 2 timer, men kan utvides noe. 1 pedagogisk leder og 1 assistent har ansvaret for 
arbeidet i språkgruppen. I tillegg vi det være aktuelt og trekke inn ansatte fra pedagogisk 
fagsenter med språkkompentase.  
De ansatte tenker seg at arbeidet i språkgruppen også inkluderer samarbeidet med barnas 
foreldre. Det planlegges  å gi tilbud om foreldreveiledning. 
Det er laget et informasjonskriv som skal legges ut i lokalene på helsestasjon, NAV, 
barneverntjenesten , bydelsadministrasjonen og på andre offentlige steder som brukes av 
småbarnsforeldre. 
Det er planlagt oppholdsbetaling, men på et nivå som gjør det overkommelig å benytte dette 
barnehagetilbudet.  
Hovedfokus vil være hverdagsbegreper og forståelse av norsk språk, kultur og verdier 
gjennom gjentakelse av eventyr, rim og regler, lek, sang og dans, med mer. 
 
   


13.3 Prosjekt i Personal- og organisasjonsutvikling 
Prosjektnavn: 


 13.3.1 Reduksjon av sykefravær i Bydel Nordstrand  
Varighet 
 01.01. – 31.12.2011 
Formål 
 Redusere sykefraværet til 9,7%. 
Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Alle 
Eksterne samarbeidspartnere 
 NAV-Arbeidslivssenteret, NAV-trygd og NAV-Arbeid, Bedriftshelsetjenesten /Medi 3 
Beskrivelse 
Bydel Nordstrand deltar i 2011 i prosjekter som alle har til formål å redusere sykefraværet. 
Målsettingen i 2011 er å redusere sykefraværet til 9,7% totalt for bydelen. 
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13.4 Prosjekt i Enhet for bestiller 
Prosjektnavn: 


13.4.1 Prøveprosjekt knyttet til TT ordningen - Flexitransport 
Varighet 
2010-2012 
Deltakende enhet(-er) fra bydel: Enhet for bestiller, Enhet for service og forvaltning 
Formål 
 Prøveprosjektet skal danne grunnlag for å vurdere om en samordning av fritidsreiser er egnet 
for de aktuelle brukergruppene i Oslo.  
 
Mandat for arbeidet: 
Det skal planlegges og startes opp et prøveprosjekt for TT fritidsreiser i bydelene Nordstrand 
og Østensjø basert på anropsstyrte servicelinjer og bestillingstransport. Tilbudet skal utvikles i 
samarbeid med brukerne og utformes slik at brukerne opplever et bedre tilbud. Prosjektet skal 
også gi grunnlag for en eventuell endring av organisering av TT transporten i Oslo. 
 
Eksterne samarbeidspartnere 
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, Bydel Østensjø, Ruter AS 
Bystyret vedtok 10.06.2009, sak 187, om Evalueringen av TT-ordningen i Oslo – forslag til 
gjennomføring at et prøveprosjekt med samordning av bestillingstransport av TT-fritidsreiser- 
Byrådssak 24 av 12.02.2009. Evalueringen viste at Oslo kommune har en god TT-ordning 
sammenlignet med andre fylkeskommuner, og at brukerne i stor grad er fornøyde med 
tilbudet. Brukerne påpekte at TT-ordningen burde utvikles til å bli en tjeneste som i større 
grad gir samme muligheter for transport for denne målgruppen som resten av befolkningen. I 
tillegg viste evalueringen et stort ønske om flere reiser for brukere over 67 år. Prosjektet skal 
pågå i tre år.  
 
Prøveprosjektet går ut på at dagens individuelle TT-transport erstattes med samordning og 
forhåndsbestilling av reiser med minibuss. Prøveprosjektet Flexitransport er planlagt å vare ut 
2011. Flexitransport er et tilbud til innbyggere i Østensjø og Nordstrand som oppfyller krav 
om TT-kort, eller har et dokumentert, særskilt transportbehov på grunn av midlertidig 
funksjonsnedsettelse. 
 
Flexitransport tilbyr alle påmeldte brukere et ubegrenset antall turer dør-til-dør innen 
bydelene Østensjø og Nordstrand. I tillegg har brukere med TT-kort rett til 50 turer per år ut 
av bydelene for personer som er 67 år eller eldre og 150 turer ut av bydelene for de som er 
under 67 år. Brukere med tidsbegrenset funksjonsnedsettelse kan reise innad i bydelene 
Nordstrand og Østensjø.  
 
Rammebetingelser for prøveprosjektet: 
Prøveprosjektet foregåri bydelene Østensjø og Nordstrand 
Deltakelse i prøveprosjektet er frivillig 
Deltakerne skal tilbys flere reiser enn ved dagens ordning  
Flere reiser skal ikke medføre økte kostnader 
Modellen skal innebære forenklet saksbehandling 
Modellen skal baseres på forhåndsbestilling og samkjøring i maxitaxi/minibusser 
Prøveprosjektet omhandler fritidsreiser 
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Deltakere i prøveprosjektet er eksisterende TT-brukere, og de som innvilges TT-kjøring i 
henhold til forskriften i prøveperioden. I tillegg vil andre som i perioder har begrenset 
mobilitet kunne bruke ordningen. 
 Brukergodkjenning og tildeling av kort for deltakere i prøveprosjektet gis på bakgrunn av 
brukers egen vurdering og/eller legeerklæring som bekrefter behovet på en mer utfyllende 
måte. 
 
Erfaring så langt. 
Det er foretatt brukerundersøkelse gjennom telefonintervjuer med brukere av ordningen. 
Erfaringen så langt viser at brukerne av ordningen er svært fornøyd med ordningen. Antall 
brukere av flexitransport har økt litt for hver måned. Det er spesielt de som ikke har TT- kort, 
men som har et særlig transportbehov som nå melder seg på ordningen. I Bydel Nordstrand 
hadde i oktober 2010; 209 brukere med TT- kort nå meldt seg på ordningen og 172 brukere 
med midlertidig nedsatt funksjonsevne. Totalt er det744 personer som har meldt seg på 
ordningen i begge bydelene. 
 
Prosjektet vil vare ut 2011 og evalueres før bystyret vedtar om ordningen skal innføres i hele 
kommunen.  
 


13.5 Prosjekt i Enhet for Service og forvaltning 
Prosjektnavn: 


13.5.1  Styrke det boligsosiale arbeidet i bydelen og opprette ”boligbank” 
Varighet 
 01.04.2009 – 31.03.2011. 
Formål 
Bedring av bomiljø i Sollfjelhøgda. Styrke det boligsosiale arbeidet med fokus på kommunale 
leietakere. 
Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Enhet for service og forvaltning, Nordstrand sosialsenter,  
Eksterne samarbeidspartnere 
Husbanken, Boligbygg Oslo KF 
Beskrivelse 
Prosjekt – bedring av bomiljø i kommunale boliger, avgrenset til Solfjellshøgda kommunale 
boliger. 
Opprettelse av ”boligbank” (oversikt over utleiere som vanskeligstilte på boligmarkedet kan 
henvende seg for å få leid bolig). 
Prosjektet finansieres av midler fra Husbanken, og hadde oppstart 01.04.09.  Prosjektet vil 
vare i 2 år.  
Målgruppe for prosjektet er personer som leier kommunale boliger i Solfjellshøgda, med 
tanke på å bedre bomiljøet. Det opprettes en bomiljøgruppe som vil bidra til mer samarbeid 
og samhold. Gruppen vil foreslå og gjennomføre nye aktiviteter som vil gi varige resultater. 
Hensikten er å øke identitet og tilhørighet samt deltakelse. 
Arbeidet med bomiljø videreføres av beboerne når prosjektet er sluttført. 
Delprosjektet med å opprette ”boligbank” er tenkt overført til sosialtjenesten for oppdatering  
og videreføring når prosjektet er sluttført. 
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13.6 Prosjekt i Enhet for forebyggende tjenester 
 
13.6.1 Oppsøkende miljøterapeut i Utekontaken 
Varighet 
 01.09.2010 – 31.12.2011 
Formål  
• Utvikle og styrke det oppsøkende sosiale arbeidet, særlig for å nå grupper med ungdom 


få andre når så tidlig som mulig. 
• Tidlig identifisering for tidlig intervensjon 
• Bruke likemannsprinsippet (ung til ung) for å nå lukkede rusmiljøer med 


informasjonsarbeid. 
• Å styrke kartlegging av rusbruk og aktører i miljøet for å komme i posisjon for å gi rett 


hjelp til rett tid. 
• Å styrke og videreutvikle det tverretatlige arbeidet rettet mot ungdom som ruser seg i 


bydelen. 
 
Deltakende enhet(-er) fra bydel 
Enhet for forebyggende arbeid 
Eksterne samarbeidspartnere   
Det forutsetter rapportering og oppfølging av prosjektet til fylkesmanne i Oslo og Akershus. 
Tverretatlig samarbeid. 
Beskrivelse 
Økt tilgjengelighet til et lavterskeltilbud ved bl.a. hyppigere frekvens av oppsøkende arbeid i 
nærmiljøene i bydelen og deltagelse i prosjektet Correlation II.  
Økt tilstedeværelse på skolene og andre arenaer hvor ungdom befinner seg. Deltagelse i 
tverrfaglig SaLTo ressursteam. Idrett og utfordring – gruppetilbud for uorganisert ungdom 
(ungdom får tilbud på bakgrunn av tverrfaglig samarbeid) 
Ø.P.P.- bidra til å styrke foreldrene til å gi en autorativ oppdragelse med kontroll og varme i 
forhold til grensesetting av alkoholbruk 
Utvikling av Ung –til-ung-metodikk tilpasset behov hos ungdom i målgruppa. Deltagelse i 
slike gruppetiltak kan gi økte kunnskaper og ferdigheter, mestring og opplevelse av mening. 
F.eks er gatemegling og konfliktverksted metoder som bidrar til å øke ungdoms sosiale 
kompetanse. Correlation II, med mer bruk av intervjuer/ fokusgrupper med ungdom i 
målgruppa. Kartlegging gjennom oppsøkende arbeid og dokumentasjon i 
registreringsprogrammet OKTUS. Deltagelse i tverrfaglig SaLTo ressursteam. Ulike 
gruppetilbud i samarbeid med andre. Videreutvikle samarbeid med ruskonsulent og 
helsestasjon for ungdom i enkeltsaker.  
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13.6.2 Prosjekt: ”Film som kvalifisering, kombinert med ICDP foreldreveiledning”  
Varighet 
 01.01.2010– 31.12.2011. Startet opp i 2010, søkes fortsatt i 2011.  
Formål 
Tiltaket er todelt, og består av 1) Film som kvalifisering og 2) Foreldreveiledning 


1) Aktivisere ungdom med spesielle behov som står uten tilbud 
2) Hindre videre negativ utvikling i et utprøvende ungdomsmiljø 


Bidra til myndiggjøring av foreldre i sin kontakt med egne barn, og bidra til å styrke 
foreldrerollen. 
Deltakende enhet fra bydel: 
Enhet for forebyggende tjenester, SaLTo-samarbeidet.  
Eksterne samarbeidspartnere: 
Samarbeid med relevante tjenester i bydelen, ungdomsskolene og Manglerud politistasjon. 
Tiltaket er en del av Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, og det forutsetter 
rapportering og oppfølging av prosjektet til EST.  
Beskrivelse: 
I Bydel Nordstrand ble det vinteren 2010 uttrykt bekymring over et ungdomsmiljø bestående 
av 20-25  ungdom i 14-16 årsalderen. De er tilhørende ulike steder i bydelen, og går på tre 
ulike ungdomsskoler. Bekymringene kom fra politi, barnevern, utekontakt, skolene, 
helsestasjon for ungdom og fritidsklubb. Det dreier seg om skadeverk og tagging, rus, 
skoleskulking m.m. Bydelen og samarbeidsparter i skole og politi innkalte foreldrene til et 
møte hvor ungdomsmiljøet ble diskutert, og hvor målet var å komme i dialog med foreldrene 
– og sammen kanskje klare å stoppe en videre negativ utvikling. 
Film som kvalifisering: 
Gruppen har gitt uttrykk for filminteresse. Vi ønsket å ta tak i ungdommenes interesse for 
film, og ønsket å tilby et filmprosjekt. Dette ble gjennomført sommeren 2010. 
ICDP – foreldreveileding 
På bakgrunn av ønskene som kom frem på det tverretatlige foreldremøtet, ønsker vi å tilby 
ICDP (International child development programme). ICDP er veileding og opplæring av 
foreldre, kurset går over 8 kvelder med tilhørende hjemmeoppgaver. Programmet fokuserer på 
kommunikasjon mellom foreldre og barn, og gir muligheter til å diskutere problemstillinger 
som ungdomsforeldre kan stå ovenfor.  
 
 
13.6.3 Prosjekt ” URO” 
Varighet: 
01.05.11 – 31.12.2012 
Formål : 
Øke  kompetansen hos ansatte – tidlig intervensjon – redusere kostnadene i 
barneverntjenesten. 
 
Deltagende enheter fra bydel : 
Enhet for forebyggende tjenester, Enhet for barnevern, Enhet for barnehagene. 
 
Eksterne samarbeidsparttnere:  
BUP- Nordstrand.  
 
Beskrivelse:  
Barneverntjenesten i Nordstrand bydel har de siste årene hatt en jevn økning i antall 
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barnevernsaker. Alvorlighetsgraden i sakene er også stigende. Noe av økningen kan ha sin 
bakgrunn i generell befolkningsvekst.  
 
Barnehager, helsestasjoner og andre instanser som arbeider med barn og unge er i en unik 
situasjon for å tidlig kunne oppdage skjevutvikling og problemer i barnas hverdag. 
 
Målet er å gi hjelp til utsatte barn og deres familier på et tidligst mulig tidspunkt.  
For å få til dette trenger de ansatte metoder og kunnskap om hvordan en tidlig kan identifisere 
disse barna og deres behov.  
 
Det å intervenere på et tidlig tidspunkt vil kunne begrense belastningene og skadene barnet 
utsettes for. På samme måte vil muligheten for å gi et mindre inngripende hjelpetiltak øke 
samtidig som prognosen vil kunne bedres.  
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14.0 Tiltak 2011 forankret i Strategisk plan – mål og strategier 


14.1 Hovedutfordring 1: Økonomi 
Hovedmål   


 Bydelen oppnår økonomisk handlefrihet gjennom god økonomistyring  


Delmål 
 Bydelen har en effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet. 


Strategi 
Bydelen skal: 
 ha langsiktige tiltak for å kunne yte gode og effektive tjenester 


 gjennom en grundig og inkluderende prosess legge realistiske og korrekte budsjetter, 
samt overholde en god budsjettdisiplin 


 ved hjelp av sikre rutiner og verktøy ha god økonomistyring og en grundig og troverdig 
resultatrapportering 


 sørge for å ha riktige systemer og verktøy for å administrere og utføre 
tjenesteproduksjonen med effektivitet og kvalitet  


 videreutvikle en robust organisasjon som bygger på resultat, dialog og samarbeid 


 søke om ressurser som kan sette bydelen i stand til å løse oppgaver en ellers ikke har 
muligheter til. 


 


Helhetlig risikostyring (HRS)  


Fokusområde 1:  Tilbakeføring av brukere fra kjøpsplasser til egen bydel (bestillerenheten) 
  
Risikoområdet:  
Manglende tilrettelagte tilbud i egen bydel. 
 
Tiltak: 
 1.Utarbeid/gjennomgå prosedyre som: 


• Synliggjør ansvarsfordeling tilknyttet kjøpsplasser og oppsigelse av disse plassene. 
• Det er utarbeidet prosedyre for hvordan disse oppsigelsene skal foregå. 


 
 2. Kartlegg/ gjennomgå tidligere kartlegging av nåværende og antatt fremtidig behov for   
     kjøpsplasser 


• Utarbeid / gjennomgå oversikt   
• Utarbeid / gjennomgå et kostnadsoverslag over kjøpsplasser tilknyttet ulike 


brukergruppene.     
• Det er utarbeidet en oversikt over nåværende plasser, samt en oversikt over antatt 


fremtidig behov for plasser.En ca kostnad pr plass ligger også inne i denne oversikten. 
Dette gkjelder kun plasser det kjøpoes for utenfor bydelen. Man har ikke klart å 
fremskaffe en pris pr plass ved enhet for Bo-og dagtilbud. 
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 3. Vurder hvorvidt institusjonaliserte brukere med høyt omsorgsnivå innen psykiatri / 
     brukere med nedsatt funksjonsevne, skal tilbakeføres til bydelen eller ikke. 


 Det er tatt en del runder på dette, men vi men risikoen på dette ble satt som lav. Det vil være s    
vært ressurskrevende og kartlegge. Fokuset videre bør være på nye anskaffelser.  
 


Fokusområde 10:  Etablere kommunens mest effektive kontraktsbase inkl. alle 
samhandlende relasjoner (enhet for service og forvaltning). 
 
Risikoområdet:  
Manglende oppfølging av kontrakter.  
 
Tiltak:  
1. Gjennomgå / evaluere kurs i kontraktsoppfølging for enhetsledere og tjenestestedsledere   
     
2. Sikre at oppdatert informasjon tilknyttet kontraktsoppfølging er inkludert i den generelle  
    opplæringspakken for nye ledere. 
       
3. Gjennomgå/utarbeide prosedyrer for tilleggstjenester utover kontrakter, i tillegg utdype  
    det som er aktuelt i muntlige avtaler. 
 
4.  Avklare og tydeliggjøre hvilke kontrakter som skal registreres i bydelens kontraktsbase.   
 
 


Fokusområde 12: Tydeliggjøre tjenestestedsledernes økonomiansvar  
(herunder blant annet: Prosedyrer/rutiner, kompetanse, organisering, ledelse, felles 
kulturforståelse, rapportering). Det er laget et ”komplett kompendium”som skal implementeres i 
2011. 
 
Risikoområdet:  
At tjenestestedsleder ikke er tilstrekkelig kjent med sitt økonomiansvar    
 
Tiltak:  
1. Gjennomgå/ evaluere kurs i økonomistyring for nye ledere 


• Inkludere økonomiansvar i stillingsannonser som gjelder lederstillinger. 
• Tydeliggjøre roller, økonomiansvar og holdninger som forventes i forbindelse med  


budsjettarbeid og økonomi (i forbindelse med underskriving av fullmakt). 
• Sikre gode metoder for å sikre bred deltakelse og inkludering i budsjettarbeidet 
• Sikre virkningsfulle tiltak ved ubalanse i økonomistyring/budsjettarbeid 


  
2. Tjenestestedsledere deltar i salderingsprosessen for enhetenes budsjett. 
   
3. Sikre kompetanse innenfor økonomistyring hos stedfortredere. 
     
4. Gjennomføre kvalitetssikring av budsjettet underveis i hele prosessen (tidligst mulig). 


• Gjennomgå/utarbeide prosedyre som omhandler hele budsjettprosessen steg for steg. 
• Utarbeide et kompendium”Økonomistyring for ledere i Bydel Nordstrand”. 
• Gjenta og tydeliggjøre enhetsledernes ansvar når det gjelder å utforme og kvalitetssikre 


budsjett innenfor tildelte rammer. 
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Tiltak og deltiltak 
Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige konsekvenser 


St
ab


 ø
ko


no
m


i  
 Økonomiavdelingen har 


tilrettelagt for gode rutiner og 
nødvendig opplæring for at 
bydelen ivaretar en god 
økonomisk styring hvor en har 
samarbeid med andre bydeler. 
 


Kostnadseffektive tjenester 
kommer brukerne til gode. 


Mer forutsigbar drift på 
tjenestestedene. 


St
ab


 ø
ko


no
m


i  
 


Delegere økonomifullmakter i 
tråd med oppgaver og ansvar. 


Brukere får tilpassede 
tjenester med service og 
kvalitet 


Samsvar mellom tjenestene som gis og 
tildelt økonomisk ramme. 


A
lle


 e
nh


et
er


 
og


 st
ab


er
 Tjenestene arbeider 


systematisk med 
avviksrapportering og 
kostnadsbevissthet 
 


Brukere får tilpassede 
tjenester med service og 
kvalitet 


Ansatte utfører kostnadseffektive 
tjenester med service og kvalitet 


En
he


t f
or


 
Se


rv
ic


e-
 o


g 
fo


rv
al


tn
in


g 
 Anskaffelser skal foretas i 


henhold til gjeldende lov- og 
regelverk og med fokus på 
økonomisk gevinst. 


Kostnadseffektive tjenester 
kommer brukerne til gode. 


Ansatte utfører kostnadseffektive 
tjenester med service og kvalitet 


En
he


t f
or


 b
ar


ne
ve


rn
 Interne 


økonomioppfølgingssystemer 
og rutiner følges kontinuerlig. 
Opplegg for  systematiske 
faglige drøftinger, herunder 
veiledning. 
 


Brukerne får tiltak med god 
ressursutnyttelse. 


Ansatte gir kostnadseffektive tjenester 
med service og kvalitet. 


En
he


t f
or


 b
ar


ne
ve


rn
 


Kjøp av private tjenester er 
redusert gjennom 
familieteamet. 
 
 


Brukerne får lokale og 
individuelt tilpassede tiltak.  
 
 
 
 
 
 
 
 


Tiltak i barnevernets regi gir ansatte 
bedre oversikt og kontroll med 
oppfølgingen. 
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14.2 Hovedutfordring 2: Omdømme 
Hovedmål  


 Befolkningen, brukerne og samarbeidspartnerne skal oppleve at Bydel Nordstrand 
gjennom sin virksomhet rettferdiggjør et positivt omdømme og forbedrer omdømme på 
områder hvor det måtte være svakt. 


Delmål 
 Ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og folkevalgte skal systematisk og kontinuerlig 


arbeide for et godt omdømme 


 Bydelen tilrettelegger for god dialog med befolkningen 


Strategi 
Bydelen skal: 
 legge til rette for brukermedvirkning gjennom brukerundersøkelser 


 legge til rette for møtearenaer mellom publikum og bydel  


 etterleve Oslo kommunes verdigrunnlag og etiske retningslinjer 


 være proaktiv overfor media i saker som er av allmenn interesse 


 aktivt informere om bydelens virksomheter gjennom ulike kanaler 


 stadig videreutvikle bydelens servicetorg 


 yte god service og publikumsbehandling 


 stille krav til kvalitet og føre tilsyn med offentlige og private leverandører av 
omsorgstjenester 


 ivareta ”føre var prinsippet” i holdning og ved tjenesteutøvelse 


 bruke et lettfattelig og tilgjengelig språk i skriftlig og muntlig kommunikasjon med 
publikum og brukere 


 
Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


En
he


t f
or


 se
rv


ic
e 


og
 


fo
rv


al
tn


in
gs


en
he


t 


Servicetorget er bydelens 
kontaktpunkt og ansikt utad. 
 
Deltiltak: 
1. Ansatte 
videreutvikler god generell 
kompetanse om bydelens 
tjenesteområder  
2. God seniorveiledning 


på Servicetorget 
 


Brukerne får god veiledning 
og opplever god service  fra 
bydelen. 


Ansatte gir brukerne service og 
kvalitet i tjenestene. 


St
ab


 sa
m


fu
nn


 o
g 


he
ls


e 
og


 
En
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or
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Benytte bydelens overordnede 
kvalitetssystem og elektronisk 
avviksrapporterings- 
system  til å kvalitetssikre 
tjenester. 
 
 
 
 


Bidrag til å trygge 
tjenestetilbudene 


Verktøy som bidrar til bedret 
oversikt og styring, og dermed en 
positiv faktor til bedret   
arbeidsmiljø 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


A
lle


 e
nh


et
er


 
og


 st
ab


er
 Ved telefonhenvendelser 


ringer saksbehandlere i 
bydelen tilbake 1. virkedag 
etter beskjed er mottatt. 


Økt tilfredshet for brukerne Bedre tilgjengelighet for ansatte og 
samarbeidspartnere kan gi bedre 
kvalitet og økt jobbtilfredshet 


En
he


t f
or


 se
rv


ic
e 


og
 


fo
rv


al
tn


in
gs


en
he
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Revidert beredskapsplan er 
utprøvd gjennom øvelse. 
Årlig revisjon foretas. 


Innbyggerne/grupper av 
innbyggere sikres bedret 
ivaretakelse i alvorlige/truende 
situasjoner/hendelser 


Gir trygghet for mestring av 
oppgaver ved uforutsette og 
truende hendelser 
 
 
 
 
 
 
 


A
lle


 e
nh


et
er


 Alle tjenestesteder har 
utarbeidet lokale 
beredskapsplaner 


Brukere sikres bedret 
ivaretakelse i alvorlige/truende 
situasjoner/hendelser 


Gir trygghet for mestring av 
oppgaver ved uforutsette og 
truende hendelser 
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14.3 Hovedutfordring 3: Ansatte 
Hovedmål  


 Bydel Nordstrand er en attraktiv arbeidsplass 


Delmål 
 Ansatte opplever sine arbeidsplasser som gode. Forebyggende tiltak er tilrettelagt for å 


sikre et godt arbeidsmiljø som øker nærværet og reduserer sykefraværet. 


 Ansatte utfører sitt arbeid med trivsel, kvalitet og riktig kompetanse. 


Strategi 
Bydelen skal: 
 arbeide for at bydelen er ledende når det gjelder etikk, moral og holdninger  
 satse på tverrfaglighet og helhetlige tjenester til beste for både ansatte og 


tjenestemottagere 
 gi de ansatte økt kompetanse, utviklingsmuligheter og medvirkning 
 stille krav til tilstrekkelige norskkunnskaper for ansatte i pleie- og omsorgssektoren 
 i høyere grad tilpasse kompetanseprofil i forhold til behovet 
 gjennomføre introduksjonsprogram for nyansatte 
 føre en aktiv likestillings-, inkluderings og seniorpolitikk i sitt personalarbeid  
 arbeide aktivt for å øke nærværet og redusere sykefraværet gjennom IA-avtale, ”Raskere 


tilbake”, Bedriftshelsetjeneste og veiledning og støtte. 
 arbeide med Helse- miljø og sikkerhet (HMS) som en sentral faktor i personalarbeidet 
 ha tydelig og godt lederskap på alle nivåer 
 gjennomføre medarbeiderundersøkelser for å kartlegge arbeidsmiljøet på arbeidsplassen 
 gjennomføre leder- og medarbeidersamtaler 
 sikre at prinsipper for involvering og medvirkning av den enkelte medarbeider i 


omstillingsprosesser etterleves 
 


 


Helhetlig risikostyring (HRS) 


Fokusområde 3: Mer effektiv bruk av barnehagelokaler (enhet for barnehager) 
 
Risikoområdet:  
At barnehagelokaler ikke blir utnyttet godt nok 
 
Tiltak: 
1.Utarbeid/gjennomgå prosedyrer og rutiner for hvordan avdelingsbarnehagene kan tilpasse  
  seg brukernes behov i forbindelse med overgang til sentralisert opptak. 
 
2.Utfører/bestiller utarbeider/gjennomgår prosedyre (r)som tydeliggjør ansvarsfordeling når 
   ledige plasser skal fylles opp (løpende opptak og ved hovedopptak). 
 
3.Utfører/bestiller utarbeider/gjennomgår prosedyre som tydeliggjør informasjonsflyt   
   tilknyttet tildeling av plass i barnehage.    
 
4.Gjennomføre en ny kartlegging i forhold til hvilke barnehager som er egnet for utleie,   
   hvilken type utleie de er egnet for, samt utleiepris.   
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Fokusområde 11:  Lage samordnet kompetanseplan (stab/personal- og 
organisasjonsutvikling) 
 
Risikoområdet:  
Tidspress og manglende oppfølging.    
 
Tiltak:  
1. Evaluere/videreutvikle mal/system for kartlegging av kompetansebehov på ulike fagfelt i  
   hver enhet. 
  
2. Gjennomgå/utarbeide felles mal for opplæringsplan. 
    - Hver enhet fyller ut sin plan  
    - Ferdig utfylt plan sendes til personal. 
 
3. Felles oversikt over alle kurs og kompetansehevingstiltak som er planlagt i bydelen 
    eks. årshjul. 
    - Gjennomgå/utarbeide prosedyre for søknad om OU-midler. 
 
4. Samordnet kompetanseplan tilgjengelig for bydelen. 
    -  Synliggjør bydelens samlede kompetanse 
       
 
 


Tiltak og deltiltak 
Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


St
ab


 p
er


so
na


l  
og


 o
rg


an
is


a-
 


sj
on


su
tv


ik
lin


g Videreutvikle personalpolitisk 
strategi for bydelen. 
 
 
 


Sikre brukerne trygghet og 
kvalitet.   


Kompetanseheving for bydelens 
ansatte. Forbedre og tydeliggjøre 
arbeids- og ansvarssituasjonen 


St
ab


 p
er


so
n 


og
 


or
ga


ni
sa


sj
on


s-
ut


vi
kl


in
g Fortsette arbeidet med å 


implementere Oslo kommunes 
verdigrunnlag og 
ledelsesprinsipper 
 
 
 
 


Brukerfokus som ivaretar 
etiske grunnverdier og 
ledelse med kvalitet og 
integritet 


Utvikling av etiske normer, 
forståelse, empati og toleranse. 
 


St
ab


 p
er


so
n 


og
 


or
ga


ni
sa


sj
on


s-
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vi
kl
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Gjennomføre undersøkelse om 
medarbeidertilfredshet blant 
alle ansatte 
 
 
 


Sikrer stabilitet og gir 
innsikt i endrede behov hos 
ansatte. Dette åpner for 
bedre tjenester til brukerne 


Sikrer stabilitet og gir innsikt i 
endrede behov hos ansatte. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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g 
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al
le


 


Medarbeiderundersøkelse er 
gjennomført 
 
Deltiltak: 
1.    Medarbeiderunder- 


søkelser er gjennomført 
på alle tjenestesteder. 
Frist 15.juni 


2.   Resultatene av 
medarbeiderundersøk-
elsen er nedfelt i en 
handlingsplan med 
ansvarsfestede tiltak. Frist 
1. oktober 


3.   Tiltakene i 
handlingsplanen er 
gjennomført i løpet av 
2011. 


 


Tilfredse brukere Et utviklende og ivaretakende 
arbeidsmiljø. 


K
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v 
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Medarbeidersamtaler er 
gjennomført 
 
Deltiltak: 
1. Medarbeidersamtaler er 


gjennomført på alle 
bydelens tjenestesteder 
innen 30.juni.  


 
 


Tilfredse brukere Et utviklende og ivaretakende 
arbeidsmiljø. 


A
lle


 e
nh


et
er


 


Bidra til best mulig 
ressursutnyttelse ved å 
gjennomgå alles 
arbeidsområder og utarbeide 
nye stillingsbeskrivelser. 
 
 


Klare og tydelige 
ansvarsforhold. Mer 
tilfredse brukere. 


Forutsigbarhet og klare arbeids- og 
ansvarsforhold.  


St
ab


 p
er


so
na


l o
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ni
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on
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Iverksette tiltak basert på  
Samhandlingsplan for IA-
arbeid og bydelens plan for 
seniorpolitikk  
 


Sikre stabilitet og faglig 
kompetanse. Bedre tjenester 
til brukerne. 


Beholde kompetanse. Mulighet til 
å ta vare på ansatte med redusert 
funksjonsevne og hindre uønsket 
førtidspensjonering. 
 
 


St
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l 
og
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ga
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g 


Fokus på ledelses- og 
organisasjonsutvikling i Bydel 
Nordstrand. ved bruk av 
midler fra OU-fondet. 


Bedre tjenester til brukerne Bedre arbeidsmiljø og fornøyde 
ansatte som blir sett, anerkjent og 
som får konstruktive 
tilbakemeldinger fra sin leder. 


St
ab


 p
er


so
na


l 
og


 
or


ga
ni
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s
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Etablere rutiner som hindrer 
underrapportering av skader, 
vold og trakassering 


Bevisstgjøring hos brukerne 
av hva som er akseptabelt 
eller ikke.  


Et ivaretakende og trygt 
arbeidsmiljø 


St
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 p
er


so
na


l o
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ga
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Iverksette tiltak basert på 
seniorpolitisk plan.  
 


Sikre stabilitet og faglig 
kompetanse.  
Bedre tjenester til brukerne. 


Ivareta kompetanse. Mulighet til å 
ta vare på ansatte med redusert 
funksjonsevne og hindre uønsket 
førtidspensjonering. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


St
ab


 p
er
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l 
og


 
or


ga
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sj
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kl
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g 
Nedsette en partsammensatt 
arbeidsgruppe som utarbeider 
en lokal handlingsplan for IA 
arbeidet. 


Sikre stabilitet og faglig 
kompetanse. 
 Bedre tjenester til brukerne. 


Et ivaretakende og trygt 
arbeidsmiljø. 


St
ab


 p
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so
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l 
og
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ga
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sj
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Alle tjenestesteder utarbeider 
lokale mål for 
nærværs/sykefraværsarbeidet. 


Sikre stabilitet og faglig 
kompetanse 
Bedre tjenester til brukerne 


Et ivaretakende og trygt 
arbeidsmiljø. 


En
he


t f
or


 
H


je
m


m
et
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ne


st
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Videreføre norskopplæringen 
for ansatte i pleie- og 
omsorgssektoren. Bruk av 
Vox midler.  


Sikre stabilitet og faglig 
kompetanse 
Bedre tjenester til brukerne 


Økt kompetanse og større trygghet 
hos de ansatte.  


St
ab


 p
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so
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l 
og


 
or


ga
ni
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Alle ledere skal ha 
kompetanse i Løft-metoden. 
Opplæring gjennomføres ved 
midler fra OU-fondet 


Sikre stabilitet og faglig 
kompetanse 
Bedre tjenester til brukerne 


Bedre arbeidsmiljø og mer 
fornøyde og positive ansatte.  


St
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og
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ga
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Forebygge sykefravær hos 
gravide arbeidstakere 


Sikre stabilitet og faglig 
kompetanse 
Bedre tjenester til brukerne 


Et ivaretakende og trygt 
arbeidsmiljø. 


K
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er
t a


v 
st


ab
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Introduksjonsprogram for 
nyansatte er gjennomført.  
 
Det er utviklet og utarbeidet 
konsept for introduksjons-
program for nyansatte. 
 
Deltiltak: 


 
1. Det er utarbeidet 


skriftlige rutiner i 
Kvalitetssystemet på 
området: 
Introduksjons-
program for 
nyansatte.  


 
2. Det er gjennomført 


introduksjonsdag for 
nyansatte en gang pr. 
halvår. 


 
 
 
 
 
 


 


 
Tilfredse brukere 


 
Kvalifiserte, tilfredse og motiverte 
ansatte. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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Lederne har kompetanse til å 
arbeide systematisk og 
målrettet med arbeidsmiljø og 
HMS 
 
Deltiltak: 
1.   Alle nye ledere og 


verneombud har 
grunnkurs i arbeid med 
arbeidsmiljø  


2.   Ledere på alle nivåer er 
bevisst på at 
tilrettelegging for et for et 
godt og ivaretaende 
arbeidsmiljø er et 
lederansvar. 


3.   Handlingsplan for 
nærværstiltak er 
utarbeidet. 


4.   IA avtalen følges opp av 
ledere 


5.   Ledere og verneombud 
som ikke innehar 
grunnopplæring i 
arbeidsmiljøarbeid er 
kartlagt. 


6.   Ledere og verneombud 
som har behov for 
oppfriskning av denne 
kompetansen er kartlagt.  


 


Tilfredse brukere 
 


Et utviklende og ivaretakende 
arbeidsmiljø. 
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Medarbeiderundersøkelseer 
gjennomført jf. HMS-systemet 
 
Deltiltak: 
1. Årlig vernerunde er 


gjennomført på alle 
tjenestesteder i henhold til 
bydelens HMS-system. 


2. Resultatene av 
vernerunden er nedfelt i 
en handlingsplan med 
ansvarsfestede tiltak. 


3. Tiltakene i 
handlingsplanen er 
gjennomført på hvert 
enkelt tjenestested 


4. Hver tjenesteleder 
har ansvar for å følge opp 
aktuelle tiltak på sitt 
tjenested 


5. Tillitsvalgte og 
verneombud er involvert i 
denne prosessen 


 


At ansatte opplever å ha et 
godt arbeidsmiljø  har 
positiv innvirkning overfor 
brukerne 


Trivsel på arbeidsplassen medfører 
lavere sykefravær og reduserte 
kostnader.   
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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Alle ansatte er inneforstått 
med at et godt arbeidsmiljø er 
et felles ansvar 
 
Deltiltak: 


1. Arbeidsmiljø og 
felles ansvar for 
arbeidsmiljø er satt 
på dagsorden på 
personalmøter  og i 
HMS-grupper, på 
hvert av bydelens 
tjenestesteder.  


2. Arbeidsmiljø skal 
være på dagsorden på 
personalmøter 
minimum en gang i 
halvåret på hvert av 
bydelens 
tjenestesteder.  


 


Tilfredse brukere Et utviklende og ivaretakende 
arbeidsmiljø. 
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Bydelen har sørget for at de 
lover og forskrifter i helse-, 
miljø- og 
sikkerhetslovgivningen som 
gjelder for virksomheten er 
tilgjengelig, og har oversikt 
over de krav som er av særlig 
viktighet for virksomheten 
(internkontrollforskriftens  
 § 5.1) 
 
Deltiltak: 
1. Aktuelle lover og 


forskrifter som gjelder 
Helse, miljø og sikkerhet 
er lett tilgjengelig for alle 
på bydelens intranettsider. 


2. Det er utarbeidet en 
skjematisk oversikt over 
de krav i henhold til 
helse-, miljø og 
sikkerhetslovgivningen, 
som er særlig viktig for 
Bydel Nordstrand. 


3. Det er utarbeidet 
prosedyrer som sikrer at 
kravene til helse, miljø og 
sikkerhet er fulgt opp på 
alle bydelens 
tjenestesteder.  


 


Tilfredse brukere   Sikrer trygge og gode 
arbeidsplasser og et godt 
arbeidsmiljø. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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Arbeidstakere i Bydel 
Nordstrand har tilstrekkelig 
kunnskaper og ferdigheter i 
det systematiske helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeidet, 
herunder informasjon om 
endringer 
(internkontrollforskriftens  § 
5.2) 
 
Deltiltak: 
1. Ledere på alle nivåer har 


gjennomgått HMS-
systemet med spesiell 
vekt på eget tjenestested. 


2. Ledere på alle nivåer har 
fulgt opp og informert om 
endringer innen HMS-
området.  


 


 
Tilfredse brukere   


 
Sikrer trygge og gode 
arbeidsplasser og et godt 
arbeidsmiljø. 
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Bydelen har sørget for at 
arbeidstakerne medvirker, slik 
at samlet kunnskap og erfaring 
utnyttes 
(internkontrollforskriftens § 
5.3) 
 
Deltiltak: 
1. HMS er tema på bydelens 


tjenestesteder og 
personalmøter minimum 
hvert halvår. 


2. Hovedverneombud/ 
verneombud, 
hovedtillitsvalgte/plass-
tillitsvalgte bidrar aktivt i 
bydelens HMS-arbeid  


  


 
Tilfredse brukere 


 
Sikrer trygge og gode 
arbeidsplasser og et godt 
arbeidsmiljø. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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Bydelen har kartlagt farer og 
problemer og på denne 
bakgrunn vurderer risiko, samt 
utarbeidet tilhørende planer og 
tiltak for å redusere 
risikoforholdene 
(internkontrollforskriftens   
§ 5.6) 
 
Deltiltak: 
1. System for å melde avvik 


i avvikssystemet Delta er 
en del av bydelens HMS-
system 


2. Avviksystemet Delta er 
benyttet for å kartlegge og 
avdekke mulige 
overtredelser av lovens 
krav til helse- miljø og 
sikkerhet 


 


Tilfredse brukere Sikrer at kravene i henhold til lover 
og forskrifter innen helse, miljø og 
sikkerhet følges opp. 
 
Sikrer at de ansatte har et trygt og 
godt arbeidsmiljø. 
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Bydelen har iverksatt rutiner 
for å avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser av 
krav fastsatt i eller i medhold 
av helse-, miljø- og sikkerhets- 
lovgivningen 
(internkontrollforsriftens 
  § 5.7) 
 
Deltiltak: 


1. Rutinene i HMS-
systemet er fulgt opp. 


2. Det er utarbeidet 
sjekkliste for 
prosedyrene i HMS-
systemet 


3. Ledere, verneombud 
og tillitsvalgte på alle 
nivåer er kjent med 
sjekklisten og frister 
for gjennomføring og 
oppfølging 


4. Arbeidsplassvurder-
ingsskjema er aktivt i 
bruk 


 


Tilfredse brukere Sikrer at kravene i henhold til lover 
og forskrifter innen helse, miljø og 
sikkerhet følges opp.  
Sikrer at de ansatte har et trygt og 
godt arbeidsmiljø. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for 
brukerne 


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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Bydelen har foretatt 
systematisk overvåkning og 
gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at 
den fungerer som forutsatt 
(internkontrollforskriftens   
§ 5.8)  
 
Deltiltak: 
1. Systematisk overvåking 


og gjennomgang av 
internkontrollen er 
ansvarsmessig plassert i 
linjen 


 
2. Bydelens 


internrevisjonsgruppe har 
gjennomført 
internrevisjon på 
minimum ti av bydelens 
tjenestesteder for å 
kontrollere at HMS-
systemet følges og 
fungerer som forutsatt.  


 


Tilfredse brukere Sikre at kravene i henhold til lover 
og forskrifter innen helse, miljø og 
sikkerhet følges opp.  
Sikrer at de ansatte har et trygt og 
godt arbeidsmiljø. 
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Det arbeides med opplæring 
av ansatte innenfor relevant 
lov – og regelverk og tekniske 
fagsystemer. 
 
 


Brukerne får tjenester med 
service og kvalitet. 


Økt kompetanse og forsvarlig 
saksbehandling 


 


14.4 Hovedutfordring 4: Brukermedvirkning 
Hovedmål 


 Gjennom medvirkning opplever brukerne trygge tjenester med kvalitet, service og 
kapasitet. 


Delmål 
 Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med brukerne. 


Strategi 
Bydelen skal: 
 skape forutsigbarhet for den enkelte bruker og beboer i bydelen 
 legge til rette tjenestene slik at brukerne får færrest mulig ansatte å forholde seg til 
 yte helhetlige tjenester og gi brukeren et differensiert og mangfoldig tilbud 
 forbedre tjenestene ved å sikre brukermedvirkning og det tverrfaglige samarbeidet 
 aktivt bruke LEON-prinsippet2, det vil si å anvende laveste effektive omsorgsnivå ut i fra 


brukerens alder og behov 
 gjennomføre årlige brukerundersøkelser innenfor de ulike tjenesteområdene, og bruke 


resultatene av undersøkelsene til å forbedre tjenestetilbudet 
 


                                                 
2 LEON-prinsippet er laveste effektive omsorgsnivå 
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 bruke serviceerklæringer aktivt og gi brukerne god informasjon om tjenestetilbud og 


rettigheter 


 ha gode klage- og tilsynsrutiner 


 sørge for at den enkelte bruker eller pårørende/verge blir møtt med respekt og forståelse 
ved eventuell misnøye med vedtak eller levering av tjenester 


 involvere familie og pårørende ved utarbeidelse av individuelle planer og 
rehabiliteringstilbud til eldre 


 verdsette og legge til rette for pårørendes frivillige innsats og bidrag, samt tilby 
avlastning og omsorgslønn der det er hensiktsmessig 


 gjennom samarbeid og eventuelle økonomiske bidrag legge til rette for en gjennomtenkt 
bruk av frivillighet fra aktører som eksempelvis frivillighetssentralene, eldresentrene, 
bydelens frivillige organisasjoner, menigheter og trossamfunn 


 oppmuntre til og legge til rette for at det finnes møtesteder på tvers av generasjonene, 
etnisk opprinnelse, kultur og religion, eksempelvis øke kontakten mellom barnehager, 
fritidsklubb, dagsenter og eldresentre 


 
 
 


Helhetlig risikostyring (HRS) 
 


Fokusområde 4 : Sikre overgang og implementering – Enhet for NAV Nordstrand sosial 
 
Risikoområdet:  
At kvaliteten på en godt innarbeidet tjeneste ikke videreføres. 
 
Tiltak: 
1.Dimensjoner mottak mest mulig realistisk ved å registrere henvendelser i løpet av en  
   representativ uke/mnd. både for sosialtjenesten og NAV stat. 
 
2. Bygg opp kompetanse for ansatte i mottak slik at disse: 
    - Kan vurdere saker 
    - Henvise klinter til rett instans 
 
3. Ledere i NAV stat og sosialtjenesten må avklare forventinger til de ansattes kompetanse 
   i NAV Nordstrand. 
 
   
 
 
 
 
 
 







                                                                                                                                    Side: 161  


Tiltak og deltiltak 
Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige konsekvenser 


En
he
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or
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ar


ne
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rn
 Det er brukermedvirk- 


ning i utarbeidelse av 
tiltaksplaner.  
Brukerundersøkelse 
gjennomføres. 
 
 


Tiltakene er bedre tilpasset 
brukernes behov. Brukerne 
ansvarliggjøres mer i forhold til 
egen utvikling.  
 


Ansatte gir brukerne bedre tilpassede 
tjenester. 
 
Bedrer samarbeidet med brukerne. 
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r  
bo
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ilb
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Sikre riktig  
kompetanse ved  
rekruttering av ansatte  
 
 
 


Oppfyller lovens krav og 
faglighet. 
Faglig og tilrettelagt 
tjenestetilbud. 
 


Styrke ansattes trygghet i arbeidet og 
styrket fagmiljø. 
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d 
og


 S
ør


 Barnehagene har årlige 
brukerundersøkelser for alle 
bydelens barnehager rettet 
mot foresatte. 
 


Tett og nært samarbeid mellom 
barnehage og det enkelte hjem. 
Skaper tillit og trygghet. 


Barnehagen får god dokumentasjon 
for arbeidet med det enkelte barn. 
Dette gjør samarbeidet med foresatte 
og kolleger lettere. 
 


En
he


t  
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r  
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g 
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Gjennomføre årlige 
brukerundersøkelser. 
 
 
 
 


Brukerne kan gi tilbakemelding 
om tjenesten. 


Bevisstgjøre ansatte om brukernes 
forventninger. 
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14.5 Hovedutfordring 5: Barn, unge og familier 
Hovedmål 


 Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og et 
godt oppvekstmiljø. 


Delmål 
 Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle bydelens tjenester 


 Mennesker med behov for tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte tjenester  


 Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og et 
godt oppvekstmiljø 


 Barn i alderen 1-5 år får tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det.  


 Barn, unge og familier med spesielle behov får tilrettelagte tiltak 


 Bydelen styrker dialogen med frivillige organisasjoner og andre interessegrupper som 
tilbyr barne- og ungdomsaktiviteter.  


 Bydelen forsterker kulturen for at ansatte som oppdager omsorgssvikt er trygge i det å 
utøve sitt ansvar ved å ta det opp. 


 


Strategi 
 
Bydelen skal: 
 videreutvikle et godt pedagogisk innhold der barns alder og funksjonsnivå  ivaretas 
 etterstrebe et mangfoldig barnehagetilbud med muligheter for ulike kulturaktiviteter. Det 


må bygges videre på bydelens mangfold gjennom ulike driftsformer, både i kommunal og 
privat regi 


 ved hjelp av rekruttering og videreutdanning arbeide for god pedagogdekning og 
kvalifisering av ufaglærte assistenter i alle bydelens barnehager 


 arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom gjennom et tett 
tverrfaglig samarbeid  


 tilstrebe lokale barneverntiltak, støtte og ansvarliggjøre familiene og deres nettverk 
 tilby tjenester ut fra barn og unges situasjon og behov samt kunnskap om hva som virker 


og gir best effekt, evaluere tiltak som settes inn i alle deler av tiltakskjeden 
 bruke Pedagogisk fagsenter som en viktig ressurs i arbeidet med å sikre god oppfølging 


av barn og unge med behov for tett oppfølging 
 videreutvikle tilbudet ved helsestasjonene for å hjelpe foreldre til å overskue og finne seg 


til rette i forelderrollen og bidra til at barna får en god oppvekst 
 videreutvikle skolehelsetjenestetilbudet slik at barn og unge får et tilstrekkelig tilbud om 


veiledning og hjelp ut i fra den enkeltes behov 
 opprettholde bydelens utekontakttjeneste 
 opprettholde og videretuvikle ungdomsklubbtilbudet i bydelen 
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Helhetlig risikostyring (HRS) 
 


Fokusområde 8 :Tiltak for å økonomisere barnevernet uten å redusere tjenestens kvalitet  


(Enhet for barnevern). 
 
 
Tiltak: 
1. Gjennomgå/evaluere barneverntjenestens metoder og rutiner for å avdekke mulig  
    effektiviseringspotensiale.     
 
2. Vurdere terskler for å opprette en barnevernsak/ starte en undersøkelse. 
     
3. Ha fokus på forebyggende tiltak gjennom tverrfaglig samarbeid internt i bydelen. 
 
4. Vurdere og klargjøre grensesnitt og ansvarsfordeling mellom BUP/DPS og barnevernet i 


en evt. samarbeidsavtale.  Koordinere arbeidet med samarbeidsavtale BUP/DPS med Søndre    
Nordstrand. 


 


 Tiltak og deltiltak 
Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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Språktest av alle to-og 
fireåringer i ordinær 
helsekontroll.  
 
Deltiltak: 
• Det drives 


språkgruppe for barn 
som ikke går i  


        barnehage. 
• Logoped følger opp 


ved behov. 
• Videreutvikle 


språkopplæring til 
barn og mødre med 
behov for dette 


  


Bedre grunnleggende 
norskkunnskaper før skolestart. 
 
Gjennom sosialisering finner 
barna seg lettere til rette sammen 
med andre barn i skolen. 
 
Styrker vennskap, fellesskap, 
motivasjon, trygghet og glede. 
 
 


Tverrfaglig samarbeid mellom 
pedagogisk fagsenter, barnehage 
og helsesøstertjenesten. 
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Implementere 
handlingsplan for barn og 
unge i vanskelige 
livssituasjoner. 


Bedre barn og unges 
oppvekstvilkår med målsetting 
om tidlig og adekvat hjelp. 


Økt kompetanse og fokus på 
området gir større faglig trygghet i 
et tverrfaglig og utfordrende 
fagfelt. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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Barnehagen som lærende 
organisasjon. 
Barnehagens  
pedagogiske innhold og 
kvalitet vektlegges. 
Bydelen fortsetter 
arbeidet med å 
videreutvikle det 
pedagogiske innholdet i 
alle kommunale og 
private barnehager i tråd 
med veilederen i ABC  
1-2-3.  
Barnehagene skal ha 
fokus på: 
 
- barns språkutvikling 
- barns overgang fra  
barnehage til skole 
- grunnleggende 
norskkunnskaper før 
skolestart 
- forsøk med å lære noe 
engelsk 
 


Brukerne får tilbud med kvalitet. 
 
Foreldre opplever at barna står 
bedre rustet til skolestart 


Ansatte får kompetanseutvikling. 
 
Ansatte arbeider med 
språkstimulerende tiltak.  
 
Ansatte deltar i faglige nettverk 
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Effektiv bruk av 
barnehagelokalene; alle 
barnehagene skal være 
oppmålt og fått ny 
godkjenning i 2011. Ny 
godkjenning kan gi plass 
til flere barn i 
eksisterende lokaler. 
Sees i sammenheng med 
budsjettnotat om: 
Organisering av 
barnehageavdekinger og 
baserbarnehager. 
 


 
Plassene som tilbys i 2011 vil 
bidra til å kunne gi plass til flere 
barn enn de som har lovfestet 
rett.   


 
Barn og voksne i barnehagene får 
tilpasset areal i tråd med : 
”Supplerende vedtekter for 
kommunale barnehager i Bydel 
Nordstrand”, vedtatt i BU 
05.03.2009. 
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Norskopplæring til barn 
uten barnehageplass, alder 
2-5 år. Språkstimulerende 
tilbud til 
minoritetsspråklig barn 
uten barnehageplass skal 
etableres som tverrfaglig 
prosjekt i samarbeid med 
flere av bydelens enheter.  


 
Flere barn fra 
minoritetsspråklige familier kan 
norsk før skolestart. 


 
Kan virke motiverende for ansatte 
som ønsker å delta i prosjektet. 
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Opplæringsplan som 
styrker barnehagen som 
læringsarena.   


 
Kompetente ansatte og kvalitet i 
barnehagetilbudet gir mer 
fornøyde brukere. 


 
Økt fagmiljø er et virkemiddel som 
bidrar til rekruttering og til å 
beholde ansatte i barnehagene – 
økt trivsel. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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Opprettelse av 
veiledningsgrupper for til 
sammen 40 nyansatte 
pedagoger og pedagoger 
med dispensasjon.  Hver 
gruppe har egen veileder. 
 


 
Kompetente ansatte og kvalitet i 
barnehagetilbudet gir mer 
fornøyde brukere.  


 
Veiledning på dagtid kan 
periodevis føre til redusert 
bemanning.  
 
Stimulerende for ansatte som får 
veiledning. 
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Etablering av ny 
språkgruppe i Knausen 
barnehage. Tilbudet retter 
seg mot barn uten 
barnehageplass med 
minoritetsspråklig 
bakgrunn.   
Etableringen er et 
samarbeidsprosjekt 
mellom enhet for 
forebyggende tjenester, 
enhet for barnehager og 
enhet for NAV 
Nordstrand sosial. 
 


Formidling av norsk språk og 
kultur til familier med 
minoritetsspråklig bakgrunn. 
 
Flere barn behersker norsk før 
skolestart. 


Motiverende for ansatte som deltar 
i prosjektet. 
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Utekontakten er bydelens 
oppfølgingstjeneste, og 
gir tilbud til ungdom opp 
til 21 år.  
 
Oppfølgingstjenesten 
bistår ungdom med å: 
• søke skoleplass 
•  veiledning til: 
• jobbsøking  
• arbeidstrening 
 


Brukerne får gratis tilbud om 
hjelp til arbeidstrening, skole og 
jobbsøking. 


Tjenester og tiltak tilrettelegges i 
samarbeid med bruker, som 
oppleves som en meningsfylt måte 
å arbeide på. 
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Fagteam for habilitering 
koordinerer 
habiliteringsarbeidet 
omkring barn og unge 
 (0-18 år) med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
 


Brukerne har et fast sted hvor de 
kan  melde behov og søke råd og 
veiledning. 


Det er utarbeidet klare 
retningslinjer for fagteamets 
sammensetning og funksjon, samt 
ansvarsgruppearbeid.     
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koordinatorer spesielt 
med tanke på veiledning 
utarbeiding, og 
oppfølging av individuell 
plan. 
 
 


Brukerne får koordinert 
individuelt tilpassede tjenester. 


Ansatte arbeider gjennom et felles 
fagforum. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 
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Tverrfaglig arbeidsgruppe 
fokuserer på arbeid rettet 
mot barn,  unge og 
familier som lever med 
ADHD. 
 
Deltiltak: 
Bidra til å opprettholde 
nettverksgrupper for 
foreldre for å øke 
kompetansen.  
Bidra til at disse blir 
selvhjelpsgrupper. 
 
 


Foresatte får økt sin kompetanse 
og gis muligheter til å treffe 
andre foreldre som har barn med 
lik problematikk. 


Ansatte får økt sin kompetanse om 
ADHD. Ulike fagpersoner benytter 
felles manual i tverrfaglig arbeid.  
 
Bedre tydeliggjøring av roller, 
arbeidsoppgaver og 
ansvarsoppfølging. 
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r Idrett og utfordring – 
gruppetiltak for ungdom 
med utprøving av ulike 
typer aktiviteter – 1 kveld 
pr uke. Deltagerne velges 
ut av SaLTo ressursteam. 
Støttes økonomisk av 
Oslo idrettskrets. 
 
 


Ungdom får oppleve mestring og 
gode opplevelser, og kan 
gjennom utprøvingen finne en 
idrett de ønsker å fortsette med. 


Bruk av ressurser. Tverrfaglig 
samarbeid.  
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Det utarbeides individuell 
plan og opprettes 
ansvarsgrupper. 
 


Brukerne får samordnet sine 
tjenester. 


Tidsbesparende å samle alle 
aktører. 
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Barneverntjenesten deltar 
i  tverrfaglige   
samarbeidsgrupper. 
 


 
 
Brukerne får et tilbud tilpasset 
sitt behov. 
 


 
Tydelig definisjon av 
ansvarsforhold. 
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Det tverrfaglige 
samarbeidet internt og 
eksternt opprettholdes og 
videreutvikles. 


Brukerne får bedre hjelp  
tilpasset sitt behov. 


Ansatte gir brukerne bedre 
tilpassede tjenester 
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Implementere resultatene 
fra evalueringen  av 
familieteamet. 


Bedre og mer effektiv tjeneste. En god evaluering vil gi 
retningslinjer for videre målrettet 
utvikling av familieteamet og 
styrke det forebyggende arbeidet. 
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Videreutvikle 
lavterskeltilbud i 
samarbeid med Barne- og 
ungdomspsykiatrien 
 ( BUP) i 
skolehelsetjenesten. 
 
 
 
 


Lavterskeltilbudet gir mulighet 
for tidlig intervenering og  
forebygging av  psykiske 
lidelser. 


Tverrfaglig samarbeid mellom 
helsesøsterstjenesten og BUP. Gir 
faglig utvikling for ansatte.  
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Styrke innsatsen for barn 
som blir utsatt for vold i  
nære relasjoner ved å 


Rask intervensjon når det mottas 
meldinger om vold i nære 
relasjoner 


Økt ressursbruk i startfasen knyttet 
til  metodikken 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser 


bruke egen metodikk 
 


 


En
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t f
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Metodeutvikling  
herunder: 
Nettverksarbeid, 
Familieråd, 
Fylkesnemndsarbeid 
Barn til psykisk 
syke/rusavhengige 
Evaluering av 
tiltaksplaner 


Brukerne får kvalitativt gode 
tjenester. 


Bidrar til å beholde og rekruttere 
medarbeidere. 
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Styrking av 
mottaksfunksjonen, 
avklaring av meldinger 


Barn som trenger det får rett 
hjelp til rett tid  


Enhetlig praksis 
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Gjennomføre familieråd Familienettverket får anledning 
til å  bidra til løsninger for å 
hjelpe barn/ forhindre plassering 


Faglig utvikling 
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Det utarbeides 
handlingsplan for å 
motvirke barnefattigdom. 
 
Deltiltak: 
Tverrfaglig og målrettet 
innsats mot familier hvor 
foreldre lever under 
fattigdomsgrensen. 


Et helhetlig og forutsigbart 
tjenestetilbud. Gjøre foreldre 
bedre i stand til å gi barna 
mulighet til å delta på linje med 
andre og mulighet til å utvikle 
sitt potensial. 


En handlingsplan skaper 
forpliktende samarbeid på tvers av 
enheter. Planen gir en levende 
metodikk i arbeidet med 
målgruppen og en mer helhetlig og 
forutsigbar arbeidssituasjon. 
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14.6 Hovedutfordring 6: Eldre 
Hovedmål 


 Eldre med hjelpebehov får tilrettelagt tverrfaglige og nødvendige helse- og sosialtjenester 


Delmål 
Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle bydelens tjenester 


Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte tjenester på et 
tilpasset omsorgsnivå 


Tjenestene skal gis på laveste effektive omsorgsnivå 


Familier med syke og funksjonshemmede eldre får avlastning  


 
Strategi 
 
Bydelen skal: 
 satse på forebyggende tiltak for dermed å forhindre eller utsette mer omfattende 


hjelpebehov hos bydelens brukere 


 iverksette rehabilitering med sikte på gjenvinning av funksjonsnivå  


 satse på tiltak i nærmiljøet, men også være åpen for andre omsorgstilbud der dette vil gi 
det beste helhetlige tilbudet til brukeren 


 kartlegge og tilby fleksible boformer tilpasset brukernes behov, eksempelvis etablere 
Omsorg+ i lokalene til det tidligere Ljabruhjemmet 


 opprette et kontaktpunkt for demente 


 opprettholde og videreutvikle seniorsentertilbudet  i bydelen 


 


Helhetlig risikostyring (HRS) 


Fokusområde 5 - Optimal bruk av innsatsteam (bl.a.: bemanningsvolum, kompetanse, 
organisering, tverrfaglig samhandling). 
 
Tiltak: 
1.Vurdere hvordan innsatsteamet kan benyttes i forbindelse med innføring av brukervalg i  
hjemmetjenesten og bistå fagkonsulentene ved bestsiller i å gjøre gode vurderinger 
 
 
 


Fokusområde 6 - Etablere ordninger for bistand boligene i mellom i aktuelle situasjoner 
(enhet for bo- og daglitbud). (Gjennomført) 
 
Risikoområdet:  
Hindringer som vanskeliggjør bistand boligene imellom  
 
Tiltak: 
1. Sikre tilgjengelighet fra bolig til bolig uten unødig opphold. 
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2. Avtal følgende med Enhet for bestiller ved henvendelse fra ny bruker til bolig: 
    - Ansatt i boligen deltar fra første kartlegging/vurdering.    
    - Ansatt i boligen deltar i samtaler med ny bruker/pårørende. Dette bidrar til å avdekke 
       brukers reelle behov. 
  
3. Utarbeid/ gjennomgå prosedyrer som: 
   - Sikrer krav til oppfølging av myndighetskrav 
   - Klargjør ansattes ansvar. 
   - Klargjør funksjonen til faglig forum  
 
4. Utarbeid fellesturnus for boliger 
- Sikre mulighet for rotering av faglærte mellom boligene.  
- Inkludere boligen i Røhrtsvei i turnusen til boligene i Gisles vei og Sandstuveien.   
   - Tilrettelegge for at faglærte kan jobbe på tvers av boligene - hospitering. 
  - Sikre faglig kompetanse i boligene 
 


   


Fokusområde 9 - Optimalisere direkte brukertid i hjemmetjenesten (praktisk bistand og 
hjemmesykepleien) Enhet for hjemmesykepleie/praktisk bistand. 
 
Risikoområdet:  
Redusert direkte bruker tid grunnet svikt i andre ledd.  
 
1. Bruker må informeres om: 
     - Å gi hjemmetjenesten beskjed dersom de ikke er hjemme til avtalt tid for besøk. 
       Dette må tydeliggjøres i vedtaket, samt presisering ved 1.gangs besøk hos bruker. 
 
 2. Utarbeide/gjennomgå prosedyrer:  
     - For føring av ekstra tid/vedtak hos bruker. 
     - Føre ekstra besøk/tiltak på rett sted og på rett bruker i Gerica som gir korrekte rapporter. 
     - Synliggjøring av tidsforbruk utover utført vedtakstid i hjemmetjenesten. 
     - For 1. gangsbesøk hos bruker. Det må påregnes mer tid til dette besøket grunnet  
        tilrettelegging i brukers hjem. 
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Tiltak og deltiltak 
En
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 tj


en
es


te
r 


1. Krystallen seniorsenter 
har et variert aktivitets- og 
tjenestetilbud .  
Varierte aktiviteter er 
tilrettelagt i størst mulig 
grad ut fra  brukerne sine 
ønsker. 
 
2. Det stimuleres til  
frivillig innsats slik at eldre 
kan ta i bruk egne ressurser 
og oppleve å være en del av 
et arbeidsfellesskap  
 
3. Kafeteriaen på Krystallen 
seniorsenter tilbyr  variert 
og sunn mat  
 
 


Tilbudet  vil bidra til at eldre 
kan holde seg friske og aktive 
og kan bo lenger hjemme.  
 
Bedret psykisk/ fysisk helse 
gjennom følelse av tilhørighet 
og sosialt fellesskap. 
Økt livskvalitet. 
 
Et sunt og variert kosthold 
bidrar til god helse og sosialt 
overskudd. Dette vil føre til 
økt deltakelse i aktiviteter. 


 
Tilfredse brukere vil virke positivt inn 
på arbeidsmiljøet. 
 
Skape et godt arbeidsmiljø for de 
frivillige gjennom 
konstruktive tilbakemeldinger og et 
godt samarbeid med de fast ansatte. 
 
 
Øke kunnskapen om sunn mat hos 
frivillige og ansatte. 
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Det utføres forebyggende 
arbeid i samsvar med 
overordnet folkehelseplan.  
 


Brukere får tjenester som 
vektlegger forebyggende 
tiltak. 


Forebyggende helsearbeid som 
fremmer trivselen på arbeidsplassen. 
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Krystallen seniorsenter 
tilbyr individuell 
oppfølging, samtaler   og 
seniorveiledertjeneste. 
 
 
 
 


Forebygge isolasjon og 
stimulere til aktivitet. 


Ingen 
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TT prøveprosjekt for 
fritidsreiser 
- Flexitransport 


Brukerne som deltar får reise 
ubegrenset antall turer innen 
Bydel Nordstrands og Bydel 
Østensjøs grenser. 
Enklere saksbehandling. 


Ingen. 


Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige konsekvenser 


En
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Bydelen samarbeider med 
Omsorgsbygg forprosjekt av 
Omsorg + ved 
Ljabrubakken 7 


Tilrettelegging av tjenester 
slik at den enkelte kan bo i 
eget hjem. I tillegg ha trygghet 
og aktivitet i samvær med 
andre. 
 


Medvirke til å bruke faglig 
kompetanse, jf. LEON prinsippet 
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Alle brukere med vedtak om 
hjelp til 
legemiddelhåndtering er på 
multidose 


 
Økt kvalitet 
Mer effektivt 
Færre avvik 


Bedre arbeidsforhold for ansatte. 
 
 Riktig bruk av kompetanse 
Mer tid til brukere 
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t f
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Innkjøp og implementering 
av håndterminaler i praktisk 
bistand 


Økt brukermedvirkning. 
Mer tid til omsorg.  
 
Økt kvalitet på dokumentasjon 
om bruker. 


Økt kvalitet på dokumentasjon. Får 
lettere tak i informasjon om den enkelte 
bruker. Positivt for arbeidsmiljøet. 


En
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BOB- behovstyrt 
bemanning videreføres i 
hjemmesykepleien 


Helhet og sammenhengende 
tjenester for bruker. 
Økt kvalitet på omsorgen. 


Styrket kompetanse hos ansatte.  
Trygghet hos ansatte.  
Økt arbeidsmotivasjon. 
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Dimensjonere tjenestene 
slik at det er samsvar 
mellom behov og ressurser 


Kostnadseffektivt ved å 
registrere riktig brukertid 
Tilpasse brukertid i henhold til 
vedtak. 
 


Bedre budsjettstyring 
Mer forutsibart 
Trivsel og motivasjon 
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Sikre at ansatte 
dokumenterer – tiltaksplan 
og brukerrettet tid 


Riktig dokumentert 
Færre klagesaker 
Mer tid til brukere 


Økt kompetanse 
Trygghet for mestring 
Godt arbeidsmiljø 
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 Etablere demenskoordinator 


i hjemmetjenesten  
En sykepleier har særskilt 
ansvar for demensplan og 
kompetanseheving på 
demens. 
Styrke de ansattes 
kompetanse innen demens 
og gjennomføre demenskurs 
for alle ansatte 


Demente og pårørende kan få 
bedre oppfølging, informasjon 
og veiledning ut fra sitt behov 


Ingen 
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14.7 Hovedutfordring 7: Funksjonshemmede og personer med hjelpebehov 
Hovedmål  


 At funksjonshemmede og vanskeligstilte personer med hjelpebehov får tilrettelagt 
tverrfaglige og nødvendige helse- og sosialtjenester. 


 At bydelens tjenestesteder gjøres fysisk bedre tilgjengelig. 


 
Delmål 
Bydelen har fokus på forebyggende helsearbeid i alle bydelens tjenester 


Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte tjenester på et 
tilpasset omsorgsnivå 


Mennesker med sammensatte problemer tilbys koordinert, tverrfaglig rehabilitering og 
nødvendige helse- og sosialtjenester 


Vanskeligstilte boligsøkere tilbys kommunalt disponerte boliger 


Mottakere av introduksjonsstønad for flyktninger og sosialhjelp får rask tilgang på arbeid, 
utdanning eller statlige tjenester og ytelser  


Gjennom kvalifisering og aktive tiltak gjøre flest mulig selvhjulpne 


Funksjonshemmede med stort behov for aktivisering får tilrettelagte tilbud 


 
Strategi 
 
Bydelen skal: 
 satse på tiltak som forebygger mer omfattende hjelpebehov hos bydelens brukere 
 iverksette rehabilitering med sikte på gjenvinning av funksjonsnivå der dette er 


hensiktsmessig for å unngå et langvarig tjenestebehov 
 


Helhetlig risikostyring (HRS) 
 


Fokusområde 2 - Framtidig bruk av Marmorberget samlokaliserte boliger (enhet for 
forebyggende tjenester) 
 
Risikoområdet:  
At  Marmorberget samlokaliserte boliger ikke dekker brukers behov/kommer brukerne tilgode.    
 
Tiltak: 
1. Målgruppe for Marmorberget: Brukere med psykiske helseproblemer. 
    - Tilrettelegge for riktig kompetanse. 
    - Impelementere kompetanseplan med kompetanseheving for ansatte. 
    - Vurdering av brukers behov for bistand innen psykisk helse.  
    - Sikre at Marmorberget gir det rette tilbudet til bruker. 
 
2. Sikre at boligen er optimalt tilpasset brukers behov 
     
3. Vurdere fremtidig bruk av evt.ledige lokaler i Marmorberget. 
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4. Utarbeid en oversikt over behov for bolig i Marmorberget. 
 
 


Fokusområde 7 - Effektiv bruk av ressurser; spesialpedagogiske tiltak og 
allmennpedagogiske tiltak (enhet for forebyggende arbeid) 
 
Risikoområdet:  
At ressurser ikke benyttes i tråd med behov. 
 
Tiltak: 
1.Ikke overstige saksbehandlingstid på 3 uker grunnet økt antall henvendelser.  
  
2. Revurder/gjennomgå arbeidsfordelingen i pedagogisk fagsenter.   
     - Omdisponering av spesialpedagoger. 
     
3. Gjennomføre språkkurs for barnehageansatte – vår/høst, evt. ved behov.   
     - ”Tegn til tale”-kurs for barnehageansatte og foreldre. 
 
4. Gjennomføre funksjonelle møter i drøftningsteamet. 
 


 


Tiltak og deltiltak 
Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
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Det er etablert gode 
rutiner for tildeling av 
kommunale boliger. 
 
Deltiltak: 
Kartlegge behovet for 
kommunale boliger på 
kort og lang sikt. 
 
 


Raskere saksbehandling Effektive medarbeidere 
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Videreutvikle 
samarbeidet i den 
tverrfaglige 
boliggruppa som 
ivaretar tildeling av 
boliger. 


Brukerne får målrettet tildeling 
etter helhetlig vurdering av behov. 


Større forutsigbarhet i tjenesten. 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
En
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Tilstrebe tjenesteyting 
som baseres på faglige 
kunnskaper og etter 
metoder som er 
målrettede, 
systematiske og 
velprøvde. 
 
 


Brukerne mottar faglig bistand i 
henhold til deres behov. 


Kvalitet i tjenesten skaper trivsel for de 
ansatte. 
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Sikre dialog og 
samhandling med 
brukere og pårørende. 


Helhetlig tjenesteyting. Kvalitet i tjenesten skaper trivsel for de 
ansatte. 
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 Avhjemling av  
Storåsveien bofelleskap 
og oppfølging  etter 
avhjemling  


Ivaretar selvbestemmelsen  til 
brukere og pårørende, 
Selvstendiggjøring av brrukerne. 
Ivareta intensjon med 
ansvarsreformens budskap  
Sikre god dialog med brukere og 
pårørende   
   


Sikrer riktig kompetanse i henhold til 
lovenes krav og 
ansattes trygghet i arbeid 
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Prioritere aktive tiltak 
for å lykkes med 
integrering av 
innvandrere med ikke 
vestlig bakgrunn, og 
bidra til at flere blir 
økonomisk uavhengige. 
 
 


Selvstendiggjøring av brukere av 
ordningen. 


Positivt å kunne registrere god 
gjennomføring av tiltak på tvers av 
etniske grupper. 
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Bydelen arbeider for å 
få flere i arbeid og 
aktivitet og færre på 
aktiv sosialhjelp.  
 
 
 


Brukerne blir mer selvstendige og 
selvhjulpne. 


Ansatte arbeider for at brukerne får økt 
selvhjulpenhet. 
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 Utarbeide ny 
handlingsplan for 
psykisk helsearbeid 
med presise styringstall. 


Gjennom brukermedvrikning og 
målstyring får brukerne tilpassede 
tjenester. 


Gjennom brukermedvirkning, 
kartlegging og resultatmåling driver 
ansatte målstyrte tiltak. 
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14.8 Hovedutfordring 8: Kultur og miljø – samferdsel og areal 
Hovedmål 


 Bydelen tilrettelegger for medvirkning i kommunalt planarbeid 


 Bydelen vil gjennom dialog og samarbeid bidra til å styrke det lokale kulturlivet 


 Bydelen vil arbeide med å ivareta miljøet og redusere risikofaktorer 


 Helse og trivsel skal være bærende fundament for bydelens planarbeid 


 
Strategi 
Bydelen skal: 
 aktivt påvirke sentrale vei- og samferdselsmyndigheter med sikte på å redusere de 


trafikale belastninger som bydelen er utsatt for 
 bidra til å sikre størst mulig trafikksikkerhet for barn og unge i forbindelse med 


barnehage, skole, skolefritidsordning og øvrige fritidsaktiviteter 
 kartlegge og iverksette nødvendige tiltak for å sikre personer med nedsatt funksjonsevne 


god tilgjengelighet til bydelens tjenestesteder, torg og møteplasser 
 arbeide for at Bydel Nordstrand blir en grønn bydel. Inkludere miljøvurderinger i planer, 


avtaler og kontrakter, samt miljøsertifisere bydelens tjenestesteder 
 arbeide systematisk med miljørettet helsevern slik at dette ansvarsområdet blir en synlig 


del av den kommunale helsetjenesten 
 ta initiativ til dialog og samarbeid med interessegrupper og frivillige organisasjoner om 


kultur, miljø og idrettslige aktiviteter  
  aktivt arbeide for å ivareta bydelens friområder til det beste for befolkningen 
 ta initiativ til dialog og samarbeid med lokalt næringsliv om realisering av felles mål og 


planer samt bidra til et velfungerende næringsliv i bydelen 
 invitere bydelens befolkning til å fremme forslag til løsninger på bydelens utfordringer 


innen miljø- og samferdsel gjennom bruk av egnet verktøy på bydelens hjemmesider 
 velge ut prioriterte satsingsområder fra bydelens trafikkplan 


 


Tiltak og deltiltak 
Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
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Bydelen har revitalisert 
arbeidet med 
miljøfyrtårnsertifisering 
 
Deltiltak: 
1. Tilføre ledere 


kompetanse om 
hensikten med 
sertifisering. 


2. Utarbeids plan for 
sertifisering av 
bydelens tjenestesteder 


3. Implementere prosess 
og kompetanse på 
tjenestestedene. 


 
  


Økt kvalitet ved å ivareta 
miljømessige forhold på en 
målrettet måte. 


Helseforebyggende spesielt i forhold 
til inneklima  og bevissthet rundt 
effektiv ressursforvaltning. 


E n h e t Vurdering av nye Bydelen skaper et nytt toveis God informasjon til publikum 
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Ansvar-
lig enhet 


Tiltak  og deltiltak Konsekvenser for brukerne Arbeidsmiljømessige konsekvenser 


mediakanaler som for 
eksempel facebook og 
twitter. 
 
 
 


møtested for brukerne hvor det 
utveksles informasjon om 
kulturelle aktiviteter. 


reduserer arbeidsmengden. 
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Bydelen har et oversiktlig 
og effektivt system for 
oppfølging av og tilsyn med 
barnehager og en realistisk 
plan for hvordan bydelens 
tilsynsansvar skal følges 
opp i forhold til den enkelte 
virksomhet. 


For barnehagenes barn og 
foresatte vil det være 
betryggende at det gjennomføres 
tett og kvalitativ kontroll og 
tilsyn. 


Det forventes positive 
synergieffekter av tett oppfølging og 
kontroll. Dette har sammenheng med 
at god kontroll og oppfølging gir et 
godt informasjonsnivå, kjente 
rammebetingelser og forutsigbarhet, 
som innvirker positivt på 
arbeidsmiljøet. 
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Alle skoler og barnehager er 
godkjent i henhold til 
forskrift om miljørettet 
helsevern 


Dette betyr at skoler og 
barnehager også kan sertifiseres 
som miljøfyrtårnbedrifter. 
Dessuten vil skolene ha fått en 
vurdering av forhold knyttet til 
forskrift om miljørettet 
helsevern. 


Å få gjennomgått alle skolene vil 
innebære at det settes god fokus på 
arbeidsmiljøet. 
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Arbeide for å etablere 
sosiale møteplasser for 
grupper av bydelens 
befolkning. 
 
Utplassering av benker i 
bydelen. 


Skape trivsel og bidra til 
forebyggende arbeid. 
 
 
 


Bydelen skaper stolthet og 
engasjement blant ansatte. 
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15.0 Budsjettnotater 


15.1 Nærværsprosjekter for å skape trivsel og redusere sykefravær 
 
Status i sykefraværet i Bydel Nordstrand: 


• 2005 11,2% 
• 2006 10,8% 
• 2007 10,6%  
• 2008 10.3 % 
• 2009 10,9 %  
• 2010 10,2 %  (til og med sept 2010) 
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Figur - Utviklingen i sykefraværet i 2009 og 2010 
 
Bydel Nordstrand deltar i 2011 i prosjekter som har til formål å redusere sykefraværet. 
Målsettingen i 2011 er å redusere sykefraværet til 9,7% totalt for bydelen, det samme som for 
2010.  
 
 
15.2 Prosjekt reduksjon av sykefravær 
Bydel Nordstrand har store utfordringer på personalområdet når det gjelder arbeidet med 
reduksjon av sykefravær, lederutvikling og andre viktige personalpolitiske områder som er 
beskrevet i strategisk plan.  Bydel Nordstrand skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å 
redusere sykefravær og fremme nærvær. Arbeidet med personalpolitiske områder beskrevet i 
strategisk plan, spesielt rettet inn mot at reduksjon av sykefravær, med fokus på nærværsarbeid, 
sykefraværsoppfølging og lederutvikling videreføres.  
 
 
15.3 Kvalitetskommuneprogrammet 
Bydelen har fra 2008 deltatt i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av Kommunenes 
Sentralforbund. Prosjektet har hatt fokus på sykefravær”. 
Konsekvenser for brukerne: ”Mer tilfredse brukere”. 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser: ” Ledelse, ansatte og tillitsvalgte deltar sammen med 
politikerne i en partssammensatt gruppe. Kompetanseheving og erfaringsoverføring gjennom 
deltakelse i nettverksarbeid sammen med andre bydeler og kommuner”. 
Formålet er å få så effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene som mulig. 
Bydel Nordstrand  legger til grunn hovedmålet nedfelt i avtalen som er inngått mellom staten, KS 
og arbeidstakerorganisasjonene: 
” Målet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en 
konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker 
en forbedring. Det er et særskilt mål å øke nærværet og redusere sykefraværet i bydelen.”  
Deltakelsen har vært forankret i kvalitetsarbeid og sykefravær i tre resultatenheter med 
ringvirkninger henholdsvis i nettverk av enhetsledere for: Enhet for bestiller, Enhet for bolig og 
dagtilbud og Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne, til administrativ og politisk 
ledelse og i samarbeid med de ansattes organisasjoner og brukerorganisasjoner. 
Prosjektarbeidet har vært organisert gjennom en styringsgruppe, prosjektgruppe og 
arbeidsgrupper. 
Eksternt har bydelen samarbeider i nettverk med tre andre kommunene; Nome, Rælingen og 
Eidsberg. 
Kvalitetskommunesamarbeidet har gitt oss mulighet til å sammenligne oss og lære av andre, 
samtidig som det vil bidra til økt kunnskap om egne styringsutfordringer.  
 
Det sentrale prosjektet ble avlsuttet sommeren 2010, men bydelen har ønske om å videreføre 
metodikken i prosjektet til alle bydelens enheter i økonomiplanperioden. Dermed blir et vellykket 
prosjekt integrert i eksisterende virksomhetsstyring.  
 
 


15.4 Bedre utnyttelse av Marmorberget – Herregårdsveien og Gnisten 
Bakgrunn: 
For å sikre at brukere med psykiske helseproblemer får tilpassede tjenester i bydelen ble arbeidet 
med en partssammensatt arbeidsgruppe videreført i 2010 med representanter fra Enhet for bo – 
og dagtilbud, Enhet for hjemmetjenesten, Enhet for forebyggende arbeid, Enhet for bestiller, 
Enhet for service- og forvaltning, Fagforbundet, Hovedvernombudet og Bydelsdirektøren.  
 
Arbeidsgruppa skulle videreføre sitt arbeid og trekke inn de relevante enheter og konsultere de 
enhetsledere og stabsledere som det er naturlig å trekke med i arbeidet. Siden budsjettet for 2010 
ble vedtatt er det opprettet Seksjon for psykisk helse, som er underlagt Enhet for forebyggende 
arbeid og omfatter Marmorberget, Herregårdsveien og psykisk helseteam. 
 
Arbeidsgruppa fikk utvidet sitt mandat til:  


1. Vurdering av brukergrupper og tjenester på Marmorberget og i Herregårdsveien sees i 
sammenheng med tilbudet på Gnisten.  


2. Vurdering av den samlede kompetansen på disse tjenestesteder i forhold til behovet for ny 
kompetanse og faglig styrking. 


3. Vurdering av vedtaksbaserte tjenester. 
4. Vurdere trygghets- og sikkerhetsaspektet. 
 


I 2010 er det utarbeidet en kompetanseplan for seksjon psykisk helse, med vurdering av den 
samlede kompetansen i forhold til behovet for ny kompetanse og faglig styrking. Planen 
omhandler alle de tre tjenestestedene. 
I tråd med gruppas mandat er det også omgjort to stillinger fra ufaglærte til stillinger som 
miljøterapeuter med 3-årig høgskoleutdanning. 
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Gruppas arbeid videreføres i 2011.  
Med bakgrunn i en effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet har 
gruppa vurdert mulighetene for å tilrettelegge tilbudet av boliger for mennesker med psykiske 
helseproblemer. Gruppa baserer sitt arbeid på LEON - prinsippet hvor brukerne får tilpasset 
tilbud til laveste omsorgsnivå. 


 
Gruppa vil i 2011 arbeide videre med: 
                  -   Personalressurser 


- Impementering av komptanseplanen 
- Evaluering av brukergruppen 
- Videre arbeid med byggets beskaffenhet i samarbeid med Omsorgsbygg 
- Videreutvikle samhandlingen/organiseringen mellom Herregårdsveien, 


aktivitethuset Gnisten og  Marmorberget 
 
Dagens situasjon: 
Bydelen bruker i dag Marmorberget og Herregårdsveien som bemannede boliger for den aktuelle 
målgruppen . Søknad om bemannet bolig sendes boligkontoret for registrering og tildeling skjer i 
samarbeid med bestiller enheten og psykisk helsetaem 
 
Situasjonsbeskrivelse for Marmorberget  
Marmorberget samlokaliserte boliger består av 34 leiligheter.  De fleste av beboerne har fått 
tildelt bolig ut fra et behov for psykisk helsehjelp. Ca. 5 leiligheter er bebodd av eldre personer 
fra den tiden stedet fungeret som eldreboliger. Planen er at boligene skal tilbys personer med 
psykiske helseproblemer. Personalgruppen trenger tilførsel av kompetanse for å kunne 
imøtekomme den nye brukergruppens behov for psykisk helsehjelp. 
 
Marmorberget består også av et dagsenter bydelen driver for 15 psykisk funksjonshemmede. Den 
resterende bygningsmassen driftes som sykehjem.. 
 
 
I det videre arbeid med å effektivisere bruken av Marmorberget legges det vekt på følgende: 


1. Følge opp bydelens søknad til byrådsavdelingen (EST) om midler til et mulighetsstudie 
av Marmorberget. 


2. Vurdere det framtidige kompetansebehov hos ansatte når endelig organisering av 
tjenestetilbudet er avklaret. Kompass/BOB. 


3. Vurdere bemanningstettheten basert på endelig avklaring av funksjonsnivået hos 
beboerne. 


 
 


15.5 Tverrfaglig samarbeid  
For å styrke det tverrfaglige samarbeidet innen forebyggende virksomhet vil Enhet for 
forebyggende tjenester og Enhet for barnevern i 2011 videreutvikle dagens samarbeid og etablere  
et tettere og mer forpliktende samhandling. Hensiktsmessige, effektive og gode 
samarbeidsrelasjoner er en forutsetning for kostnadseffektive og kvalitativt gode tjenester.  
 
Tverrfaglig samarbeid mellom enhetene styrkes ved systematisk forebyggende arbeid bl.a. ved at 
det tidlig gis mulighet til å fange opp og gi et tilbud til barn og unge med psykiske problemer, og 
at familier får hjelp til å drive endringsarbeid og foreldrestøtte i familier som trenger det. Et mål i 
dette arbeidet er å forebygge plasseringer utenfor hjemmet.  
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Målgruppene er barn og unge med  sammensatte problemer som skoleskulk(drop-outs), 
begynnende eller etablert rus/eller kriminalitet, generasjonskonflikter, eller som lever med vold i 
nære relasjoner eller har foreldre med rus eller psykiske problemer. 
 


Bydelsdirektøren legger i budsjettet vekt på:  
• Styrket fokus på forebyggende arbeid gjennom målrettede og tverrfaglige tiltak. 
• Tidlig intervensjon, tiltak på lavest mulig nivå (Leon – prinsippet) i nærmiljøet 
• Kjennskap og eksistens i nærmiljøet ivaretar kravet om primært å iverksette tiltak i 


hjemmet og i nærmiljøet. 
• Bedre ressursutnyttelse personalmessig og økonomisk ved bruk av bydelens eksisterende 


kommunale og frivillige tilbud. 
 


 
15.6  NAV Nordstrand 
Bakgrunn: 
NAV-kontoret i Bydel Nordstrand ble etablert i november 2010. Kontoret forvalter samlet sett et 
bredt spekter av tiltak og tjenester.   
 
Befolkningen møter en integrert tjeneste der bydelens sosialsentertjeneste samarbeider tett med 
den statlige delen av NAV.  
Det er en statlig og en kommunal enhetsleder mens publikumsmottaket ledes av en leder for 
begge styringslinjer. 
 
NAV- kontoret i Bydel Nordstrand har sitt første driftsår i 2011. Lokale strategier og mål for å 
utvikle NAV-kontoret er etablert.  
 
I etableringsfasen har det vært et konstruktivt og målrettet samarbeid mellom styringslinjene.  
 
Målet er å organisere de ulike tjenestene i NAV-kontoret på en best mulig måte for bydelens 
befolkning.  
 
 I arbeidet for 2011 legges det opp til å implementere besluttede mål for tjenesten.    
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15.4 Bruk av midler til psykisk helsearbeid 
 
      Beløp (i 1000) Årsverk Videre- 
Psykisk helsearbeid 2011 Voksne Barn Voksne Barn ført/Nytt


1 BES Psykiatrisk sykepleier i Bestillerenheten 
- Voksne 


584 0 1,00   V 


8 HSP Hjemmesykepleie - Psykiatrisk 
sykepleier 


585 0 1,00   V 


8 HSP Hjemmesykepleie - Sykepleiere 1 668 0 3,00   V 
3 FOT Marmorberget samlokaliserte boliger 8 572 0 13,09   V 
3 FOT Aktivitetshuset Gnisten 1 067 0 2,00   V 
3 FOT Herregårdsveien 4 - Botilbud 5 682 0 8,16   V 
3 FOT Seksjon for psykisk helse 2 383 0 4,00   V 
1 BES Psykiatristilling i Bestillerenheten - Barn 


og unge 
0 573   1,00 V 


3 FOT Helsestasjon psykiatri - Helsesøstre og 
ergoterapeut med videreutdanning 


0 1 297   2,00 V 


3 FOT Skolehelsetjenesten - 
Utviklingsfremmende samtaler 


0 606   1,00 V 


3 FOT Familiesenteret 0 174   0,30 V 
3 FOT Familiesenterets åpne barnehage 0 346   0,60 V 
3 FOT Utekontakten - Miljøterapeut 0 564   1,00 V 


11 BAV Barnevern - Barnevernpedagog 0 583   1,00 V 
11 BAV Barneverntiltak i familien - 


Miljøterapeut i Familieteamet 
0 583   1,00 V 


Sum   20 541 4 726 32,25 7,90   
Sum totalt 25 267 40,15   
 
Bydel Nordstrand har i sin budsjettramme mottatt særskilte tildelinger med 17,112 mill kr i Sak 1 
2011, hvorav 12,958 mill kr er fordelt etter kriteriene på funksjonsnområde 1 Helse, sosial og 
nærmiljø (voksne), mens 4,154 mill kr er tildelt etter kriteriene på funksjonsområde 2B Oppvekst 
(barn). Bydelen bruker dermed langt mer på psykisk helsearbeid enn en mottar gjennom de 
særskilte tildelingene. 
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15.5 Årsverk og endringer i antall årsverk i budsjett 2011 
Tabellen nedenfor viser antall årsverk og endringer i antall årsverk fra budsjett 2010 til budsjett 
2011 pr koststed og enhet.  
Tabell  – Årsverk og endringer i antall årsverk 


 Årsverk 2011 2010 Endring Kommentar 


72800 Innsatsteamet 4,00 4,00 0,00 Ingen endringer 


72954 Bestillerenheten VST 29,65 25,65 4,00


Glemt stilling i bud 2010 + ny fagkonsulent bud just 
sak 2010 + ny konsulent støttekontakter + ny 
fagkonsulent brukervalg hjemmesykepleie 


Bestillerenheten 33,65 29,65 4,00   
73285 Boligkontoret 3,50 3,50 0,00 Ingen endringer 
72888 Service- og forvaltning 12,80 11,30 1,50 Ny innkjøpsstilling + samlet spredd BU-konsulent 
73049 Sjåførtjenesten 3,00 3,00 0,00 Ingen endringer 
Service- og forvaltningsenheten 19,30 17,80 1,50   
73227 Krystallen seniorsenter 3,00 3,00 0,00 Ingen endringer 
72963 Fysio- og ergoterapi 9,50 8,70 0,80 Ny fysioterapeut slagpasienter (bruker ledig 20%) 
73032 Turnuskandidat - fysioterapi 0,90 0,90 0,00 Ingen endringer 
73324 SLT-koordinator 1,00 1,00 0,00 Ingen endringer 
73301 Pedagogisk fagsenter 39,21 39,21 0,00 Ingen endringer 
73325 Utekontakten 3,00 2,50 0,50 Utvidelse av stillinger ihht bud just sak 2010 
73327 Lambertseter fritidsklubb 3,80 3,80 0,00 Ingen endringer 
73268 Lambertseter helsestasjon 9,10 9,20 -0,10 Rokering helsestasjon/skolehelse/barnefysio/-ergo 


72962 Karlsrud helsestasjon 13,20 10,80 2,40
Helsesøster budsjettjusteringssak 2010 + 40% 
økning som erstatter tjenestekjøp + rokering 


72731 Familiesenteret 0,30 0,70 -0,40 Rokering helsestasjon/skolehelse/barnefysio/-ergo 
72734 Familiesenterets åpne bhg 0,60 0,60 0,00 Ingen endringer 
73267 Barnefysio og ergoterapi 5,60 5,40 0,20 Rokering helsestasjon/skolehelse/barnefysio/-ergo 
72711 Helsestasjon - Prosjekter 2,00 2,70 -0,70 Rokering helsestasjon/skolehelse/barnefysio/-ergo 
73192 Herregårdsveien 4 8,16 8,18 -0,02 Turnustilpasning 
73253 Marmorberget boliger 13,09 13,09 0,00 Ingen endringer 
73254 Aktivitetshuset Gnisten  2,00 2,00 0,00 Ingen endringer 
73250 Seksjon for psykiatri 4,00 4,00 0,00 Ingen endringer 
73257 Psykiatri-tilretteleggere 2,00 0,00 2,00 NAV-finansierte prosjektstillinger 
73050 Enhet for forebyggende 1,00 1,00 0,00 Ingen endringer 
Enhet for forebyggende tjenester 121,46 116,78 4,68   
72709 Seksjon for PU 2,00 2,00 0,00 Ingen endringer 
72741 Botjenester Solfjellshøgda 14,55 14,46 0,09 Turnustilpasning 
72742 Botj. Sandstuvn./Gislesv. 9,40 9,40 0,00 Ingen endringer 
72743 Botjenester Røhrtsvei 4,88 4,88 0,00 Ingen endringer 
72892 Dagtilbud for PU 5,50 5,50 0,00 Ingen endringer 
72987 Fritidstilbud U H 0,09 0,09 0,00 Ingen endringer 
72990 Servicegruppe 2,40 2,50 -0,10 Oppmuntringslønn til en bruker mindre enn i 2010 
72999 Storåsveien bokollektiv 11,63 11,13 0,50 Tilpasning pga behovsbasert bemanning (BOB) 
73000 Peder Holtersvei bosenter 12,32 11,08 1,25 Hvilende til våken nattevakt + Tvangsvedtak + BOB 
73002 Seterhøyveien bosenter 14,74 11,14 3,60 Styrket bemanning pga sterkt økt bistandsbehov 
73003 Birger Oliversvei bosenter 14,32 14,29 0,04 Turnustilpasning 
73234 Glimmerveien boliger 16,72 15,67 1,05 Styrket bemanning pga økt bistandsbehov 
73235 Miljøterapitjenesten 8,33 8,62 -0,29 Redusert bemanning pga overflytting av en bruker 
73236 Krystallen bofellesskap 8,80 8,62 0,18 Økt bemanning pga overflytting av en bruker 
Enhet for bo- og dagtilbud 125,69 119,38 6,31   
72726 Bauneveien barnehage 24,65 24,45 0,20 20% styrerressurs 
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 Årsverk 2011 2010 Endring Kommentar 
72727 Lille Ekeberg barnehage 32,40 32,10 0,30 30% styrerressurs 
72728 Rygin barnehage 19,95 19,80 0,15 15% styrerressurs 
72784 Sportsplassen barnehage 11,20 11,00 0,20 20% styrerressurs 
72785 Tyrihans barnehage 13,25 13,25 0,00 Ingen endringer 
72788 Frierveien barnehage 15,00 16,00 -1,00 Deler styrer med Sportsplassen 
73310 Marmorberget barnehage 13,00 13,00 0,00 Ingen endringer 
73312 Nylænde barnehage 13,00 14,00 -1,00 Korr en stilling som ikke skulle vært med i 2010 
73315 Knausen barnehage 27,55 27,30 0,25 25% styrerressurs 
73318 Lekern åpen bhg 0,80 1,00 -0,20 AFP i 20% av en stilling 
73319 Radiobølgen barnehage 16,00 16,00 0,00 Ingen endringer 
73320 Vårveien barnehage 22,20 22,00 0,20 20% styrerressurs 
73322 Drengestua barnehage 3,00 3,00 0,00 Ingen endringer 
73323 Steinspranget barnehage 26,30 25,00 1,30 30% styrerressurs + en stilling arbeidstrening 
72730 Familiebarnehager 2,30 2,30 0,00 Ingen endringer 
72725 Enhet for barnehager 1 0,70 0,20 0,50 50% eksternfinans prosjektstilling nettobud 2010 
Enhet for barnehager nord 241,30 240,40 0,90   
72787 Nedre Bekkelaget bhg 15,00 15,00 0,00 Ingen endringer 
72789 Radarveien barnehage 16,00 16,00 0,00 Ingen endringer 
73317 Glimmern barnehage 16,00 16,00 0,00 Ingen endringer 
72972 Munkerudsletta Barnehage 13,10 13,00 0,10 10% styrerressurs 
72973 Obersten barnehage 16,00 16,00 0,00 Ingen endringer 
72974 Åssida barnehage 18,30 18,10 0,20 Ingen reell økning - Samme stillinger i ulike perioder
72975 Nordseter barnehage 13,00 13,00 0,00 Ingen endringer 
73023 Rødstua barnehage 9,77 9,77 0,00 Ingen endringer 
73024 Skredderstua kulturbhg 6,76 7,76 -1,00 Korr en stilling som ikke skulle vært med i 2010 
73025 Sæter barnehage 6,25 6,25 0,00 Ingen endringer 
73307 Blåfjell barnehage 19,50 19,00 0,50 15% styrerressurs + 35% veiledning 
73311 Munkelia barnehage 11,00 10,00 1,00 Bemanning merinntak 2009 ikke budsjettert i 2010 
73313 Pynten barnehage 22,50 22,00 0,50 20% styrerressurs + 30% veiledning 
73314 Rabben barnehage 3,00 3,25 -0,25 Omfordeling mellom Rabben og Skiferveien 
73316 Skiferveien barnehage 3,50 3,28 0,22 Omfordeling mellom Rabben og Skiferveien 
73321 Rosenhagen barnehage 31,30 31,00 0,30 30% styrerressurs 
72722 Enhet for barnehager 2 1,45 1,55 -0,10 BU-kons i 50% samlet hos SOF (andel 10%) 
Enhet for barnehager sør 222,43 220,96 1,47   
73007 Hj syk pl - Adm 2,60 3,30 -0,70 Tilpasning til bud timer 2011 – Reelt ned 7,40 totalt 
73008 Hj syk pl - Ekeberg 21,05 23,05 -2,00 Tilpasning til bud timer 2011 – Reelt ned 7,40 totalt 
73009 Hj syk pl - Nordstrand 30,34 31,34 -1,00 Tilpasning til bud timer 2011 – Reelt ned 7,40 totalt 
73221 Hj syk pl - Bekkelaget 18,85 21,85 -3,00 Tilpasning til bud timer 2011 – Reelt ned 7,40 totalt 
73222 Hj syk pl - Natt 5,50 6,00 -0,50 Tilpasning til bud timer 2011 – Reelt ned 7,40 totalt 
73223 Hj syk pl - Lambertseter 26,31 26,31 0,00 Tilpasning til bud timer 2011 – Reelt ned 7,40 totalt 
73225 Hj syk pl - Ressurs 3,96 1,98 1,98 Tilpasning til bud timer 2011 – Reelt ned 7,40 totalt 
Enhet for hjemmesykepleie 108,61 113,83 -5,22   
72735 Pr bistand - Adm 1,00 1,00 0,00 Tilpasning til bestillers budsjetterte timer i 2011 
72737 Pr bistand Ek/Bekk 17,17 20,65 -3,48 Tilpasning til bestillers budsjetterte timer i 2011 
72738 Pr bistand Nord/Lambert 14,52 18,02 -3,50 Tilpasning til bestillers budsjetterte timer i 2011 
73041 Pr bistand - Fotpleie 0,50 0,50 0,00 Tilpasning til bestillers budsjetterte timer i 2011 
Enhet for praktisk bistand 33,19 40,17 -6,98   


73332 Kvalifiseringsprogrammet 2,00 0,00 2,00
To midlertidige stillinger fra 01.05.2010 - KVP-
midler 


72899 Introduksjon flyktninger 2,00 2,00 0,00 Ingen endringer 
72966 Nordstrand sosialsenter 29,00 27,00 2,00 1,5 booppfølger bud just 2010 + 0,5 selvfinansiert 
72971 Bokollektivet Oslo Øst 2,50 2,50 0,00 Ingen endring 1 kvartal - Nedleggelse 01.04.2011 
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 Årsverk 2011 2010 Endring Kommentar 
72980 NAV drift 0,50 0,00 0,50 Ny stilling publikumsmottak - deles med staten 


73305 
Opplæring - 
fremmedspråklig 1,00 1,00 0,00 Ingen endringer 


Enhet for NAV Nordstrand Sosial 37,00 32,50 4,50   
72965 Barnevern 24,00 24,00 0,00 Ingen endringer 
72960 Barnevern - Familieteam 7,00 7,00 0,00 Ingen endringer 
Enhet for barnevern 31,00 31,00 0,00   
72880 Økonomi 3,00 3,00 0,00 Ingen endringer 
72881 Regnskap 3,00 3,00 0,00 Ingen endringer 
Økonomi - plan og budsjett 6,00 6,00 0,00   
72884 Lønn 4,00 4,00 0,00 Ingen endringer 
72885 Personal og org utvikling 5,80 4,80 1,00 Ny personalkonsulent - Budsjettjusteringssak 2010 
72887 Tillitsvalgte 4,00 4,00 0,00 Ingen endringer 
Personal og org.utv. 13,80 12,80 1,00   
73260 Turnuskandidat - leger 1,00 1,00 0,00 Ingen endringer 
72957 Samfunn og helse adm. 2,80 2,80 0,00 Ingen endringer 
Samfunn og helse 3,80 3,80 0,00   
72951 Bydelens ledergruppe 3,00 3,00 0,00 Ingen endringer 
Bydelsdirektør 3,00 3,00 0,00   
SUM Bydel Nordstrand 1 000,23 988,07 12,16   
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15.6 Organisering av barnehageavdelinger og basebarnehager 
 
Bakgrunn 
Behovet for barnehageplasser i Oslo kommune har økt kraftig de senere år. Dette har vært et 
resultat av stor vekst i barnebefolkningen kombinert med stadig større andel av de foresatte som 
ønsker barnehageplass for sine barn.  
I følge nye befolkningsfremskrivninger vil barnebefolkningen fortsette å øke de neste årene. Stor 
mobilitet i befolkningen og store variasjoner i befolkningsgruppene, har gjort det nødvendig å 
tenke nytt i forhold til hvordan det økte behovet skal møtes.  
 
Byrådet vil innføre en Oslo-standard for innhold og kvalitet i barnehagene. Dette skal sikre 
brukerne en minstestandard, samtidig som det er åpent for et mangfold av tilbud og profiler blant 
barnehagene. Økt kunnskap om kvalitet og innhold skal legge til rette for et kvalitetsløft. 
 
Oslo-barnehagene skal sikre alle barn gode lærings- og utviklingsmuligheter og være et sted hvor 
ansatte er stolte av å jobbe. For å nå dette målet må barnehagene fungere slik at det skaper et 
stimulerende læringsmiljø. 
 
Byrådets mål  (Byrådets forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014) 


• Barnehagens skal styrkes som læringsarena. 
• Alle barn skal kunne norsk før skolestart. 
• Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass. 


 
Hovedutfordringer 


• For mange barn har ikke tilfredsstillende språkferdigheter før skolestart. 
• Det er knapphet på kvalifisert personale. 
• Antall barn i barnehagealder fortsetter å øke. Veksten er særlig sterk i sentrumsbydelene. 
 


Bydel Nordstrand 
Det vises til Bydel Nordstrands plan for barnehagebehov 2010 – 2015 med økt fokus på innhold 
og kvalitet og 
Notat fra partssammensatt arbeidsgruppe – mai 2010, sitat: 
” Fremtidig konkurransesituasjon og kvalitet på tjenesten: 
Bydel Nordstrands visjon lyder ”en god bydel å leve og arbeide i”.  
Målet om full barnehagedekning er nærmere enn noen gang, og med det kommer 
konkurransesituasjonen. Med den utbyggingen vi har hatt de seneste årene har vi en situasjon 
hvor barnehagene på Nordstrand varierer sterkt i størrelse, omfang, bygningsmessig standard og 
driftsformer. En fare ved en slik situasjon kan være at det oppstår store forskjeller mellom 
barnehagene og derigjennom et blandet omdømme blant bydelens innbyggere og brukere. Det vil 
være god omdømmebygging å vurdere tiltak for å sikre jevn og god kvalitet på tjenesten, slik at 
dette ikke blir en realitet. 
 
Gjennom tettere samarbeid og solidaritet mellom de ulike tjenestestedene kan barnehagene 
fremstå mer helhetlig. Dette gjelder for eksempel utveksling av pedagogisk erfaring og 
kompetanse, vikarbruk, sambruk av lokaler, samkjøp og ved kunnskapsformidling. Dette vil også 
kunne sikre bedre ivaretakelse av personalet som vil oppleve en mer helhetlig styring og ledelse 
enn det som kan være tilfellet i dagens situasjon.  
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Nye krav til kvalitet og læring i tråd med samfunnsutviklingen gjør det nødvendig å kunne rette 
et blikk på egen praksis og væremåte, samt tjenesteproduksjon. Er den måten vi jobber på nå den 
rette, og jobber vi i tråd med tiden? 
 
Imaget til Bydel Nordstrands barnehager er at vi er opptatt av kvalitet og samarbeid. Skal dette 
opprettholdes må vi si oss villige til å endre oss i tråd med brukernes behov. 
 
Bydelen er opptatt av hvordan vi best sikrer at det ikke oppstår store forskjeller mellom hva de 
ulike barnehagene kan tilby og dermed sikre at brukerne våre får ” det de trenger, når de trenger 
det, uansett hvilken barnehage de har barnet sitt i”. 
 
Bevissthet om mål: 
Barnehagens samfunnsmandat stiller nye og annerledes krav til morgendagens barnehager. 
Alle barn representerer, i likhet med samfunnet for øvrig, et stort mangfold av individer med ulik 
bakgrunn. Et slikt mangfold må sees på som en ressurs og en utfordring for barnehagen. Nesten 
alle barn går i dag i barnehage. Om kort tid vil lovfestet rett til barnehageplass også omhandle 
alle barn som det ønskes plass for i barnehage. Det betyr at barnehagen er en svært viktig arena 
for å arbeide med forebyggende tiltak for helse, sosial inkludering og livslang læring. Alt tyder 
også på at framtidens barnehager blir mer rettet mot spisskompetanse innenfor utvalgte 
fagområder som eksempelvis musikk, kunst og kultur, idrett, natur og friluftsliv. Dette arbeidet er 
allerede i gang i bydelens barnehager. 
Utviklingen viser at det blir flere og flere minoritetsspråklige barn i bydelens barnehager. Denne 
utviklingen gir barnehagene større utfordringer i arbeidet med språkstimulering og 
dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen. Arbeidet med barn med spesielle behov i 
barnehagene krever spisskompetanse og bydelen ser det som naturlig at vurderingen av de 
samlede ressurser i bydelens barnehager også omfatter de ansatte på Pedagogisk fagsenter ”.  
 
Revidert funksjons- og arealprogram for bydelens barnehager 
Byrådsavdelingen for kultur og utdanning har under arbeid et funksjons- og arealprogram for 
barnehagene. I saken understrekes det at det reviderte programmet skal erstatte tidligere 
funksjons- og arealprogram 2007. Dokumentet eies og forvaltes av Byrådsavdelingen for kultur 
og utdanning og revideres etter behov. 
 
Det er et mål at fremtidige barnehagebygg skal være areal – og kostnadseffektive. I budsjett 2010 
vedtok byrådet at der det er mulig skal standardiserte løsninger benyttes. Dette innebærer at 
leverandører ved utarbeidelse av byggeprogrammer skal søke å legge grunnlaget for 
barnehagebygg med god planløsning av lav brutto/netto faktor (mest mulig av arealet til aktiv 
bruk for barna gjennom dagen). 
 
Fleksibilitet 
Det må tas høyde for at endringer kommer raskt, også innenfor barnehagesektoren. Det må derfor 
etterstrebes å utforme fleksible planløsninger, slik at det ikke må foretas bygningsmessige 
tilpasninger ved endring i barnetall og/eller alderssammensetning. 
 
Rommenes utforming må i største mulig grad utnyttes mest mulig fleksibelt, og kunne ivareta 
flere funksjoner. Fleksible romløsninger er også langsiktig investering, fordi det representerer en 
forsikring om at barnehagen skal kunne brukes på andre måter når det blir innført nye reformer 
eller gis nye føringer om arbeidsmåter eller organisering av barnehagene. 
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Fleksibilitet må til for å tilrettelegge den enkelte barnehage for aktiviteter i tråd med 
Rammeplanens syv fagområder. Dette gjelder uansett om barnehagen er stor eller liten, ny eller 
eldre. 
 
Oslo-barnehagene skal sikre alle barn gode lærings- og utviklingsmuligheter og være et sted hvor 
ansatte er stolte av å jobbe. For å nå dette målet må byggene fungere slik at det skaper et 
stimulerende læringsmiljø for både barn og voksne. Dette krever stor bevissthet om 
sammenhenger mellom rom, interiør og materiell. 
 
Tidligere var barnehagene delt inn i avdelinger, med egne innganger og egne tilstøtende rom 
hovedsakelig til benyttelse for barn fra egen avdeling.  
 
For å benytte voksenressursene og arealene bedre, bygges det i dag hovedsakelig 
sone/basebarnehager i Oslo kommune. 
Barnehagene bygges med baser som kjerne, og med store tilstøtende fellesarealer. En samling av 
funksjoner og mindre oppdeling i parallelle små rom gir derfor et mer arealeffektivt bygg. 
Størrelsesforholdet mellom fellesarealer og baser er gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
 
Det er over tid vært en dreining fra å etablere små barnehager til større barnehager. Som følge av 
dette har også flere bydeler endret gruppestørrelsen fra avdelinger med 9 små barn til 18 store 
barn til grupper med 12/14/18 – 24 barn. 
 
For at den enkelte barnehage skal kunne driftes fleksibelt med hensyn til ulike små og store 
barnegrupper fra det ene året til det andre, er det viktig at utformingen tar hensyn til det. Fordi 
det alltid vil være en kombinasjon av små og store barn i en barnehage og at loven anbefaler 
ulike arealnormer har KOU benyttet begrepet ” Storbarns ekvivalent” (SBE) som et 
planleggingsbegrep. KOU har gjennomgått de siste prosjektene og ser at det vil være riktig å 
benytte faktor 1,5 for å omregne til småbarnplasser. Mange av de nye barnehagene som er bygget 
ut i de siste årene har arealmessig derfor plass til flere enn 9 småbarn pr base/avdeling. 
 
Bydelene forventes å utnytte samlede leke- og oppholdsareal best mulig. 
 
Konsekvenser for bydelens barnehager, som består av både nye standardbarnehager og eldre 
bygninger, så vel som midlertidige og permanente bygg, vil være å foreta tilpasninger og 
fleksible løsninger gjennom nødvendig fysisk tilrettelegging av den enkelte barnehage. 
Dette vil kunne gjøres innenfor veiledende normer for areal både ute og inne.  
 
 


15.7 Brukervalgsordningen for hjemmesykepleie og praktisk bistand 
Bystyret vedtak 15.12.2008, sak 371/08, å innføre brukervalg også i hjemmesykepleien i alle 
bydeler. I byrådssak 1153/09 vedtok byrådet å innføre tjenestekonsesjon for levering av både 
hjemmesykepleie og praktisk bistand fra våren 2011. Den enkelte bydel har overordnet ansvar 
for at bruker får oppfylt tjenestebehovet i henhold til gjeldende lovverk. Brukervalg omfatter 
ikke tjenester vedtatt som psykisk helse og/eller praktisk bistand kombinert med opplæring.  
 
Prismodell: 
Det er fastsatt en todelt prismodell for hjemmesykepleie og praktisk bistand. De to 
priselementene i modellen består av timepris med et tillegg for eventuelle tjenester utført på 
kveld, natt, helg og høytider, samt et besøksvederlag per besøk hos bruker. I timeprisen ligger 
alle direkte og indirekte kostnader, samt avvik som bomturer og avlyste oppdrag.  
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Til grunn for timeprisen ligger en forutsetning om 53 % direkte brukertid i hjemmesykepleien på 
dag/kveld, 47 % natt og 62 % i praktisk bistand. Timepriser for hjemmesykepleie og praktisk 
bistand fastsettes som følger: 
 
Tjenestetype Pris per time 


direkte brukertid 
Tillegg per time direkte brukertid kl.17-
22.30 man-fre. 
Tillegg per time direkte brukertid hele 
dagen lør, søn, hellig og høytidsdager 


Besøksvederlag per 
besøk hos bruker 


Hjemmesykepleie 
dag/kveld/natt 


                    460                                                     198                         53 


Hjemmesykepleie natt 
kl 22.30 – 06.00 


                    709                                                        -                         63 


Praktisk bistand                     418                                                     143                         38 
 
Det er noe usikkert hvordan prismodellen vil kunne slå ut. Dersom brukertiden er høyere enn det 
modellen forutsetter kan kostnadene ved brukervalg bli høyere enn forutsatt.  
 
Direkte brukertid i hjemmesykepleie består av følgende elementer: 


• Tid utført hjemmesykepleie i brukers hjem i henhold til vedtak  
• Tid utført hjemmesykepleie i brukers hjem uten vedtak grunnet akutt endret hjelpebehov 


hos bruker, inkludert ekstra besøk og det som utføres under slike besøk, inkludert å ringe 
lege 


• Tid utført hjemmesykepleie i brukers hjem i henhold til vedtak 
• Tid utført hjemmesykepleie utenfor brukers hjem så fremt det gjelder: Andre 


tjenesteruten vedtak utført for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker, 
slik som å følge til undersøkelse eller behandling, å hente legemidler på apotek og å 
handle inn mat 


• Tid for utkvittering ved bruk av PDA i brukers hjem 
 
Direkte brukertid i praktisk bistand består av følgende elementer: 


• Tid utført praktisk bistand i brukers hjem i henhold til vedtak  
• Tid utført praktisk bistand i brukers hjem uten vedtak grunnet akutt endret hjelpebehov 


hos bruker 
• Tid utført praktisk bistand utenfor brukers hjem så fremt det gjelder:  


o Tekstilbehandling i fellesvaskeri/levering og henting av tøy på vaskeri i henhold 
til vedtak 


o Handling av varer i henhold til vedtak  
o Utføring av ærender med eller uten bruker i henhold til vedtak  
o Følge bruker til lege, sykehus m.m. i henhold til vedtak 
o Andre tjenester uten vedtak utført for/sammen med bruker, fordi bruker har fått 


akutt endret hjelpebehov. Dette omfatter f.eks å følge bruker til undersøkelse eller 
behandling, å hente legemidler på apotek og å handle inn mat 


• Tid for utkvittering ved bruk av PDA i brukers hjem 
 
Enhet for bestillers oppgaver i forbindelse med brukervalg 


• Fatte vedtak om tildeling av tjenester 
• Tilrettelegge for brukers valg av leverandør 
• Formidle kontakt mellom bruker og leverandør 
• Kontrollere at de leverte tjenester er i samsvar med vedtaket 
• Behandle klager på vedtak og tjenesteutførelse 
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• Ha ansvar for den løpende kontakten med bydelens leverandører og brukere, herunder 
betaling og betalingskontroll for leverte tjenester 


• Gjennomføre samarbeidsmøter og lignende med leverandører ved behov 
• Kontrollere leverandørenes dokumentasjon i Gerica og Iplos 


 
Konsekvenser av brukervalg:  
Bruker kan velge mellom private leverandører og bydelens hjemmetjenester både på praktisk 
bistand og hjemmesykepleie. Valg av privat leverandør versus kommunal leverandør i praktisk 
bistand har vært stabilt det siste året. Bydel Nordstrand er blant de bydelene med flest brukere 
som velger privat leverandør. Bydel Nordstrand har 35,1 % brukere som velger privat 
leverandør, Bydel Vestre Aker har 57,9 % og Bydel Ullern har 36,1 %.  
 
Når det gjelder hjemmesykepleie er det usikkert hvor mange som vil velge privat leverandør. I 
Bydel Vestre Aker har 11,7 % av brukerne valgt privat leverandør, totalt innebærer dette 21 % av 
den totale vedtakstiden da dette er brukere med omfattende behov for tjenester.  
 
I forbindelse med brukervalgordningen må Enhet for bestiller ha ressurser for å ivareta kontroll 
og oppfølging av brukervalgsordningen. Det må sikres at det er tilstrekkelige muligheter for 
kontroll av fakturagrunnlaget av de private og den kommunale leverandør. Det planlegges derfor 
opprettet en stilling som fagkonsulent øremerket oppfølging av brukervalg for hjemmesykepleie. 
 
I budsjett 2011 er det lagt inn en forutsetning om at Enhet for bestiller skal redusere antall 
vedtakstimer til et nivå som tilsvarer reduksjon fra 107 540 timer i 2010 til 104 025 honorerte 
timer i 2011. Bydelens hjemmetjeneste må tilpasse tjenestene med ressurser ut i fra det volumet 
som bestiller fatter vedtak om. Dette vil medføre reduksjon av timer og antall brukere. Enhet for 
hjemmetjeneste må derfor planlegge en omstilling av tjenesten tilpasset de antall timer som 
bestilles fra Enhet for bestiller både i forhold til praktisk bistand og i hjemmesykepleien.  
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15.8 Oslo kommunes økonomireglement  - Vedlegg 
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