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Sak 121/11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
17.11.2011- Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.11.11 121/11  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 17.11.2011- 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 17.11.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 9.11.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 122/11  Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.2011- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.11.11 122/11  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.10.2011- BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 27.10.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 9.11.2011 
 
Per Johannessen 
bydelsdirektør/s/ 
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Sak 123/11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 119/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 78/11  
Eldrerådet 07.11.11 81/11  
Arbeidsmiljøutvalg 07.11.11 48/11  
Medbestemmelsesutvalg 07.11.11 62/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 83/11  
Ungdomsrådet 07.11.11 40/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.11.11 61/11  
Barn, ungdom og kultur komite 08.11.11 52/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 123/11  
 
 
 
AVVIKSRAPPORT PR 31. JULI 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
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Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avvikssrapport pr. 31.7.2011 godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport pr 31. juli – 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.  
 
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 KOSTRA-funksjon. Andre del viser 
oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.  
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre  
I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: ”Bydelsutvalget ønsker at 
vesentlige endringer i effektuering av budsjettvedtak legges fram for behandling i 
bydelsutvalget”.  
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I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig 
vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til 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 
Meldte prognoser 2011 
Bydel Nordstrand prognostiserer med et positiv avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 mill 
kroner i 2011. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med 
midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, samt 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av 
regnskapsresultatet for 2010. Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i 
økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående forventet 
effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
Aktiv prognose pr juli er totalt mindreforbruk på 30,550 mill kr.  Prognosen forutsetter en 
kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet 
for 2011.  
 
26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill 
kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill 
kr.   
 
Den aktive prognosen på 30,550 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er 
vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter tilknyttet 
ressurskrevende tjenester.  
 
En budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og 
effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene. 
  
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 

• mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr  
• mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +0,8 mill kr 
• mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,1 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,0 mill kr  
• mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,4 mill kr 
• mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr 
• mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr 
• mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,3 mill kr 
• mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand + 0,5 mill kr 
• mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,4 mill kr 
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• foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr 
budsjettjusteringssak juni 2011 4,1 mill kr  

• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
 

Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 
• merforbruk av sykehjemsplasser -1,8 mill kr 
• merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,4  mill kr 
• merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr 
• merforbruk i hjemmesykepleien -1,9 mill kr 
• merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -6,3 mill kr 

 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering: 
Aktiv prognose pr mai viste et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr, mens prognosen pr juli 
viser et samlet mindreforbruk på 30,550 mill kr. Det vil si en endring på +3,465 mill kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 

• forbedret prognose kjøp botilbud mennesker med nedsatt funksjonsevne +0,9 mill kr 
• forverret prognose kjøp av personlig assistanse -0,9 mill kr 
• forbedret prognose kjøp sykehjemsplasser +2,1 mill kr (budsjettjustering +3,3 mill kr) 
• forverret prognose vederlag sykehjem -0,8 mill kr (budsjettjustering -0,8 mill kr) 
• forbedret prognose kjøp av hjemmesykepleie +2,0 mill kr 
• forbedret prognose kommunalt tilskudd til private barnehager +3,0 mill kr 
• forverret prognose i Enhet for barnehager -0,5 mill kr  
• forverret prognose i Enhet for hjemmesykepleie -2,1 mill kr 
• forbedret prognose i barnevernet +0,6 mill kr (budsjettjustering + 1,0 mill kr) 
• forverret prognose sentrale avsetninger -1,0 (budsjettjustering -1,0 mill kr barnevern) 
 

 
 
 
 
 
Oslo, 24.10.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør        økonomisjef 
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Sak 124/11  Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 120/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 79/11  
Eldrerådet 07.11.11 82/11  
Arbeidsmiljøutvalg 07.11.11 49/11  
Medbestemmelsesutvalg 07.11.11 63/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 84/11  
Ungdomsrådet 07.11.11 41/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.11.11 62/11  
Barn, ungdom og kultur komite 08.11.11 53/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 124/11  
 
 
AVVIKSRAPPORT PR 31. AUGUST 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
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Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalgets: 
Avvikssrapport pr. 31.8.2011 godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport pr 31. august – 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.  
 
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 KOSTRA-funksjon. Andre del viser 
oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre  
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 til særskilte budsjettjusteringsvedtak 
fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt.  

 10 



 
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 
Meldte prognoser 2011 
Bydel Nordstrand prognostiserer med et positiv avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 mill 
kroner i 2011. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med 
midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, samt 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av 
regnskapsresultatet for 2010. Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i 
økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående forventet 
effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
Aktiv prognose pr august er totalt mindreforbruk på 27,714 mill kr.  Prognosen forutsetter en 
kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet 
for 2011.  
 
26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill 
kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill 
kr.   
 
Den aktive prognosen på 27,714 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er 
vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter tilknyttet 
ressurskrevende tjenester.  
 
En budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og 
effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene. 
  
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 

• mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr  
• mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +0,9 mill kr 
• mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,2 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,7 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,1 mill kr  
• mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,9 mill kr 
• mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr 
• mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr 
• mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger 0,2 mill kr 
• mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,4 mill kr 
• mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand + 0,5 mill kr 
• mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,4 mill kr 
• foreløpig bruk av avsetninger for risikoforhold 2010 4,1 mill kr  
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
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Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 

• merforbruk av sykehjemsplasser -3,3 mill kr 
• merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,4  mill kr 
• merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr 
• merforbruk Lambertseter fritidsklubb 0,3 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr 
• merforbruk Solfjellshøgda -0,4 mill kr 
• merforbruk i hjemmesykepleien -3,5 mill kr 
• merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -7,6 mill kr 

 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering: 
Aktiv prognose pr juli viste et samlet mindreforbruk på 30,550 mill kr, mens prognosen pr 
august viser et samlet mindreforbruk på 27,714 mill kr. Det vil si en endring på – 2,836 mill kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 

• forverret prognose i barnevernet -1,3 mill kr  
• forbedret prognose kjøp sykehjemsplasser -1,6 mill kr 
• forverret prognose hjemmesykepleie (utfører) -1,7 mill kr 
• forbedret prognose kjøp av praktisk bistand 0,5 mill kr 
• forbedret prognose etterskoletilbud 0,2 mill kr 
• forbedret prognose TT-kjøring 0,6 mill kr 
• forverret prognose Solfjellshøgda -0,4 mill kr 
• forbedret prognose Miljøterapeuttjenesten 0,1 mill kr 
• forbedret prognose i Enhet for barnehager 0,6 mill kr 

 
 
 
 
Oslo, 24.10.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef   
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Sak 125/11  Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 121/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 80/11  
Eldrerådet 07.11.11 83/11  
Arbeidsmiljøutvalg 07.11.11 50/11  
Medbestemmelsesutvalg 07.11.11 64/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 85/11  
Ungdomsrådet 07.11.11 42/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.11.11 63/11  
Barn, ungdom og kultur komite 08.11.11 54/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 125/11  
 
 
 
AVVIKSRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
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Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport pr 30. september – 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.  
 
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 KOSTRA-funksjon. Andre del viser 
oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre  
I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: ”Bydelsutvalget ønsker at 
vesentlige endringer i effektuering av budsjettvedtak legges fram for behandling i 
bydelsutvalget”.  
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I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig 
vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til 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 
Meldte prognoser 2011 
Prognosen pr september er etter gjennomgang forbedret til et positivt avvik på 30,0 mill kr. 
Bydel Nordstrand har i sin vedtatte flerårsplan lagt opp til et positiv avvik mellom budsjett og 
regnskap på 26,0 mill kroner i 2011. Til og med avviksrapporteringen pr august har man også 
prognostisert med tilsvarende avvik, dvs målsettingen har vært realistisk. Man har imidlertid 
utover høsten sett reell mulighet for et enda større mindreforbruk, noe som vil være svært 
gunstig for budsjettet for 2012 og den nye økonomiplanen 2012-2015. Prognosen på 30,0 mill 
kr er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med midlertidig avsetning på 
11,0 mill kr, 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av regnskapsresultatet for 2010, og fra 
september er det ytterligere 4,0 mill kr i mindreforbruk i forhold til tjenestenes budsjett. 
Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i 
økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående forventet 
effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
Aktiv prognose pr september er totalt mindreforbruk på 30,265 mill kr. Prognosen forutsetter 
en kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i 
budsjettet for 2011.  
 
26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill 
kr samt en budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat i 2010 på 15,0 mill kr. De 
resterende 4,0 mill kr fremkommer som et mindreforbruk fordelt mellom tjenestene. 
 
Den aktive prognosen på 30,265 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er 
vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter tilknyttet 
ressurskrevende tjenester, jfr budsjettjusteringssak i juni 2011.  
 
Budsjettjusteringssaken ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og 
effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene. 
  
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 

• mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,4 mill kr  
• mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +1,7 mill kr 
• mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,3 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av dagtilbud (PU) +0,8 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser for eldre +0,2 mill kr 
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• mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,1 mill kr  
• mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +1,2 mill kr 
• merinntekter egenbetaling for praktisk bistand/fotpleie +0,2 mill kr  
• mindreforbruk transport for bevegelseshemmede (TT) + 0,6 mill kr 
• mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr 
• mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr 
• mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,2 mill kr 
• mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten (PU) +0,4 mill kr 
• mindreforbruk i Sandstuveien/Gislesvei boliger (PU) +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Storåsveien bokollektiv (PU) +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i forhold til budsjettet i Nedre Bekkelaget barnehage +0,3 mill kr 
• mindreforbruk i Nylænde barnehage +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Knausen barnehage +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Pynten barnehage +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Skiferveien barnehage +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Enhet for barnehager +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand +0,3 mill kr 
• mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +1,2 mill kr 
• mindreforbruk NAV drift (felleskostnader med NAV stat) +0,6 mill kr  
• foreløpig bruk av avsetninger for risikoforhold 2010 4,1 mill kr  
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
 
 

Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 
• merforbruk av sykehjemsplasser -3,7 mill kr 
• merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,7  mill kr 
• merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr 
• merforbruk Lambertseter fritidsklubb -0,2 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr 
• merforbruk Solfjellshøgda -0,5 mill kr 
• merforbruk Radiobølgen barnehage -0,3 mill kr 
• merforbruk i hjemmesykepleien -3,4 mill kr 
• merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -8,1 mill kr 

 
 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering: 
Aktiv prognose pr august viste et samlet mindreforbruk på 27,714 mill kr, mens prognosen pr 
september viser et samlet mindreforbruk på 30,265 mill kr. Det vil si en endring på +2,551 mill 
kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 

• forverret prognose kjøp sykehjemsplasser -0,4 mill kr 
• forverret prognose innen Enhet for praktisk bistand utfører -0,2 mill kr 
• forverret prognose innen Enhet for barnevern -0,5 mill kr  
• forbedret prognose vederlag sykehjem +0,8 mill kr 
• forbedret prognose kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr 
• forbedret prognose tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne +0,1 mill kr 
• forbedret prognose øvrige tjenester innen Bestillerenheten +0,2 mill kr 
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• forbedret prognose innen Enhet for forebyggende tjenester +0,2 mill kr  
• forbedret prognose Sandstuveien/Gislesvei boliger +0,2 mill kr 
• forbedret prognose innen Enhet for barnehager +0,3 mill kr 
• forbedret prognose innen Enhet for hjemmesykepleie +0,1 mill kr 
• forbedret prognose Nordstrand sosialsenter/Nav drift (KVP) +1,4 mill kr 
 

 
 
Oslo, 24.10.2011 
 
 
Per Johannessen/s/       Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør        økonomisjef 
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Sak 126/11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900458 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 122/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 81/11  
Eldrerådet 07.11.11 84/11  
Arbeidsmiljøutvalg 07.11.11 51/11  
Medbestemmelsesutvalg 07.11.11 65/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 86/11  
Ungdomsrådet 07.11.11 43/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.11.11 64/11  
Barn, ungdom og kultur komite 08.11.11 55/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 126/11  
 
 
TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
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Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
 
SAKSBEHANDLING  
 
VEDLEGG:  
Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand  
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN  
I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det 
utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i 
tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette 
tertialrapport og tertialstatistikk.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER  
Tertialrapport 1 og 2 i 2010, tertialrapport 1 i 2011 og årsberetning 2010.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER  
 
Faktaopplysninger  
Det vises til vedlagte tertialrapport.  
 
Sammendrag  
Tertialrapporten er bydelens rapport pr 2. tertial 2011 på tjenesteproduksjon og økonomi.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre  
Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser  
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser  
 
Ytterligere vurdering  
Ifølge rundskriv 15/2011 skal det utarbeides tertialrapport for bydelene med innleveringsfrist 
14. september 2011. Byrådet skal senere avlegge tertialrapport pr. 30.08.2011 (2. tertial 2011). 
Tertialrapporten fra byrådet til bystyret baseres på innhentede opplysninger fra virksomhetene. 
Dette rundskrivet gir informasjon om hvilke opplysninger den enkelte etat, bydel og 
kommunale foretak skal oversende til sin respektive byrådsavdeling, samt hvilke tidsfrister som 
gjelder. 
 
 
 
 
Oslo, 24.10.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør        økonomisjef 
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Sak 127/11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201101070 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 123/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 82/11  
Eldrerådet 07.11.11 85/11  
Arbeidsmiljøutvalg 07.11.11 52/11  
Medbestemmelsesutvalg 07.11.11 66/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 87/11  
Ungdomsrådet 07.11.11 44/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.11.11 65/11  
Barn, ungdom og kultur komite 08.11.11 56/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 127/11  
 
 
TERTIALSTATISTIKK - 2. TERTIAL 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
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Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:  
Tertialstatistikk 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand  
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN  
I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det 
utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i 
tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette 
tertialrapport og tertialstatistikk.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER  
Tertialstatistikk 1 og 2 2010, tertialstatistikk 1 2011 og årsstatistikk 2010.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER  
 
Faktaopplysninger  
Det vises til vedlagte tertialstatistikk.  
 
 
Sammendrag  
Tertialstatistikken er bydelens statistikk pr 2. tertial 2011 på tjenesteproduksjon og økonomi.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre  
Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser  
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser  
 
Ytterligere vurdering  
Ut fra Fellesskriv 6/2011 skal det utarbeides tertialstatikk for bydelene med innleveringsfrist 
14. september 2011.  
 
 
 
Oslo, 24.10.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør        økonomisjef 
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Sak 128/11  Bydelens alkoholpolitiske rolle- forslag til retningslinjer 
for behandling av høringsuttalelser  

 
Arkivsak: 201100600 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 125/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 84/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 128/11  
 
 
BYDELENS ALKOHOLPOLITISKE ROLLE- FORSLAG TIL RETNINGSLINJER 
FOR BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende praksis for uttalelser i  saker om salgs- og skjenkebevilling  
 

1. Det er bydelsutvalgets ansvar å utforme den lokale rusmiddelpolitikken. Rollen som 
sosialtjeneste i arbeidet med bevillingsspørsmål er en viktig del av dette arbeidet. 

 
2. Når bydelen uttaler seg om bevillingssaker, er det kriteriene som er angitt i 

alkohollovens § 1-7a som legges til grunn.  
Dette betyr: 

a) antallet salgs- og skjenkesteder 
b) stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, hvor bydelsutvalget velger å legge 

spesiell vekt på barns og unges oppvekstmiljø 
c) trafikk- og ordensmessige forhold 
d) næringspolitiske hensyn 
e) hensyn til lokalmiljøet for øvrig og eventuell kjennskap til søker 

 
3. Saker om salgs- og skjenkebevilling – inklusive saker om fornyelse på grunn av ordinær 

utløpstid - behandles av helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget med de unntak som 
fremkommer i punktene a – e nedenfor. 

a) Alle saker om salgs- og skjenkebevilling som fremkommer på grunn av 
overdragelse i henhold til serveringslovens kap 5, behandles av 
bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken inneholder prinsipielle 
sider, legges saken frem for politisk behandling.  
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b) Sak om salgsbevilling for ny dagligvareforretning som ønsker å selge de 
alkoholholdige produkter som tillates solgt i dagligvareforretning, behandles av 
bydelsdirektøren. 

c) Søknader om bevilling for avgrensede perioder i forbindelse med arrangement 
behandles av bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken inneholder 
prinsipielle sider, legges saken frem for politisk behandling. 

d) I tilfeller hvor det ikke er tid til å behandle en sak i helse- og sosialkomite og 
bydelsutvalg, kan saken behandles i arbeidsutvalget – enten i ordinært AU-møte 
eller ved fjernmøte i henhold til reglement for bydelene, §§ 3-3 og 3-4 og 
tilhørende merknader. Fjernmøte utløser ingen godtgjørelse. 

e) I særlige tilfeller, som ikke kommer inn under denne fullmakten, men hvor 
vesentlige forhold tilsier en rask behandling, kan uttalelse gis av bydelsdirektør 
og BU-leder i fellesskap. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i:  
-  Helse- og sosialkomiteen 
-  Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag til alternativt vedtak:  
Helse- og sosialkomiteen ønsker å drøfte saken videre fordi man trenger bedre bakgrunn 
Votering: 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker å drøfte saken videre fordi man trenger bedre bakgrunn 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1) Oversikt over gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i bydelen 
2) Brev til bydelene fra Næringsetaten om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 
3) Brev til bevillingshavere om fornyelse 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Begrunnelsen for saken er for det første å informere og bevisstgjøre omkring bydelens og 
bydelsutvalgets rolle og oppgaver i alkoholpolitikken. For det andre har erfaring med 
bevillingssaker i bydelen vist at det bør etableres enkle rutiner, som ivaretar behovet for å 
skjelne mellom typer saker, og i tillegg sikrer kort saksbehandlingstid til alle tider av året. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ikke funnet noen prinsipiell sak om rutiner og praksis knyttet til salgs- og 
serveringsbevilling i bydelens arkiv (fra 2004). 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
 
Lov om sosiale tjenester mv (sosialtjenesteloven) gir kommunen noen generelle forpliktelser i  
kap 3.  
 
Fra § 3-1 siteres: 

”Sosialtjenesten skal gjøre seg kjent med levekårene i kommunen, vie spesiell 
oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale 
problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer.” 
”Gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet skal sosialtjenesten arbeide for å 
forebygge og motvirke misbruk av alkohol og andre rusmidler, og spre kunnskap om 
skadevirkninger ved slik bruk.” 

 
Alkohollovens § 1-4 sier at salg, skjenking og tilvirkning av alkohol bare skje på grunnlag av 
bevilling. Alkohollovens § 1-7, 2. ledd, sier at det skal innhentes uttalelse fra kommunens 
sosialtjeneste og fra politiet før en søknad avgjøres. I Oslo kommune er det Næringsetaten som 
har ansvar for bevillingssaker. De uttalelser som bydelene blir bedt om å avgi, er i egenskap av 
sosialtjeneste iht Alk § 1-7. Grunnen til at bydelsutvalgene er delegert ansvar som sosialtjeneste 
er at lokale politikere, lokale fagfolk og lokal administrasjon kjenner forholdene i sin bydel og 
sitt nærmiljø best. 
 
Alkohollovens § 1-7a peker på hvilke kriterier det kan legges vekt på i en skjønnsmessig 
vurdering av hvorvidt bevilling bør gis: 

”Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som er nevnt i lovens § 1-
7b første ledd er egnet til å ha bevilling.” 

 
Bevillinger gis for inntil 4 år av gangen, med opphør senest 30. juni året etter at nytt 
kommunestyre tiltrer. I Oslo skal alle salgs- og skjenkebevillinger fornyes i 2012. Oslo 
kommune har i dag totalt 1.455 salgs- og skjenkebevillinger, hvorav 1.060 er 
skjenkebevillinger. Av dette har Bydel Nordstrand har totalt 32 salgs- og skjenkebevillinger, 
hvorav 13 er skjenkebevillinger (vedlegg 1). 
 
Serveringsloven fastsetter i kap 5 at bevilling bortfaller ved overdragelse til ny eier, ved 
konkurs, ved død og ved innstilt/manglende drift i mer enn ett år. I disse situasjonene må det 
søkes om ny bevilling, og bydelen skal  - i egenskap av sosialtjeneste - avgi uttalelse. 
 
Næringsetaten setter vanligvis 3 uker som svarfrist for bydelen i skjenke- og serveringssaker. 
Serveringsloven fastsetter i § 10 at kommunen skal ta stilling til bevillingssøknaden så raskt 
som mulig og senest innen 60 dager. Næringsetaten opplyser at det ikke er mye rom for 
utsettelse av svarfrister, av hensyn til å overholde de frister som er gitt. 
 
I reglement for bydelene, vedtatt av bystyret 15.10.2003, går det frem av §§ 3-3 og 3-4, samt 
merknad til § 3-3 om bydelsutvalgets oppgaver at BU kan delegere myndighet til 
bydelsadministrasjonen. Det følger av kommunelovens § 23, pkt 4, at administrasjonen bare 
kan delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av 
prinsipiell betydning, med mindre det folkevalgte organet har bestemt noe annet. 
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Videre følger det av reglement for bydelene at leder for (det folkevalgte) organet kan beslutte å 
ta en sak opp til behandling ved fjernmøte. Dette kan bare gjøres når det er påkrevd å få saken 
avgjort før neste møte, og det enten ikke er tid til å innkalle til ekstraordinært møte, eller saken 
ikke er så viktig at dette må anses nødvendig. 
 
For bydelens rusforebyggende arbeid finnes det flere styrende dokumenter, i tillegg til de lover 
som er omtalt ovenfor: 

- Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune, vedtatt av bystyret i sak 114/09, dato 
22.04.2009. På bakgrunn av denne planen ble alle bydelene bedt i brev av 18.06.2009 
fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om å sørge for at det ble vedtatt en 
oppdatert rusmiddelpolitisk handlingsplan innen 01.02.2010. 

- Ruspolitisk handlingsplan for Bydel Nordstrand 2009-2011.  
- Veileder 04/2006 for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, Sosial- og 

helsedirektoratet. 
 
Som nevnt ovenfor, er det Næringsetaten som har ansvar for arbeid knyttet til bevillinger. Det 
rusmiddelpolitiske og -faglige håndteres av Rusmiddeletaten. Under rusmiddeletaten ligger 
Kompetansesenter rus – Oslo, som er ett av landets 7 kompetansesentre for rusmiddelspørsmål. 
Det nasjonale kompetanse- og forskningsmiljøet på rusområdet er Statens institutt for 
rusmiddelforskning, som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
Sammendrag  
Bydelsdirektøren ønsker å orientere om noen sentrale lover, vedtak og retningslinjer som styrer 
alkoholpolitikken, og samtidig sette dette inn i en noe bredere sammenheng. Selve kjernen i 
saken er imidlertid forslag om regler for behandling av serverings- og skjenkebevillinger. 
Forslaget er utarbeidet utfra et behov for å delegere en del saker, og utfra behov for å kunne 
behandle saker så raskt som det er mulig og forsvarlig. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Denne saken har primært oppstått utfra et behov for å fastsette en praktisk arbeidsform for 
arbeidet med salgs- og serveringsbevillinger for alkohol. Med tanke på at saken behandles av et 
nytt bydelsutvalg, har det også vært ønskelig å sette bevillingsspørsmål inn i en bredere 
sammenheng ved å informere om bydelsutvalgets rolle som sosialtjeneste i bevillingsspørsmål, 
og hvilket lovverk, vedtak og planer som regulerer både alkoholpolitikken og 
rusmiddelpolitikken for øvrig. Det er bydelsutvalget som utformer den lokale 
rusmiddelpolitikken, og arbeid med bevillingsspørsmål er en viktig del av denne. 
Bydelsdirektøren vil på et senere tidspunkt legge frem forslag til rullering av bydelens 
ruspolitiske handlingsplan, som skal gjelde fra 2012.  
 
Alkoholpolitikk er sammensatt og har en rekke kryssende interesser. Man ønsker på den ene 
siden at alkohol skal være tilgjengelig, samtidig som man på den annen side ønsker å begrense 
de sosiale og helsemessige skadene som alkohol medfører. I tillegg er det arbeidsplasser og 
inntekter knyttet til salg og skjenking av alkohol, og det kan være næringspolitiske ønsker om 
oppbygging av lokale samlingssteder og tilbud. Bydelsdirektøren ser det slik at antall salgs- og 
serveringssteder ikke er spesielt høyt i bydelen, som nå har nærmere 47.000 innbyggere. Totalt 
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er det 32 gjeldende bevillinger pr 1. oktober 2011, hvor over halvparten gjelder utsalg 
(dagligvarebutikker og vinmonopol). 
 
Bydelsutvalgene er i denne sammenhengen gitt ansvar og oppgave som sosialtjeneste, og skal 
uttale seg om bevillingssøknader utfra et sosialt og helsemessig perspektiv. Hvilke vurderinger 
som kan legges til grunn, fremkommer av Alkohollovens § 1-7a, som er gjengitt i det 
ovenstående punket om faktaopplysninger og dessuten bygget inn i forslag til reglement 
(nedenfor). 
 
Som det følger av både kommuneloven og reglement for bydelene kan administrasjonen få 
delegert fullmakt til å behandle saker som ikke er av prinsipiell betydning. Eksempel på dette er 
etter bydelsdirektørens mening salgs- og bevillingssøknader som er begrunnet i overdragelse i 
henhold til serveringslovens kap 5. Med overdragelse menes at virksomheten viderefører sin 
aktivitet som før, men med nye eiere. Dette kan for eksempel kan være en dagligvarebutikk 
som får ny eier og ønsker å fortsette å selge de alkoholholdige varene som en dagligvarebutikk 
har lov til å selge. En slik sak har vanligvis ingen prinsipiell betydning, og en uttalelse til 
bevillingsspørsmålet bør kunne avgjøres administrativt. 
 
For situasjoner der behandlingstiden vil bli for lang med behandling i oppsatte politiske møter, 
bør det delegeres til administrasjonsutvalget å behandle saken i fjernmøte i henhold til 
reglement for bydelene, §§ 3-3 og 3-4 med tilhørende merknader. Dette skje i praksis ved at 
BU-leder godkjenner denne arbeidsformen fra sak til sak, i direkte dialog med bydelsdirektør. 
Selve saksbehandlingen kan foregå pr epost. 
 
 
 
 
 
Forslag til reglement for uttalelser i  saker om salgs- og skjenkebevilling  
 

1. Det er bydelsutvalgets ansvar å utforme den lokale rusmiddelpolitikken. Rollen som 
sosialtjeneste i arbeidet med bevillingsspørsmål er en viktig del av dette arbeidet. 

2. Når bydelen uttaler seg om bevillingssaker, er det kriteriene som er angitt i 
alkohollovens § 1-7a som legges til grunn.  
Dette betyr: 

a. antallet salgs- og skjenkesteder 
b. stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, hvor bydelsutvalget velger å legge 

spesiell vekt på barns og unges oppvekstmiljø 
c. trafikk- og ordensmessige forhold 
d. næringspolitiske hensyn 
e. hensyn til lokalmiljøet for øvrig og eventuell kjennskap til søker 

3. Saker om salgs- og skjenkebevilling – inklusive saker om fornyelse på grunn av ordinær 
utløpstid - behandles av helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget med de unntak som 
fremkommer i punktene a – e nedenfor. 

a. Alle saker om salgs- og skjenkebevilling som fremkommer på grunn av 
overdragelse i henhold til serveringslovens kap 5, behandles av 
bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken inneholder prinsipielle 
sider, legges saken frem for politisk behandling.  

b. Sak om salgsbevilling for ny dagligvareforretning som ønsker å selge de 
alkoholholdige produkter som tillates solgt i dagligvareforretning, behandles av 
bydelsdirektøren. 
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c. Søknader om bevilling for avgrensede perioder i forbindelse med arrangement 
behandles av bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken inneholder 
prinsipielle sider, legges saken frem for politisk behandling. 

d. I tilfeller hvor det ikke er tid til å behandle en sak i helse- og sosialutvalg og 
bydelsutvalg, kan saken behandles i arbeidsutvalget – enten i ordinært AU-møte 
eller ved fjernmøte i henhold til reglement for bydelene, §§ 3-3 og 3-4 og 
tilhørende merknader. Fjernmøte utløser ingen godtgjørelse. 

e. I særlige tilfeller, som ikke kommer inn under denne fullmakten, men hvor 
vesentlige forhold tilsier en rask behandling, kan uttalelse gis av bydelsdirektør 
og BU-leder i fellesskap. 

 
 
 
Oslo, 24.10.2011 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
 
 

 30 



 

Sak 129/11  Fremtidig bruk av nedlagte barneparker  
 
Arkivsak: 201001084 
Arkivkode: 563.9 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 124/11  
Eldrerådet 07.11.11 86/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 88/11  
Ungdomsrådet 07.11.11 45/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.11.11 66/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 129/11  
 
 
 
FREMTIDIG BRUK AV NEDLAGTE BARNEPARKER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 

- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
 

Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og inngjerding 
bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres noen benker. I 
den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til tilsyn og 
vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må holdes 
i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke området som 
dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med forslaget for 
Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og åpnes 
opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis det er 
interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget 
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subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som 
møteplass.  
e. Munkerudvollen barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygg og gjerder 
bør fjernes. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet 
til tilsyn og vedlikehold av disse. Området kan være åpent som friområde, men kan også sees i 
sammenheng med planlagt ny barnehage og skole i området. 
f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller annen 
interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, gjerder og 
installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål og 
bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng 
med mulig avvikling av Sæter barnehage. 
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og klargjort 
stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle lekeapparater 
eller annet. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes til kun èn av komiteene, BMS-
komiteen, som innstiller til bydelsutvalget 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) 
endringsforslag 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 

- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 

 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
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Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rådet ber om at det gjøres generelle vurderinger i forhold til hvilke tomter som kan være egnet 
for bygging av omsorgsboliger. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet ber om at det gjøres generelle vurderinger i forhold til hvilke tomter som kan være egnet 
for bygging av omsorgsboliger. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
På bakgrunn av nye opplysninger i saken, fremmet Anne Marie Donati (A) følgende alternativt 
forslag til nytt pkt e),som erstatter bydelsdirektørens forslag til pkt e): 
e) Munkerudvollen barnepark: Området bør sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og 
skole.  
Votering: 
Anne Marie Donatis (A) alternative forslag til punkt e) ble enstemmig vedtatt sammen med de 
øvrige punktene i bydelsdirektørens innstilling. 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling til bydelsutvalget med endret punkt e) som følger: 
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og inngjerding 
bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres noen benker. I 
den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til tilsyn og 
vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må holdes 
i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke området som 
dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med forslaget for 
Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og åpnes 
opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis det er 
interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget 
subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som 
møteplass.  
e) Munkerudvollen barnepark: Området bør sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og 
skole. 
f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller annen 
interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, gjerder og 
installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
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h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål og 
bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng 
med mulig avvikling av Sæter barnehage. 
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og klargjort 
stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle lekeapparater 
eller annet. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

- Brev fra Omsorgsbygg (OBY) av 30.08.2011 med vedlegg 
- Vedtak i bystyresak 105, møtedato 13.04.2011. 
- Bydelsdirektørens foreløpige svarbrev til OBY av 22.09.2011. 
- Bydelsdirektørens brev til byrådsavdelingen av 11.10.2010 
- Kartutsnitt for eiendommene 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
På bakgrunn av bystyrevedtak i sak 105 av 13.04.2011 har Omsorgsbygg kontaktet bydelen og 
forespurt om bydelen er interessert i å overta ansvar for nedlagte barneparker og hvilket formål 
byggene ønskes benyttet til.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet nedleggelse av de to gjenværende barneparkene den 14.04.2008 og 
19.06.2008. 
 
Administrativt har bydelsdirektøren skrevet til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i 
brev av 11.10.2010 og gitt uttrykk for at det ville være positivt at eiendommer som tidligere har 
vært brukt til barneparker, blir ryddet og stelt. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Barneparkene har ikke lenger den funksjon de opprinnelig var etablert for. Selv om 
barneparkene og bygningene har et visst tilsyn fra kommunens side, er det nå en del forfall å se. 
For det meste er barneparkene en del av et regulert friområde. Av de 8 anleggene som er listet 
opp i oversendelsen fra OBY (vedlegg), er to leid ut til private barnehager.  
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Sammendrag  
Bydelen er blitt forespurt om muligheten for å overta ansvaret for nedlagte barneparker. Saken 
gjennnomgår de aktuelle eiendommene og foreslår fremtidig bruk. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Barneparkene har vært i en uavklart situasjon over flere år og fyller nå ingen definert funksjon. 
Uansett hvem som skal ha et forvalteransvar for disse eiendommene, er det viktig at 
eiendommene holdes i hevd og brukes til noe som kommer nærmiljø og nabolag til gode. 
 
På bakgrunn av befaring på de aktuelle eiendommene, har bydelsdirektøren følgende syn på 
fremtidig anvendelse av eiendommer og bygg: 
 
 
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og inngjerding 
bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres noen benker. I 
den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til tilsyn og 
vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må holdes i 
hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke området som 
dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med forslaget for 
Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde og leies ut til privat barnehage på 
nabotomt. Det vil også være mulig å åpne tomten opp med fjerning av bygg, gjerde og 
installasjoner, slik at den bli en liten møteplass. Bydelsdirektøren vil primært gå inn for at tomt 
og bygg leies ut, hvis det er interesse for dette, da tomten er smal og ikke spesielt egnet som 
møteplass. 
e. Munkerudvollen barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygg og gjerder 
bør fjernes. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til 
tilsyn og vedlikehold av disse. Området kan være åpent som friområde, men kan også sees i 
sammenheng med planlagt ny barnehage og skole i området. 
f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller annen 
interessent. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til 
tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. Dette 
leieforholdet bør fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
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Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål og 
bygging av en ny, stor barnehage.  
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert ansvar 
for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og klargjort stand, 
og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle lekeapparater eller 
annet. 
 
 
Oslo, 21.10.2011 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 130/11  Offentlig ettersyn av planstrategi og  planprogram for 
kommuneplan 2013 - 2030 med juridisk bindende 
arealdel for Oslo  

 
Arkivsak: 201100309 
Arkivkode: 511.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 126/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.11.11 67/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 130/11  
 
 
OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANSTRATEGI OG  PLANPROGRAM FOR 
KOMMUNEPLAN 2013 - 2030 MED JURIDISK BINDENDE AREALDEL FOR OSLO  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand mener at planstrategi og planprogram er et godt grunnlag for 
kommuneplanarbeidet og at viktige utviklingstrekk synliggjøres på en god måte. 

2. Bydel Nordstrand nærmer seg 50.000 innbyggere og merker allerede at 
befolkningsøkningen gir økt press på bydelens tjenester og arealer. Parallelt med 
befolkningsøkningen gir den alminnelige samfunns- og velstandsutviklingen økte 
forventninger til kvalitet i bydelens tjenester og de lokalene tjenestene ytes i. 

3. Det blir avgjørende for de kommende årene å sikre finansiering av kvalitetsmessig gode 
og riktig dimensjonerte tjenester i bydelens regi. 

4. Det må sikres midler til å arbeide med levekårs- og folkehelsestrategier. 
5. Det må tas dristige og fremtidsrettede grep for å sikre miljøvennlige og effektive 

transportløsninger – både i regionen, i byen og i bydelen. Bydelen har i sin trafikkplan 
(behandlet av bystyret 15.06.2011) konkretisert noen tiltak og satsingsområder. 

6. Det må sikres både areal og tidsmessige bygninger til bydelens behov for barnehager, 
skoler og sosiale tilbud. 

7. Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg 
og kystlinje. 

 
Til komiteer og råd:  
Det vedtak som er fattet i arbeidsutvalget, tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det vedtak som er fattet i arbeidsutvalget, tas til orientering. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 

Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Saken sendes til behandling i byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen som innstiller til 
bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til endringsvedtak ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken sendes til behandling i byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen som innstiller til 
bydelsutvalget 
 

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Kristen Meltvedt (V) fremmet følgende tilleggsforslag om et nytt punkt 3 etter 
bydelsdirektørens punkt 2 (bydelsdirektørens punkter nedenfor endrer nummer tilsvarende): 
”3. Bydel Nordstrand mener at fremtidig fortetting må skje på en strøkstilpasset måte, med 
respekt for bydelens særpreg og nåværende beboere.” 
 
Frank Hagen (KrF) fremmet følgende endringsforslag i bydelsdirektørens punkt 7 (som nå er 
blitt 8).: 
”Ordet gravplasser settes inn etter ordet kystlinje i bydelsdirektørens forslag. Pkt 8 får dermed 
følgende ordlyd”: 
”8. Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg, 
kystlinje og gravplasser.” 

Votering: 
Kristen Meltvedts (V) tilleggsforslag, nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt  
og bydelsdirektørens forslag til vedtak nedenfor endrer nummer tilsvarende 
 
Frank Hagens (KrF) endringsforslag, punkt 8, ble vedtatt med 6 stemmer. 1 (FrP) stemte i mot. 
Bydelsdirektørens øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling til vedtak i bydelsutvalget med tilleggspunkt 3, som følger: 

1. Bydel Nordstrand mener at planstrategi og planprogram er et godt grunnlag for 
kommuneplanarbeidet og at viktige utviklingstrekk synliggjøres på en god måte. 

2. Bydel Nordstrand nærmer seg 50.000 innbyggere og merker allerede at 
befolkningsøkningen gir økt press på bydelens tjenester og arealer. Parallelt med 
befolkningsøkningen gir den alminnelige samfunns- og velstandsutviklingen økte 
forventninger til kvalitet i bydelens tjenester og de lokalene tjenestene ytes i. 

3. Bydel Nordstrand mener at fremtidig fortetting må skje på en strøkstilpasset måte, med 
respekt for bydelens særpreg og nåværende beboere. 

4. Det blir avgjørende for de kommende årene å sikre finansiering av kvalitetsmessig gode 
og riktig dimensjonerte tjenester i bydelens regi. 

5. Det må sikres midler til å arbeide med levekårs- og folkehelsestrategier. 
6. Det må tas dristige og fremtidsrettede grep for å sikre miljøvennlige og effektive 

transportløsninger – både i regionen, i byen og i bydelen. Bydelen har i sin trafikkplan 
(behandlet av bystyret 15.06.2011) konkretisert noen tiltak og satsingsområder. 

7. Det må sikres både areal og tidsmessige bygninger til bydelens behov for barnehager, 
skoler og sosiale tilbud. 

      8.   Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg, 
kystlinje og gravplasser. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: 

- Oversendelsesbrev av 01.09.2011 fra byrådsavdelingen 
- Høringsutkast til planstrategi og planprogram 
- Vedlegg til høringsutkastet, Oslotrender 2011 

 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret (bystyret) minst èn gang i 
hver valgperiode – og senest ett år etter konstituering – vedta en kommunal planstrategi. 
Samme paragraf understreker at kommunen i dett arbeidet skal innhente synspunkter fra 
statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen anbefales å legge opp til bred 
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. 
 
Planstrategien skal vurdere kommunens planbehov i valgperioden, og planprogrammet skal 
redegjøre for hvordan planarbeidet skal gjennomføres. 
 
Høringsfrist er 1. november 2011. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det foreligger vedtak for tidligere kommuneplanarbeider. For det igangsatte 
kommuneplanarbeidet foreligger det foreløpig ikke politiske vedtak i bydelen. Imidlertid har 
det vært holdt oppstartkonferanse i april og bydelsvise medvirkningsseminar i august i år, og 
både bydelspolitikere og administrasjon var invitert. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Plan- og bygningslovens § 10-1 regulerer kommunenes plikt til å utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi. Første ledd i denne paragrafen sier at planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov 
i valgperioden. 
 
Oslo kommune får helt spesielle utfordringer knyttet til kraftig vekst i innbyggertallet. Ifølge 
Oslotrender 2011 (vedlegg) har befolkningen i Oslo vokst mer de siste 10 årene enn de 
foregående 50 årene. I perioden 2006 – 2011 økte befolkningen med 61.000 innbyggere. Oslo 
er antagelig den raskest voksende hovedstad i Europa. Det er dermed avgjørende hva slags grep 
og veivalg byen legger til grunn for årene som kommer. 
 
Byrådet lister opp følgende utfordringer: 

- Sikre finansiering, utvikling og utbygging av tjenester og infrastruktur med god kvalitet 
tilpasset ulike befolkningsgruppers behov 

- Legge til rette for verdiskapning, integrering og sosial og kulturell utvikling 
- Sikre nok utbyggingsareal og boligtilbud med kvalitet 
- Sikre nok utbyggingsareal for kultur- og næringsutvikling 
- Sikre nok areal for sentrale samferdselsprosjekter og teknisk infrastruktur over og under 

bakken 
- Sikre nok utbyggingsareal for skole, barnehager og sosiale tilbud 
- Sikre nok areal til rekreasjon og grønnstruktur 
- Sikre at veksten skjer med god kvalitet, på en bærekraftig måte som gir noe tilbake til 

byen. 
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Byrådet har syv fokusområder for å møte disse utfordringene: 

1. Kvalitet i kommunens tjenester – økonomi og brukerinnflytelse 
2. Levekår, trygghet og sosial mobilitet 
3. Nyskapning i en internasjonal næringsby og landets kunnskapshovedstad 
4. Kultur og livskvalitet i en skapende by 
5. Klimakutt og miljøby 
6. Velfungerende storby og hovedstadsregion 
7. Økonomisk bærekraft og innovasjon i kommunen. 

 
Sammendrag  
Planstrategi og planprogram for kommuneplan 2013 er sendt ut til høring med frist 01.11.2011. 
Bydelen avgir en uttalelse der det legges vekt på hvilke utviklingstrekk som må møtes i årene 
som kommer. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen med selve kommuneplanarbeidet, men det 
er åpenbart at sterk befolkningsvekst vil gi økt etterspørsel etter bydelens tjenester og 
utfordringer i forhold til å sikre finansiering og kvalitetsmessig utvikling. I tillegg til den 
etterspørselsvekst som følger av befolkningsveksten, vil den generelle samfunns- og 
velferdsutviklingen føre til økte forventninger til kommunale tjenester og behov for 
oppgraderinger. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser umiddelbart, men også på dette området vil en 
kunne se arbeidsmiljøproblemer hvis ikke økt befolkningstall, økt etterspørsel og økte 
forventninger følges av utbygging og styrkede budsjetter. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren mener at den sterke befolkningsveksten er en stor utfordring i seg selv. Bydel 
Nordstrand vil nå 50.000 innbyggere i løpet av meget få år. I tillegg til den rene 
befolkningsveksten, må det også minnes om at den generelle samfunns- og velferdsutviklingen 
innebærer økende kvalitetskrav til kommunale tjenester og de lokalene som tjenestene ytes i.  
 
Følgende områder peker seg spesielt ut: 
 

1. Det må sikres finansiering til kvalitetsmessig gode og riktig dimensjonerte tjenester i 
bydelens regi. 

2. Det må sikres midler til å arbeide med levekårs- og folkehelsestrategier. 
3. Det må tas dristige og fremtidsrettede grep for å sikre miljøvennlige og effektive 

transportløsninger. Bydelen har i sin trafikkplan (behandlet av bystyret 15.06.2011) 
konkretisert tiltak og satsingsområder. 

4. Det må sikres både areal og tidsmessige bygninger til bydelens behov for barnehager, 
skoler og sosiale tilbud. 

5. Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg og 
kystlinje. 

 
Oslo, 25.10.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 131/11  Underretning av politisk vedtak - Kongsveien 17 med fler 
- Ekeberg skulptur - og kulturminnepark - 
detaljregulering med konsekvensutredning  

 
Arkivsak: 200900258 
Arkivkode: 561.0 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 20.10.11 116/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.11.11 69/11  
Barn, ungdom og kultur komite 08.11.11 57/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 131/11  
 
 
UNDERRETNING AV POLITISK VEDTAK - KONGSVEIEN 17 MED FLER - 
EKEBERG SKULPTUR - OG KULTURMINNEPARK - DETALJREGULERING MED 
KONSEKVENSUTREDNING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Bydel Nordstrand viser til vedtak i bydelsutvalget i møte den 18.11.2010, sak 124/10, og 
understreker bydelens bekymring for forhold knyttet til trafikk og parkering, jfr pkt 4 og 5  i 
nevnte BU-vedtak.  
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 1 og bydelsdirektørens 
forslag blir punkt 2: 
1. Bydelsutvalget ser planene om skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg som positivt for 

bydelen og for byen 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som punkt 1 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Bydelsutvalget ser planene om skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg som positivt for 

bydelen og for byen 
2.    Bydel Nordstrand viser til vedtak i bydelsutvalget i møte den 18.11.2010, sak 124/10, og  

understreker bydelens bekymring for forhold knyttet til trafikk og parkering, jfr pkt 4 og 5  
i nevnte BU-vedtak.  
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Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Bystyresak 262, dato 24.08.2011 med saksfremstilling og vedtak. 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bystyret vedtok 24.08.2011 vedlagte detaljregulering med konsekvensutredning for Ekeberg 
skulptur og kulturminnepark. 
 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Bydelsutvalget behandlet sak om skulptur- og kulturminneparken i møte den 18.11.2010, sak 
124/10, og fattet følgende vedtak: 
 
Vedtak:  
 
1. Bydelsutvalget ser planene om skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg som positivt for 
bydelen og for byen.  
 
2. Skulptur- og kulturparken må utvikles som attraksjon med så små inngrep og 
skadevirkninger på naturmiljø og nærområde som overhodet mulig. Bydelsutvalget ber om at 
bevaringen av Ekebergområdets spesielle artsmangfold vektlegges ved detaljering av planen.  
 
3. Skulpturene bør i størst mulig grad samles ved bygningene i Kongsveien 21 og 23, 
Ekebergrestauranten, ved det foreslåtte vannspeilet og endestasjonen ved gondolbanen  
 
4. Bydelsutvalget synes at planforslaget tar for lettvint på utfordringer knyttet til trafikk og 
parkering. Målsettingen om at besøkende i størst mulig grad skal benytte kollektivtransport er 
ønskelig, men neppe realistisk. Bydelsutvalget viser til uttalelse i anledning Ekeberg by- og 
idrettspark (sak 86/10), der det tas til orde for toplans parkeringsløsning på Ekebergsletta. I 
tillegg må trikketraseen legges om mellom Sjømannsskolen og Konows gate, slik at det blir god 
plass til både gående, syklende og parkering av biler og turistbusser. 
 
5. En urealistisk målsetting om besøkendes bruk av kollektivtransport vil føre til at smale og 
uoversiktlige boligveier i randsonen rundt Ekebergsletta og skulptur- og kulturminneparken 
blir fylt opp av besøkendes biler. Dette vil forringe boligmiljøet for de berørte og skape farlige 
situasjoner, ikke minst for barna.  
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Dette understreker ytterligere behovet for gode kollektivløsninger og parkeringsplasser, jfr. 
pkt. 4.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Bystyret vedtok 24.08.2011 vedlagte detaljregulering med konsekvensutredning for Ekeberg 
skulptur og kulturminnepark. Eventuell klage på dette vedtaket må være innsendt innen 
24.10.2011. 
 
Sammendrag  
Bystyret vedtok 24.08.2011 vedlagte detaljregulering med konsekvensutredning for Ekeberg 
skulptur og kulturminnepark. Saken gjelder mulighet for å klage, evt kommentere dette 
vedtaket. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsutvalget har avgitt en uttalelse til planene om skulptur- og kulturminnepark, som en 
gjengitt i det ovenstående. Uttalelsen tar de forbehold og stiller de krav til prosjektet som 
bydelen har ansett for å være viktig. Gjennomgang av bystyresaken viser at saken fortsatt bærer 
preg av en for optimistisk vurdering av forhold knyttet til trafikk og parkering, jfr Plan- og 
bygningsetatens vurdering og anbefaling på sidene 7 – 10 i vedlagte bystyresak. 
Bydelsdirektøren finner grunn til å minne om bydelens syn på dette punktet.  
 
 
 
Oslo, 10.10.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 132/11  Varsel om forslag til midlertidig forbud mot tiltak - 
Nordstrandskråningen  

 
Arkivsak: 200400737 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 20.10.11 115/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 08.11.11 68/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 132/11  
 
 
VARSEL OM FORSLAG TIL MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - 
NORDSTRANDSKRÅNINGEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1) Bydel Nordstrand har ingen spesielle bemerkninger til forslaget om midlertidig forbud 
mot tiltak for eiendommene Breidablikkveien 16, Skogbakken 2A og Solveien 39. 

2) Saken legges frem for BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydel Nordstrand har ingen spesielle bemerkninger til forslaget om midlertidig forbud 
mot tiltak for eiendommene Breidablikkveien 16, Skogbakken 2A og Solveien 39. 

2. Saken legges frem for BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Brev fra PBE av 09.09.2011 + kartutsnitt 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Plan- og bygningsetaten har bedt om eventuelle bemerkninger fra bydelen, med frist 03.10.11. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet sak om Nordstrandskråningen i møte den 10.09.09. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Bystyret behandlet sak om Nordstrandskråningen Bekkelaget-Ljan i møte den 08.06.2011, sak 
170. Byrådet bes der fremme midlertidig forbud mot tiltak for eiendommene 
- Skogbakken 2, Breidablikkveien 16 og Solveien 39. 
 
Byantikvaren har fremmet forslag til forbud mot tiltak for disse eiendommene i påvente av 
regulering til bevaring – kulturmiljø. Hensikten med midlertidig forbud mot tiltak er å sikre de 
kulturhistoriske verdiene knyttet til eiendommene inntil reguleringsspørsmålet er endelig 
avgjort. For Skogbakken 2 A er det allerede nedlagt et midlertidig forbud mot tiltak, og et nytt 
vedtak vil dermed erstatte det eksisterende. 
 
Bydelen har fått utvidet frist til 21.10.2011 med å sende inn eventuelle merknader. 
 
 
Sammendrag  
Bydelen er bedt om å avgi eventuelle bemerkninger til forslag om midlertidig forbud mot tiltak 
på tre eiendommer i Nordstrandskråningen. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren har ingen spesielle bemerkninger til forslaget om midlertidig forbud mot 
tiltak på de tre aktuelle eiendommene. Bydelsdirektøren anser at eventuelle privatrettslige krav 
som måtte følge av forbud mot tiltak er bydelen uvedkommende. 
 
 
Oslo, 28.09.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 133/11  Kulturhus i Oslo - Nedre Bekkelaget samfunnshus - Villa 
Lilleborg - kontrollfunksjon - anmodning om valg på BU-
møte  

 
Arkivsak: 200500223 
Arkivkode: 856 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 127/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 133/11  
 
 
KULTURHUS I OSLO - NEDRE BEKKELAGET SAMFUNNSHUS - VILLA 
LILLEBORG - KONTROLLFUNKSJON - ANMODNING OM VALG PÅ BU-MØTE  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i  

- Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget velger  …………………………(navn)… som representant for Oslo 
kommune, Bydel Nordstrand, til styret for Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL for 
inneværende valgperiode.  

2. Nytt bydelsutvalg foretar ny oppnevning i første møte etter konstituering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
 
Bydelsutvalget velger en representant for Oslo kommune, Bydel Nordstrand, til styret for Nedre 
Bekkelaget Samfunnshus AL, foreløpig til 1. januar 2013. Administrasjonen bes gjennomgå 
bydelens representasjon i samfunnshus og lignende med sikte på å etablere en felles ordning. 
 Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
 
Bydelsutvalget velger en representant  for Oslo kommune, Bydel Nordstrand, til styret for Nedre 
Bekkelaget Samfunnshus AL, foreløpig til 1. januar 2013. Administrasjonen bes gjennomgå 
bydelens representasjon i samfunnshus og lignende med sikte på å etablere en felles ordning. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: 

- Vedtekter for Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL 
- Brev fra John Tore Norenberg av 08.06.2011 
- Leiekontrakt av 1977 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Villa Lilleborg i Heimlibakken 11 skal ha et styremedlem med kontroll- og tilsynsfunksjon, 
oppnevnt av bydelsutvalget i Bydel Nordstrand (tidligere var det Bydel Bekkelaget). 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
I nåværende arkivsystem, som går tilbake til 2004, er det ingen politiske vedtak i bydelen om 
Villa Lilleborg. 
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Villa Lilleborg ble bygget på 1860-tallet og fikk den form det har i dag i 1892. I begynnelsen 
av 1960-årene overtok Oslo kommune eiendommen. Ti lokale foreninger dannet i 1976 et 
andelslag. 
Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL ble etablert for å leie Villa Lilleborg i henhold til vedtak i 
formannskapet i 1977. Huset åpnet dørene for sitt første arrangement samme år. Huset brukes 
nå for det meste til selskapslokaler, jfr Villa Lilleborgs hjemmeside. 
 
Vedtektenes §§ 11 og 15 sier at bydelen skal oppnevne representant for å føre kontroll med at 
lagets drift skjer i samsvar med vedtekter og instrukser for utleie. Bydelen har inntil sist 
sommer hatt en representant i styret, men uten formell oppnevnelse i BU. Det foreligger en 
henvendelse fra John Tore Norenberg (vedlagt), der han tilbyr seg å være bydelens 
representant. 
 
 
Sammendrag  
Villa Lilleborg skal i henhold til vedtektene ha en representant med kontroll- og tilsynsfunksjon 
oppnevnt av bydelsutvalget.  
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
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Ytterligere vurdering 
 
Villa Lilleborg representerer en helt spesiell eiendom, som eies av Oslo kommune, representert 
ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Eiendommen forvaltes av Kulturetaten (bygg og park) 
og Bymiljøetaten (friareale). Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL er leietager og har et 
fremleieforhold til ett eller flere selskap som driver selskapslokalvirksomhet. GodtSelskap AS 
har egen hjemmeside for virksomhet i Villa Lilleborg. 
 
Både den kompleksitet som følger av mange aktører og de kommersielle interesser som er 
involvert kan være god grunn til at bydelsutvalget oppnevner en representant som kan gå inn i 
en kontrollfunksjon. Bydelsutvalget har dessuten en alkoholpolitisk rolle, som belyses i egen 
sak i samme BU-møte. Næringsetaten opplyser at det så langt i år foreligger 4 søknader om 
ambulant bevilling for denne adressen. Det kan opplyses at ambulante bevillinger behandles 
direkte av Næringsetaten med kort behandlingstid, og er ikke innom bydelen til uttalelse. 
 
Bydelsdirektøren finner det ikke unaturlig av bydelsutvalget er direkte representert i styret for 
Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL, men foreslår ikke representant i saken. Saken legges 
dermed frem uten innstilling i form av navngitt person. 
 
 
 
Oslo, 26.10.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 134/11  Demensplan for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200701422 
Arkivkode: 331 
Saksbehandler: Karin Østerbø Gabrielsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 128/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 83/11  
Eldrerådet 07.11.11 87/11  
Medbestemmelsesutvalg 07.11.11 61/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 89/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 134/11  
 
 
DEMENSPLAN FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  

1. Kompetent organ etter medbestemmelsesavtalens § 4.2 f, er i denne sammenheng 
bydelsdirektøren. 

2. Bydelsdirektøren framlagte plan for demente tas til orientering.  
 

Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar demensplanen for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
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Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Det ble bemerket at ”Pårørendeskolen”  bør skrives med stor P – nederst på første side i 
saksutredingen under punktet ytterligere vurdering 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering med merknad 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  
Brosjyre vedrørende tidlig demens ønskes utdelt i eldrerådet 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering med følgende merknader: 
Brosjyre vedrørende tidlig demens ønskes utdelt i eldrerådet 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 

1. Kompetent organ etter medbestemmelsesavtalens § 4.2 f er i denne sammenheng 
bydelsdirektøren. 

2. Bydelsdirektørens framlagte plan for demente tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Demensplan for Bydel Nordstrand 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Med bakgrunn i demensplan 2015 ”Den gode dagen” som er en delplan til ”Omsorgsplanen 
2015”, samt at demens er et satsningsområde for flere enheter i bydelen legges nå 
demensplanen fram for komitèer og utvalg. Samhandlingsreformen stiller krav til økt 
kompetanse innen demens og økt tverrfaglig samarbeid og da spesielt knyttet opp mot 
fastlegene. Viser samtidig til strategisk plan for Bydel Nordstrand, samt enhet for 
hjemmetjenester og enhet for bestiller som har demens som et av sine faglige satsningsområder.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har ikke tidligere vært lagt fram en demensplan for bydelen.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Demensplanen er utarbeidet med bakgrunn i Bydelen Nordstrands strategiske plan.  Høsten 
2010 ble det innvilget stimuleringsmidler fra Fylkesmann i Oslo og Akershus for å jobbe med 
demensplan i Bydel Nordstrand. Til grunn for arbeidet med demens, ligger først og fremst 
Demensplan 2015, som er en delplan til Omsorgsplan 2015 ”Den gode dagen” som er 
Helsedepartementes plan.  
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Sammendrag  
Demensplan for Bydel Nordstrand skal etablere gode prosedyrer for utredning og 
diagnostisering og oppfølging av personer med demenssykdommer og gjennom dette bidra til å 
styrke og kvalitetssikre bydelens arbeid innen demensomsorgen. Arbeidet skal implementeres 
og gjøres kjent for alle ansatte. Demensplanen skal i stor grad bidra til større åpenhet om 
sykdommen, gi økt informasjon til innbyggerne i bydelen.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Demensplanen for Bydel Nordstrand legges fram med bakgrunn i strategisk plan Bydel 
Nordstrand, Omsorgsplan 2015. Det skal utarbeides retningslinjer og prosedyrer for hvordan 
man systematisk skal identifisere, utrede og diagnostisere og følge opp brukere innen dette 
området. Det skal implementeres i enheter og iverksette opplæring av ansatte. Det skal finnes 
løsninger for et strukturert samarbeid med andre instanser som for eksempel demensforeningen 
Østensjø/Nordstrand og Pårørende skolen. Pårørende skolen har kurstilbud for de som har 
familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Skolen kombinerer faglige forelesninger 
og gruppesamtaler. Det vil gi økt kunnskap og takle bedre sin situasjon i forhold til nær familie 
og venner. Det krever godt samarbeid mellom Enhet for Bestiller og utførerenhetene. 
Fastlegene skal i nært samarbeid med utførerenhetene bidra og legge til rette for at utredningen 
av demente blir kvalitetsmessig utført.   
 
Oslo, 09.09.2011 
 
 
Per Johannessen/s/      Karin Gabrielsen/s/ 
bydelsdirektør                  enhetsleder 
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Sak 135/11  Lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand  
 
Arkivsak: 200701399 
Arkivkode: 032.0 
Saksbehandler: Marit Gunnes 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 129/11  
Eldrerådet 07.11.11 88/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 90/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 135/11  
 
 
LOKALT BRUKERUTVALG VED NAV NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken vedrørende lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Forslag på kandidat for lokalt brukervalg ved NAV-kontor i Oslo: 
Rolf Asbjørnsen 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Forslag på kandidat for lokalt brukervalg ved NAV-kontor i Oslo: 
Rolf Asbjørnsen 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. Mandat for lokalt brukerutvalg ved NAV-kontor i Oslo fra Sentral samarbeidsutvalg.  
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I sentral samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Oslo kommune fremgår det at alle NAV-
kontor skal ha et eget brukerutvalg. Samarbeidsavtalen ble godkjent i bystyret 04.03.10. I 
samarbeidsavtalen fremkommer følgende om brukerutvalget: 
 
Bestemmelsen om brukermedvirkning er nedfelt i § 6 i Lov om Arbeids- og 
velferdsforvaltning. 
” Arbeids- og velferdsforvaltningen skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til 
å uttale seg i forbindlese med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester.” 
 
Dette mandatet er vedtatt av Sentralt samarbeidsutvalg mellom Byrådsavdelingen for eldre og 
sosiale tjenester, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og NAV Oslo, og gjelder for lokale 
brukerutvalg for NAV-kontorene i Oslo. 
 
Formål: 

• Være rådgivende ovenfor NAV-kontoret og understøtte at kontoret er tilpasset 
brukernes behov. 

• Være en arena for direkte kontakt mellom brukerorganisasjoner og lokale NAV-kontor 
• Bidra til gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er av særlig betydning for 

kontorets brukere 
• Gi brukerne mulighet til innflytelse på utforming av tjenestens kvalitet og sikre 

brukermedvirkning som arbeidsform 
• Rapportere på uttilsiktede virkninger av regelverk og rutiner. 

 
Brukerutvalget jobber på systemnivå og tar ikke opp individuelle saker. 
 
Brukerutvalget bør inkludere medlemmer fra eldrerådet og rådet for funksjonshemmede i 
bydelen, i tillegg til medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner. Brukerorganisasjonene og 
rådene foreslår hovedmedlem og varamedlem til brukerutvalget. 
 
Brukermedlemmene oppneves for fire år ad gangen og brukerutvalget oppnevner leder og 
nestleder. Det skal være minimum tre møter i året.  
 
Statlig og bydelens enhetsleder for NAV-kontoret møter i brukerutvalget. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
NAV- kontoret i Bydel Nordstrand ble opprettet i november 2010.  
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
 
Sammendrag  
Det opprettes lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand med bakgrunn i Sentral 
samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Oslo kommune. Bestående av representanter fra 
eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, samt brukerorganisasjoner i Bydel Nordstrand. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen. 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
Oslo, 12.10.11 
 
 
Per Johannessen/s/       Marit Gunnes/s/ 
bydelsdirektør                       enhetsleder 
 

 54 



 

Sak 136/11  Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo 
kommune  

 
Arkivsak: 201000181 
Arkivkode: 022.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 131/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 136/11  
 
 
REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE VERV I OSLO 
KOMMUNE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Til Arbeidsutvalget: 
 Saken sendes til behandling i: 

 Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Ingen innstilling fra bydelsdirektøren 
    
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag som innstilling til bydelsutvalget: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
Følgende kategorier velges: 
Bydelsutvalgets leder og nestleder: alternativ 2  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer: kategori 1  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg: kategori 2 
Leder og medlemmer av ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede:   
kategori 3  
Votering: 
Arve Edvardsen (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
Følgende kategorier velges: 
Bydelsutvalgets leder og nestleder: alternativ 2  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer: kategori 1  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg: kategori 2 
Leder og medlemmer av ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede:  
 kategori 3  
 
 
 
 

   55



SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Denne saken er fremmet på bakgrunn av valgperiode 2011-2015 der bydelsutvalget fastsetter 
godtgjøring for medlemmene i komiteer, råd og utvalg.   
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Se faktaopplysninger 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
I BU-vedtak av 20.12.2007, sak 147/07 ble følgende kategorier valgt: 

• Bydelsutvalgets leder og nestleder: alternativ 2 
• Leder og medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer: kategori 1 
• Leder og medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg, ungdomsrådet, eldrerådet og 

rådet for funksjonshemmede: kategori 3 
 
Utdrag fra reglementet for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune: 
Punkt 5. Bydelene:  
Bydelsutvalgene: 
Bydelsutvalget kan, etter vurdering av arbeidsmengde og andre forhold, godtgjøre leder og 
nestleder i bydelsutvalget enten etter alternativ 1 eller etter alternativ 2 nedenfor. 
  
Alternativ 1: 
Leder får godtgjøring på kr 79.034 og godtgjøring på kr 3.500 pr møte. 
Nestleder får godtgjøring på kr 22.545 pr år og 1.639 pr møte. 
Medlemmer får godtgjøring på kr 1.639 pr møte.  
  
Alternativ 2: 
Leder får årlig godtgjøring som tilsvarer 20 % av det som er fastsatt for bystyrekomiteenes 
ledere, jf punkt 2, første avsnitt, og godtgjøring på kr 3.500 pr møte. 
Nestleder får årlig godtgjøring som tilsvarer 33 % av det som er fastsatt for leder, og 
godtgjøring på kr 1.639 pr møte. 
Medlemmer får godtgjøring på kr 1.639 pr møte.  
  
Bydelsutvalgenes arbeidsutvalg: 
Leder og øvrige medlemmer får godtgjøring på kr 1.227 pr møte. 
  
Lokale klagenemnder (valgt av bystyret) får godtgjøring på kr 633 pr møte. 
Godtgjøring til medlemmer av utvalg, styrer m.m. som er valgt lokalt, jf. reglement for 
bydelsforvaltningen §§ 2-3 til 2-7, fastsettes av bydelsutvalget innen følgende fire kategorier: 
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Kategori 1. 
Leder: kr 11.293 pr år og kr 1.227 pr møte. 
Medlemmer: kr 1.227 pr møte. 
  
Kategori 2. 
Leder: kr 1.639 pr møte 
Medlemmer: kr 1.227 pr møte. 
  
Kategori 3. 
Leder: kr 840 pr møte 
Medlemmer: kr 633 pr møte 
  
Kategori 4. 
Medlemmer: kr 633 pr møte. 
  
 I vurderingen av hvilken kategori som skal gjelde for de ulike verv, skal bydelsutvalget legge 
vekt på graden av ansvar og arbeidsinnsats som følger med det aktuelle vervet. Der det er 
rimelig å følge sammenlignbare godtgjøringssatser for tillitsvalgte som er oppnevnt 
sentralt,skal dette gjøres. 
 
 
Sammendrag  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Godtgjørelsene fastsettes etter gjeldene satser 
  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 24.10.2010 
 
 
 
  
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 137/11  PC-godtgjørelse for politikere - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000181 
Arkivkode: 022.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 133/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 137/11  
 
 
 
PC-GODTGJØRELSE FOR POLITIKERE - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling til: 
Bydelsutvalget 
  
Til bydelsutvalget: 
1. Det etableres en ordning med PC- godtgjørelse på kr. 400,- pr. mnd for folkevalgte i Bydel 

Nordstrand for kommunevalgsperioden 2011-2015 - gjeldende fra 01.11.2012. 
      Beløpet dekker kompensasjon for PC, printer, papir, abonnement og andre driftskostnader 
2. Godtgjørelsen gjelder følgende folkevalgte: 

- faste medlemmer i bydelsutvalget samt første varamedlem for hvert parti 
- faste medlemmer i komiteene 

3. PC- regelverk for folkevalgte i Bydel Nordstrand for perioden 2008-2011 utgår 27.10.2011 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget ba administrasjonen undersøke skattereglene før saken kommer til behandling i 
bydelsutvalget 17.11.2011 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets anmodning 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling til: 
Bydelsutvalget 
 
 
SAKSBEHANDLING 

 
Vedlegg: 
PC- reglement for perioden 2008- 2011, BU vedtak- sak 22/08 av 06.03.08 
Skattereglement pc-ordning  
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bystyret behandlet i møte 06.12.2006, sak 446, Kartlegging og vurdering av bydelsutvalgenes 
arbeidsbetingelser - Byrådsak 102 av 11.05.2006. I vedtakets pkt 4 heter det: ” Bydelene 
oppfordres til å etablere en ordning med hjemme-PC for bydelsutvalget” 
 
I denne saken fremlegges forslag til etablering av kompensasjonsordning for bydelsutvalgets 
medlemmer og 1. varamedlem samt medlemmene av komiteene. 
 
 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
BU-sak 22/08 av 06.03.08:  

1. Det etableres en ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Nordstrand for 
kommunevalgsperioden 2007-2011, i tråd med vedlagte forslag til pc-regelverk for 
folkevalgte i Bydel Nordstrand. 

2. Ordningen trer i kraft 1.4.2008  
3. Eventuell utvidelse av ordningen for medlemmer av rådene vurderes i forbindelse 

med budsjett 2009 
4. Kostnadene i 2008 dekkes ved overføring av inntil kr. 190.000,-  fra kostnadssted 

72958 Bydels felles – sentrale avsetninger/kostra 190 til kostnadssted 72950 BU/ 
komiteer -felles/kostra 100 

 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
I perioden 2008-2011 har bydelspolitikere – faste medlemmer i bydelsutvalget samt første 
varamedlem for hvert parti og faste medlemmer i komiteene- hatt PC- ording i hht. til BU- 
vedtak av 06.03.0,(se vedlegg) 
 
Sammendrag  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Fra 01.01.2006 ble det endringer i reglene for fordelsbeskatning, slik at beløp mellom kr 1000 
og kr 5000 er skattepliktig. 
Kompensasjonsordningen er med i budsjettrammen for bydelen. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Denne ordningen vil effektivisere og øke kvaliteten på arbeidet som utføres i administrasjonen. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren vurderer det som mest hensiktsmessig å gå over på en ordning med 
kompensasjon da de fleste har god tilgang til PC og nødvendig teknisk utstyr. 
Vedr. godtgjørelse på kr 400,- pr mnd er dette et beløp som ligger i øvre sjikt sammenlignet 
med andre bydeler i Oslo kommune. 
Kompensasjonsordningen vil gi en fleksibel løsning for de individuelle ønsker/behov.  
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Ordningen vil innbære effektivitet og redusere portoutgifter samtidig ha en god miljøprofil.  
I tillegg vil det medføre til raskere informasjonsflyt mellom politisk og administrativt nivå.   
 
PC- regelverk for folkevalgte i Bydel Nordstrand 2008-2011 utgår fra og med 27.10.2011.  
Rådene blir ivaretatt ved å få utdelt/tilsendt sakspapirer i papirutgave etter avtale. 
 
 
Oslo 24.10.2011 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 138/11  Møteplan 2012  
 
Arkivsak: 201000181 
Arkivkode: 022.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 134/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 138/11  
 
 
 
MØTEPLAN 2012  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Sak om møteplan for 2012  sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget godkjenner møteplan for 2012 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sak om møteplan for 2012 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 

SAKSBEHANDLING 
 
VEDLEGG 
1. Forslag til møteplan 1. og 2. halvår 2012 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Forslag til møteplan legges fram for politisk behandling/vedtak  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Forslag til møteplan for 2012 er utarbeidet med totalt 8 møter, 4 møter i 1. halvår og 4 møter i 2. halvår 
2012 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
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Sammendrag  
Se ovenfor 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Møteplanen legges fram til behandling før utarbeidelse av budsjettet for 2012. 
Møter utover den framlagte møteplanen må avklares nærmere. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Møteplan for politiske organer med lengst mulig tidsintervall gir en forutsigbarhet som er 
positiv for både folkevalgte og administrasjonen. 
 
Ytterligere vurdering 
Det foreslås følgende tidspunkt for konferanser: 
Resultatkonferanse: 19.04.2012 
Strategikonferanse: 24.05.2012 
 
 
 
 
 
Oslo, 17.10.2012 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør                  enhetsleder 
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Sak 139/11  Reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet 
mellom politisk og administrativt nivå  

 
Arkivsak: 201000181 
Arkivkode: 022.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 130/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 139/11  
 
 
REGLEMENT FOR KOMITEER, RÅD OG UTVALG OG FORHOLDET MELLOM 
POLITISK OG ADMINISTRATIVT NIVÅ  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes kun til behandling i bydelsutvalget 
med følgende innstilling til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå med følgende endring: 
 
Pkt 9 Delegasjon til arbeidsutvalget. 1. setning endres til: ”Arbeidsutvalget kan kun når det er 
helt nødvendig, fatte vedtak i hastesaker. I saker fra kommunal virksomhet hvor svarfrist ikke 
tillater ordinær politisk behandling skal administrasjonen først be om fristforlengelse.”  
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå med følgende endring: 
 
Pkt 9 Delegasjon til arbeidsutvalget. 1. setning endres til: ”Arbeidsutvalget kan kun når det er 
helt nødvendig, fatte vedtak i hastesaker. I saker fra kommunal virksomhet hvor svarfrist ikke 
tillater ordinær politisk behandling skal administrasjonen først be om fristforlengelse.”  
 

   63



SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. Reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt 
nivå 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Ansvarslinjene mellom politisk nivå på bydel og administrasjonen framgår i hovedsak av 
bydelsreglementet fastsatt av bystyret. Bydelsdirektørens oppgaver og ansvar framgår i tillegg 
også andre steder. 
 
På lokalt nivå i Bydel Nordstrand er det tidligere mellom administrativt og politisk nivå vært 
enighet om at det i tillegg vil være nyttig/hensiktsmessig med ytterligere avklaringer mellom 
nivåene.  
Dette gjelder spesielt praktiske avklaringer som tenkes videreført.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget fattet følgende vedtak 24.04.2008, sak 44/08: 
Vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Denne saken er vedtatt i Bydelsutvalget for perioden 2007-2011. Reglementet ble utarbeidet i 
samarbeid mellom administrativt og politisk nivå. 
Reglementet er oppdatert av bydelsadministrasjonen sist i oktober 2011. 
Forslag til reglement har kommet i stand gjennom drøftinger mellom nivåene; på politisk side 
ved  
arbeidsutvalget og lederne fra de tre komiteene (som var valgt i perioden 2007-2011). Det var 
enighet om det utarbeidede forslag. 
 
Sammendrag  
Se faktaopplysninger 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Reglementet vil bidra til godt samarbeid mellom administrativt og politisk nivå. Sakene 
effektueres korrekt og raskt. 
 
Ytterligere vurdering 
Reglementet har fungert godt etter intensjonen i valgperioden 2007-2011. Bydelsdirektøren 
foreslår en videreføring av reglementet i perioden 2011-2015.  
 
Oslo, 27.10.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 140/11  Supplement driftsstyrer kommunalt drevne sykehjem - 
innstilling av ekstern representant ved 
Nordseterhjemmet  

 
Arkivsak: 200901028 
Arkivkode: 240.0 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 136/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 85/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 140/11  
 
 
SUPPLEMENT DRIFTSSTYRER KOMMUNALT DREVNE SYKEHJEM - 
INNSTILLING AV EKSTERN REPRESENTANT VED NORDSETERHJEMMET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til helse- og sosialkomiteen :  
Bydelsutvalgets innstilling til ekstern representant ved driftsstyret ved Nordseterhjemmet tas til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre følgende representant til driftstyret ved 
Nordseterhjemmet, som erstatter Hege Astrup Sannum (H): 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Representant fra Høyre vil bli fremmet i bydelsutvalgets møte  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til ekstern representant ved driftsstyret ved Nordseterhjemmet tas til 
orientering 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

1. Brev av 13.12.2010 fra Sykehjemsetaten med oversikt over kommunalt drevne 
sykehjem i Oslo, fordelt på bydel 

2. Byrådssak 1117/10 – reglement for driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem 
      3.   Oversikt/adresseliste over medlemmer og varamedlemmer i driftsstyrene 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester vedtok i møte 25.11.2010 reglement for 
driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem, jfr. vedlegg 1. 
 
Oppnevnelsen av de første driftsstyrene vil bli gjort av byråd for eldre. Deretter vil oppgaven 
bli delegert til Sykehjemsetaten. Sykehjemsetaten er imidlertid bedt om å foreslå aktuelle 
kandidater slik at byråden kan oppnevne styremedlemmene. 
 
Som det fremgår av reglementet § 1- 4 skal driftsstyrene ha følgende sammensetning: 

- en representant for de ansatte 
- en beboer, eller pårørende dersom ingen beboer kan påta seg vervet 
- en pårørende 
-  to eksterne representanter 
-  

I henhold til § 1 – 5 oppevning av styremedlemmer og varamedlemmer, skal 
bydelsutvalgene innstille til eksterne medlemmer. Eksterne medlemmer kan ikke samtidig 
være ansatte eller 
pårørende. Medlemmer i bystyret, bydelsutvalg eller tilsynsutvalg kan ikke velges til 
driftsstyrene 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Bydelsutvalgets vedtak 03.02.2011, sak 18/11: 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende representanter 
og vararepresentanter til driftstyrene ved kommunalt drevne sykehjem, Nordseterhjemmet og 
Ryenhjemmet: 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:   Trond Sandmo (A) 
Fast representant: : Hege Astrup Sannum (H)  
Vararepresentant: :  Amy Webber (A) 
Vararepresentant: :  Johan Rasmussen (H)  
 
Ryenhjemmet: 
Fast representant:     Kari Schou ( FrP) 
Fast representant:    Robert Erlandsen (KrF) 
Vararepresentant:    Catherine Granung (FrP) 
Vararepresentant: :  Sissel Rimehaug Weydahl (KrF) 
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Bydelsutvalgets vedtak 19.05.2011, sak 78/11: 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende representanter 
og vararepresentanter til driftstyret ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: Terje Hordnes (A) 
Fast representant: Grethe Torvik (KrF) 
Vararepresentant: Peter Myklebust (A) 
Vararepresentant: Randi Hegle (KrF) 
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
 
Utdrag av reglementet for driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem -§ 1 - 5: 
”I henhold til § 1 – 5 oppevning av styremedlemmer og varamedlemmer, skal bydelsutvalgene 
innstille til eksterne medlemmer. Eksterne medlemmer kan ikke samtidig være ansatte eller 
pårørende. Medlemmer i bystyret, bydelsutvalg eller tilsynsutvalg kan ikke velges til 
driftsstyrene” 
 
 
På bakgrunn av dette innstiller bydelsutvalget overfor byråden for eldre 1 fast representant ved 
det ene av tre kommunalt drevne sykehjem i bydelen, Nordseterhjemmet. Dette er et 
supplement for Hege Astrup Sannum (H) som er valgt som fast medlem i bydelsutvalget i 
perioden 2011-2015. Innstillingen sendes Sykehjemsetaten etter bydelsutvalgets innstilling. 
 
Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. 
 
Sammendrag  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Sitat fra reglementet side 3, økonomiske og administrative konsekvenser, siste avsnitt: 
”Kostnadene forutsettes dekket innenfor Sykehjemsetatens budsjettramme…” 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
Oslo, 25.10.2011 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør                                        enhetsleder 
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Sak 141/11  Oppnevning av råd for funksjonshemmede, 
suppleringsvalg av eldrerådet og medlemsantall i 
ungdomsrådet  

 
Arkivsak: 201000181 
Arkivkode: 022.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.11.11 141/11  
 
OPPNEVNING AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE, SUPPLERINGSVALG AV 
ELDRERÅDET OG MEDLEMSANTALL I UNGDOMSRÅDET  

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Suppleringsvalg medlem/ varamedlemmer til Eldrerådet velges for perioden 2011-2015: 
      Fast medlem:  ……………………………………..   
      
     Varamedlem 1: …………………………………. 
      Varamedlem 2: …………………………………. 
     Varamedlem 3: …………………………………. 
     Varamedlem 4: …………………………………. 
     Varamedlem 5:  …………………………………. 
    Varamedlem 6: …………………………………. 
    Varamedlem 7:  …………………………………. 
    Varamedlem 8:  …………………………………. 
    Varamedlem 9:  …………………………………. 
 
2. Valg av medlemmer i Rådet for funksjonshemmede velges for perioden 2011-2015: 
      Antall medlemmer: …  Antall varamedlemmer:…… 
      Fast medlem:  ………………………………….   
      Fast medlem:  ………………………………….   
      Fast medlem:  ………………………………….   
      Fast medlem:  ………………………………….   
      Fast medlem:  ………………………………….   

 
      Varamedlem 1:…………………………………. 
      Varamedlem 2:…………………………………. 
      Varamedlem 3:…………………………………. 
      Varamedlem 4:…………………………………. 
      Varamedlem 5:…………………………………. 

 
3.   Ungdomsrådet: Antall medlemmer: …… 
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SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

1. Forslag på representanter fra SAFO og FFO 
2. Foreløpig medlemsliste over Eldrerådet 
3. Utdrag av bydelsreglementet - § 2-7 – råd og brukerutvalg 

 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelsutvalget behandlet saken i sitt møte 27.10.11, sak: 119/11. Det var imidlertid innkommet 
for få forslag til representanter/vararepresentanter og det ble derfor vedtatt å utsette valget av  
1 fast representant og 9 vararepresentanter til Eldrerådet. 
 
Administrasjonen har på nytt invitert organisasjonene til å komme med flere forslag innen ny 
frist 8.11.2011 og har fått følgende nye forslag på medlemmer/varamedlemmer innen fristen:  
 
Eldrerådet:  
Nordseter pensjonistforening:                                fast representant :     Rolf Asbjørnsen 
Nordstrand pensjonistforening:           vararepresentant :     Åshild Haraldsen 
Bekkelaget seniorsenter:                                  vararepresentant:        Sissel Oda Mantor 
Krystallen seniorsenter:             vararepresentant:        Jørun Kristoffersen 
Krystallen seniorsenter:             vararepresentant:        Jan Schau 
Krystallen seniorsenter:             vararepresentant:        Gunn Kostov 
Bekkelaget seniorsenter:                                  vararepresentant:         Else Martol Hansen 
Nordseter pensjonistforening:                                vararepresentant:         Karin Skoglund 
   
Rådet for funksjonshemmede:  
Fast representant: Fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon:  Grete Ann Wadsworth 
Fast representant: Fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon:  Reidar Widnes 
Fast representant: Fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon:  Hans Lund 
Fast representant: Fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon: Anne Kristin Hegdal 
 
Vara representant: Fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon: Tor Faarlund Karlsen 
Vara representant: Fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon: Unni Høstad  
 
SAFO:  Irene.S. Grønaas – Norsk handicapforbund 
SAFO:            Ellen Nyhus    -  Norsk forbund for utviklingshemmede 
  
Dolores Grøndahl og Jon Olaf Pihl Halvorsen har selv ytret ønske om å sitte som medlem i 
rådet, men det er ikke mottatt forslag fra organisasjonene på disse representantene 
            
  
Antall representanter i Ungdomsrådet. 
Sekretær for Ungdomsrådet uttaler følgende: 
Ungdomsrådet ønsker å opprettholde 12 medlemmer, eventuelt. gi formannen dobbeltstemme/ 
redusere med en. 
Det er fortsatt et ønske å ha en bred deltakelse i Ungdomsrådet, dvs. at både skolene og 
organisasjoner i bydelen rekrutterer medlemmer ( vi har et rikt organisasjonsliv i bydelen). Det 
er nå god aktivitet i rådet. 
              
Oslo, 9.11.2011 

Per Johannessen/s/                                 Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør                                                        enhetsleder 
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Sak 142/11  Oppnevning av medlemmer i tilsynsutvalgene - Bydel 
Nordstrand- 2012-2015  

 
Arkivsak: 201000181 
Arkivkode: 022.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 135/11  
Eldrerådet 07.11.11 93/11  
Bydelsutvalget 
 
 
OPPNEVNING AV MEDLEMMER I TILSYNSUTVALGENE - BYDEL 
NORDSTRAND- 2012-2015  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til eldrerådet: 
Eldrerådet fremmer følgende forslag overfor bydelsutvalget til representanter i 
tilsynsutvalgene: 
 
Faste representanter: 
Tilsynsutvalg 1 -:…………………………………….. 
Tilsynsutvalg 2:………………………………………….. 
Tilsynsutvalg 3: ………………………………………… 
 
Vararepresentanter: 
Tilsynsutvalg 1 -:…………………………………….. 
Tilsynsutvalg 2:………………………………………….. 
Tilsynsutvalg 3: ………………………………………… 
 
Til bydelsutvalget:  
1.   Det opprettes følgende obligatoriske tilsynsutvalg: 
 

Tilsynsutvalg 1: 
Tilsynsutvalg Nordseterhjemmet  (sykehjem) 
Tilsynsutvalg Bekkelagshjemmet (sykehjem) 
 
Tilsynsutvalg 2: 
Tilsynsutvalg Midtåsen sykehjem 
Tilsynsutvalg Lambertseter alders- og sykehjem 

• Avdeling Østerliveien 42-44 
• Avdeling Marmorveien 2 

Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter 
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             Tilsynsutvalg 3: 
 Tilsynsutvalg Ryenhjemmet (sykehjem) 
Tilsynsutvalg for hjemmetjenester (ikke obligatorisk)  
 

Tilsynsutvalgene velges med 3 medlemmer og varamedlemmer: 
 
2. Tilsynsutvalg for perioden …………………: 

 
Tilsynsutvalg 1: 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 

 
Leder:……………………………………… 

 
Nestleder:………………………………….. 
 
Tilsynsutvalg 2: 
 Medlemmer: 
 1 
 2 
 3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 

 
Leder:……………………………………….. 

 
Nestleder:……………………………………. 

 
Tilsynsutvalg 3: 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 

 
Leder:…………………………………………………….  

 
Nestleder:……………………………………………….. 
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 17.11.11 142/11  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken også sendes til behandling i eldrerådet. Rådet 
har anledning til å innstille overfor bydelsutvalget til representanter i tilsynsutvalgene 
 – 1 medlem og 1 varamedlem i hvert av de 3 tilsynsutvalgene 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
-    Eldrerådet – som har mulighet til å innstille til representanter i tilsynsutvalgene, 1 medlem 

og 1 varamedlem i  hvert av de 3 tilsynsutvalgene 
-   Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak 
Det ble enighet i Eldrerådet om de forslag som ble fremmet til representanter i 
tilsynsutvalgene, jfr. Eldrerådets vedtak 
Votering: 
Eldrerådets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet fremmer følgende forslag overfor bydelsutvalget til representanter i 
tilsynsutvalgene: 
 
Faste representanter: 
Tilsynsutvalg 1: Per Fagerli 
Tilsynsutvalg 2: Else Martol Hansen 
Tilsynsutvalg 3: Elinor Østen 
 
Vararepresentanter: 
Tilsynsutvalg 1: Rolf Asbjørnsen 
Tilsynsutvalg 2: Mary Rita Johnsen 
Tilsynsutvalg 3: Renè Wicklund 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. Oversikt over bydelens tilsynsutvalg for perioden 2007-2011 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
I hht. til bydelsreglementet skal bydelsutvalget oppnevne tilsynsutvalg for institusjoner.
Se reglementet under faktaopplysninger. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Se vedlagte oversikt over bydelens oppnevnte tilsynsutvalg for perioden 2007-2011 
BU sak behandlet i bydelsutvalget 14.4.2011- Avhjemling av Storåsveien bokollektiv 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Reglement for bydelene: 
Endret ved bystyrets vedtak av 03.11.2004 sak 462, 07.12.2005 sak 474, 07.06.2006 sak 238, og 05.12.2007 sak 
445. 
 
§ 2-5 Tilsynsutvalg 
 
1. Tilsynsutvalg for institusjoner mv. 
 
I bydeler hvor det er institusjoner som nevnt nedenfor, skal bydelsutvalget opprette ett eller 
flere tilsynsutvalg for institusjon m.v., avhengig av antall institusjoner. 
 
 
Følgende institusjoner skal stå under folkevalgt tilsyn: 
- Sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 
- Dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede 
- Avlastningsboliger 
 
Styremedlemmer og ansatte i institusjoner kan ikke samtidig være medlem/varamedlem i 
tilsynsutvalg for samme institusjon. 
 
Tilsynsutvalget skal bestå av tre medlemmer og tre varamedlemmer.  
 
2. Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten 
 
Bydelsutvalget kan opprette et tilsynsutvalg for hjemmetjenester. Som hjemmetjenester regnes: 
- Hjemmesykepleie 
- Hjemmehjelp 
- Altmuligmannstjeneste 
- Ergoterapi 
- Fysioterapi 
- Avlastningstiltak 
- Nabohjelp 
 
Tilsynet er et frivillig tilbud til brukerne. Det er opp til hver enkelt bruker, eventuelt i samråd 
med pårørende/ hjelpeverge å ta kontakt med tilsynsutvalget. Bruker avgjør hvordan 
kommunikasjonen skal foregå; i form av hjemmebesøk eller gjennom skriftlig/ muntlig 
kommunikasjon. Ansatte i bydelen kan ikke være medlem/varamedlem av tilsynsutvalget. 
 
3. Alle tilsynsutvalg skal rapportere til bydelsutvalget. 
 
Sammendrag  
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Jfr. reglementet for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
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Ytterligere vurdering 
Rutiner på rapportering og saksbehandling mellom instanser, både på politisk, administrativt og 
institusjonsnivå, vil bli gjennomgått i forbindelse med opplæring av de nyvalgte 
tilsynsutvalgene. 
 
Storåsveien bokollektiv er avhjemlet i 2011- omgjort fra institusjon til bolig. Tilsynsutvalgene 
er derfor redusert fra 4 til 3. 
 
Til orientering: 
Eldrerådet vil bli forespurt om de ønsker representanter i tilsynsutvalgene. 
 
 
Oslo, 27.10.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 143/11  Driftsstyret i skolene 2012-2013- innstilling overfor 
byråden for barn og utdanning  

 
Arkivsak: 201000181 
Arkivkode: 022.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 137/11  
Barn, ungdom og kultur komite 08.11.11 58/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 143/11  
 
 
DRIFTSSTYRET I SKOLENE 2012-2013- INNSTILLING OVERFOR BYRÅDEN FOR 
BARN OG UTDANNING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kultur komiteen: 
Barn, ungdom og kultur komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og 
varamedlemmer til driftsstyrene i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2012-2013 slik:  
 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Karlsrud skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
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Lambertseter skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:……………………………………. 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:……………………………………. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom 
partiene opprettsholdes 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom 
partiene opprettsholdes 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak 
Pia Bergmann (SV) meldte følgende SVs representanter til driftsstyre i Karlsrud skole:  
Fast representant: Theodor Koritzinsky (SV) 
Vararepresentant: Anne Wasstøl (SV 
Øvrige medlemmer i komiteen melder sine representanter til skolenes driftsstyrer under 
behandling av saken i bydelsutvalget 17.11.2011 
Votering: 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Følgende representanter innstilles til driftsstyre i Karlsrud skole:  
Fast representant: Theodor Koritzinsky (SV) 
Vararepresentant: Anne Wasstøl (SV) 
Øvrige medlemmer i komiteen melder sine representanter til skolenes driftsstyrer under 
behandling av saken i bydelsutvalget 17.11.2011 
 
 
SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
1. Oversikt over alle representanter og vararepresentanter for perioden 2012-2013 
    (de som utgår 31.12.2011 står oppført med uthevet skrift) 
2. Reglement for driftsstyrene i Osloskolene av 21.10.2008 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Skoler og bydelsutvalg innstiller personer til ledige verv i driftsstyrer i samsvar med 
”Driftsstyrereglementet” (Reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og 
voksenopplæringssentrer). Det er byråden for barn og utdanning som deretter oppnevner 
representantene. Ingen er oppnevnt før byråden har fattet sitt vedtak om oppnevning. 
Oppnevningen gjelder fra den dato byråden fastsetter. Oppnevningsperioden er gjengitt i 
oppnevningsbrevet til den enkelte representant. Oppnevningstiden for medlemmer til 
driftsstyrene gjelder i 2 år. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget innstiller ovenfor byråden for utdanning hvert år personer til ledige verv i 
driftsstyrer ved skolene i bydelen. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Ved de ulike skolene i Bydel Nordstrand vil oppnevningsperioden for 33 representanter og 
vararepresentanter gå ut 31.12.2011. 
 
Sammendrag  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
Oslo, 18.10.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 144/11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 04.04.2011  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Kjell Ronny Aasheim 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 138/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 86/11  
Eldrerådet 07.11.11 89/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 91/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 144/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM - ANMELDT 
TILSYN 04.04.2011  
 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders og sykehjem 04.04.2011 
til orientering 
 

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber om en mer konkret plan for nedtrapping av dobbeltrom 
 
Eldrerådets behandling/vedtak 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Dobbeltrom bør omgjøres til enkeltrom 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Dobbeltrom bør omgjøres til enkeltrom 
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Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:  
Rådet etterlyser gjennomføring av planlagte norskkurs for ansatte som trenger det 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rådet etterlyser gjennomføring av planlagte norskkurs for ansatte som trenger det 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter anmeldt tilsyn ved Lambertseter alder og sykehjem 04.04.2011, 
mottatt 08.04.2011. 

2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 26.05.2011 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det ble 04.04.2011 foretatt et anmeldt tilsyn ved sykehjemmet. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tilsynsutvalg 2 har i 2011 gjennomført: 1 uanmeldt tilsyn 03.03.11 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Det ble 04.04.2011 foretatt et anmeldt tilsyn ved sykehjemmet. Det møtte ca 30 pårørende, 
herav 4 beboere til et eget møte med tilsynsutvalget. Personalet var ikke tilstede. Det var i 
hovedsak gode tilbakemeldinger ift personalet som ble oppfattet som hyggelige og 
hjelpsomme. 
I forrige tilsyn ble det klaget på mangel av friske grønnsaker til varmmaten, noe som ikke har 
blitt bedre siden sist. Det ble også stilt spørsmål ift bemanningsplanen for den skjermede 
avdelingen (Marmorberget). 
 
Sammendrag  
Det ble 04.04.2011 foretatt et anmeldt tilsyn ved sykehjemmet. Det møtte ca 30 pårørende, 
herav 4 beboere til et eget møte med tilsynsutvalget. Personalet var ikke tilstede. Det var i 
hovedsak gode tilbakemeldinger ift personalet som ble oppfattet som hyggelige og 
hjelpsomme. 
Tidspunkt for leggetid ble tatt opp på et generelt grunnlag. Det har i mange år vært en praksis 
på at beboerne skal være lagt før nattskiftet kommer på jobb. Dette har medført at 
leggeprosessen for noen av beboerne starter tidlig på kvelden. I forrige tilsyn ble det klaget på 
mangel av friske grønnsaker til varmmaten, noe som ikke har blitt bedre siden sist. Det ble også 
stilt spørsmål ift bemanningsplanen for den skjermede avdelingen (Marmorberget). 
Utvalget hadde møte med daglig leder og fagleder. Før dette hadde utvalgets leder en kort 
samtale med sykehjemslegen. Oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn ble også gjennomgått. 
Utvalget er svært tilfreds med at SYE nå har bestilt etablering av en sansehage. Det tas til 
etterretning at det fortsatt er beboere, også med langtidsvedtak, som mot sin vilje må bo på 
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små, uegnede dobbeltrom. Det henvises til tidligere tilsynsrapporter og forskrift om en verdig 
eldreomsorg, og SYE oppfordres i den forbindelse til å redegjøre for de skriftlige prosedyrene 
som kommunen er pålagt å utarbeide i henhold til Kvalitetsforskriften, vedrørende forskriftens 
krav til ro og et skjermet privatliv.Når det gjelder innvendig rehabilitering av bygningsmassen 
er mye gjort, men utskifting av nedslitte kjøkken er enda ikke gjennomført. Ledelsen ved 
sykehjemmet vil purre opp dette. Klage fra pårørende om kvalitet på grønnsaker skal følges 
opp. 
Sykehjemmet har en skjermet avdeling i kommunens bygning i Marmorberget. Denne 
bygningen er nedslitt, med dårlig ventilasjon og mangel på tilfredsstillende uteområde for 
demente beboere.  
 
Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk: 

• Avvikling av dobbeltrom (med unntak av ektepar som ønsker å bo sammen) 
• Utskifting av kjøkken 
• Vurdere alternative løsninger for plasseringen av skjermet avdeling. 

 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
Ytterligere vurdering 
Det ble 04.04.2011 foretatt et uanmeldt tilsyn ved sykehjemmet. Det møtte ca 30 pårørende, 
herav 4 beboere til et eget møte med tilsynsutvalget. Personalet var ikke tilstede. Det var i 
hovedsak gode tilbakemeldinger ift personalet som ble oppfattet som hyggelige og 
hjelpsomme. Tidspunkt for leggetid ble tatt opp på et generelt grunnlag. Det har i mange år 
vært en praksis på at beboerne skal være lagt før nattskiftet kommer på jobb. Dette har medført 
at leggeprosessen for noen av beboerne starter tidlig på kvelden. I forrige tilsyn ble det klaget 
på mangel av friske grønnsaker til varmmaten, noe som ikke har blitt bedre enn sist. Det ble 
også stilt spørsmål ift bemanningsplanen for den skjermede avdelingen (Marmorberget). En 
pårørende mente at 3 pleiere for 2 poster med til sammen 10 demente beboere på dagtid var for 
lite. Utvalget antar at bemanningen er i tråd med gjeldende kontrakt, og at denne i tilfelle må 
vurderes justert. Utvalget hadde møte med daglig leder og fagleder. Før dette hadde utvalgets 
leder en kort samtale med sykehjemslegen. Oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn ble også 
gjennomgått. 
Utvalget er svært tilfreds med at SYE nå har bestilt etablering av sansehage. Dette er et viktig 
tiltak, særlig for at rullestolavhengige beboere oftere skal kunne komme seg ut i frisk luft. Det 
tas til etterretning at det fortsatt er beboere, også med langtidsvedtak, som mot sin vilje må bo 
på små, uegnede dobbeltrom. Det henvises til tidligere tilsynsrapporter og forskrift om en 
verdig eldreomsorg, og SYE oppfordres i den forbindelse til å redegjøre for de skriftlige 
prosedyrene som kommunen er pålagt å utarbeide i henhold til Kvalitetsforskriften, vedrørende 
forskriftens krav til ro og et skjermet privatliv. 
Når det gjelder innvendig rehabilitering av bygningsmassen er mye gjort, men utskiftingen av 
nedslitte kjøkken er enda ikke gjennomført. Ledelsen ved sykehjemmet vil purre opp dette. 
Klage fra pårørende om kvalitet på grønnsaker følges opp. 
Vedrørende spørsmål om leggetid informerte ledelsen om at det er tilrettelagt for de av 
beboerne som vil sitte oppe etter kveldsstellet. 
Sykehjemmet har en skjermet avdeling i kommunens bygning i Marmorberget. Denne 
bygningen er nedslitt, med dårlig ventilasjon og mangel på tilfredsstillende uteområde for 
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demente beboere. Det er i tillegg tungvint å drive en slik avdeling når den ligger så langt fra 
hovedbygget(ca 1km). 
Utvalget ble informert om at det ville være tilstrekkelig areal i hovedbygningen for hele denne 
avdelingen dersom aldersavdelingen og utleide lokaler for bydelen i 1.etg(familieteamet) kunne 
flyttes ut. Utvalget ber om at dette vurderes. 
 
Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk: 

• Avvikling av dobbeltrom (med unntak av ektepar som ønsker å bo sammen) 
• Utskifting av kjøkken 
• Vurdere alternative løsninger for plasseringen av skjermet avdeling. 

 
Sykehjemsetatens tilsvar: 

• Tidspunkt for leggetid: 
Sykehjemmet har generelle retningslinjer om at beboere selv skal bestemme når de skal 
legge seg/stå opp. Det henvises til oppslag om hvordan rutinene er. I enkelttilfeller der det 
forekommer brudd på retningslinjene, skal dette tas opp på teamet. 
 
• Mangel på friske grønnsaker: 
Dette ble tatt opp med leverandøren av middagsmaten allerede før tilsynsbesøket på 
bakgrunn av tilbakemeldinger i et beboermøte. Leverandøren vil se på hvordan de kan 
bedre dette. 
 
• Mangel på bemanning på Marmorberget: 
Sykehjemmet følger kontrakt og har i gjennomsnitt 7-8 ansatte på dagtid hverdager. Det er 
sykepleier tilstede og teamleder som går mellom postene. Sykehjemmet mener 
bemanningen er forsvarlig. 
 
• Innvendig rehabilitering av postkjøkken: 
Ledelsen følger opp saken. 
 
Sykehjemsetaten vil presisere at den bemanningen som er oppgitt ovenfor er i tråd med 
kontrakt og vurderes som forsvarlig. Ekstraordinære situasjoner kan kreve forsterket 
bemanning, noe sykehjemmet bl.a. hadde i en periode rundt tilsynsbesøket. 
 
Sykehjemsetaten har gjort en vurdering av avvikling av dobbeltrommene på Lambertseter 
alders- og sykehjem. Ut fra en totalvurdering av det totale antallet dobbeltrom i 
sykehjemmene i Oslo, kan SYE på nåværende tidspunkt ikke gå inn for avvikling av disse 
rommene på Lambertseter. 
SYE vurderte også ved inngåelsen av ny kontrakt i 2010 om sykehjemmets avdelinger 
kunne samles i bygget i Østerliveien. En slik løsning vil kreve ombygging av den fløyen der 
bydelen bl.a. leier lokaler for å kunne tilfredsstille dagens standard for beboerrom. Slik 
ombygging er ikke prioritert i planene for rehabilitering av sykehjemmene i Oslo 

 
Bydelsdirektøren anser det som vesentlig at bydelens sykehjemsbeboere har rett til å 
bestemme selv om når de vil legge seg eller stå opp. I forhold til meldte mangel på friske 
grønnsaker forventes det at dette bringes i orden omgående slik at beboerne er sikret god, 
næringsrik mat med friske grønnsaker. Når det gjelder bemanning på Marmorberget så er 
det av vesentlig viktighet at bemanningen er riktig i forhold til beboerne og at den enkelte 
beboer får den hjelp og oppfølging som er nødvendig for en trygg, kvalitativt god hverdag 
på sykehjem. 
 
 

   81



Renovering av postkjøkkenet er viktig for å sørge for optimale forhold ift matombringing 
og håndtering av mat i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer. Bydelsdirektøren 
forventer også at man tilstreber avvikling av dobbeltrom til fordel for enerom, samt at det 
prioriteres ombygging slik at sykehjemmets avdelinger samles i Østerliveien. 

 
 
 
Oslo, 31.08.2011 
 
Per Johannessen/s/       Tove Guldhav/s/ 
bydelsdirektør                                         enhetsleder 
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Sak 145/11  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
30.05.2011  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Kjell Ronny Aasheim 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 139/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 87/11  
Eldrerådet 07.11.11 90/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 92/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 145/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT NORDSETERHJEMMET - UANMELDT TILSYN 30.05.2011  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 30.05.2011 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:  
Rådet etterlyser fortgang i både saksbehandling og utredning før eventuelle økning/endring av 
medisinering. Rådet støtter tilsynsutvalgets bekymring. Rådet etterlyser den faktiske 
saksbehandlingstid på alle vedtak ved bestillerenheten. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rådet etterlyser fortgang i både saksbehandling og utredning før eventuelle økning/endring av 
medisinering. Rådet støtter tilsynsutvalgets bekymring. Rådet etterlyser den faktiske 
saksbehandlingstid på alle vedtak ved bestillerenheten.  
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1: Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 30.05.2011, mottatt 21.06.2011 
2: Tilsvar fra sykehjemsetaten, mottatt 19.08.2011 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
30.05.2011 var tilsynsutvalg 1 på uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet. 
 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tilsynsutvalg 1 har tidligere i dette kalenderåret gjennomført: 
 1 anmeldt tilsyn 9.2.11 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
30.05.2011 var tilsynsutvalg 1 på uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet. Tilsynsutvalget tok 
opp utfordringene ift at pasientene skal ha korrekte vedtak på korrekt plasstype. Utvalget fikk 
informasjon om at en av pasientene på skjermet avdeling hadde utagert fysisk og at bydelen 
hadde fått tilsendt søknad om oppgradering til et høyere omsorgsnivå. Sykehjemmet opplyste at 
det hadde vært lang behandlingstid i denne saken, og at bydelsoverlegen hadde vært involvert i 
saken i form av anbefaling om økt medisinering, mens søknaden ble utredet. 
Tilsynsutvalget møtte også en beboer som var urolig og i konflikt med personalet, en 
medpasient samt ett av utvalgets medlemmer. Utvalget oppfattet situasjonen som truende og ser 
at noen pasienter kan ha behov for et høyere omsorgsnivå, og synes at det er uholdbart at slike 
problemstillinger skal ta uforholdsmessig lang tid. 
 
Tilsvar fra SYE:  
Sykehjemsetaten er kjent med at skjermet avdeling i 3 etg har en beboer som er urolig og 
utagerende. Det er søkt om forsterket plass og søknaden er under behandling ved 
bestillerkontoret i bydel Nordstrand. Erfaringsmessig tar det noe tid før vedtak om et høyere 
omsorgsnivå blir vedtatt. Bestillerkontoret er rette instans for svar på behandlingstid for 
søknader. 
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Sammendrag: 
30.05.2011 var tilsynsutvalg 1 på uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet. Tilsynsutvalget tok 
opp utfordringene ift at pasientene skal ha korrekte vedtak på korrekt plasstype. Utvalget fikk 
informasjon om at en av pasientene på skjermet avdeling hadde utagert fysisk og at bydelen 
hadde fått tilsendt søknad om oppgradering til et høyere omsorgsnivå. Sykehjemmet opplyste at 
det hadde vært lang behandlingstid i denne saken, og at bydelsoverlegen hadde vært involvert i 
saken i form av anbefaling om økt medisinering, mens søknaden ble utredet. 
Tilsynsutvalget møtte også en beboer som var urolig og i konflikt med personalet, en 
medpasient samt ett av utvalgets medlemmer. Utvalget oppfattet situasjonen som truende og ser 
at noen pasienter kan ha behov for et høyere omsorgsnivå, og synes at det er uholdbart at slike 
problemstillinger skal ta uforholdsmessig lang tid. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
30.05.2011 var tilsynsutvalg 1 på uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet. Tilsynsutvalget tok 
opp utfordringene ift at pasientene skal ha korrekte vedtak på korrekt plasstype. Utvalget fikk 
informasjon om at en av pasientene på skjermet avdeling hadde utagert fysisk og at bydelen 
hadde fått tilsendt søknad om oppgradering til et høyere omsorgsnivå. Sykehjemmet opplyste at 
det hadde vært lang behandlingstid i denne saken, og at bydelsoverlegen hadde vært involvert i 
saken i form av anbefaling om økt medisinering, mens søknaden ble utredet. 
Tilsynsutvalget møtte også en beboer som var urolig og i konflikt med personalet, en 
medpasient samt ett av utvalgets medlemmer. Utvalget oppfattet situasjonen som truende og ser 
at noen pasienter kan ha behov for et høyere omsorgsnivå, og synes at det er uholdbart at slike 
problemstillinger skal ta uforholdsmessig lang tid. 
 
Bydelsdirektøren anser det som vesentlig at bydelens pasienter tilbys korrekt omsorgsnivå. Det 
er i forbindelse med søknad om høyere omsorgsnivå vesentlig at bydelen får utredet saken 
grundig, og i noen tilfeller er bydelsoverlegen direkte involvert i tiltak for å bedre pasientens 
tilstand og daglige funksjon i sykehjemsavdelingen. I denne saken var dette medikamentelt, og 
i flere tilsvarende problemstillinger har medisinering bedret pasientens mentale tilstand slik at 
pasienten har kunnet bo videre på samme avdeling. I nevnte pasientgruppe er store endringer 
uheldig og kan forårsake ytterligere uro. 
 
 
 
 
Oslo, 31.08.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Tove Guldhav/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 146/11  Tilsynsrapporter Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
30.05.2011  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Kjell Ronny Aasheim 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 140/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 88/11  
Eldrerådet 07.11.11 91/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 93/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 146/11  
 
 
TILSYNSRAPPORTER BEKKELAGSHJEMMET - ANMELDT TILSYN 30.05.2011  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 30.05.2011 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet støtter økt bemanning for demente på Bekkelagshjemmet 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Eldrerådet støtter økt bemanning for demente på Bekkelagshjemmet 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet støtter tilsynsutvalgets bekymring i henhold til å gi et forsvarlig tilbud til beboere med 
behov for skjermet plasser 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rådet støtter tilsynsutvalgets bekymring i henhold til å gi et forsvarlig tilbud til beboere med 
behov for skjermet plasser 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1: Rapport etter anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 30.05.2011 
2: Tilsvar fra Sykehjemsetaten, mottatt 20.07.2011 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
30.05.2011 var tilsynsutvalg 1 på et anmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tilsynsutvalg 1 har tidligere i dette kalenderåret gjennomført: 
 1 uanmeldt tilsyn 09.2.11 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
30.05.2011 var tilsynsutvalg 1 på et anmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet. Tilsynsutvalget 
hadde i forkant av møtet varslet at de ønsket å se på rutiner og ressurser rundt terminalpleie og 
dødsfall. I tillegg ønsket utvalget en statusoppdatering i forhold  til inneklima/sopp fra fukt i 
kjeller. 
 
Sammendrag : 
30.05.2011 var tilsynsutvalg 1 på et anmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet. Tilsynsutvalget 
hadde i forkant av møtet varslet at de ønsket å se på rutiner og ressurser rundt terminalpleie og 
dødsfall. I tillegg ønsket utvalget en statusoppdatering i forhold til inneklima/sopp fra fukt i 
kjeller.  
Institusjonssjefen ønsket å ta opp utfordringer rundt temaet endring av omsorgsnivå. 
I forhold til demente så opplever Bekkelagshjemmet at tilbudet stadig nedbygges på tross av at 
sykehjemmene har en høy andel demente pasienter. På grunnlag av dette ønsker  
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Bekkelagshjemmet å etablere en avdeling for ”klare” pasienter, og en avdeling for demente 
pasienter. De har vært i kontakt med sykehjemsetaten for å få en aksept på at de vil sikres 
tilgang på pasientene som har vedtak i forhold til et slikt tilbud, noe sykehjemsetaten ikke vil 
gi. 
Ved en intern gjennomgang av sykehjemmet mener Bekkelagshjemmet et 23-24 pasienter av 
sykehjemmets 52 beboere burde hatt vedtak om plass i skjermet avdeling, men pr i dag har 
sykehjemmet kun somatiske plasser i institusjonen. Tilsynsutvalget reiser spørsmål om denne 
utfordringen/rammebetingelsene er i tråd med å gi et forsvarlig tilbud til beboerne samt 
arbeidsforholdene til de ansatte. Ledelsen påpeker at belastningen på de ansatte øker når 
vedtakene til pasientene ikke speiler de reelle behovene. 
I forhold til endring av omsorgsnivå mener institusjonssjefen at bydelen bruker for lang tid, og 
at vedtakene fra bydelen bare er på somatisk nivå, noe institusjonssjefen mener er økonomisk 
betinget. Det gis derfor uttrykk for at det er et sterkt behov for korrekte avgjørelser når søknad 
om sykehjemsplass behandles i bydelen. Sykehjemmet svarer tilsynsutvalget at de må bruker 
medisinering og andre tiltak i påvente av behandling av endring i omsorgsnivå. 
I forhold til fuktproblematikken så har Bekkelagshjemmet vært i kontakt med 
bedriftshelsetjenesten, og det er besluttet at veggen skal rives og at en ny vegg i Lecablokker 
skal erstatte veggen med muggsopp. 
 
Tilsvar fra SYE: 
Rapporten viser bl.a. til utfordringen Bekkelagshjemmet opplever ved lang behandlingstid ved 
søknad om endring av omsorgsnivå. Sykehjemsetaten ber bydel Nordstrand om å besvare dette. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Institusjonssjefen ønsket å ta opp utfordringer rundt temaet endring av omsorgsnivå. 
Tilsynsutvalget opplever at Bekkelagshjemmet har utarbeidet ett godt rammeverk i forhold til 
pleie i livets avslutning. Bekkelagshjemmet har et rom som fungerer som kapell, men de ønsker 
å etablere et kirkerom i sykehjemmets underetg, som også kan brukes til andre formål. 
I forhold til demente så opplever Bekkelagshjemmet at tilbudet stadig nedbygges på tross av at 
sykehjemmene har en høy andel demente pasienter. På grunnlag av dette ønsker 
Bekkelagshjemmet å etablere en avdeling for ”klare” pasienter, og en avdeling for demente 
pasienter. De har vært i kontakt med sykehjemsetaten for å få en aksept på at de vil sikres 
tilgang på pasientene som har vedtak i forhold til et slikt tilbud, noe sykehjemsetaten ikke vil 
gi. 
Ved en intern gjennomgang av sykehjemmet mener Bekkelagshjemmet et 23-24 pasienter av 
sykehjemmets 52 beboere burde hatt vedtak om plass i skjermet avdeling, men pr i dag har 
sykehjemmet kun somatiske plasser i institusjonen. Tilsynsutvalget reiser spørsmål om denne 
utfordringen/rammebetingelsene er i tråd med å gi et forsvarlig tilbud til beboerne samt 
arbeidsforholdene til de ansatte. Ledelsen påpeker at belastningen på de ansatte øker når 
vedtakene til pasientene ikke speiler de reelle behovene. 
I forhold til endring av omsorgsnivå mener institusjonssjefen at bydelen bruker for lang tid, og 
at vedtakene fra bydelen bare er på somatisk nivå, noe institusjonssjefen mener er økonomisk 
betinget. Det gis derfor uttrykk for at det er et sterkt behov for korrekte avgjørelser når søknad 
om sykehjemsplass behandles i bydelen. Sykehjemmet svarer tilsynsutvalget at de må bruker 
medisinering og andre tiltak i påvente av behandling av endring i omsorgsnivå. 
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I forhold til brukerundersøkelsen så er Bekkelagshjemmet kritiske til gjennomføringen av 
denne. Dette da spørsmålene er vanskelige, og sykehjemmet er i tvil om beboerne er i stand til 
å forstå spørsmålene. Tilsynsutvalget stiller seg kritisk til prioriteringen av ressursene, når 
resultatene mest sannsynlig ikke gir oss kunnskap som kan benyttes. 
I forhold til fuktproblematikken så har Bekkelagshjemmet vært i kontakt med 
bedriftshelsetjenesten, og det er besluttet at veggen skal rives og at en ny vegg i Lecablokker 
skal erstatte veggen med muggsopp. 
 
Bydelsdirektøren anser det som vesentlig at bydelens pasienter tilbys det korrekte 
omsorgsnivået i sykehjem. Bydelen forholder seg til LEON prinsippet som innebærer at 
pasientene skal følge omsorgstrappen i forhold til tjenesteomfang. Det betyr f.eks at man 
innvilger sykehjemsplass på skjermet nivå hvis det i saksutredningen konkluderes med at 
bruker ikke kan fungere på en somatisk avdeling. Ved behov av høyere omsorgsnivå må saken 
vurderes før et vedtak fattes, og i forhold til de nevnte utfordringer ved Bekkelagshjemmet er 
det viktig å påpeke at sykehjemmet ikke bruker Gerica som er fagsystemet som brukes av 
resten av bydelene og sykehjemmene i bydelen. Gerica er vesentlig da informasjonsflyten 
mellom aktørene i kommunen gjør det tilgjengelig for bestillerkontoret å følge rapporter og 
vurderinger av hver enkelt pasient. I særlig vanskelige saker om endring av omsorgsnivå er 
bydelsoverlegen involvert direkte mot sykehjemmene for å kunne bistå medisinsk i forhold til 
medisinering, tiltak etc. Bydelsoverlegen er også tilstedeværende på vedtaksmøtet der 
innvilgelse av sykehjemsplass og endring av omsorgsnivå fattes. Det er også av vesentlig art at 
mange demente pasienter fungerer godt på en somatisk avdeling, og at de der har et betydelig 
friere liv enn på en skjermet avdeling der det til enhver tid er låste dører. 
 
 
 
 
Oslo, 31.08.2011 
 
Per Johannessen/s/       Tove Guldhav/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 147/11  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
15.06.2011  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Kjell Ronny Aasheim 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 31.10.11 141/11  
Helse- og sosialkomite 07.11.11 89/11  
Eldrerådet 07.11.11 92/11  
Rådet for funksjonshemmede 07.11.11 94/11  
Bydelsutvalget 17.11.11 147/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT MIDTÅSENHJEMMET - ANMELDT TILSYN 15.06.2011  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 15.06.2011 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets behandling/vedtak 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Anbefaler varig kontrakt. Viser til punkt 5 i saken: For å skape nødvendig forutsigbarhet for 
ansatte og beboere bør fremtidig driftsform endelig besluttes. 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Anbefaler varig kontrakt. Viser til punkt 5 i saken: For å skape nødvendig forutsigbarhet for 
ansatte og beboere bør fremtidig driftsform endelig besluttes 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1: Rapport etter anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 15.06.2011, mottatt 29.06.2011 
2: Tilsvar fra sykehjemsetaten, mottatt 19.08.2011 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
15.06.2011 var tilsynsutvalg 2 på et anmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tilsynsutvalg 2 har i 2011 gjennomført tilsyn på Midtåsenhjemmet: 
1 antall anmeldte tilsyn, 15.6.  
1 antall uanmeldte tilsyn 3.3.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
15.06.2011 var tilsynsutvalget på et anmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet. Tilsynsutvalget hadde 
5 merknader som de ønsket tilbakemelding på fra sykehjemsetaten: 
1: Det ble stilt spørsmål om hvor stor legedekningen er på sykehjemmet etter at en beboer 
hadde uttrykt problematikk rundt det å få bestilt legetime. 
2: Det er dårlig kapasitet for rullestolavhengige når det gjelder utflukter og assistanse til å 
bevege seg utenfor huset ellers. Det vises til punkt under anbefalinger: utfluktsbussen de 
disponerer har bare plass til en rullestol, og bussen er ute på tur med en avdeling i uken. Med 6 
avdelinger betyr dette at de som er rullestolbrukere har få muligheter til å komme seg på tur om 
de ikke benytter TT-ordningen. Tilsynsutvalget ber sykehjemsetaten om å ta dette opp med 
sykehjemmet. 
3:Enkelte pårørende mente at ny turnus medførte reduksjon av ansatte i perioden etter kl 16.00 
på virkedager. 
4: Det synes som om rutiner for telefonisk kontakt med institusjonen varierer mellom 
avdelingene 
5: For å skape nødvendig forutsigbarhet for ansatte og beboere bør fremtidig driftsform endelig 
besluttes. 
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Sammendrag 
15.06.2011 var tilsynsutvalget på et anmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet. Tilsynsutvalget hadde 
5 merknader som de ønsket tilbakemelding på fra sykehjemsetaten: 
 
1: legedekningen på sykehjemmet etter at en beboer hadde uttrykt problematikk rundt det å få 
bestilt legetime. 
 
2: Det er dårlig kapasitet for rullestolavhengige når det gjelder utflukter og assistanse til å 
bevege seg utenfor huset ellers. Tilsynsutvalget ber sykehjemsetaten om å ta dette opp med 
sykehjemmet. 
 
3:Enkelte pårørende mente at ny turnus medførte reduksjon av ansatte i perioden etter kl 16.00 
på virkedager. 
 
4: Det synes som om rutiner for telefonisk kontakt med institusjonen varierer mellom 
avdelingene 
 
5: For å skape nødvendig forutsigbarhet for ansatte og beboere bør fremtidig driftsform endelig 
besluttes. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
Ytterligere vurdering 
15.06.2011 var tilsynsutvalget på et anmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet. Tilsynsutvalget hadde 
5 merknader som de ønsket tilbakemelding på fra sykehjemsetaten: 
 
1: Det ble stilt spørsmål om hvor stor legedekningen er på sykehjemmet etter at en beboer 
hadde uttrykt problematikk rundt det å få bestilt legetime. 
 
2: Det er dårlig kapasitet for rullestolavhengige når det gjelder utflukter og assistanse til å 
bevege seg utenfor huset ellers. Det vises til punkt under anbefalinger: utfluktsbussen de 
disponerer har bare plass til en rullestol, og bussen er ute på tur med en avdeling i uken. Med 6 
avdelinger betyr dette at de som er rullestolbrukere har få muligheter til å komme seg på tur om 
de ikke benytter TT-ordningen. Tilsynsutvalget ber sykehjemsetaten om å ta dette opp med 
sykehjemmet. 
 
3:Enkelte pårørende mente at ny turnus medførte reduksjon av ansatte i perioden etter kl 16.00 
på virkedager. 
 
4: Det synes som om rutiner for telefonisk kontakt med institusjonen varierer mellom 
avdelingene 
 
5: For å skape nødvendig forutsigbarhet for ansatte og beboere bør fremtidig driftsform endelig 
besluttes. 
 
Tilsvar fra SYE:  
1: Det er budsjettert med lege i full stilling. Pr. 1.august er det ansatt lege i 50% stilling og den 
siste 50% stillingen ble utlyst med søknadsfrist 15.07.2011. I påvente av ansettelsen er det 
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avtalt kjøp av legetjenester time for time med sykehjemmets lege. Det er for øvrig god tilgang 
på søkere til stillingen. 
2: Institusjonen ønsker også å gi rullestolavhengige et godt turtilbud. Institusjonssjefen vil med 
avdelingene drøfte hvordan dette kan la seg gjøre. Midtåsenhjemmet har i dag  tilgang på buss 
hver dag fra 11.00- 13.30 
3: Ny turnus har ikke medført reduksjon av antall ansatte. Enkelte avdelinger er tilført ekstra 
ressurser, og har dermed fått flere ansatte. 
4: Sykehjemmet vil gjennomgå rutinene rundt telefonisk kontakt med avdelingene. Dette var en 
ukjent problemstilling for institusjonssjefen. Hver avdeling, ved ansvarssykepleier har en 
trådløs telefon og skulle i så måte være svært tilgjengelig. 
5: Hvilke sykehjem som skal konkurranseutsettes avgjøres endelig av bystyret etter gjeldende 
fullmakter i Oslo kommune. 
 
 
Bydelsdirektøren anser det som viktig at alle beboerne på sykehjem skal ha like muligheter for 
å få deltatt på turer i regi av sykehjemmet. I forhold til legedekning så er det vesentlig at 
beboerne har tilgang på lege i 100%, men Midtåsenhjemmet løser dette godt i overgangen 
mellom ansettelsen av ny lege. I forhold til turnus og endringer internt i sykehjemmene så er 
det sykehjemsetatens ansvar å sørge for at de vedtatte årsverk følger kriteriene for de 
forskjellige sykehjemsavdelingene.  
Oslo, 31.08.2011 
 
 
Per Johannessen/s/        Tove Guldhav/s/ 
bydelsdirektør         enhetsleder 
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Sak 148/11  Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 201100041 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.11.11 148/11  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     31.10.2011     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   8.11.2011 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen             8.11.2011 
 
Helse- og sosialkomiteen     7.11.2011 
 
Eldrerådet       7.11.2011 
 
Ungdomsrådet       7.11.2011 
 
Rådet for funksjonshemmede     7.11.2011 
 
 
 
 
Oslo, 9.11.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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REFERATSAKER 
 
Periode: 27. oktober 2011 - 17. november 

2011 
  

   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
24/11 201100358-8 Beplantning i forbindelse med Radarveien barnehage 
   
25/11 201101016-1 Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemmet vedrørende anbud 
   
 
 Tilleggssak:
 
SAK 149/11    HØRING OM KLAGENEMNDER I HENHOLD TIL ENDRING I 
                        HELSELOVGIVNINGEN
 
Les saksfremlegget 
 
 
SAK 150/11  SØKNAD FRA NORDSTRAND SV OM ENDRING AV SV`s 
                      REPRESENTANTER I BARN-,UNGDOM-, OG KULTURKOMITEEN
                      2011-2015  
               
 Les saksfremlegget her! 
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Protokoll 9/11 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Arve Edvardsen (H)  
   
Tilstede: Arve Edvardsen (H) 


Hege Astrup Sannum (H) 
Steinar Andersen (A) – nestleder 
Lars Petter Solås (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 


 


 Pia Bergmann (SV) – observatør 
Frode Woldsund (KrF) - observatør  
 


 


Forfall: Ulf Stigen (FrP)  
   
Som vara møtte: Lars Petter Solås (FrP)  
   
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør  
   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
Bydelsdirektør Per Johannessen viste til notat som ble omdel på møtet - orientering om 
følgende: 


- Status i sak om P-plass ved gamle Lambertseter senter 
- Kjørevei ved Lambertseter gård og fritidsklubben mfl. 


 
Eventuelt: 
Steinar Andersen (A) viste til bydelsdirektørens informasjon og bemerket følgende: 


- P-plass ved gamle Lambertseter senter: Arbeidsutvalget ber administrasjonen 
etterspørre byrådsavdelingen om bevegelse i saken 







- Kjørevei ved Lambertseter gård og fritidsklubben mfl.: Arbeidsutvalget ber 
administrasjonen kreve ytterligere svar fra Samferdselsetaten vedrørende veien fra 
Langbølgen – Lambertseter gård. Det må påpekes at denne veien må snarest 
opparbeides på grunn av dårlig standard. 


 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 117 /11   Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 31.10.11- Arbeidsutvalget........ 1 
Sak 118 /11  Protokoll til orientering ......................................................................................... 1 
Sak 119 /11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand .............................................. 1 
Sak 120 /11  Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand ......................................... 3 
Sak 121 /11  Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand ................................... 4 
Sak 122 /11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 6 
Sak 123 /11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand ............................................ 7 
Sak 124 /11  Fremtidig bruk av nedlagte barneparker ............................................................... 8 
Sak 125 /11  Bydelens alkoholpolitiske rolle- forslag til retningslinjer for behandling av 


høringsuttalelser ................................................................................................... 10 
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Sak 117 /11   Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
31.10.11- Arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 31.10.11 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 31.10.11 godkjennes 
 


 Sak 118 /11  Protokoll til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 20.10.2011 i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra møte 20.10.2011 i arbeidsutvalget tas til orientering 
 


 Sak 119 /11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalgets:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 







Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avvikssrapport pr. 31.7.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
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Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 120 /11  Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avvikssrapport pr. 31.8.2011 godkjennes 
 
 
 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 121 /11  Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
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Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 







Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 122 /11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
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Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 123 /11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 124 /11  Fremtidig bruk av nedlagte barneparker 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og 
inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres 
noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må 
holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke 
området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med 
forslaget for Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og 
åpnes opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis 
det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget 
subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som 
møteplass.  
e. Munkerudvollen barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygg og 
gjerder bør fjernes. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. Området kan være åpent som friområde, men kan 
også sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og skole i området. 
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f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller 
annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, 
gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være 
midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål 
og bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng 
med mulig avvikling av Sæter barnehage. 
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og 
klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle 
lekeapparater eller annet. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes til kun èn av komiteene, BMS-
komiteen, som innstiller til bydelsutvalget 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) 
endringsforslag 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 


- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 


 
 


 
 
 







Sak 125 /11  Bydelens alkoholpolitiske rolle- forslag til retningslinjer 
for behandling av høringsuttalelser 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i  
-  helse- og sosialkomitee 
-  bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
 
Bydelsutvalget vedtar følgende praksis for uttalelser i  saker om salgs- og skjenkebevilling  
 


1. Det er bydelsutvalgets ansvar å utforme den lokale rusmiddelpolitikken. Rollen som 
sosialtjeneste i arbeidet med bevillingsspørsmål er en viktig del av dette arbeidet. 


 
2. Når bydelen uttaler seg om bevillingssaker, er det kriteriene som er angitt i 


alkohollovens § 1-7a som legges til grunn.  
Dette betyr: 


a) antallet salgs- og skjenkesteder 
b) stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, hvor bydelsutvalget velger å legge 


spesiell vekt på barns og unges oppvekstmiljø 
c) trafikk- og ordensmessige forhold 
d) næringspolitiske hensyn 
e) hensyn til lokalmiljøet for øvrig og eventuell kjennskap til søker 


 
3. Saker om salgs- og skjenkebevilling – inklusive saker om fornyelse på grunn av 


ordinær utløpstid - behandles av helse- og sosialutvalget og bydelsutvalget med de 
unntak som fremkommer i punktene a – e nedenfor. 


a) Alle saker om salgs- og skjenkebevilling som fremkommer på grunn av 
overdragelse i henhold til serveringslovens kap 5, behandles av 
bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken inneholder prinsipielle 
sider, legges saken frem for politisk behandling.  


b) Sak om salgsbevilling for ny dagligvareforretning som ønsker å selge de 
alkoholholdige produkter som tillates solgt i dagligvareforretning, behandles 
av bydelsdirektøren. 


c) Søknader om bevilling for avgrensede perioder i forbindelse med arrangement 
behandles av bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken 
inneholder prinsipielle sider, legges saken frem for politisk behandling. 


d) I tilfeller hvor det ikke er tid til å behandle en sak i helse- og sosialutvalg og 
bydelsutvalg, kan saken behandles i arbeidsutvalget – enten i ordinært AU-
møte eller ved fjernmøte i henhold til reglement for bydelene, §§ 3-3 og 3-4 og 
tilhørende merknader. Fjernmøte utløser ingen godtgjørelse. 


e) I særlige tilfeller, som ikke kommer inn under denne fullmakten, men hvor 
vesentlige forhold tilsier en rask behandling, kan uttalelse gis av 
bydelsdirektør og BU-leder i fellesskap. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i:  
-  Helse- og sosialkomiteen 
-  Bydelsutvalget 


  
 


Sak 126 /11  Offentlig ettersyn av planstrategi og  planprogram for 
kommuneplan 2013 - 2030 med juridisk bindende 
arealdel for Oslo 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand mener at planstrategi og planprogram er et godt grunnlag for 
kommuneplanarbeidet og at viktige utviklingstrekk synliggjøres på en god måte. 


2. Bydel Nordstrand nærmer seg 50.000 innbyggere og merker allerede at 
befolkningsøkningen gir økt press på bydelens tjenester og arealer. Parallelt med 
befolkningsøkningen gir den alminnelige samfunns- og velstandsutviklingen økte 
forventninger til kvalitet i bydelens tjenester og de lokalene tjenestene ytes i. 


3. Det blir avgjørende for de kommende årene å sikre finansiering av kvalitetsmessig 
gode og riktig dimensjonerte tjenester i bydelens regi. 


4. Det må sikres midler til å arbeide med levekårs- og folkehelsestrategier. 
5. Det må tas dristige og fremtidsrettede grep for å sikre miljøvennlige og effektive 


transportløsninger – både i regionen, i byen og i bydelen. Bydelen har i sin trafikkplan 
(behandlet av bystyret 15.06.2011) konkretisert noen tiltak og satsingsområder. 


6. Det må sikres både areal og tidsmessige bygninger til bydelens behov for barnehager, 
skoler og sosiale tilbud. 


7. Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg 
og kystlinje. 


 
Til komiteer og råd:  
Det vedtak som er fattet i arbeidsutvalget, tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det vedtak som er fattet i arbeidsutvalget, tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Saken sendes til behandling i byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen som innstiller til 
bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til endringsvedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken sendes til behandling i byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen som innstiller til 
bydelsutvalget 
 
 
 
 


 Sak 127 /11  Kulturhus i Oslo - Nedre Bekkelaget samfunnshus - 
Villa Lilleborg - kontrollfunksjon - anmodning om valg 
på BU-møte 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i  


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 


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


1. Bydelsutvalget velger:  …………………………….…(navn)  som representant for               
Oslo kommune, Bydel Nordstrand, til styret for Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL for 
inneværende valgperiode.  


2. Nytt bydelsutvalg foretar ny oppnevning i første møte etter konstituering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
 
Bydelsutvalget velger en representant for Oslo kommune, Bydel Nordstrand, til styret for Nedre 
Bekkelaget Samfunnshus AL, foreløpig til 1. januar 2013. Administrasjonen bes gjennomgå 
bydelens representasjon i samfunnshus og lignende med sikte på å etablere en felles ordning. 
  
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
 
Bydelsutvalget velger en representant  for Oslo kommune, Bydel Nordstrand, til styret for Nedre 
Bekkelaget Samfunnshus AL, foreløpig til 1. januar 2013. Administrasjonen bes gjennomgå 
bydelens representasjon i samfunnshus og lignende med sikte på å etablere en felles ordning. 
 
 
 
 


 Sak 128 /11  Demensplan for bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  


1. Kompetent organ etter medbestemmelsesavtalens § 4.2 f, er i denne sammenheng 
bydelsdirektøren. 


2. Bydelsdirektøren framlagte plan for demente tas til orientering.  
 


Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar demensplanen for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 129 /11  Lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken vedrørende lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 130 /11  Reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet 
mellom politisk og administrativt nivå 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn- ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Komiteen har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
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Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes kun til behandling i bydelsutvalget 
med følgende innstilling til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå med følgende endring: 
 
Pkt 9 Delegasjon til arbeidsutvalget. 1. setning endres til: ”Arbeidsutvalget kan kun når det er 
helt nødvendig, fatte vedtak i hastesaker. I saker fra kommunal virksomhet hvor svarfrist ikke 
tillater ordinær politisk behandling skal administrasjonen først be om fristforlengelse.”  
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå med følgende endring: 
 
Pkt 9 Delegasjon til arbeidsutvalget. 1. setning endres til: ”Arbeidsutvalget kan kun når det er 
helt nødvendig, fatte vedtak i hastesaker. I saker fra kommunal virksomhet hvor svarfrist ikke 
tillater ordinær politisk behandling skal administrasjonen først be om fristforlengelse.”  
 
 


 Sak 131 /11  Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo 
kommune 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Til Arbeidsutvalget: 
 Saken sendes til behandling i: 


 bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Ingen innstilling fra bydelsdirektøren 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag som innstilling til bydelsutvalget: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
Følgende kategorier velges: 
Bydelsutvalgets leder og nestleder: alternativ 2  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer: kategori 1  







Leder og medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg: kategori 2 
Leder og medlemmer av ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede:   
kategori 3  
 
Votering: 
Arve Edvardsen (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
Følgende kategorier velges: 
Bydelsutvalgets leder og nestleder: alternativ 2  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer: kategori 1  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg: kategori 2 
Leder og medlemmer av ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede:  
 kategori 3  
 
 


 Sak 132 /11  Oppnevning og betingelser for politikere og andre som 
deltar i gjøremål som representant for Bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:   
Arbeidsutvalget sender saken til behandling til: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Det framlagte reglement; Oppnevning og betingelser form politikere og andre som deltar i 
gjøremål som representant for Bydel Nordstrand, vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet utsettelsesforslag i saken 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken utsettes 
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 Sak 133 /11  PC-godtgjørelse for politikere - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling til: 
Bydelsutvalget 
  
Til bydelsutvalget: 
1. Det etableres en ordning med PC- godtgjørelse på kr. 400,- pr. mnd for folkevalgte i 


Bydel Nordstrand for kommunevalgsperioden 2011-2015 - gjeldende fra 01.11.2012. 
      Beløpet dekker kompensasjon for PC, printer, papir, abonnement og andre 
driftskostnader 
2. Godtgjørelsen gjelder følgende folkevalgte: 


- faste medlemmer i bydelsutvalget samt første varamedlem for hvert parti 
- faste medlemmer i komiteene 


3. PC- regelverk for folkevalgte i Bydel Nordstrand for perioden 2008-2011 utgår 27.10.2011 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget ba administrasjonen undersøke skattereglene før saken kommer til 
behandling i bydelsutvalget 17.11.2011 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets anmodning 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling til: 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 134 /11  Møteplan 2012 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Sak om møteplan for 2012  sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget godkjenner møteplan for 2012 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Bydelsdirektøren orienterte om følgende:  
Forslag til dato for resultat- og strategikonferanse våren 2012 vil legges fram for 
bydelsutvalget  
 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sak om møteplan for 2012 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 135 /11  Oppnevning av medlemmer i tilsynsutvalgene - Bydel 
Nordstrand- 2012-2015 


 


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  
1.   Det opprettes følgende obligatoriske tilsynsutvalg: 
 


Tilsynsutvalg 1: 
Tilsynsutvalg Nordseterhjemmet  (sykehjem) 
Tilsynsutvalg Bekkelagshjemmet (sykehjem) 


  
Tilsynsutvalg 2: 
Tilsynsutvalg Midtåsen sykehjem 
Tilsynsutvalg Lambertseter alders- og sykehjem 


• Avdeling Østerliveien 42-44 
• Avdeling Marmorveien 2 


Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter 


             Tilsynsutvalg 3: 
 Tilsynsutvalg Ryenhjemmet (sykehjem) 
 
Tilsynsutvalg for hjemmetjenester (ikke obligatorisk)  
 


Tilsynsutvalgene velges med 3 medlemmer og varamedlemmer: 
 


2. Obligatoriske tilsynsutvalg for perioden …………………: 
 
Tilsynsutvalg 1: 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 
Leder:……………………………………… 


 
Nestleder:………………………………….. 
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Tilsynsutvalg 2: 
 Medlemmer: 
 1 
 2 
 3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 


 
Leder:……………………………………….. 


 
Nestleder:……………………………………. 


 
 


Tilsynsutvalg 3: 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 


 
Leder:…………………………………………………….  


 
Nestleder:……………………………………………….. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken også sendes til behandling i eldrerådet. 
Rådet har anledning til å innstille overfor bydelsutvalget til representanter i tilsynsutvalgene 
 – 1 medlem og 1 varamedlem i hvert av de 3 tilsynsutvalgene 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
-    Eldrerådet – som har mulighet til å innstille til representanter i tilsynsutvalgene, 1 medlem 


og 1 varamedlem i  hvert av de 3 tilsynsutvalgene 
-   Bydelsutvalget 
 







Sak 136 /11  Supplement driftsstyrer kommunalt drevne sykehjem - 
innstilling av ekstern representant ved 
Nordseterhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til ekstern representant ved driftsstyret ved Nordseterhjemmet tas 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre følgende representant til driftstyret ved 
Nordseterhjemmet, som erstatter Hege Astrup Sannum (H): 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag: Saken sendes kun til behandling i 
helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 137 /11  Driftsstyret i skolene 2012-2013- innstilling overfor 
byråden for barn og utdanning 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
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Til barn, ungdom og kultur komiteen: 
Barn, ungdom og kultur komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og 
varamedlemmer til driftsstyrene i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2012-2013 slik:  
 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Karlsrud skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Lambertseter skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:……………………………………. 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:……………………………………. 







 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom 
partiene opprettsholdes 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom 
partiene opprettsholdes 
 
 
 


 Sak 138 /11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 04.04.2011 


 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders og sykehjem 
04.04.2011 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
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Sak 139 /11  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
30.05.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 30.05.2011 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 


 Sak 140 /11  Tilsynsrapporter Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
30.05.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 







Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 30.05.2011 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 141 /11  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
15.06.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 15.06.2011 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 
Møtet hevet kl 20.05  
 
 
 
Oslo, 31.10.2011 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 
 
 





		Protokoll 9/11

		Komiteen har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget

		Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå

		Ingen innstilling fra bydelsdirektøren

		Arbeidsutvalget sender saken til behandling til:

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK



		Bydelsutvalget godkjenner møteplan for 2012

		1.   Det opprettes følgende obligatoriske tilsynsutvalg:

		             Tilsynsutvalg 3:

		Tilsynsutvalgene velges med 3 medlemmer og varamedlemmer:

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Vara rep:…………………………………

		Vara rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

		Fast rep:…………………………………

































































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 7/11 
                   Konstituerende møte 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Torsdag 27. oktober 2011 kl. 19.30     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H): til og med sak 119/11- punkt A - 2 - valg av BU-leder  
 Arve Edvardsen (H): fra og med sak 119/11- punkt A -3-valg av  


BU-nestleder 
 


 
Tilstede: 


 


Arve Edvardsen (H) 
Hege Astrup Sannum (H) 
Bjørn Fjellheim (H) 
Pia Farstad (H) 
Kate Hege Nielsen (H) 
Vegard Rooth (H) 
Mona Verdich (H) 
Steinar Andersen (A) 
Anna Charlotte Larsen (A) fra og med sak 119/11 – punkt C -1- valg av AU 
Knut Hedemann (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Ane M. Wigers (V) 
Frode Woldsund (KrF) 
Pia Bergmann (SV)                          15 stemmeberettigede til stede 


 


   
Forfall: Ulf Stigen (FrP)  
   
Som vara møtte: Lars Petter Solås (FrP)  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


Per Johannessen, bydelsdirektør 
Tove Heggen Larsen, ass. bydelsdirektør 
Vildgun Steinhaugen, ass. bydelsdirektør 
Birte Egeland, enhetsleder  
Mihriban Rai, enhetsleder 
Nina K. Lyng, enhetsleder 
Irene Borge-Hansen, konsulent 


 







 
 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
 
Åpen halvtime:         Ingen 
 
 
Informasjon: 
• Bydelsdirektør Per Johannessen: 


- Gratulerte medlemmene av nytt bydelsutvalg med valget og så fram til et godt 
samarbeide i valgperioden  


- Informasjon om sakskart til arbeidsutvalgets møte mandag 31.10.2011 
      kl 19.00 som legges på bydelens nettsider i morgen, 28.10.2011 
- Informasjon om budsjettkonferansen kl 16.30 – 18.45 (bespisning fra kl 16.00)  


i forkant av AU-møtet 31.10.  Påmeldingsfrist: 28.10.2011 
 
 
Eventuelt:      Ingen saker 
 
 
 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 118 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til konstituerende møte 27.10.2011- 


Bydelsutvalget ........................................................................................................ 1 
Sak 119 /11  Bydelsutvalget 2011 - 2015 - konstituering, valg av komiteer og utvalg ............. 1 
Sak 120 /11  Søknad om permisjon fra verv i bydelsutvalget i Bydel Nordstrand -  
                     Pia Farstad (H) .................................................................................................... 12 
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Sak 118 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til konstituerende 
møte 27.10.2011- Bydelsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 27.10.2011 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 27.10.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 119 /11  Bydelsutvalget 2011 - 2015 - konstituering, valg av 
komiteer og utvalg 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Det fremmes ikke forslag til politiske verv fra bydelsdirektørens side utover å legge 
forholdende teknisk til rette.  
 
Til bydelsutvalget:  


A. Konstituering av bydelsutvalg Nordstrand for perioden 2011-2015 
 
1. Bydelsutvalg Nordstrand konstituerer seg med de medlemmer og varamedlemmer som 


framgår fra statistikk for valg til bydelsutvalg 2011- Bydel Nordstrand (vedlegg). Tallene 
ble godkjent av valgstyret 23.09.2011.  Bystyret behandler saken 26.10.2011. 


  
Medlemmer                                                                    Varamedlemmer 
H: 
1 Arve Gunnar Edvardsen    1  Nina Ekjord Øyen 
2 Hege Astrup Sannum                2  Knut Falchenberg 
3 Bjørn Fjellheim 3  Thomas Holmen 
4 Pia Farstad 4  Tom Lium 
5 Kate Hege Nielsen                                                     5  Randi Gerd Garstad 
6 Vegard Rooth                                                            6   Stein Halvor Nordbø 
7 Mona Verdich  
 
A: 
1 Steinar Andersen 1  Amy Webber  
2 Anna Charlotte Larsen 2  Anne Nyeggen 
3 Knut Hedemann 3  Jardar Flaa 
4   Anne Marie Donati     4  Cecilie Foss 
        4  Eivin Sundal 


5  Cato Kjølstad 
7  Peter Myklebust   







 
FrP: 
1 Ulf Stigen 1   Lars Petter Solås 
        2   Kari Schou 
        3   Svein Erik Aldal 


4   Gunnar Fadum 
 
V: 
1  Ane Margrete Wigers     1    Jan Magnus Rykkvin 


2 Kristen Meltvedt 
3 Benedicte I. Brynsrud Sjøflot 
4 Katharina Gjeruldsen 
 


KRF: 
1   Frode Woldsund                                              1   Randi Espegren 


2 Anne Luise Hübert 
3 Sissel Rimehaug Weydahl 
4 Espen Andreas Hasle 


 
SV: 
1   Pia Bergmann                 1   Tedd Frode Urnes 


2 Anne-Grethe Oliversen 
3 Asbjørn Rueslåtten 
4 Theodor Koritzinsky 


 
 


2. Som leder av bydelsutvalget velges:……………………………………….. 
3. Som nestleder av bydelsutvalget velges:…………………………………….. 
 
B. Opprettelse av arbeidsutvalg, komiteer, brukerråd og forslag til medlemmer i lokal 


klagenemnd for Bydel Nordstrand. 
    
 
1. Bydelsutvalget oppnevner arbeidsutvalg 
 
2. Bydelsutvalget beslutter å oppnevne følgende komiteer: 


 Barn, ungdom og kulturkomite 
 Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
 Helse- og sosialkomite 


Komiteene oppnevnes med  … medlemmer og ….personlige varamedlemmer  
 
3   Bydelsutvalget innstiller overfor bystyret på valg til lokal klagenemnd 
 
 
4   Bydelsutvalget oppnevner følgende råd og utvalg (vedlegg 2 og  3): 


 Eldreråd oppnevnes med …. medlemmer og ……varamedlemmer 
 Råd for funksjonshemmede oppnevnes med …….medlemmer og …..varamedlemmer 
 Ungdomsråd konstituerer seg selv med …….antall medlemmer og …. 


varamedlemmer  
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C    Personvalg: 
     
1    Valg av arbeidsutvalg for perioden 2011-2015: 
      Medlemmer: 


1 
2 
3 
4 
5 
 
Personlige varamedlemmer: 
1 
2 
3 
4 
5 
 
I tillegg kan følgende møte som observatører for perioden 2011-2015: 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
Personlige varamedlemmer: 
1 
2 
3 
 
Som leder velges:…………………………………………. 
Som nestleder velges:……………………………………. 
 


2    Barn- ungdom og kulturkomite for perioden…………Antall:………… 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
Personlige varamedlemmer: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 Som leder velges:……………………………………………… 
 Som nestleder velges:………………………………………………….. 
 







 
3     Byutvikling, miljø og samferdselskomite for perioden ………Antall:……….. 


Medlemmer: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
Personlige varamedlemmer: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
Som leder velges:…………………………………….. 
 Som nestleder velges:…………………………………. 
 


 
4    Helse- og sosialkomite for perioden…………….. Antall:…………… 


Medlemmer: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
Personlige varamedlemmer: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
Som leder velges:……………………………………….. 
Som nestleder velges:………………………………….. 
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5.   Som medlemmer og varamedlemmer til lokal klagenemnd for perioden 2011-2015 fremmes  
slikt forslag overfor bystyret:  


 Medlemmer: 
1 
2 
3 
4 
5 


 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 
4 
5 


 
Som leder foreslås:   ……………………………………… 


  
Som nestleder foreslås:………………………………… 
 
6. Eldreråd. Følgende antall medlemmer velges:………………….. 
   Medlemmer: 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
 
    Personlige varamedlemmer: 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
 
7.  Rådet for funksjonshemmede. Følgende antall medlemmer velges:………… 
     Medlemmer: 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
   







   Personlige varamedlemmer: 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
 
8.   Representant idrettens samarbeidsutvalg. Vedtak i BU 29.11.2008 - sak 125/08 hitsettes: 


”   1.  Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende        
oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget. 


  2.  Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets  
arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Sigbjørn Odden 


       3.   Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og 
dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Steinar Andersen” 


 
Representant i Idrettens samarbeidsutvalg, som erstatter Sigbjørn Odden, 


velges:………………… 
       
 
9.  Ungdomsråd. Følgende antall medlemmer velges:……………..  
 
 
10.  Følgende saker vil fremmes/legges fram til orientering til bydelsutvalgets møte  


17.11.2011: 
      -  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå 
      -  Oppnevning og betingelser for politikere og andre som deltar i gjøremål som 


representant    for  Bydel Nordstrand 
      -  Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune-  til orientering 
      -  PC-reglement 
      -  Møteplan 2012 
      -  Oppnevning av tilsynsutvalgene 
      -  Innstilling til driftsstyrene ved skolene 2012-2013 
     -   Innstilling til driftsstyrene ved sykehjemmene 2011-2012( supplement for de som er valgt 


i nye BU) 
       
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet forslag til følgende valg/personvalg (jfr. vedtak): 


- punkt A- 2 : bydelsutvalgets leder 
- punkt C - 1 : arbeidsutvalg 
- punkt C - 2 : barn-, ungdom- og kulturkomite 
- punkt C - 3 : byutviklings-, miljø og samferdselskomite 
- punkt C - 4 : helse- og sosialkomite 
- punkt C - 5 : lokal klagenemnd 
- punkt C - 8 : representant i Idrettens samarbeidsutvalg 


 
Punkt  A - 3 : Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til valg av BU-nestleder:  
Steinar Andersen (A) 
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Punkt C - 6: Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til medlem i eldreådet :  
Aasmund Steenstrup. 
Videre fremmet han forslag om at supplementsvalg av eldrerådet behandles i BU-møtet 
17.11.2011 da det mangler forslag til 1 medlem og varamedlemmene. Administrasjonen bes 
innhente forslag til flere kandidater. 
 
Punkt C – 7: Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at valg av råd for funksjonshemmede 
utsettes til BU-møtet 17.11.2011 da forslagslisten til medlemmer/varamedlemmer er 
mangelfull. Administrasjonen bes innhente forslag til flere kandidater. 
 
Punkt C – 9: Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at vedtak om antall medlemmer i 
ungdomsrådet utsettes til BU-møtet 17.11.2011. Administrasjonen foretar en undersøkelse på 
hvor mange medlemmer det bør være i ungdomsrådet i forhold til skole/organisasjoner. 
 
Punkt C – 8: Anna Charlotte Larsen (A) fremmet følgende forslag til vararepresentant i 
Idrettens samarbeidsutvalg: Steinar Andersen (A) 
 
Votering: 
Alle overfor nevnte forslag ble enstemmig vedtatt. Valg/personvalg er etter dette som følger: 
 
Vedtak: 


A. Konstituering av bydelsutvalg Nordstrand for perioden 2011-2015 
 
4. Bydelsutvalg Nordstrand konstituerer seg med de medlemmer og varamedlemmer som 


framgår fra statistikk for valg til bydelsutvalg 2011- Bydel Nordstrand (vedlegg). Tallene 
ble godkjent av valgstyret 23.09.2011.  Bystyret behandler saken 26.10.2011. 


  
 
Medlemmer                                                                    Varamedlemmer 
H: 
8 Arve Gunnar Edvardsen    1  Nina Ekjord Øyen 
9 Hege Astrup Sannum                2  Knut Falchenberg 
10 Bjørn Fjellheim 3  Thomas Holmen 
11 Pia Farstad 4  Tom Lium 
12 Kate Hege Nielsen                                                     5  Randi Gerd Garstad 
13 Vegard Rooth                                                            6   Stein Halvor Nordbø 
14 Mona Verdich  
 
A: 
4 Steinar Andersen 1  Amy Webber  
5 Anna Charlotte Larsen 2  Anne Nyeggen 
6 Knut Hedemann 3  Jardar Flaa 
4   Anne Marie Donati     4  Cecilie Foss 
        4  Eivin Sundal 


5  Cato Kjølstad 
7  Peter Myklebust   


FrP: 
2 Ulf Stigen 1   Lars Petter Solås 
        2   Kari Schou 
        3   Svein Erik Aldal 


4   Gunnar Fadum (utgår –flyttet) 







V: 
1  Ane Margrete Wigers     1    Jan Magnus Rykkvin 


5 Kristen Meltvedt 
6 Benedicte I. Brynsrud Sjøflot 
7 Katharina Gjeruldsen 
 


KRF: 
1   Frode Woldsund                                              1   Randi Espegren 


5 Anne Luise Hübert 
6 Sissel Rimehaug Weydahl 
7 Espen Andreas Hasle 


 
SV: 
1   Pia Bergmann                 1   Tedd Frode Urnes 


5 Anne-Grethe Oliversen 
6 Asbjørn Rueslåtten 
7 Theodor Koritzinsky 


 
 


5. Leder av bydelsutvalget: Arve Edvardsen (H) 
 
6. Nestleder av bydelsutvalget: Steinar Andersen (A) 
 
 
C. Opprettelse av arbeidsutvalg, komiteer, brukerråd og forslag til medlemmer i lokal 


klagenemnd for Bydel Nordstrand. 
    
3. Bydelsutvalget oppnevner arbeidsutvalg – 5 medlemmer,  5 personlige varamedlemmer  


og 2 observatører 
 
4. Bydelsutvalget beslutter å oppnevne følgende komiteer: 


 Barn, ungdom og kulturkomite 
 Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
 Helse- og sosialkomite 


Komiteene oppnevnes med 7 medlemmer og 7 personlige varamedlemmer  
      Det velges i tillegg 1 observatør for hver av følgende komiteer: 
      Barn,- ungdom og kulturkomiteen 
      Helse- og sosialkomiteen 
 
3   Bydelsutvalget innstiller overfor bystyret på valg til lokal klagenemnd 
 
 
4   Bydelsutvalget oppnevner følgende råd og utvalg: 


 Eldreråd oppnevnes med 9 medlemmer og 9 varamedlemmer (supplementsvalg 
17.11.2011) 


 Råd for funksjonshemmede oppnevnes med ….medlemmer og 
…..varamedlemmer (saken utsettes til BU-møte 17.11.2011) 


 Ungdomsråd konstituerer seg selv med …….antall medlemmer og …. 
varamedlemmer (saken utsettes til BU-møte 17.11.2011 


 
 
 


 8







 


 9


C    Personvalg: 
     
1    Valg av arbeidsutvalg for perioden 2011-2015: 
      Medlemmer: 


1  Arve Edvardsen (H) 
2  Hege Astrup Sannum (H) 
3  Steinar Andersen (A) 
4  Ulf Stigen (FrP) 
5  Ane M. Wigers (V) 
 
Personlige varamedlemmer: 
1  Bjørn Fjellheim (H) 
2  Kate Hege Nielsen (H) 
3  Anna Charlotte Larsen (A) 
4  Lars Petter Solås (FrP) 
5  Jørgen Christian Hauge (V) 
 
Observatører: 
1  Frode Woldsund (KrF) 
2  Pia Bergmann (SV) 
 
Leder: Arve Edvardsen (H) – i hht bydelsreglementet 
Nestleder: Steinar Andersen (A) 
 
 


2    Barn- ungdom og kulturkomite for perioden 2011-2015 Antall:7 medl./ 7 varamedl: 
Medlemmer: 
1 Vegard Rooth (H) 
2 Nina E. Øyen (H) 
3 Stein Halvor Nordbø (H) 
4 Amy Webber (A) 
5 Lars Petter Solås (FrP) 
6 Gidske Spiten Stensen (V) 
7 Pia Bergmann (SV) 
 
Personlige varamedlemmer: 
1 Hege Astrup Sannum (H) 
2. Steinar Wulfsberg-Gamre (H) 
3 Pia Farstad (H) 
4 Cecilie Foss (A) 
5 Gunnar Rolland (FrP) 
6 Ane M. Wigers (V) 
7 Vegard Kjensli (SV) 
 
 Leder: Vegard Root (H) 
 Nestleder: Lars Petter Solås (FrP) 
 Observatør: Espen Andreas Hasle (KrF) 
 
 
 
 







3 Byutvikling, miljø og samferdselskomite for perioden 2011- 2015.Antall:7 medl./7varamedl 
Medlemmer: 
1 Bjørn Fjellheim (H) 
2 Kate Hege Nielsen (H) 
3 Anne Marie Donati (A) 
4 Liv Lønnum (FrP) 
5 Kristen Meltvedt (V) 
6 Frank Hagen (KrF) 
7 Erik A. Telnes (SV) 
 
Personlige varamedlemmer: 
1 Tom Lium (H) 
2 Arve Edvardsen (H) 
3 Anne Nyeggen (A) 
4 Svein Erik Aldal (FrP) 
5 Tage Guldbrandsen (V) 
6 Nils Martin Espegren (KrF) 
7 Asbjørn Rueslåtten (SV) 
 


      Leder: Bjørn Fjellheim (H) 
Nestleder: Kristen Meltvedt (V) 
 
 


 
4    Helse- og sosialkomite for perioden 2011 - 2015. Antall: 7 medl. / 7 varamedlemmer 


Medlemmer: 
1 Mona Verdich (H) 
2 Knut Falchenberg (H) 
3 Anna Charlotte Larsen (A) 
4 Knut Hedemann (A) 
5 Ulf Stigen (FrP) 
6 Jan Magnus Rykkvin (V) 
7 Randi Espegren (KrF) 
 
Personlige varamedlemmer: 
1 Randi Gerd Garstad (H)  
2 Ingvald Bore (H) 
3 Steinar Andersen (A) 
4 Jardar Flaa (A) 
5 Kari Schou (FrP) 
6 Jørgen Hauge (V) 
7 Frode Woldsund (KrF) 
 
Leder: Anna Charlotte Larsen (A) 
Nestleder:  Mona Verdich (H) 


       Observatør: Anne Grethe Oliversen (SV) 
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5.   Som medlemmer og varamedlemmer til lokal klagenemnd for perioden 2011-2015 
fremmes slikt forslag overfor bystyret:  


 Medlemmer: 
1 Raymond Giltun (H) 
2 Ingvald Bore (H) 
3 Anne Marie Donati (A) 
4  Merethe Sunde (V) 
5 Øystein Strømme (KrF) 


 
Varamedlemmer: 
1 Hege Astrup Sannum (H) 
2  Steinar Wulfsberg-Gamre (H) 
3 Thedor Koritzinsky (SV)- varamedlem for A 
4 Ane M. Wigers (V) 
5 Randi Espegren (KrF) 


 
Som leder foreslås: Merethe Sunde (V) 
Som nestleder foreslås: Øystein Strømme (KrF) 
 
 
6. Eldreråd – 2011-2015. Følgende antall medlemmer velges: 9 medlemmer og 9 varamedl. 
   Medlemmer: (suppleringsvalg i BU-møte 17.11.2011 – 1 medlem) 
    1 Ellinor Østen – Simensbråten seniorsenter 
    2 Renè Wiklund                        -”- 
    3  Harry Olsen -   Krystallen senorsenter 
    4  Willy Magnussen                 -”- 
    5  Mary Rita Johnsen              -”- 
    6 Per Fagerlid  -  Nordstrand seniorsenter 
    7 Einar Kjosmoen         -”- 
    8 Aasmund Steenstrup – forslått av Høyres gruppe, Nordstrand  
    9 
 
 
    Personlige varamedlemmer: (suppleringsvalg i BU-møte 17.11.2011) 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
 
7.  Rådet for funksjonshemmede - 2011 - 2015. Følgende antall medlemmer velges:………… 
     Medlemmer:             ( utsettes til BU-møte 17.11.2011) 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 







 
     Personlige varamedlemmer: ( utsettes til BU-møte 17.11.2011) 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
 
8.   Representant idrettens samarbeidsutvalg. Vedtak i BU 29.11.2008 - sak 125/08 hitsettes: 


”   1.  Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende        
oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget. 


  2.  Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og 
dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Sigbjørn Odden 


       3.   Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg 
og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Steinar Andersen” 


 
 Idrettens samarbeidsutvalg: 
 Representant: Vegard Rooth (H) 
 Vararepresentant: Steinar Andersen (A)      
 
 
9.  Ungdomsråd. Følgende antall medlemmer velges:…………….. (utsettes til BU-møte   


17.11.2011 
 
 
10.  Følgende saker vil fremmes/legges fram til orientering til bydelsutvalgets møte  


17.11.2011: 
      -  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå 
      -  Oppnevning og betingelser for politikere og andre som deltar i gjøremål som 


representant    for  Bydel Nordstrand 
      -  Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune-  til orientering 
      -  PC-reglement 
      -  Møteplan 2012 
      -  Oppnevning av tilsynsutvalgene 
      -  Innstilling til driftsstyrene ved skolene 2012-2013 
     -   Innstilling til driftsstyrene ved sykehjemmene 2011-2012( supplement for de som er 


valgt i nye BU) 
 
 
 
 


 Sak 120 /11  Søknad om permisjon fra verv i bydelsutvalget i Bydel 
Nordstrand - Pia Farstad (H) 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget innvilger Pia Farstads (H) søknad om permisjon fra sitt verv i 
Nordstrand bydelsutvalg for perioden 2011-2015 da hun er valgt inn i bystyret 


2. Nina Ekjord Øyen (H), som er 1. varamedlem for Høyre, får fast plass i bydelsutvalget i 
perioden 2011-2015 
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget innvilger Pia Farstads (H) søknad om permisjon fra sitt verv i 


Nordstrand bydelsutvalg for perioden 2011-2015 da hun er valgt inn i bystyret 
2. Nina Ekjord Øyen (H), som er 1. varamedlem for Høyre, får fast plass i bydelsutvalget i 


perioden 2011-2015 
 
 
 
  
 
 
Møtet hevet kl 20.30 
 
 
 
 
 
Oslo, 27.10.2011 
 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 





		Protokoll 7/11

		A. Konstituering av bydelsutvalg Nordstrand for perioden 2011-2015

		1. Bydelsutvalget oppnevner arbeidsutvalg

		2. Bydelsutvalget beslutter å oppnevne følgende komiteer:

		 Barn, ungdom og kulturkomite

		 Byutvikling, miljø og samferdselskomite

		 Helse- og sosialkomite

		Komiteene oppnevnes med  … medlemmer og ….personlige varamedlemmer 

		3   Bydelsutvalget innstiller overfor bystyret på valg til lokal klagenemnd

		2    Barn- ungdom og kulturkomite for perioden…………Antall:…………

		3     Byutvikling, miljø og samferdselskomite for perioden ………Antall:………..

		4    Helse- og sosialkomite for perioden…………….. Antall:……………

		5.   Som medlemmer og varamedlemmer til lokal klagenemnd for perioden 2011-2015 fremmes  slikt forslag overfor bystyret: 

		 Medlemmer:

		A. Konstituering av bydelsutvalg Nordstrand for perioden 2011-2015







		3. Bydelsutvalget oppnevner arbeidsutvalg – 5 medlemmer,  5 personlige varamedlemmer  og 2 observatører

		4. Bydelsutvalget beslutter å oppnevne følgende komiteer:

		 Barn, ungdom og kulturkomite

		 Byutvikling, miljø og samferdselskomite

		 Helse- og sosialkomite

		Komiteene oppnevnes med 7 medlemmer og 7 personlige varamedlemmer 

		3   Bydelsutvalget innstiller overfor bystyret på valg til lokal klagenemnd

		2    Barn- ungdom og kulturkomite for perioden 2011-2015 Antall:7 medl./ 7 varamedl:

		3 Byutvikling, miljø og samferdselskomite for perioden 2011- 2015.Antall:7 medl./7varamedl

		4    Helse- og sosialkomite for perioden 2011 - 2015. Antall: 7 medl. / 7 varamedlemmer

		5.   Som medlemmer og varamedlemmer til lokal klagenemnd for perioden 2011-2015 fremmes slikt forslag overfor bystyret: 

		 Medlemmer:






































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 7/11 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 08. november 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 


 
Møteleder: Vegard Rooth (H)  
   
Tilstede: Vegard Rooth (H) 


Nina E. Øyen (H) 
Stein Halvor Nordbø (H) 
Amy Webber (A) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Gidske Spiten Stensen ((V) 
Pia Bergmann (SV) 
Espen Andreas Hasle (KrF) - observatør 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte: Ingen  
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
 
Informasjon: 


• Møtesekretær gikk gjennom skriv med orientering og praktiske opplysninger til 
medlemmene i komiteen. Nye medlemmer ble orientert om hvilke enheter som 
naturlig hører inn under BUK-komiteen.  


• Kort orientering om barnehagedekning og søkerlister. 
• Orientering om bygging av ny barnehage tilknyttet Munkerud skole 


 
 
 
 







 
Eventuelt: 


• Saksbehandling knyttet til fordeling av frivillighetsmidler tas opp på et senere møte i 
BUK-komiteen 


• Invitasjon av Saltokoordinator / utekontakter til et senere møte i BUK-komiteen 
• Bydel Nordstrand har tilbud om norskundervisningen til minoritetsspråklige grupper. 


Orientering om tilbudet gis på et senere møte i BUK-komiteen 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 51 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 8.11.2011- BUK- komiteen ........ 1 
Sak 52 /11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand ................................................ 1 
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Sak 55 /11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand ................................................. 6 
Sak 56 /11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand .............................................. 8 
Sak 57 /11  Underretning av politisk vedtak - Kongsveien 17 med fler - Ekeberg skulptur -  
                   og kulturminnapark - detaljregulering med konsekvensutredning.......................... 9 
Sak 58 /11  Driftsstyret i skolene 2012-2013- innstilling overfor byråden for barn og 


utdanning .............................................................................................................. 10 
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Sak 51 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
8.11.2011- BUK- komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 8.11.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Espen Andreas Hasle (KrF) bemerket at han er oppført med feil e-postadresse i medlemslisten 
for BUK-komiteen. Riktig e-postadresse er: ehasle@nsn.no 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne merknaden 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 8.11.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 52 /11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 







 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avvikssrapport pr. 31.7.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 53 /11  Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalgets: 
Avvikssrapport pr. 31.8.2011 godkjennes 
 
 
 
 







 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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 Sak 54 /11  Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 







Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 55 /11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
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Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
 
 
 
 







 Sak 56 /11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
 


 Sak 57 /11  Underretning av politisk vedtak - Kongsveien 17 med 
fler - Ekeberg skulptur - og kulturminnapark - 
detaljregulering med konsekvensutredning 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Bydel Nordstrand viser til vedtak i bydelsutvalget i møte den 18.11.2010, sak 124/10, og 
understreker bydelens bekymring for forhold knyttet til trafikk og parkering, jfr pkt 4 og 5  i 
nevnte BU-vedtak.  
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 58 /11  Driftsstyret i skolene 2012-2013- innstilling overfor 
byråden for barn og utdanning 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kultur komiteen: 
Barn, ungdom og kultur komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og 
varamedlemmer til driftsstyrene i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2012-2013 slik:  
 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Karlsrud skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Lambertseter skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
 
 
 
Munkerud skole: 
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Fast rep:……………………………………. 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:……………………………………. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom 
partiene opprettsholdes. 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom 
partiene opprettsholdes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Pia Bergmann (SV) meldte følgende SVs representanter til driftsstyre i Karlsrud skole:  
Fast representant: Theodor Koritzinsky (SV) 
Vararepresentant: Anne Wasstøl (SV 
Øvrige medlemmer i komiteen melder sine representanter til skolenes driftsstyrer under 
behandling av saken i bydelsutvalget 17.11.2011 
 
Votering: 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 







Følgende representanter innstilles til driftsstyre i Karlsrud skole:  
Fast representant: Theodor Koritzinsky (SV) 
Vararepresentant: Anne Wasstøl (SV) 
Øvrige medlemmer i komiteen melder sine representanter til skolenes driftsstyrer under 
behandling av saken i bydelsutvalget 17.11.2011 
  
 
 
Møtet hevet kl 21.15 
 
 
 
 
Oslo, 09.11.2011 
 
 
 
 
 
Vegard Rooth (H) 
leder av barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 7/11 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 08. november 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Bjørn Fjellheim (H)  
   
Tilstede: Bjørn Fjellheim (H) 


Kate Hege Nielsen (H) 
Anne Marie Donati (A) 
Liv Lønnum (FrP) 
Kristen Meltvedt (V) 
Frank Hagen (KrF) 
Erik A. Telnes (SV) 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte: Ingen  
   
Møtesekretær:    Jan Nordahl  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Møtet åpnet med presentasjon av deltagerne og samtale om arbeidsform og praktiske forhold. 
 
Informasjon:  
Bjørn Fjellheim (H) orienterte om befaring sammen med byutviklingskomiteen på Ulvøya. 
Han orienterte ellers om at BU-leder er bydelens representant i reguleringsgruppen for 
Ekebergsletta  og BMS-leder er vararepresentant. 
 
Eventuelt: 
Kristen Meltvedt (V) tok opp forhold knyttet til sykkelfelt i Ekebergveien syd for Sæter-
krysset og ønsket saken behandlet over bordet. Dette ble avvist og representanten aksepterte 
dette uten votering. Representanten fikk orientere kort og ble oppfordret til å fremme forslaget 
gjennom partiets representant i AU. 
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Sak 60 /11   Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
8.11.2011- BMS- komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 8.11.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 8.11.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 61 /11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 







Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avvikssrapport pr. 31.7.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 


Votering: 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
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 Sak 62 /11  Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalgets: 
Avvikssrapport pr. 31.8.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 







Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 


Votering: 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
 


 Sak 63 /11  Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
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Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 







Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 


Votering: 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
 


 Sak 64 /11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
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Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 


Votering: 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
 
 


 Sak 65 /11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  







 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 


Votering: 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
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Sak 66 /11  Fremtidig bruk av nedlagte barneparker 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og 
inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres 
noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må 
holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke 
området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med 
forslaget for Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og 
åpnes opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis 
det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget 
subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som 
møteplass.  
e. Munkerudvollen barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygg og 
gjerder bør fjernes. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. Området kan være åpent som friområde, men kan 
også sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og skole i området. 
f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller 
annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, 
gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være 
midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål 
og bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng 
med mulig avvikling av Sæter barnehage. 







Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og 
klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle 
lekeapparater eller annet. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
På bakgrunn av nye opplysninger i saken, fremmet Anne Marie Donati (A) følgende 
alternativt forslag til nytt pkt e),som erstatter bydelsdirektørens forslag til pkt e): 
e) Munkerudvollen barnepark: Området bør sees i sammenheng med planlagt ny barnehage 
og skole. 


Votering: 
Anne Marie Donatis (A) alternative forslag til punkt e) ble enstemmig vedtatt sammen med de 
øvrige punktene i bydelsdirektørens innstilling. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling til bydelsutvalget med endret punkt e) som følger: 
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og 
inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres 
noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må 
holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke 
området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med 
forslaget for Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og 
åpnes opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis 
det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget 
subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som 
møteplass.  
e) Munkerudvollen barnepark: Området bør sees i sammenheng med planlagt ny barnehage 
og skole. 
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f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller 
annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, 
gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være 
midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål 
og bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng 
med mulig avvikling av Sæter barnehage. 
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og 
klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle 
lekeapparater eller annet. 
 
 


 Sak 67 /11  Offentlig ettersyn av planstrategi og  planprogram for 
kommuneplan 2013 - 2030 med juridisk bindende 
arealdel for Oslo 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand mener at planstrategi og planprogram er et godt grunnlag for 
kommuneplanarbeidet og at viktige utviklingstrekk synliggjøres på en god måte. 


2. Bydel Nordstrand nærmer seg 50.000 innbyggere og merker allerede at 
befolkningsøkningen gir økt press på bydelens tjenester og arealer. Parallelt med 
befolkningsøkningen gir den alminnelige samfunns- og velstandsutviklingen økte 
forventninger til kvalitet i bydelens tjenester og de lokalene tjenestene ytes i. 


3. Det blir avgjørende for de kommende årene å sikre finansiering av kvalitetsmessig 
gode og riktig dimensjonerte tjenester i bydelens regi. 


4. Det må sikres midler til å arbeide med levekårs- og folkehelsestrategier. 
5. Det må tas dristige og fremtidsrettede grep for å sikre miljøvennlige og effektive 


transportløsninger – både i regionen, i byen og i bydelen. Bydelen har i sin trafikkplan 
(behandlet av bystyret 15.06.2011) konkretisert noen tiltak og satsingsområder. 


6. Det må sikres både areal og tidsmessige bygninger til bydelens behov for barnehager, 
skoler og sosiale tilbud. 


7. Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg 
og kystlinje. 







Til komiteer og råd:  
Det vedtak som er fattet i arbeidsutvalget, tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det vedtak som er fattet i arbeidsutvalget, tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Saken sendes til behandling i byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen som innstiller til 
bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til endringsvedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken sendes til behandling i byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen som innstiller til 
bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Kristen Meltvedt (V) fremmet følgende tilleggsforslag om et nytt punkt 3 etter 
bydelsdirektørens punkt 2 (bydelsdirektørens punkter nedenfor endrer nummer tilsvarende): 
”3. Bydel Nordstrand mener at fremtidig fortetting må skje på en strøkstilpasset måte, med 
respekt for bydelens særpreg og nåværende beboere.” 
 
Frank Hagen (KrF) fremmet følgende endringsforslag i bydelsdirektørens punkt 7 (som nå er 
blitt 8).: 
”Ordet gravplasser settes inn etter ordet kystlinje i bydelsdirektørens forslag. Pkt 8 får dermed 
følgende ordlyd”: 
”8. Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg, 
kystlinje og gravplasser.” 


Votering: 
Kristen Meltvedts (V) tilleggsforslag, nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt  
og bydelsdirektørens forslag til vedtak nedenfor endrer nummer tilsvarende 
 
Frank Hagens (KrF) endringsforslag, punkt 8, ble vedtatt med 6 stemmer. 1 (FrP) stemte i 
mot. 
Bydelsdirektørens øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling til vedtak i bydelsutvalget med tilleggspunkt 3, som følger: 


1. Bydel Nordstrand mener at planstrategi og planprogram er et godt grunnlag for 
kommuneplanarbeidet og at viktige utviklingstrekk synliggjøres på en god måte. 


2. Bydel Nordstrand nærmer seg 50.000 innbyggere og merker allerede at 
befolkningsøkningen gir økt press på bydelens tjenester og arealer. Parallelt med 
befolkningsøkningen gir den alminnelige samfunns- og velstandsutviklingen økte 
forventninger til kvalitet i bydelens tjenester og de lokalene tjenestene ytes i. 
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3. Bydel Nordstrand mener at fremtidig fortetting må skje på en strøkstilpasset måte, 
med respekt for bydelens særpreg og nåværende beboere. 


4. Det blir avgjørende for de kommende årene å sikre finansiering av kvalitetsmessig 
gode og riktig dimensjonerte tjenester i bydelens regi. 


5. Det må sikres midler til å arbeide med levekårs- og folkehelsestrategier. 
6. Det må tas dristige og fremtidsrettede grep for å sikre miljøvennlige og effektive 


transportløsninger – både i regionen, i byen og i bydelen. Bydelen har i sin trafikkplan 
(behandlet av bystyret 15.06.2011) konkretisert noen tiltak og satsingsområder. 


7. Det må sikres både areal og tidsmessige bygninger til bydelens behov for barnehager, 
skoler og sosiale tilbud. 


      8.   Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg, 
kystlinje og gravplasser. 


 
 
 


 Sak 68 /11  Varsel om forslag til midlertidig forbud mot tiltak - 
Nordstrandskråningen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Bydel Nordstrand har ingen spesielle bemerkninger til forslaget om midlertidig forbud 
mot tiltak for eiendommene Breidablikkveien 16, Skogbakken 2A og Solveien 39. 


2) Saken legges frem for BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 69 /11  Underretning av politisk vedtak - Kongsveien 17 med 
fler - Ekeberg skulptur - og kulturminnepark - 
detaljregulering med konsekvensutredning 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Bydel Nordstrand viser til vedtak i bydelsutvalget i møte den 18.11.2010, sak 124/10, og 
understreker bydelens bekymring for forhold knyttet til trafikk og parkering, jfr pkt 4 og 5  i 
nevnte BU-vedtak.  
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering. 
 
 
  
 
 
 
Oslo, 09.11.2011 
 
 
 
 
Bjørn Fjellheim (H) 
leder av byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


Protokoll 7/11 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  


Møtetid: Mandag 07. november 2011 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Herman Isaksen  
   
Tilstede: Herman Isaksen 


Asmae AmSalkhir 
Astrid Brakstad,  
Mikkel Maanum 
Petter Torgan 
Heidi Strand 


 


   
Forfall: Hanna Rostrup 


Oda Sundal 
 


   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bj. Listhaug  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 


- Søknad fra Deichmanske Bibliotek, avd. Lambertseter. Ungdomsbibliotekar Frid 
Hamsun kom inn i rådet og fortalte om prosjektene de ønsker å få i gang i samarbeid 
med UR. De ønsker å opprette en filmklubb, en lesesirkel og en spillgruppe for 
ungdom på biblioteket. Deltakerne skal også fungere som rådgivere til biblioteket når 
filmer, bøker og spill skal kjøpes inn til utlån. UR likte prosjektet godt, og avventer 
budsjett fra Deichmanske før de vurderer hvor mye som skal bevilges. 


- Astrid Brakstad ble enstemmig valgt som nestleder i UR. 
- SUR-kontakt nr. 2: Her ble det bestemt at denne funksjonen skal deles mellom 


Herman Isaksen og Mikkel Maanum. Astrid Brakstad er SUR-kontakt nr 1. 







- UR er kjent med at det finnes en del politiske ungdomspartier i bydelen. Det ble 
diskutert om man skal gå inn for å rekruttere disse til UR i fremtiden.  


- UR ønsker å lage gensere som skal brukes når medlemmene representerer rådet. 
Herman finner ut hvor mye det koster, og så skal rådet ta en avgjørelse i 
desembermøtet. 


- Rådet ønsker en presseansvarlig. Mikkel Maanum tar betenkningstid til neste møte for 
å bestemme seg om han vil ha vervet. 


 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 39 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 7.11.2011- Ungdomsrådet........... 3 
Sak 40 /11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand ................................................ 3 
Sak 41 /11  Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand ........................................... 5 
Sak 42 /11  Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand ..................................... 6 
Sak 43 /11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand ................................................. 8 
Sak 44 /11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand .............................................. 9 
Sak 45 /11  Fremtidig bruk av nedlagte barneparker ............................................................... 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 39 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
7.11.2011- Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 7.11.2011 godkjennes 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 7.11.2011 godkjennes 
 


 Sak 40 /11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  







Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avvikssrapport pr. 31.7.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 







 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 


 Sak 41 /11  Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalgets: 
Avvikssrapport pr. 31.8.2011 godkjennes 
 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 







Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
 
 


 Sak 42 /11  Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 







Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 







Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
 


 Sak 43 /11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 







 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapport som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapport som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapport som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapport som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapport som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapport som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapport som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapport som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapport som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapport som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 


 Sak 44 /11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  







Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikk som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikk som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikk som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikk som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 


 Sak 45 /11  Fremtidig bruk av nedlagte barneparker 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og 
inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres 
noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må 
holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke  
 
området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med 
forslaget for Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og 
åpnes opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis 
det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget 
subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som 
møteplass.  
e. Munkerudvollen barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygg og 
gjerder bør fjernes. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. Området kan være åpent som friområde, men kan 
også sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og skole i området. 
f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller 
annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, 
gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være 
midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 







g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål 
og bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng 
med mulig avvikling av Sæter barnehage. 
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og 
klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle 
lekeapparater eller annet. 
 


 BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 08.11.2011 
 
 
Herman Isaksen 
leder av ungdomsrådet 
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NYHAGEN BOLIGSAMEIE 
Gamlehagen 19, 1151 Oslo  -  epost nyhagen@styrerommet.net 


 


 
Fakturaadresse: 


Snr. 5484 Nyhagen BS - OBOS Eiendomsforvaltning AS 
Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 OSLO  


 


Omsorgsbygg Oslo KF 
Postboks 2773 Solli 


0201 Oslo 
 


Sendt pr e-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no  
 


Lambertseter, 14.09.2011 


Radarveien barnehage – beplantning mot naboer 


Byggingen av den store og dominerende barnehagen i Radarveien 92 er blitt 
en stor påkjenning for de naboene som har fått denne svært tett innpå seg. 


Byggeprosessen og anleggsarbeidene er et kapitel for seg – og heldigvis 
tilbakelagt, men vi må leve med resultatet.  
 


Vi har i tillegg til våre protester i byggesaken, gitt innspill til hvordan 


beplantning kunne avhjelpe noen av de store ulempene, men utbygger har 
ikke tatt hensyn til andre av våre anmerkninger enn at det er plantet fire 


lindetrær på sameiets grunn. Grøntanlegget i selve barnehagen og 
uteområdet er blitt bra. Men, som det fremgår av vedlagte bildemateriale, 


fortoner barnehagebygget seg som et industribygg og partiene med grov 
grus ser ut som en industritomt.  
 


Byggherren Omsorgsbygg Oslo KF og politikere i både Nordstrand bydel og i 


Oslo har brukt mange fine ord på hvor pent det ville bli når uteområdene ble 
ferdige, og hvor fint bygget er lagt i terrenget. Da har man ikke sett bygget 


fra de nærmeste naboenes side og heller regnet de raserte områdene 
utenfor gjerdet som med i uteområdene. 
 


For å bøte litt på de største ulempene ber vi om å få de tre nedenfor nevnte 
utbedret: 
  
1. Planting av et par trær/busker (som kan bli opptil 3m) ved siden av det 


lille lønnetreet (se bilde 11). Dette vil kunne skjerme noe når det lekes 
ved den store husken, både for de nærmeste naboene som har 


lekeområdet svært nær sine oppholdssteder (slik bildet viser) og for de 
ansatte i barnehagen, uten at det vil skygge for lys og sol. 


  
2. Fjerning av all singel på utsiden av gjerdet. (se bilde 4) Den kan erstattes 


med jord eller innblandes jord med gressfrø, slik landskapsarkitekten 
mente kunne gjøres, da han var på befaring i juni.  


For øvrig vil vi bemerke at gjerdet, slik er blitt, aldri har eksistert på 
tegningene vi fikk til uttalelse. 


 


Det bør plantes trær/busker ved hushjørnet så langt som mulig og resten 


av gjerdet nordover må få klatreplanter for å skjerme mot de svære 
vinduene og dørene. Disse gir direkte innsyn i mange leiligheter og 
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Side 2 av 4 


 


mange opplever å bli beglodd av barn, ansatte og besøkende. I tillegg er 


barnehagen sterkt opplyst til elleve - tolv om kvelden, noe som gir meget 


sjenerende og ubehagelig lys inn hos naboene. Vi har forstått at 
avskjerming av dette ikke kan skje i barnehagen, derfor må byggherren 


sørge for dette utenfor bygget. 
  
3. Singelen videre langs østveggen bør gis en jevn og smalere bredde og 


avsluttes med egnede lave planter, som tidligere foreslått av 


landskapsarkitekt.  
 


Vi ser frem til et positivt og imøtekommende svar fra Omsorgsbygg i denne 


saken, da dette bygget og utformingen har medført store ulemper for 
beboerne. Med litt velvilje fra utbygger kan disse bøtes noe på. 


 
Vennlig hilsen 


Styret i Nyhagen Boligsameie 


Sissel Brinchmann (sign) 
Styreleder 
 
Bilder tatt fra balkong rett imot barnehagen 


1 


 


2 


 
 


3 


 
 


4 
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Bilde 7 og 8 er tatt fra samme balkong før barnehagen ble bygget; 9 og 10 viser nr 17 som 
bildene er fra og naturtomten som ikke lenger finnes.. 
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10 
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Bilde 11 er det referert til i teksten. Forslaget til beplantning av busker  er tegnet 


inn med grønt ved siden av det lille lønnetreet som står der.  
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Protokoll 7/11 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 07. november 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 
 


Anna Charlotte Larsen (A) 
 
Anna Charlotte Larsen (A) 
Mona Verdich (H)  
Knut Falchenberg (H) 
Knut Hedemann (A) 
Ulf Stigen (FrP) 
Jan Magnus Rykkvin (V) 
Randi D.Aa. Espegren (KrF) 
 
Ingen  


 


Som vara 
møtte: 


 Ingen  


   
I tillegg møtte:     Ingen  
   
Møtesekretær:  Tove Guldhav  
   
Åpen halvtime:   
 


 Ingen frammøtte  


Informasjon:      
 


Ingen  


Eventuelt: 
•                    
 
 
•  


Helse- og sosialkomiteen ønsker å se på mulighet for å avholde møtene 
på andre steder / institusjoner og ber administrasjonen komme med 
alternative møteplasser for 2012, for eksempel ved Marmorberget og 
Eldresenteret. 
Helse- og sosialkomiteen ber administrasjonen om en oversikt over tema 
som komiteen ønsker informasjon om, som f.eks: 


- foredrag av økonomisjefen 
- NAV 
- samhandlingsreformen  
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Sak 77 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
7.11.2011- HOS - komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 7.11.2011 godkjennes 
 
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: 
Innkalling og sakskart til møte 7.11.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 78 /11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 







Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avvikssrapport pr. 31.7.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
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  
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Sak 79 /11  Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalgets: 
Avvikssrapport pr. 31.8.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 







Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
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 80 /11  Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
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Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 







Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
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 81 /11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
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Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
 


 Sak 82 /11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 







 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
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 Sak 83 /11  Demensplan for bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  


1. Kompetent organ etter medbestemmelsesavtalens § 4.2 f, er i denne sammenheng 
bydelsdirektøren. 


2. Bydelsdirektøren framlagte plan for demente tas til orientering.  
 


Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar demensplanen for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Det ble bemerket at ”Pårørendeskolen”  bør skrives med stor P – nederst på første side i 
saksutredingen under punktet ytterligere vurdering 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering med merknad 
 
 
 


 Sak 84 /11  Bydelens alkoholpolitiske rolle- forslag til retningslinjer 
for behandling av høringsuttalelser 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 
 
 







 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende praksis for uttalelser i  saker om salgs- og skjenkebevilling  
 


1. Det er bydelsutvalgets ansvar å utforme den lokale rusmiddelpolitikken. Rollen som 
sosialtjeneste i arbeidet med bevillingsspørsmål er en viktig del av dette arbeidet. 


 
2. Når bydelen uttaler seg om bevillingssaker, er det kriteriene som er angitt i 


alkohollovens § 1-7a som legges til grunn.  
Dette betyr: 


a) antallet salgs- og skjenkesteder 
b) stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, hvor bydelsutvalget velger å legge 


spesiell vekt på barns og unges oppvekstmiljø 
c) trafikk- og ordensmessige forhold 
d) næringspolitiske hensyn 
e) hensyn til lokalmiljøet for øvrig og eventuell kjennskap til søker 


 
3. Saker om salgs- og skjenkebevilling – inklusive saker om fornyelse på grunn av 


ordinær utløpstid - behandles av helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget med de 
unntak som fremkommer i punktene a – e nedenfor. 


a) Alle saker om salgs- og skjenkebevilling som fremkommer på grunn av 
overdragelse i henhold til serveringslovens kap 5, behandles av 
bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken inneholder prinsipielle 
sider, legges saken frem for politisk behandling.  


b) Sak om salgsbevilling for ny dagligvareforretning som ønsker å selge de 
alkoholholdige produkter som tillates solgt i dagligvareforretning, behandles 
av bydelsdirektøren. 


c) Søknader om bevilling for avgrensede perioder i forbindelse med arrangement 
behandles av bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken 
inneholder prinsipielle sider, legges saken frem for politisk behandling. 


d) I tilfeller hvor det ikke er tid til å behandle en sak i helse- og sosialkomite og 
bydelsutvalg, kan saken behandles i arbeidsutvalget – enten i ordinært AU-
møte eller ved fjernmøte i henhold til reglement for bydelene, §§ 3-3 og 3-4 og 
tilhørende merknader. Fjernmøte utløser ingen godtgjørelse. 


e) I særlige tilfeller, som ikke kommer inn under denne fullmakten, men hvor 
vesentlige forhold tilsier en rask behandling, kan uttalelse gis av 
bydelsdirektør og BU-leder i fellesskap. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag til alternativt vedtak:  
Helse- og sosialkomiteen ønsker å drøfte saken videre fordi man trenger bedre bakgrunn 
 
Votering: 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker å drøfte saken videre fordi man trenger bedre bakgrunn 
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 Sak 85 /11  Supplement driftsstyrer kommunalt drevne sykehjem - 
innstilling av ekstern representant ved 
Nordseterhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsutvalgets innstilling til ekstern representant ved driftsstyret ved Nordseterhjemmet tas 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre følgende representant til driftstyret ved 
Nordseterhjemmet, som erstatter Hege Astrup Sannum (H): 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Representant fra Høyre vil bli fremmet i bydelsutvalgets møte  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til ekstern representant ved driftsstyret ved Nordseterhjemmet tas 
til orientering 
 
 


 Sak 86 /11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 04.04.2011 


 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders og sykehjem 
04.04.2011 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber om en mer konkret plan for nedtrapping av dobbeltrom 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber om en mer konkret plan for nedtrapping av dobbeltrom 
 
 
 


 Sak 87 /11  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
30.05.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 30.05.2011 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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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 Sak 88 /11  Tilsynsrapporter Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
30.05.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 30.05.2011 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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 89 /11  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
15.06.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 15.06.2011 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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
  
 
Oslo, 09.11.2011 
 
 
 
 
 
Anna Charlotte Larsen (A) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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Protokoll 7/11 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 07. november 2011 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder:  Aasmund Steenstrup 


 
 


   
Tilstede: Aasmund Steenstrup 


Ellinor Østen 
Einar Kjosmoen 
Per Fagerlid 
Harry Olsen 
Mary Rita Johnsen 
Willy Magnussen 
Renè Wicklund 
 


 


   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Rolf Asbjørnsen ( ikke valgt inn i 


eldrerådet pr. 7.11.11) 
Irene Borge-Hansen, adm. 
 


 


   
Møtesekretær:  Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon: 


• Irene Borge-Hansen fra bydeladm. informerte vedrørende valg av 
medlemmer/varamedlemmer til eldrerådet 2011-2015.  


• Omdelt på møte: Informasjon vedr. Omsorg + 
 







 
 
Eventuelt: 


• Aasmund Steenstrup ble valgt som leder av eldrerådet 2011-2015 
• Ellinor Østen ble valgt som nestleder av eldrerådet 2011-2015 
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Sak 80 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
7.11.2011- Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 7.11.2011 godkjennes 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 7.11.2011 godkjennes 
 


 Sak 81 /11  Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 







Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avvikssrapport pr. 31.7.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 


 Sak 82 /11  Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalgets: 
Avvikssrapport pr. 31.8.2011 godkjennes 
 
 
 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  


 
 
 
 
 


 4 







 


 5


Sak 83 /11  Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 







Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 


 Sak 84 /11  Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
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Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten n som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
 







 Sak 85 /11  Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikk som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikk som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikk som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikk som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikk som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 


 Sak 86 /11  Fremtidig bruk av nedlagte barneparker 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og 
inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres 
noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må 
holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke 
området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med 
forslaget for Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og 
åpnes opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis 
det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget 
subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som 
møteplass.  
e. Munkerudvollen barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygg og 
gjerder bør fjernes. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. Området kan være åpent som friområde, men kan 
også sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og skole i området. 







f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller 
annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, 
gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være 
midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål 
og bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng 
med mulig avvikling av Sæter barnehage. 
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og 
klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle 
lekeapparater eller annet. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 


  


Sak 87 /11  Demensplan for bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  


1. Kompetent organ etter medbestemmelsesavtalens § 4.2 f, er i denne sammenheng 
bydelsdirektøren. 


2. Bydelsdirektøren framlagte plan for demente tas til orientering.  
 
 


Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar demensplanen for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 til orientering. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  
Brosjyre vedrørende tidlig demens ønskes utdelt i eldrerådet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering med følgende merknader: 
Brosjyre vedrørende tidlig demens ønskes utdelt i eldrerådet 
 


 Sak 88 /11  Lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken vedrørende lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand tas til orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Forslag på kandidat for lokalt brukervalg ved NAV-kontor i Oslo: 
Rolf Asbjørnsen 
 
 







Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Forslag på kandidat for lokalt brukervalg ved NAV-kontor i Oslo: 
Rolf Asbjørnsen 
 


 Sak 89 /11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 04.04.2011 


 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders og sykehjem 
04.04.2011 til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Dobbeltrom bør omgjøres til enkeltrom 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Dobbeltrom bør omgjøres til enkeltrom 
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 Sak 90 /11  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
30.05.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 30.05.2011 til 
orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 91 /11  Tilsynsrapporter Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
30.05.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 30.05.2011 til 
orientering 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet støtter økt bemanning for demente på Bekkelagshjemmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Eldrerådet støtter økt bemanning for demente på Bekkelagshjemmet 
 
 
 


 Sak 92 /11  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
15.06.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 15.06.2011 til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Anbefaler varig kontrakt. Viser til punkt 5 i saken: For å skape nødvendig forutsigbarhet for 
ansatte og beboere bør fremtidig driftsform endelig besluttes. 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Anbefaler varig kontrakt. Viser til punkt 5 i saken: For å skape nødvendig forutsigbarhet for 
ansatte og beboere bør fremtidig driftsform endelig besluttes. 
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 Sak 93 /11  Oppnevning av medlemmer i tilsynsutvalgene - Bydel 
Nordstrand- 2012-2015 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til eldrerådet: 
Eldrerådet fremmer følgende forslag overfor bydelsutvalget til representanter i 
tilsynsutvalgene: 
 
Faste representanter: 
Tilsynsutvalg 1 -:…………………………………….. 
Tilsynsutvalg 2:………………………………………….. 
Tilsynsutvalg 3: ………………………………………… 
 
Vararepresentanter: 
Tilsynsutvalg 1 -:…………………………………….. 
Tilsynsutvalg 2:………………………………………….. 
Tilsynsutvalg 3: ………………………………………… 
 
Til bydelsutvalget:  
1.   Det opprettes følgende obligatoriske tilsynsutvalg: 
 


Tilsynsutvalg 1: 
Tilsynsutvalg Nordseterhjemmet  (sykehjem) 
Tilsynsutvalg Bekkelagshjemmet (sykehjem) 


  
 
 
Tilsynsutvalg 2: 
Tilsynsutvalg Midtåsen sykehjem 
Tilsynsutvalg Lambertseter alders- og sykehjem 


• Avdeling Østerliveien 42-44 
• Avdeling Marmorveien 2 


Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter 


             Tilsynsutvalg 3: 
 Tilsynsutvalg Ryenhjemmet (sykehjem) 
 
Tilsynsutvalg for hjemmetjenester (ikke obligatorisk)  
 


Tilsynsutvalgene velges med 3 medlemmer og varamedlemmer: 
 
2. Obligatoriske tilsynsutvalg for perioden …………………: 


 







Tilsynsutvalg 1: 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 


 
Leder:……………………………………… 


 
Nestleder:………………………………….. 
 
Tilsynsutvalg 2: 
 Medlemmer: 
 1 
 2 
 3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 


 
Leder:……………………………………….. 


 
Nestleder:……………………………………. 


 
 
 
 
 


Tilsynsutvalg 3: 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 


 
Leder:…………………………………………………….  


 
Nestleder:……………………………………………….. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Det ble enighet i Eldrerådet om de forslag som ble fremmet til representanter i 
tilsynsutvalgene, jfr. Eldrerådets vedtak 
 
Votering: 
Eldrerådets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet fremmer følgende forslag overfor bydelsutvalget til representanter i 
tilsynsutvalgene: 
 
Faste representanter: 
Tilsynsutvalg 1: Per Fagerli 
Tilsynsutvalg 2: Else Martol Hansen 
Tilsynsutvalg 3: Elinor Østen 
 
Vararepresentanter: 
Tilsynsutvalg 1: Rolf Asbjørnsen 
Tilsynsutvalg 2: Mary Rita Johnsen 
Tilsynsutvalg 3: Renè Wicklund 
 
  
 
Oslo, 09.11.2011 
 
 
 
Aasmund Steenstrup/s/ 
leder av eldrerådet 
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Bydel Nordstrand – 2011 Avviksrapport mnd 9 pr 30.09.2011 
 
 
Meldte prognoser 2011 
Prognosen pr september er etter gjennomgang forbedret til et positivt avvik på 30,0 mill kr. 
Bydel Nordstrand har i sin vedtatte flerårsplan lagt opp til et positiv avvik mellom budsjett og 
regnskap på 26,0 mill kroner i 2011. Til og med avviksrapporteringen pr august har man også 
prognostisert med tilsvarende avvik, dvs målsettingen har vært realistisk. Man har imidlertid 
utover høsten sett reell mulighet for et enda større mindreforbruk, noe som vil være svært 
gunstig for budsjettet for 2012 og den nye økonomiplanen 2012-2015. Prognosen på 30,0 mill 
kr er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med midlertidig avsetning på 
11,0 mill kr, 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av regnskapsresultatet for 2010, og fra 
september er det ytterligere 4,0 mill kr i mindreforbruk i forhold til tjenestenes budsjett. 
Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse 
i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående 
forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
Aktiv prognose pr september er totalt mindreforbruk på 30,265 mill kr. Prognosen forutsetter 
en kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i 
budsjettet for 2011.  
 
26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 
mill kr samt en budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat i 2010 på 15,0 mill kr. 
De resterende 4,0 mill kr fremkommer som et mindreforbruk fordelt mellom tjenestene. 
 
Den aktive prognosen på 30,265 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er 
vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter 
tilknyttet ressurskrevende tjenester, jfr budsjettjusteringssak i juni 2011.  
 
Budsjettjusteringssaken ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og 
effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene. 
  
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 


• mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,4 mill kr  
• mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +1,7 mill kr 
• mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,3 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av dagtilbud (PU) +0,8 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser for eldre +0,2 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,1 mill kr  
• mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +1,2 mill kr 
• merinntekter egenbetaling for praktisk bistand/fotpleie +0,2 mill kr  
• mindreforbruk transport for bevegelseshemmede (TT) + 0,6 mill kr 
• mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr 
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• mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr 
• mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,2 mill kr 
• mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten (PU) +0,4 mill kr 
• mindreforbruk i Sandstuveien/Gislesvei boliger (PU) +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Storåsveien bokollektiv (PU) +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i forhold til budsjettet i Nedre Bekkelaget barnehage +0,3 mill kr 
• mindreforbruk i Nylænde barnehage +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Knausen barnehage +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Pynten barnehage +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Skiferveien barnehage +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i Enhet for barnehager +0,2 mill kr 
• mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand +0,3 mill kr 
• mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +1,2 mill kr 
• mindreforbruk NAV drift (felleskostnader med NAV stat) +0,6 mill kr  
• foreløpig bruk av avsetninger for risikoforhold 2010 4,1 mill kr  
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
 


Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 
• merforbruk av sykehjemsplasser -3,7 mill kr 
• merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,7  mill kr 
• merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr 
• merforbruk Lambertseter fritidsklubb -0,2 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr 
• merforbruk Solfjellshøgda -0,5 mill kr 
• merforbruk Radiobølgen barnehage -0,3 mill kr 
• merforbruk i hjemmesykepleien -3,4 mill kr 
• merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -8,1 mill kr 


 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering: 
Aktiv prognose pr august viste et samlet mindreforbruk på 27,714 mill kr, mens prognosen pr 
september viser et samlet mindreforbruk på 30,265 mill kr. Det vil si en endring på +2,551 
mill kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 


• forverret prognose kjøp sykehjemsplasser -0,4 mill kr 
• forverret prognose innen Enhet for praktisk bistand utfører -0,2 mill kr 
• forverret prognose innen Enhet for barnevern -0,5 mill kr  
• forbedret prognose vederlag sykehjem +0,8 mill kr 
• forbedret prognose kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr 
• forbedret prognose tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne +0,1 mill kr 
• forbedret prognose øvrige tjenester innen Bestillerenheten +0,2 mill kr 
• forbedret prognose innen Enhet for forebyggende tjenester +0,2 mill kr  
• forbedret prognose Sandstuveien/Gislesvei boliger +0,2 mill kr 
• forbedret prognose innen Enhet for barnehager +0,3 mill kr 
• forbedret prognose innen Enhet for hjemmesykepleie +0,1 mill kr 
• forbedret prognose Nordstrand sosialsenter/Nav drift (KVP) +1,4 mill kr 
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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 2011. Siste avviksrapport viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 30,265 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2011. Den økonomiske utviklingen gjennom 2011 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner):  
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 30.09.2011:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
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Resultat Sep 2011 


Årets 
budsjett 
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Budsjett 
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Korrigert 
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prognose 
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Aktiv 
prognose 


september


Meldt 
prognose 


september


Bestillerenheten 648 017 645 669 482 862 475 961 6 901 6 197 7 342
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): 
 
Psykisk helse:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,391 mill kr, hvilket er en forbedring med 0,069 mill kr siden 
forrige rapportering. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at en kostnadskrevende bruker gikk bort allerede i januar, 
mens forbedringen hovedsakelig skyldes at vederlagsinntektene ser ut til å bli noe større enn tidligere forventet. 
  
Sykehjemsplasser utgifter:  
Prognosen viser et forventet merforbruk på 3,684 mill kr, hvilket er en forverring med 0,354 mill kr. Forverringen 
skyldes at det prognostiserte gjennomsnittlige antallet sykehjemsplasser for hele 2011 er økt fra 516,39 plasser pr august
til 516,74 plasser pr september. Prognosen inneholder fortsatt risiko siden gjennomsnittlig antall plasser pr måned skal 
reduseres fra 519,47 i september til 515,70 i oktober, 512,63 i november og 509,35 i desember.  
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
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budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
august 


prognose prognose 
september september


 
Sykehjemsplasser inntekter:  
Prognosen forutsetter et høyere antall sykehjemsplasser enn budsjettert, og dette gir bydelen større vederlagsinntekter 
enn budsjettert. I løpet av høsten beregnes etteroppgjøret for forrige skatteår, og dette bidrar hvert år med ekstra 
inntekter. Prognosen viser nå en merinntekt på 1,700 mill kr, hvilket er en forbedring 0,808 mill kr siden forrige 
avviksrapportering.  
 
Intermediærplasser: 
En har til og med utgangen av andre tertial ikke forventet noe avvik for kjøp av intermediærplasser fra Bydel Østensjø. 
Det ser imidlertid ut til at man vil bli fakturert med 0,026 mill kr mer enn budsjettert, og prognosen er derfor forverret 
tilsvarende. 
 
Dagsenterplasser netto utgifter:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,185 mill kr. Hovedårsaken til mindreforbruket er at brukernes 
egenbetaling er vedtatt økt fra kr 59 til kr 69 pr dag, og dette visste en ikke om da budsjettet ble lagt. 
 
TT-kjøring:  
Som følge av store utfordringer innen transport av eldre og funksjonshemmede, er bydelssektoren styrket med 20 mill 
kr. Bydel Nordstrand er styrket med 1,957 mill kr, og ved hjelp av denne budsjettjusteringen melder man et 
mindreforbruk på 0,600 mill kr. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,373 mill kr. Dette er en forbedring med 0,116 mill kr siden 
forrige avviksrapportering. Hovedårsaken til forbedringen er at to brukere ikke lenger ønsker å ha noe etterskoletilbud.  
 
Omsorgslønn:  
Prognosen viser et merforbruk på 0,045 mill kr, hvilket er en forbedring på 0,065 mill kr. Merforbruket skyldes at man 
har fattet og effektuert flere vedtak enn planlagt, mens forbedringen skyldes at en bruker har fått et botilbud og at 
omsorgslønnen til den pårørende dermed opphører. 
 
Personlig assistanse:  
Prognosen viser et forventet merforbruk for 2011 på 1,574 mill kr. Forbedringen på 0,090 mill kr knytter seg til at en ser 
ut til å slippe et betalingsansvar i oppsigelsestiden etter to brukeres bortgang, siden leverandøren ser ut til å kunne 
omdisponere sine ressurser til andre brukere.  
 
Brukervalg praktisk bistand:  
Prognosen for kjøp av praktisk bistand fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 1,200 
mill kr. Forbedringen på 0,300 mill kr skyldes at forbruket av timer er lavere enn budsjettert.  
 
Kjøp av hjemmesykepleie:  
Prognosen for kjøp av hjemmesykepleie fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 
2,100 mill kr. Dette er en forbedring på 0,050 mill kr, og forbedring skyldes at forbruket av timer er noe lavere enn 
budsjettert.  
  
Private barnehager:  
Prognosen viser som ved forrige rapportering et mindreforbruk på 3,000 mill kr. Det foreligger en risiko for at 
prognosen for 2011 kan forbedres. 
 
Når det meste av det kommunale tilskuddet til private barnehager er beregnet, ser en ut til å ha et vesentlig positivt avvik 
i forhold til budsjettet. Det er imidlertid en del faktorer som gjør det vanskelig å anslå noe nøyaktig positivt avvik. 
Private barnehagers landsforbund (PBL) har innhentet tall fra alle bydelene for å kunne kontrollregne og eventuelt klage, 
som følge av at tilskuddene er redusert fra 2010. Tilskuddene er foreløpig beregnet ut fra bydelenes barnehagebudsjetter, 
og det vil måtte foretas en avstemming mellom budsjett og faktisk regnskap når regnskapene foreligger. Eventuelle 
utvidelser i eksisterende barnehager vil kunne gi ytterligere utbetalinger. Det gjenstår noen utbetalinger av 
kompensasjon for søskenmoderasjon. Budsjettet er dessuten redusert med 1,574 mill kr som følge av at bydelen hadde et 
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august 
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redusert antall private barnehageplasser pr 15.12.2010. På bakgrunn av de ovennevnte punktene er det grunn til å være 
forsiktig, men en velger likevel å forbedre prognosen ved å legge inn et positivt avvik på 3 mill kr i kommunalt tilskudd 
til private barnehager. 
 
Annet:  
Prognosen viser et mindreforbruk på 1,122 mill kr, hvilket er en forbedring på 0,027 mill kr siden forrige 
avviksrapprotering. Hovedårsaken til mindreforbruket en at den nye kontrakten for trygghetsalarmer er langt gunstigere 
for bydelene enn tidligere. 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 31 852 32 205 23 871 23 708 163 187 235
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Enhetens prognose viser et forventet mindreforbruk på 0,235 mill kr. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at en ved 
hjelp av egne krefter fikk avviklet ferie i sjåførtjenesten uten å leie inn eksterne sjåfører og administrative innsparinger i 
bydelshuset. 
 
Enhet for forebyggende 
tjenester 86 571 92 056 67 414 66 475 939 556 798
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 ): 
 
Prognosen viser et mindreforbruk på 0,798 mill kr. Dette er en forvedring med 0,242 mill kr siden forrige 
avviksrapportering, og forbedringen knytter seg både til Lambertseter fritidsklubb, Karlsrud helsestasjon, Marmorberget 
samlokaliserte boliger og seksjon for psykisk helse. Hovedårsakene til det samlede mindreforbruket er forventede 
leieinntekter fra sykehjemsdrift i Marmorberget utover det som er budsjettert, samt en ikke budsjettert kompensasjon for 
at driftstilskuddene til de private fysioterapeutene de siste årene har økt utover normal lønns- og prisvekst. 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 73 518 75 996 55 606 55 020 586 149 149
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Prognosen viser som ved forrige rapportering et samlet forventet mindreforbruk på 0,149 mill kr. Peder Holtersvei og 
Solfjellshøgda bolig prognostiserer med et merforbruk på henholdsvis 0,540 mill kr og 0,458 mill kroner på grunn av økt 
bemanning som følge av økt behov hos brukerne. Dette forventes inndekket av mindreforbruk i de øvrige boligene. 
Hovedsakelig med 0,402 mill i innsparing på grunn av en vakanse i Miljøterapitjenesten. 
 


Enhet for barnehager  195 810 205 183 149 488 148 885 603 563 840
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Prognosen viser et samlet mindreforbruk på 0,840 mill kr, hvilket er en forbedring med 0,277 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Den totale forbedringen fremkommer som et resultat av en rekke mindre forbedringer i ulike 
barnehager. 
 
Enhet for hjemmesykepleie 607 2 438 871 4 367 -3 496 -3 545 -3 415
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) 
 
Hjemmesykepleie (utfører) er i alle avviksrapporter blitt benevnt som et av de utvalgte risikoområdene.  Dette medfører 
en særskilt oppfølging på blant annet tiltak for å sikre at budsjettet holdes i størst mulig grad.  
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Hjemmesykepleie forts. 
 
Prognosen viser et merforbruk på 3,415 mill kr, hvilket er en forbedring med 0,130 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Det knytter seg imidlertid risiko til prognosen når denne forutsetter et forbruk på nivå med det 
budsjetterte for siste kvartal, mens man har et negativt korrigert avvik på snaut 3,500 mill pr september. Målbare tiltak er 
igangsatt for at aktiv prognose skal være reell. Lønnsoppgjøret gir høyere produksjonskostnader fra 1. mai 2011, mens 
prisene i brukervalgmodellen ikke justeres før 1. januar 2012. Den nye brukervalgordningen startet 01.04.2011 og det 
knytter seg fortsatt risiko til både riktig bemanning og utslag av modellens prising av tjenester. 
 


Enhet for praktisk bistand 802 1 328 694 616 79 521 299
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,299 mill kr, hvilket er en forverring på 0,222 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Kommunal tilbyder av praktisk bistand likebehandles fra 01.04.2011 med private leverandører 
gjennom brukervalgordningens prising av tjenester. Det knyttes fortsatt noe usikkerhet til hvordan dette vil slå ut. 
 
Enhet for NAV Nordstrand 
sosial 63 968 67 045 49 796 48 767 1 029 72 1 486
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Prognosen for Enhet for NAV Nordstrand viser et forventet mindreforbruk på 1,486 mill kr, hvilket er en forbedring på 
1,414 mill kr siden forrige avviksrapportering. Forbedringen skyldes at foreløpig beregnede mindreutgifter tilknyttet 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er lagt inn i prognosen. Dette mindreforbruket har vært kjent fra tidligere, men det har 
knyttet seg usikkerhet til om midlene kan disponeres i 2011, eller om de må overføres til 2012. Man tolker det nå slik at 
midlene kan disponeres til å dekke administrative kostnader tilknyttet KVP i 2011, og dette forbedrer prognosen med 
1,400 mill kr.  
 
Enhet for barnevern 63 515 66 253 49 197 53 797 -4 600 -7 577 -8 060
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Barnevern er i alle avviksrapporter blitt benevnt som et av de utvalgte risikoområdene.  Dette medfører en særskilt 
oppfølging på blant annet tiltak for å sikre at budsjettet holdes i størst mulig grad.  
 
Prognosen viser et merforbruk på 8,060 mill kr, hvilket er en forverring siden forrige avviksrapportering med 0,483 mill 
kr. Budsjettet er gjennom budsjettjusteringssaken som ble behandlet av BU i juni, styrket med 1 mill kr.  Årsaken til 
forverringen er ytterligere 4 nye plasseringer som blir kostnadsdrivende. Det knytter seg fortsatt risiko til prognosen, 
særlig for tiltak utenfor familien, der eventuelle nye tiltak vil måtte finansieres med ikke planlagt avgang.  
 
Prognosen forutsetter fortsatt en nedtrappingsplan for institusjonsplasser gjennom året. 
 
Økonomi - plan og budsjett 43 371 47 214 35 314 12 236 23 078 30 740 30 740 30 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Prognosen viser som ved forrige avviksrapportering et mindreforbruk på 30,740 mill kr, og det fremkommer som følger:


• Bydelsutvalgets avsetning i budsjettet pr 1.1.2011: 11,000 mill kr 
• Budsjettjustert økning som følge av mindreforbruk 2010: 15,640 mill kr (til sammen planlagt mindreforbruk 


2011 på 26 mill kr) 
• Bydelsutvalget avsetning til risikoområder i budsjettjusteringssak juni 2011: 4,100 mill kr (1 mill kr overført 


barnevern) 
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Personal og org.utv. 16 462 16 937 12 506 12 342 163 -186 -186
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Prognosen viser som ved forrige avviksrapportering et merforbruk på 0,186 mill kr. Merforbruket skyldes at 
fødselspenger for en ansatt ble forskuddsbetalt for 2011 i 2010, og en får dermed mindre refusjon enn budsjettert i 2011.
 
Samfunn og helse 2 535 3 048 2 220 2 279 -58    
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Stab samfunn og helse. 
 
Bydelsdirektør 3 769 4 815 3 532 2 707 824 37 37
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognosen for Bydelsdirektørteamet viser som ved forrige rapportering et forventet mindreforbruk på 0,037 mill kr. 
 
SUM Bydel Nordstrand 1 230 797 1 260 187 933 372 907 161 26 210 27 714 30 265 30 000
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De viktigste risikoområder: 
 
Institusjonsplasser barnevern: 
Prognosen for institusjonsplasser innen barnevern forutsetter en reduksjon gjennom 2011. 
Den prognostiserte nedtrappingen av institusjonsplasser er merkbar og vurderes som et 
risikoområde. Grafen viser gjennomsnittlig antall institusjonsdøgn pr mnd i 2011. Det er 
budsjettert med 7 plasser med døgnspris kr 4 384, mens det reelle antallet døgn er nesten det 
dobbelte første halvdel av året. I prognosen er det forutsatt en gjennomsnittskostnad pr døgn 
på kr 5 171.  
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Sykehjemsplasser:  
Det ble opprinnelig budsjettert med 505 plasser, men i budsjettjusteringssaken som ble vedtatt 
i BU i juni, ble måltallet økt til 510 og sykehjemsbudsjettet styrket med 2,5 mill kr netto.  
Prognosen viser et forventet merforbruk på 3,684 mill kr, hvilket er en forverring med 0,354 
mill kr. Forverringen skyldes at det prognostiserte gjennomsnittlige antallet sykehjemsplasser 
for hele 2011 er økt fra 516,39 plasser pr august til 516,74 plasser pr september. Prognosen 
inneholder fortsatt risiko siden gjennomsnittlig antall plasser pr måned skal reduseres fra 
519,47 i september, 515,70 i oktober, 512,63 i november og 509,35 i desember.  
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Hjemmesykepleie – utfører 
Fra og med 1. april 2011 er det fritt brukervalg også innen hjemmesykepleien. Det er 
budsjettert med at bestillerenheten skal kjøpe tjenester fra både private og kommunale 
utførere. Kommunal utfører vil ha en risiko ut fra to forhold: 


• Bemanningstilpasning. Det er uavklart hvor mange utførte timer og besøk av 
hjemmesykepleie som skal utføres av kommunal utfører i tiden etter 01.04.2011.  Å 
dimensjonere bemanningen ved endrede behov kan bli en utfordring. 


• Pristilpasning. Prisfastsettingen er gjort og kommunal utfører har en ekstra utfordring 
med å tilpasse seg utgiftsnivået som prismodellen forutsetter. Hovedårsak til dette er 
en vesentlig økt kommunal pensjonsutgift etter at prismodellen ble fastsatt. Det vil bli 
vurdert er budsjettjustering for å kompensere dette forholdet. 


 
Pr september har så få brukere valgt privat leverandør at tilpasningen av bemanningen ikke 
har vært noen utfordring. Pristilpasningen har derimot vært en utfordring. Bydelens utfører 
har så langt i år ikke klart å produsere tjenester til de prisene som er fastsatt i 
brukervalgmodellen.   
 
 
Vedlegg: 
Rapportering for BU  
Kjøp av institusjonsplasser SYE 
Rapportering barnehager 
Tiltak – status  
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Bydel Nordstrand - Ordinære kommunale barnehageplasser 2011
Definisjoner:
Barns alder beregnes ut fra årskull, dvs likedan som beregnes overfor Fylkesmannen
Telletidspunkt er siste dag i måneden.


72726 Bauneveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 42 42 42 42 42 42 42 40 41 41,7
3-6 år reelt 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0
0-2 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år budsjettert 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0


72726 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -42 -42 -42 -0,3
72726 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 -54 -54 0,0


72727 Lille Ekeberg barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år reelt 93 93 93 93 93 93 94 94 94 93,3
0-2 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år budsjettert 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93,0


72727 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 -42 -42 0,0
72727 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -93 -93 -93 0,3


72728 Rygin barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år reelt 59 59 59 59 59 59 59 56 57 58,4
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,0


72728 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 -24 -24 0,0
72728 Totalt avvik 3-6 år -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -4 -3 -60 -60 -60 -1,6


72784 Sportsplassen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12,0
3-6 år reelt 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0
0-2 år budsjettert 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0
3-6 år budsjettert 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0


72784 Totalt avvik 0-2 år 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -11 -11 -11 1,0
72784 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 -38 -38 0,0


72785 Tyrihans barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72785 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 0,0
72785 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 0,0







72788 Frierveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 27 27 27 27 27 27 27 24 24 26,3
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 44 44 37,8
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72788 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -27 -27 -27 -0,7
72788 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 8 8 -36 -36 -36 1,8


73310 Marmorberget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52,0


73310 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9 0,0
73310 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 -52 -52 0,0


73312 Nylænde barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 12 12 12 12 12 12 12 18 18 13,3
3-6 år reelt 47 47 47 47 47 46 46 38 37 44,7
0-2 år budsjettert 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13,0
3-6 år budsjettert 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46,0


73312 Totalt avvik 0-2 år -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 5 -13 -13 -13 0,3
73312 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 1 1 0 0 -8 -9 -46 -46 -46 -1,3


73315 Knausen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 40 40 40 40 40 40 40 40 35 39,4
3-6 år reelt 64 64 64 64 64 64 64 64 74 65,1
0-2 år budsjettert 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40,0
3-6 år budsjettert 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64,0


73315 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -40 -40 -40 -0,6
73315 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -64 -64 -64 1,1


73319 Radiobølgen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29,0
3-6 år reelt 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 35 27,7
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 35,8


73319 Totalt avvik 0-2 år 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -27 -27 -35 1,3
73319 Totalt avvik 3-6 år -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -36 -36 -34 -3,8


73320 Vårveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36 32 35,6
3-6 år reelt 54 54 54 54 54 54 54 54 58 54,4







0-2 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
3-6 år budsjettert 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0


73320 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -36 -36 -36 -0,4
73320 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -54 -54 -54 0,4


73322 Drengestua barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73322 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9 0,0
73322 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73323 Steinspranget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 39 39 39 39 39 39 39 27 28 36,4
3-6 år reelt 73 73 73 73 73 73 73 90 91 76,9
0-2 år budsjettert 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57,0
3-6 år budsjettert 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57,0


73323 Totalt avvik 0-2 år -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -30 -29 -57 -57 -20,6
73323 Totalt avvik 3-6 år 16 16 16 16 16 16 16 33 34 -57 -57 -57 19,9


72787 Nedre Bekkelaget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 21 21 21 21 21 21 21 18 18 20,3
3-6 år reelt 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36,8
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72787 Totalt avvik 0-2 år -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -6 -6 -24 -24 -24 -3,7
72787 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 1 1 1 1 0 0 -36 -36 -36 0,8


72789 Radarveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 0 0 0 0 43 43 43 33 33 21,7
3-6 år reelt 0 0 0 0 3 3 3 26 24 6,6
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72789 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 16 16 16 6 6 -27 -27 -27 -5,3
72789 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 -33 -33 -33 -10 -12 -36 -36 -36 -29,4


73317 Glimmern barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 43 43 43 43 0 0 0 0 0 19,1
3-6 år reelt 4 4 3 3 0 0 0 0 0 1,6
0-2 år budsjettert 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3
3-6 år budsjettert 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3


73317 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8
73317 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2







72972 Munkerudsletta Barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72972 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 0,0
72972 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 0,0


72973 Obersten barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 21 21 21 21 21 21 21 21 21,0
3-6 år reelt 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0
0-2 år budsjettert 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21,0
3-6 år budsjettert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0


72973 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -1 -21 -21 -21 -21 0,0
72973 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 -45 -45 -45 0,0


72974 Åssida barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 15 15 15 15 15 15 15 9 9 13,7
3-6 år reelt 42 42 42 42 42 42 41 52 54 44,3
0-2 år budsjettert 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,0
3-6 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0


72974 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -6 -6 -15 -15 0 -1,3
72974 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 -1 10 12 -42 -42 0 2,3


72975 Nordseter barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 18 18 18 18 18 18 18 19 18,1
3-6 år reelt 33 33 33 33 33 33 33 31 32,8
0-2 år budsjettert 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19,0
3-6 år budsjettert 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32,0


72975 Totalt avvik 0-2 år -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -19 -19 -19 -19 -0,9
72975 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 1 1 1 1 -1 -32 -32 -32 -32 0,8


73023 Rødstua barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 27 27 27 27 27 27 27 24 25 26,4
3-6 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73023 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -3 -2 -27 -27 -27 -0,6
73023 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73024 Skredderstua kulturbarnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 6 6 8,3
3-6 år reelt 19 19 19 19 19 19 19 24 24 20,1







0-2 år budsjettert 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
3-6 år budsjettert 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25,0


73024 Totalt avvik 0-2 år 3 3 3 3 3 3 3 0 0 -6 -6 -6 2,3
73024 Totalt avvik 3-6 år -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -1 -1 -25 -25 -25 -4,9


73025 Sæter barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


73025 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
73025 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 0,0


73307 Blåfjell barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 32 33 33 34 35 35 35 28 28 32,6
3-6 år reelt 45 44 45 44 44 44 44 54 54 46,4
0-2 år budsjettert 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31,0
3-6 år budsjettert 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46,0


73307 Totalt avvik 0-2 år 1 2 2 3 4 4 4 -3 -3 -31 -31 -31 1,6
73307 Totalt avvik 3-6 år -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 8 8 -46 -46 -46 0,4


73311 Munkelia barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 17 17 17 17 17 16 16 15 15 16,3
3-6 år reelt 24 24 24 24 24 25 25 26 25 24,6
0-2 år budsjettert 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17,0
3-6 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0


73311 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -17 -17 -17 -0,7
73311 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 1 1 2 1 -24 -24 -24 0,6


73313 Pynten barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 24 25 25 25 25 26 26 34 35 27,2
3-6 år reelt 60 59 59 59 59 58 58 48 48 56,4
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,0


73313 Totalt avvik 0-2 år 0 1 1 1 1 2 2 10 11 -24 -24 -24 3,2
73313 Totalt avvik 3-6 år 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -12 -12 -60 -60 -60 -3,6


73314 Rabben barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 5 5 5 5 5 5 5 9 9 5,9
3-6 år reelt 4 4 4 4 3 3 3 0 0 2,8
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73314 Totalt avvik 0-2 år -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 0 0 -9 -9 -9 -3,1
73314 Totalt avvik 3-6 år 4 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 2,8







73316 Skiferveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73316 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9 0,0
73316 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73321 Rosenhagen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0
3-6 år reelt 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90,0
0-2 år budsjettert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0
3-6 år budsjettert 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90,0


73321 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 -45 -45 0,0
73321 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 -90 -90 0,0


SUM Alle barnehager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt
0-2 år reelt 643 645 645 646 647 647 647 616 571 0 0 0 475,6
3-6 år reelt 1113 1111 1111 1110 1109 1108 1108 1156 1094 0 0 0 835,0
0-2 år budsjettert 663 663 663 663 647 647 647 647 647 647 647 640 651,8
3-6 år budsjettert 1102 1102 1102 1102 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1090 1 119,7


SUM Totalt avvik 0-2 år -20 -18 -18 -17 0 0 0 -31 -76 -647 -647 -640 -176,2
SUM Totalt avvik 3-6 år 11 9 9 8 -25 -26 -26 22 -40 -1134 -1134 -1090 -284,7







OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSER FRA SYKEHJEMSETATEN I 2011
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) 10 673 9 661 10 904 10 640 11 119 10 730 11 251 11 288 10 930 97 196
Skjermede plasser (LTP) 2 379 2 210 2 433 2 292 2 248 2 106 2 217 2 145 2 090 20 120
Aldershjemsplasser (LTP) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8 760
Forsterket (LTP) 93 102 120 90 93 90 93 93 90 864
Forsterket annet (LTP) 62 56 62 60 62 60 62 62 60 546
Spesialplass yngre demente (LTP) 31 28 39 38 38 30 31 31 30 296
Korttidsplasser - En bloc 1 457 1 316 1 457 1 410 1 550 1 500 1 550 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 17 890
Rehabiliteringsplasser - En bloc 43 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1 045
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 3 0 14 0 14 23 11 6 30 101
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 73 50 135 231 62 2 7 8 6 574
Vurderingsplasser (Furuset) 82 15 70 120 70 0 8 88 38 491
Korttidsplasser utover en bloc 300 151 79 44 4 0 0 0 0 578
Spania-plasser 28 28 29 0 0 0 0 0 0 85
Sum liggedøgn 15 968 14 373 16 179 15 735 16 097 15 351 16 067 16 108 15 584 2 387 2 310 2 387 148 546
Snitt pr mnd 515,10 513,32 521,90 524,50 519,26 511,70 518,29 519,61 519,47 77,00 77,00 77,00 407,85


Kostnad
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 19 115 578 18 652 765 19 492 490 18 810 543 19 723 897 19 788 761 19 161 158 0 0 0 170 392 310
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 4 741 307 4 650 287 4 356 541 4 586 159 4 437 218 4 323 443 0 0 0 41 620 893
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 11 517 744
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 212 999 220 099 212 999 220 099 220 099 212 999 0 0 0 2 044 792
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 184 775 178 814 0 0 0 1 627 209
Spesialplass yngre demente (LTP) 115 568 104 384 145 392 141 664 141 664 111 840 115 568 115 568 111 840 0 0 0 1 103 488
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 629 619 2 717 273 31 362 591
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 1 923 567
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 28 961 0 28 961 47 579 22 755 12 412 62 059 0 0 0 208 932
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 462 000 124 000 4 000 14 000 16 000 12 000 0 0 0 1 148 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 210 370 122 716 0 14 025 154 271 66 617 0 0 0 860 762
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 77 135 7 012 0 0 0 0 0 0 0 1 013 280
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 000
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 838 684 27 464 264 28 747 958 28 795 784 27 870 880 3 866 681 3 741 949 3 866 681 264 976 569
Snittpris pr døgn 1 793 1 796 1 797 1 796 1 792 1 789 1 789 1 788 1 788 1 620 1 620 1 620 1 784
Snitt pris pr år 651 088


Prognose - Plasser
Beregnede plasser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt
Langtidsplasser (LTP) 344,29 345,04 351,74 354,67 358,68 357,67 362,94 364,13 364,33 357,00 355,00 352,00 355,62
Skjermede plasser (LTP) 76,74 78,93 78,48 76,40 72,52 70,20 71,52 69,19 69,67 70,00 70,00 70,00 72,80
Aldershjemsplasser (LTP) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Forsterket (LTP) 3,00 3,64 3,87 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,60 4,00 4,00 3,34
Forsterket annet (LTP) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Spesialplass yngre demente (LTP) 1,00 1,00 1,26 1,27 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06
Korttidsplasser - En bloc 47,00 47,00 47,00 47,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 51,00 51,00 51,00 49,25
Rehabiliteringsplasser - En bloc 1,39 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,87
Rehabiliteringsplasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Korttids skjermet (KTO) 0,10 0,00 0,45 0,00 0,45 0,77 0,35 0,19 1,00 0,73 0,10 0,35 0,37
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 2,35 1,79 4,35 7,70 2,00 0,07 0,23 0,26 0,20 0,50 1,00 1,00 1,79
Venteplasser (Furuset) 2,65 0,54 2,26 4,00 2,26 0,00 0,26 2,84 1,27 2,00 1,00 1,00 1,67
Korttidsplasser utover en bloc 9,68 5,39 2,55 1,47 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
Spania-plasser 0,90 1,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,53 0,00 0,35
Reelle/prognostiserte plasser 515,10 513,32 521,90 524,50 519,26 511,70 518,29 519,61 519,47 515,70 512,63 509,35 516,74
Bud.nedtrapping plasser 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510,00
Bud. gj.snitt plasser 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0
Budsjettert gj.snittspris 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820


Prognose - Økonomisk konsekvens
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 19 115 578 18 652 765 19 492 490 18 810 543 19 723 897 19 788 761 19 161 158 19 401 330 18 670 296 19 129 603 227 593 540
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 4 741 307 4 650 287 4 356 541 4 586 159 4 437 218 4 323 443 4 488 933 4 344 129 4 488 933 54 942 889
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 11 517 744
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 212 999 220 099 212 999 220 099 220 099 212 999 264 119 283 999 293 466 2 886 376
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 2 175 572
Spesialplass yngre demente (LTP) 115 568 104 384 145 392 141 664 141 664 111 840 115 568 115 568 111 840 115 568 111 840 115 568 1 446 464
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 717 273 2 629 619 2 771 619 2 682 212 2 771 619 31 523 875
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 1 923 567
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 28 961 0 28 961 47 579 22 755 12 412 62 059 46 813 6 206 22 445 284 396
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 462 000 124 000 4 000 14 000 16 000 12 000 31 000 60 000 62 000 1 301 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 210 370 122 716 0 14 025 154 271 66 617 108 691 52 592 54 345 1 076 391
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 77 135 7 012 0 0 0 0 0 0 0 1 013 280
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 0 48 546 28 620 0 230 166
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 838 684 27 464 264 28 747 958 28 795 784 27 870 880 28 610 802 27 531 038 28 272 161 337 915 259
Ekstrakostnader utover døgnpris 140 000 25 774 25 774 45 000 236 548
Sum 28 776 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 838 684 27 490 038 28 747 958 28 821 558 27 915 880 28 610 802 27 531 038 28 272 161 338 151 807
Budsjettert nedtrapping 28 406 871 25 657 819 28 406 871 27 490 521 28 406 871 27 490 521 28 406 871 28 406 871 27 490 521 28 406 871 27 490 521 28 406 871 334 468 000
Avvik pr mnd -369 355 -149 675 -671 871 -770 706 -431 813 482 -341 087 -414 686 -425 359 -203 930 -40 518 134 710 -3 683 807
Akkumulert avvik -369 355 -519 030 -1 190 900 -1 961 606 -2 393 419 -2 392 937 -2 734 024 -3 148 710 -3 574 069 -3 778 000 -3 818 517 -3 683 807 -3 683 807







Bydel Nordstrand 2010 Rapportering - BU - Måtall pr september 2011.xls


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 2011
Budsjettert gj.snitt 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0
Faktisk forbruk/prognose 515,1 513,3 521,9 524,5 519,3 511,7 518,3 519,6 519,5 515,7 512,6 509,4 516,7
Avvik Budsjett-prognose -5,1 -3,3 -11,9 -14,5 -9,3 -1,7 -8,3 -9,6 -9,5 -5,7 -2,6 0,6 -6,7


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert kostnad 28 407 25 658 28 407 27 491 28 407 27 491 28 407 28 407 27 491 28 407 27 491 28 407 334 468
Forbruk gj.snitt pr plass 55,594 50,276 55,717 53,882 55,538 53,673 55,467 55,418 53,653 55,480 53,705 55,506 54,492
Forbruk pr mnd/prognose 28 636 25 807 29 079 28 261 28 839 27 464 28 748 28 796 27 871 28 611 27 531 28 272 337 915
Avvik Budsjett-prognose -229 -150 -672 -771 -432 26 -341 -389 -380 -204 -41 135 -3 447
Det er utover kjøp av antall plasser prognostisert med ekstrakostnader tilknyttet enkeltbrukere på 0,237 mill kr (større ressursinnsats i perioder pga f.eks urolige beboerer eller terminalpleie)
Budsjettet er styrket med midler til netto kjøp ytterligere 5 plasser. I praksis er kjøp av plasser styrket med 3,279 mill kr, men inntektskravet til vederlag er økt med 0,779 mill kr. Total netto effekt 2,5


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt
Faktisk vedtak LTO 2011 23 17 24 14 10 18 3 17 31 157
Faktisk avgang LTO 2011 12 11 13 20 12 11 8 16 11 114
Reell endring LTO 11 6 11 -6 -2 7 -5 1 20 0 0 0 43


Kjøp andre plasser - Bestillerenheten
Kjøp av botilbud psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30,00
Forbruk antall  plasser 28 27 27 27 28 29 29 29 28 28 28 27 27,92
Avvik antall plasser 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2,08


Kjøp av dagsenterplasser eldre jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
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) 67 65 67 68 71 63 64 65 59 65,5
Beleggsprosent 79 % 77 % 79 % 80 % 84 % 74 % 75 % 77 % 69 % 0 % 0 % 0 % 77 %


Kjøp av personlig assistanse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20,00
Forbruk antall  brukere 19 19 19 19 18 20 20 19 20 20 20 20 19,42
Avvik antall brukere 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0,58


Omsorgslønn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere med gyldig vedtak 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0
Reelt antall brukere med gyldig vedtak 38 37 37 37 39 38 38 35 35 38 38 38 37,3
Avvik antall brukere 0 1 1 1 -1 0 0 3 3 0 0 0 0,7


Kjøp av spesialplasser SFO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 16 16 16 16 16 21 21 21 21 21 19,5
Forbruk antall  plasser 15 15 16 16 15 15 15 19 17 19 19 19 18,2
Avvik antall plasser 0 0 0 0 1 1 1 2 4 2 2 2 1,3


Kjøp av dagsenter/tilrettelagt arbeid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall budsjetterte dagsenterplasser 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 19,3
Forbruk antall  dagsenterplasser 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 19,3
Avvik antall dagsenterplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


Budsjetterte plasser - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 48,9
Forbruk plasser  - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 45 44 45 45 45 47 45 50 50 50 46,5
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid 0 0 3 4 3 3 3 4 6 1 1 1 2,4


Kjøp av botilbud jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 16
Forbruk antall  plasser 16 16 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16
Avvik antall plasser -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 1 1 1 1 1 -0,5


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 2011
Budsjettert antall plasser 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0
Forbruk antall  plasser 15 16 12 14 15 9 6 10 10 11,9
Avvik korr. regnskap-budsjett -8 -9 -5 -7 -8 -2 1 -3 -3 7 7 7 -4,9


Barnevern fosterhjem via inst. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0
Forbruk antall  plasser 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11,8
Avvik korr. regnskap-budsjett -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 10 10 10 -1,8


Barnevern fosterhjem jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37,0
Forbruk antall  plasser 32 30 27 32 32 35 35 35 36 32,7
Avvik korr. regnskap-budsjett 5 7 10 5 5 2 2 2 1 37 37 37 4,3


Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall klienter - budsjettert 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
Antall klienter - reelt 280 309 316 299 319 298 274 288 316 300
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 25 -4 -11 6 -14 7 31 17 -11 0 0 0 4


Utgifter pr klient - budsjettert 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908
Utgifter pr klient - reelt 8 667 8 671 9 686 9 586 10 186 9 200 9 119 8 881 10 893 9 432
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet 1 241 1 237 222 322 -278 708 789 1 027 -985 0 0 0 357


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 30 31 30 32 33 33 32 35 36 32
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 46 45 47 40 40 43 45 47 45 44
Antall kjøpte rusplasser 35,4 34,8 31,4 31,2 35,1 32,4 30,7 33,3 36,5 33
Tellemetoden på rusplasser er endret, og en har derfor også endret tallene for perioden januar-august
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72981 Botilbud PU
1 Utsettelse av anskaffelse av barnebolig til AJ (8-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 199 199
2 Utsettelse av anskaffelse av bolig til MW (8-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 59 59


Sum ordinære tiltak 258 258


72988 Dagtilbud PU
1 Utsatt oppstart av VTA for bruker LHL (6) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
2 Utsatt oppstart av VTA for bruker DH (5-7) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 160 160


Sum ordinære tiltak 160 160


72992 Bolig- og gruppeavlastning
1 Anskaffelse av nytt tilbud - med 21 døgn/mnd fra oktober (10-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 207


Sum ordinære tiltak 0 207


73029 Kjøp av sykehjemsplasser
1 Få ut en bruker fra spesialplass yngre demente og over i leilighet (11-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0


Sum ordinære tiltak 0 0


72961 Kjøp av plasser psykiatri
1 Jobber for å få ut bruker YW fra 01.09.2011 M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 16 45
2 1 plass - Dikemark - Utsettes til 2012 - Kr 2000,- pr døgn fra 1/7-31/12 L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 184 368
3 1 plass - Skjelfos (Helse Sørøst) - Utsettes til 2013 - 2.500,- pr døgn fra 1/3 L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 535 688
4 1 plass - Hindrer reetablering CSS - (5-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 750 1 200


Sum ordinære tiltak 1 485 2 301


72998 Personlig assistanse
1 Arbeide for oppstart av barnehage fra 1/8 - Har ikke lykkes med tiltak M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
2 (ES) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 30 30
3 Arbeide for at leverandør kan omdisponere midler - forhindre bet  (5-8) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 110 110
4 Søkt stimuleringstilskudd (6-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 70 70
5 (CW) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 30


Sum ordinære tiltak 210 240
ENHET FOR BESTILLERFUNKSJON 2 113 3 166


73031 Husleier og tilskudd - Boligkontoret
1 Nedprioritere budsjetterte vedlikehold i innleide boliger L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 100 100


Sum ordinære tiltak 100 100


72883 IKT-drift
Redusere oppgradering av utstyr L Datautstyr skiftes ikke ut 140 140


Sum ordinære tiltak 140 140


72953 Bydelshuset
Innsparing bydelshuset -drift L Risk for redusert trivsel 100 100


Sum ordinære tiltak 100 100
ENHET FOR SERVICE OG FORVALTNING 340 340
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72964 Tilskudd private fysioterapeuter
1 Innsparing ved regulering av driftstilskudd til private fysioterapeuter L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 200


Sum ordinære tiltak 0 200


73301 Pedagogisk fagsenter
1 Vedtak etter Opplæringsloven og Lov om barnehager spisses ytterligere L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 42 42
2 Holder en pedagogstilling vakant i 2 mnd (8-9) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 70 70
3 Innvilger permisjoner uten lønn uten å bruke vikar (5-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 40 40


Sum ordinære tiltak 152 152


73327 Lambertseter fritidsklubb
1 Unngår vikar for leder i permisjon (8-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 30 60


Sum ordinære tiltak 30 60


73268 Lambertseter helsestasjon
1 Unnlater å bruke vikar for ansatte i refusjonsberettiget fravær L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 160 160
2 Kutter øvrige driftsutgifter L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 40 40


Sum ordinære tiltak 200 200


72962 Karlsrud helsestasjon
1 Øker aktiviteten innen salg av reisevaksiner til bydelens befolkning (1-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 200 200
2 IKT-driftsavtale fagsystem - trolig mindre kostnad enn budsjettert (12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 40


Sum ordinære tiltak 200 240


73267 Barnefysio og ergoterapi
1 Reduserer kjøp av tjenester fra andre bydeler L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


73192 Herregårdsveien 4
1 Redusert bruk av vikarer L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 50 50


Sum ordinære tiltak 50 50


73253 Marmorberget samlokaliserte boliger
1 Oppsagt salgsplass skal selges til ny bydel (8mnd til mnd12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 256
2 Redusert bruk av vikarer L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 100 100


Sum ordinære tiltak 100 356


73254 Aktivitetshuset Gnisten 
1 Innsparing drift for å kompensere for økte srømutg. L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


73250 Seksjon for psykiatri
1 Holde ledig vikariat i aug.mnd L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 40 40


Sum ordinære tiltak 40 40
ENHET FOR FOREBYGGENDE TJENESTER 812 1 338
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72709 Seksjon for PU
1 Unnlater å benytte opplæringsmidler  ved å arrangere kurs i egen regi L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 50 50
2 Innsparing øvrig drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 18 18
3 Unnlater å benytte kursmidler L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 40 40
4 Besparing lønnsutgifter M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 11


Sum ordinære tiltak 108 119


72741 Botjenester Solfjellshøgda
1 Leier inn arbeidskraft i kortere vakter enn turnus tilsier L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 15 15
2 Flytter på ansatte når pårørende er på besøk hos brukeren L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 5 5


Sum ordinære tiltak 20 20


72742 Botj. Sandstuvn./Gislesv.
1 Innsparing i forbindelse med vakanser L Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


72743 Botjenester Røhrtsvei
1 Innsparing i forbindelse med vakanser i Gislesvei - Felles bruk av ressurser M Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter 10 10
2 Kutter ut en mellomvakt annenhver helg M Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter 8 30


Sum ordinære tiltak 18 40


72892 Dagtilbud for PU
1 Innsparing i forbindelse med vakanser L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


72990 Servicegruppe
1 Innsparing i forbindelse med vakanser L Noe mer støy og urolige brukere 10 10


Sum ordinære tiltak 10 10


72999 Storåsveien bokollektiv
1 Holdt vernepleierstilling vakant L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 30 30


Sum ordinære tiltak 30 30


73000 Peder Holtersvei bosenter
1 Holde vakanser/korte vakter for vikarer L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 20 20
2 Avkorting av vakter, sjonglering med oppgaver og søknad om tilskudd H Mer belastning på ansatte og beboere 0 150


Sum ordinære tiltak 20 170


73002 Seterhøyveien bosenter
1 To ledige vernepleierstillinger unnlates å dekke inn fullt ut M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 50 50


Sum ordinære tiltak 50 50


73003 Birger Oliversvei bosenter
1 Innvilger ulønnet permisjon uten å leie inn vikar for å dekke opp L Mer uro hos brukerne 10 10


Sum ordinære tiltak 10 10


73234 Glimmerveien boliger
1 Holde vakanser /korte ned på vaktlengder for vikarer L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 30 30


Sum ordinære tiltak 30 30


73235 Miljøterapeuttjenesten
1 Innsparing i forbindelse med vakanser M Mer uro hos brukerne 10 10


Sum ordinære tiltak 10 10


73236 Krystallen bofellesskap
1 Holde stillinger vakante L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 20 20
2 Går med redusert bemanning på sommeren L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 0 0


Sum ordinære tiltak 20 20
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ENHET FOR BO - OG DAGTILBUD 366 549
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72726 Bauneveien barnehage
1 Unnlater å benytte vikarer i arbeidsgiverperioden (3-12) M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 10 12
2 Innvilger permisjon uten lønn uten å leie inn vikar (3-5) L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 2 2
3 Holder 20% styrerressurs vakant (8-12) M Merarbeid for styrer 15 21


Sum ordinære tiltak 27 35


72727 Lille Ekeberg barnehage
1 Henter inn skulder ved skulder-midler fra NAV (1-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 132 132


Sum ordinære tiltak 132 132


72728 Rygin barnehage
1 Holder 1,5 stilling vakant under barnehagens feriestenging (7-7) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 51 51


Sum ordinære tiltak 51 51


72784 Sportsplassen barnehage
1 Leier inn vikarer i lavere lønnstrinn enn den som er borte (1-5) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


72785 Tyrihans barnehage
1 Leie ut barnehagen oftere (feb-juli) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 3 3
2 Unnlater å leie inn vikar for en ansatt som tar ferie uten opparbeidede feripenger L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 9 9


Sum ordinære tiltak 12 12


72788 Frierveien barnehage
1 Holder en 100% stilling vakant i mars L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


73310 Marmorberget barnehage
1 Leier inn vikarer i lavere lønnstrinn enn den som er borte (1-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 16 34


Sum ordinære tiltak 16 34


73315 Knausen barnehage
1 Øker inntekter ved opptak av 2 nye barn i juni (6) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 2 4


Sum ordinære tiltak 2 4


73319 Radiobølgen barnehage
1 Reduserer innkjøp av leker (3-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 10 10
2 Omfordeler ansatte i ferien (7-8) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 10


Sum ordinære tiltak 10 20


73320 Vårveien barnehage
1 Innsparing øvrig drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 10 64


Sum ordinære tiltak 10 64


73323 Steinspranget barnehage
1 Henter inn ekstra refusjoner tilknyttet lønn/arbeidskraft L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 5 5
2 Serverer mer vann i stedet for melk til måltidene L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 4 4


Sum ordinære tiltak 9 9


Rapportering - BU - Tiltak - Status pr september 2011.xls/ 2 28.10.2011 kl 13:35 Side 5 av 8







Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak pr august 2011


R
isk Arbeidsmiljømessige konsekvenser


Oppnådd effekt 
i gang-satte 


tiltak


Sum effekt 
planlagte tiltak


73027 Kompensasjon for nye barnehageplasser
1 Merinntekt jfr. svar fra KOU - Nye barnehageplasser opprettet i 2010 L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 34 34


Sum ordinære tiltak 34 34


72789 Radarveien barnehage
1 Merinntekt jfr. merinntak høsten 2011 - 9 plasser L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 160 160


Sum ordinære tiltak 160 160


72972 Obersten barnehage
1 Forbedre innkrevingen av skyldig foreldrebetaling L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 31 31


Sum ordinære tiltak 31 31


72974 Åssida
1 Redusert innkjøp av leker og materiell (5-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 15 15


Sum ordinære tiltak 15 15


73023 Rødstua barnehage
1 Redusere vikarbruken (3-4) L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 15 15


Sum ordinære tiltak 15 15


73024 Skredderstua kulturbarnehage
1 Tar inn 5 nye barn i juni M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 11 11
2 Skru av ventilasjonsanlegget og dermed spare strøm på sommeren (5-8) L Ingen - kun lufterutiner 0 10
3 Unnlater å leie inn vikar ved langtidssykefravær H Noe mer belastning på de øvrige ansatte 0 10


Sum ordinære tiltak 11 31


73313 Pynten barnehage
1 Holder en stilling vakant (1-3) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 45 45
2 Reduserer vikarbruk M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 0 0
3 Innsparing øvrig drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 10 10


Sum ordinære tiltak 55 55


73321 Rosenhagen barnehage
1 Redusere vikarbruk for langtidssykemldte M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 6 6
2 Mindre forbruk drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 4 4


Sum ordinære tiltak 10 10


72722 Enhet for barnehager 2
1 Innsparing på vikarmidler L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 192 192
2 Unnlate å benytte midler til vedlikehold av utearealer L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 17 17


Sum ordinære tiltak 209 209
ENHET FOR BARNEHAGER 849 961
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73007 Hjemmesykepleie - administrasjon
1 Innsparing øvrig drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 46 46


Sum ordinære tiltak 46 46


73008 Hjemmesykepleie - Distrikt Ekeberg
1 Øke hver arbeidsliste med 15 minutter (til 55%) (6-12) M/H Noe mer belastning på de ansatte 0 104
2 Flytte oppdrag / deler av oppdrag til mindre travle tider av vakten (8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 0 74
3 Unngå inntektstap ved å holde kurs for å bedre dokumentasjonen i Gerica (8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 0 67
4 Fordele oppdrag mellom hjelpepleiere og sykepleiere ift adm oppgaver (8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 0 56
5 Unngå avlyste oppdrag ved at bare kjente går til demente(unngå avvisning)(8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 0 21
6 Følge opp hver ansatt i forhold til effektivitetsprosenten (8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 7 141


Sum ordinære tiltak 7 463


73009 Hjemmesykepleie - Distrikt Nordstrand
1 Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 55%) (06-12) M Noe mer belastning på de ansatte 115 139
2 Reduserer innleie fra vikarbyrå (7-12) ved å rekruttere 2 ansatte pr mnd M Noe mer belastning på de ansatte 11 200
3 Reduserer innleie av ekstravakter (7-12) M Noe mer belastning på de ansatte 121 150
4 Redusere kortitdsfraværet med 25% (8-12) M Forbedret arbeidsmiljø 105 105


Sum ordinære tiltak 352 594


73221 Hjemmesykepleie - Distrikt Bekkelaget
1 Avslutte kontrakter med ekstravakter m/mye korttidsfravær M Bedre arbeidsmiljø 50 100
2 Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 58%) (06-12) M Opplevelse av tidspress 70 350
3 Gå gjennom planlagt og utført tid ukentlig og fortløpende revurdere (8-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 50 50


Sum ordinære tiltak 170 500


73223 Hjemmesykepleie - Distrikt Lambertseter
1 Holde en stilling vakant uten å benytte ledige lønnsmidler (1-5) L Noe mer belastning på de ansatte 108 108
2 Ikke leie inn på 0,18 årsverk (8-12) H Noe mer belastning på de ansatte 23 63
3 Avslutte kontrakter med ekstravakter som har høyt korttidsfravær (8-12) H Noe mer belastning på de ansatte 0 0
4 Søker om fritak fra arbeidsgiverperioden for aktuelle ansatte (5-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 120
5 Øke hver arbeidsliste med 20 minutter (til 58%) (7-12) H Noe mer belastning på de ansatte 90 284
6 Øke inntektene ved å omgjøre ringetilsyn til tilsyn etter faglige vurderinger L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 4 4


Sum ordinære tiltak 225 579
ENHET FOR HJEMMESYKEPLEIE 800 2 182


72737 Praktisk bistand Ekeberg/Bekkelaget
1 Redusere antall bomturer (6-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 59


Holder en 50% stilling vakant (9-12) M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 38 80
Sum ordinære tiltak 38 139


72738 Praktisk bistand Nordstrand/Lambertseter
1 Redusere antall bomturer (6-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 39
2 Redusere bemanning til to personer på dagvakt helg (09-12) M Noe mer belastning på de ansatte 0 60
3 Øke listene med 13 minutter (opp til 63% eff, føres på refusjoner)(09-12) M Noe mer belastning på de ansatte 0 100


Sum ordinære tiltak 0 199
ENHET FOR PRAKTISK BISTAND 38 338


33224 Økonomisk sosialhjelp, vanlige 
1 Prosjekt trygd - Få klienter med rettighter over på ytelser fra NAV stat (1-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 5 300 7 700


Sum ordinære tiltak 5 300 7 700


72966 Nordstrand sosialsenter
1 Holde en tiltakskonsulent vakant andre halvår (7- 12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 245 245
2 Innsparing frankering L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 30 30
3 Unnlater å bruke kursmidler L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 30 30
4 Holder en ruskonsulent helt eller delvis vakant mars-aug (3-8) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 200 200


Sum ordinære tiltak 505 505
ENHET FOR NAV NORDSTRAND SOSIAL 5 805 8 205
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Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak pr august 2011


R
isk Arbeidsmiljømessige konsekvenser


Oppnådd effekt 
i gang-satte 


tiltak


Sum effekt 
planlagte tiltak


72965 Barnevern
1 Redusere drosjebruk L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20
2 Holder hele eller deler av stillinger vakante uten å benytte lønnsmidlene (8-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 140 346


Sum ordinære tiltak 160 366


72968 Barneverntiltak innenfor familien
1 Avkortet opphold utredningsinstitusjon (4) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 62 62
2 Ferietiltak reduserte utgifter (6-8) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20


Sum ordinære tiltak 82 82


72969 Barneverntiltak utenfor familien
1 Øke aktiv innkreving av foreldrebetaling (1-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 50 50
2 Engasjere person til tilsyn samvær - Eventuelt overtid egen ansatte (9-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 25
3 Internkontroll oppfølging av kontrakter for rask oppsigelse M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 120 120
4 Kreve inn barnepensjon/ barnebidrag til betaling av opphold (1-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 2 15
5 Opprette fosterhjemsrekrutteringsstilling H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
6 Familieråd (5-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
7 Tilbakeføring fra fosterhjem (5-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
8 Identifisere 16-åringer med tanke på planlegging av ettervern (5-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
9 Tett oppfølging av saksbehandlere for avslutning av tiltak H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0


10 Avslutte ettervernstiltak (5-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
Sum ordinære tiltak 172 210


ENHET FOR BARNEVERN 414 658


ENHET FOR ØKONOMI-PLAN-BUDSJETT
72885 Personal og organisasjonsutvikling


1 Begrenser bruken av bedritshelsetjenesten L Små - Alvorlige saker prioriteres 84 84
Sum ordinære tiltak 84 84


ENHET FOR PERSONAL OG ORG.UTVIKLING 84 84


ENHET FOR SAMFUNN OG HELSE 0 0
72951 Bydelens ledergruppe


1 Holder en stilling som assisterende direktør vakant i en periode (7) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 37 37
Sum ordinære tiltak 37 37


ENHET FOR BYDELSDIREKTØR 37 37
SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER 11 658 17 858


Rapportering - BU - Tiltak - Status pr september 2011.xls/ 2 28.10.2011 kl 13:35 Side 8 av 8





		Bydel Nordstrand – 2011 Avviksrapport mnd 9 pr 30.09.2011

		Rapportering - BU - Barnehageplasser pr september 2011.pdf

		2011



		Rapportering - BU - Kjøp av institusjonsplasser fra SYE pr september 2011.pdf

		Prognoseskjema



		Rapportering - BU - Måtall pr september 2011.pdf

		Ark1



		Rapportering - BU - Tiltak - Status pr september 2011.pdf

		 2








Vedlegg 
 
Bydel Nordstrand –Tertialrapport pr 2. tertial 2011 
 
 
2.2.1 Kort konklusjon 
 
 
Meldte prognoser 2011 
Bydel Nordstrand prognostiserer med et positiv avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 
mill kroner i 2011. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 
med midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, samt 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av 
regnskapsresultatet for 2010. Bydelens realtistiske målsetting er å oppnå den meldte 
prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse 
i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående 
forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
Aktiv prognose pr 2. tertial er totalt mindreforbruk på 30,550 mill kr.  Prognosen forutsetter 
en kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i 
budsjettet for 2011.  
 
26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 
mill kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 
15,0 mill kr.   
 
Den aktive prognosen på 30,550 mill kr inneholder flere risikofaktorer og forutsetter at det tas 
i bruk avsetninger for risiko som er vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av 
ekstraordinære merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester.  
 
En budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og 
effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene. 
  
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 


• mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr  
• mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +0,8 mill kr 
• mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,1 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,0 mill kr  
• mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,4 mill kr 
• mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr 
• mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr 
• mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,3 mill kr 
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• mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand + 0,5 mill kr 
• mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,4 mill kr 
• foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr 


budsjettjusteringssak juni 2011 4,1 mill kr  
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
 


Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 
• merforbruk av sykehjemsplasser -1,8 mill kr 
• merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,4  mill kr 
• merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr 
• merforbruk i hjemmesykepleien -1,9 mill kr 
• merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -6,3 mill kr 


 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering: 
Aktiv prognose pr mai viste et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr, mens prognosen pr 
juli og pr 2.tertial viser et samlet mindreforbruk på 30,550 mill kr. Det vil si en endring på 
+3,465 mill kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 


• forbedret prognose kjøp botilbud mennesker med nedsatt funksjonsevne +0,9 mill kr 
• forverret prognose kjøp av personlig assistanse -0,9 mill kr 
• forbedret prognose kjøp sykehjemsplasser +2,1 mill kr (budsjettjustering +3,3 mill kr) 
• forverret prognose vederlag sykehjem -0,8 mill kr (budsjettjustering -0,8 mill kr) 
• forbedret prognose kjøp av hjemmesykepleie +2,0 mill kr 
• forbedret prognose kommunalt tilskudd til private barnehager +3,0 mill kr 
• forverret prognose i Enhet for barnehager -0,5 mill kr  
• forverret prognose i Enhet for hjemmesykepleie -2,1 mill kr 
• forbedret prognose i barnevernet +0,6 mill kr (budsjettjustering + 1,0 mill kr) 
• forverret prognose sentrale avsetninger -1,0 (budsjettjustering -1,0 mill kr barnevern) 
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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 2011. Siste avviksrapport viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 30,550 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2011. Den økonomiske utviklingen gjennom 2011 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner):  
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2.2.2 Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år 
På grunn av svært korte tidsfrister er det ikke gjennomgått korrigert regnskap pr 2. tertial 
2011 i henhold til bydelens avviksprosedyre.  Pr juli var det et positivt avvik mellom korrigert 
regnskap og budsjett på kr 17,286 mill kr.  Dette samsvarer rimelig godt med meldt prognose. 
Altså: Bydelen ligger an til å klare den meldte prognosen på + 26,0 mill kr. 
 
 
2.2.3 Avvik mellom budsjett ved årets start og regulert budsjett 
Bydelen hadde et netto budsjett på totalt kr 1 230 797 000 ved årets start.  Regulert budsjett 
utgjør pr 2. tertial kr 1 258 230 000, dvs en budsjettøkning på totalt kr 27 433 000. Bydelen 
har mottatt følgende endringer i budsjettrammen: 


• + kr 150 000 økning, fordeling av ungdomsmidler 
• + kr   15 000 økning, styrking kompetanse kvalifiseringsprogrammet   
• + kr 343 000 økning, helsestasjons- og skolehelsetjeneste i Oslo, forebyggende formål 
• + kr 277 000 økning, vedlikeholdspott til bydelenes barnehager 
• + kr 455 000 økning, språkforståelse minoritetsspråklige barn i førskolealder 
• + kr 21 342 000 økning, forskuttert bystyrevedtak om regnskap 2010. 
• + kr     296 000 økning, tilskudd turnuslege 
• + kr 1 100 000  økning, styrking barnevern statlige midler   
• + kr 1 202 000 økning, utdanning førskolelærere 
• + kr    688 000 økning, språkstimulerende tiltak 
• + kr 1 107 000 økning, kompensasjon bhg-plasser etablert 2010 
• + kr   458 000 økning, språkforståelse minoritetsspråklige barn 


 
 
2.2.4 Avvik mellom regulert budsjett og årsprognose 
 
Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 2. tertial 2011:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat 2.tertial 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett pr 


juli 


Budsjett 
hittil i år 


pr juli 


Korrigert 
regnskap


pr juli 


Avvik 
pr juli 


Aktiv 
prognose 


mai 


Aktiv 
prognose 


juli 


Meldt 
prognose 
2. tertial 


Bestillerenheten 648 017 644 967 374 396 371 206 3 190 200 6 387 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): 
 
Psykisk helse:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,263 mill kr, hvilket er en forverring med 0,005 mill kr siden 
forrige rapportering. 
  
Sykehjemsplasser utgifter:  
Prognosen viser et forventet merforbruk på 1,763 mill kr, mens man forrige måned forventet et merforbruk på 3,833 mill 
kr. Sykehjemsområdet er styrket med 2,5 mill kr som skal dekke nettokostnaden for fem sykehjemsplasser, slik at en nå 
har rom for 510 sykehjemsplasser. I praksis har kjøp av sykehjemsplasser fått økt budsjettet med 3,279 mill kr, mens 
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Resultat 2.tertial 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett pr 


Budsjett Korrigert Aktiv Aktiv Meldt Avvik 


juli 
hittil i år 


pr juli 
regnskap


pr juli pr juli prognose 
mai 


prognose prognose 
juli 2. tertial 


vederlag for sykehjemsplasser er redusert med 0,779 mill kr. Det prognostiserte merforbruk pr juli på 1,763 mill kr, er 
forbedret med 2,070 mill kr siden forrige avviksrapprotering, men reelt sett er prognosen forverret med 1,209 mill kr når 
en tar i betraktning at budsjettet er styrket. Denne forverringen er en følge av at det prognostiserte gjennomsnittlige 
antallet sykehjemsplasser for 2011 er økt fra 511,99 pr mai og juni til 513,91 plasser pr juli. 
 
Sykehjemsplasser inntekter:  
Prognosen forutsetter et høyere antall sykehjemsplasser enn budsjettert, og dette gir bydelen større vederlagsinntekter 
enn budsjettert. Det dreier seg imidlertid til dels om korttidsplasser der betalingen er langt lavere enn for langtidsplasser. 
Prognosen viser en merinntekt på 0,800 mill kr, hvilket er en forverring 0,8 mill kr siden forrige avviksrapportering. 
Forverringen skyldes at den budsjetterte inntektsforventningen er økt med 0,800 mill kr.  
 
Dagsenterplasser netto utgifter:  
Prognosen pr mai viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,152 mill kr. Årsaken er at brukernes egenbetaling er 
vedtatt økt fra kr 59 til kr 69 pr dag, og dette visste en ikke om da budsjettet ble lagt. 
 
TT-kjøring:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for TT-kjøring og flexitransport i forhold til budsjettet for 2011.  
Andre bydeler melder om store kostnadsøkninger og HEV sitt tallmateriale for antall reiser har til nå vært til dels 
feilaktig. Det foreligger dermed en risiko for at Bydel Nordstrand også kan få merutgifter for TT-kjøring. Det er 
imidlertid avsatt midler til fordeling til bydelene, slik at et eventuelt merforbruk muligens kan dekkes inn av en 
budsjettjustering. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,110 mill kr. Dette er en forbedring med 0,720 mill kr siden 
forrige avviksrapportering. Hovedårsaken til forbedringen er at etableringen av en nytt botilbud er utsatt. 
  
Omsorgslønn:  
Prognosen viser et merforbruk på 0,110 mill kr, hvilket er en forverring med tilsvarende beløp siden forrige 
avviksrapportering. Forverringen skyldes at flere vedtak er fattet og effektuert. 
 
Personlig assistanse:  
Prognosen viser et forventet merforbruk for 2011 på 1,581 mill kr. Forverringen på 0,921 mill kr knytter seg til 
etableringen av et omfattende tilbud i hjemmet til en svært syk bruker, og kommer i tillegg til forverringen på 0,672 mill 
kr som gjelder samme bruker og som var innarbeidet i rapporteringen pr mai.   
 
 
 
Brukervalg praktisk bistand:  
Prognosen for kjøp av praktisk bistand fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 0,400 
mill kr. Forbedringen på 0,125 mill kr skyldes at forbruket av timer er noe lavere enn budsjettert.  
 
Kjøp av hjemmesykepleie:  
Prognosen for kjøp av hjemmesykepleie fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 
2,000 mill kr. Dette er en forbedring på 2,000 mill kr, og forbedring skyldes at forbruket av timer er noe lavere enn 
budsjettert.  
  
Private barnehager:  
Prognosen viser et mindreforbruk på 3,000 mill kr, hvilket er en forbedring fra forrige avviksrapportering med 
tilsvarende beløp. Når det meste av det kommunale tilskuddet til private barnehager er beregnet, ser en ut til å ha et 
vesentlig positivt avvik i forhold til budsjettet. Det er imidlertid en del faktorer som gjør det vanskelig å anslå noe 
nøyaktig positivt avvik. Private barnehagers landsforbund (PBL) har innhentet tall fra alle bydelene for å kunne 
kontrollregne og eventuelt klage, som følge av at tilskuddene er redusert fra 2010. Tilskuddene er foreløpig beregnet ut 
fra bydelenes barnehagebudsjetter, og det vil måtte foretas en avstemning mellom budsjett og faktisk regnskap når 
regnskapene foreligger. Eventuelle utvidelser i eksisterende barnehager vil kunne gi ytterligere utbetalinger. Det gjenstår 
en del utbetalinger av kompensasjon for søskenmoderasjon. Det er også varslet om en budsjettjustering der bydelen som 
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Resultat 2.tertial 2011 
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budsjett 


Justert 
budsjett pr 
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pr juli pr juli prognose 
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prognose prognose 
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følge av redusert antall private barnehageplasser pr 15.12.2010 vil miste 1,573 mill kr. På bakgrunn av de ovennevnte 
punktene er det grunn til å være forsiktig, men en velger likevel å forbedre prognosen ved å legge inn et positivt avvik 
på 3 mill kr i kommunalt tilskudd til private barnehager. 
 
Annet:  
Prognosen er forbedret med 0,050 mill kr siden forrige rapportering og viser nå et mindreforbruk på 1,095 mill kr. 
Hovedårsaken til mindreforbruket en at den nye kontrakten for trygghetsalarmer er langt gunstigere for bydelene enn 
tidligere. 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 31 852 32 022 18 262 17 817 446 85 185 0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Enhetens prognose viser et forventet mindreforbruk på 0,185 mill kr, hvilket er en forbedring siden forrige 
avviksrapportering med 0,100 mill kr. Forbedringen skyldes at en ved hjelp av egne krefter fikk avviklet ferie i 
sjåførtjenesten uten å leie inn eksterne sjåfører. Resten av mindreforbruket skyldes hovedsakelig administrative 
innsparinger i bydelshuset. 
 
Enhet for forebyggende 
tjenester 86 571 90 448 50 430 50 482 -52 234 584 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 ): 
 
Prognosen viser et mindreforbruk på 0,584 mill kr. Dette er en forbedring med 0,350 mill kr siden forrige 
avviksrapportering, og forbedringen skyldes at satsene for tilskudd til private fysioterapeuter ble oppjustert vesentlig 
mindre enn forventet. Hovedårsakene til resten av mindreforbruket er forventede leieinntekter fra sykehjemsdrift i 
Marmorberget utover det som er budsjettert, samt en ikke budsjettert kompensasjon for at driftstilskuddene til de private 
fysioterapeutene de siste årene har økt utover normal lønns- og prisvekst. 
 
 
 
 
 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 73 518 74 806 41 864 41 208 656 298 282 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,282 mill kr, hvilket er en forverring på 0,016 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Peder Holtersvei bolig prognostiserer med et merforbruk på 0,476 mill kr på grunn av økt 
bemanning som følge av økt behov hos brukerne, men dette forventes inndekket av mindreforbruk i de øvrige boligene. 
Hovedsakelig med 0,330 mill i innsparing på grunn av en vakanse i Miljøterapitjenesten. 
 


Enhet for barnehager  195 810 198 112 109 540 111 190 -1 650 441 -70 0
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Prognosen viser et merforbruk på 0,070 mill kr, hvilket er en forverring med 0,511 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Den totale forverringen fremkommer som en sum av en rekke mindre forverringer i mange av 
barnehagene. 
 
Enhet for hjemmesykepleie 607 2 438 -114 2 101 -2 215 200 -1 867 0
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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) 
 
Prognosen viser et merforbruk på 1,867 mill kr, hvilket er en forverring med 2,067 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Forverringen skyldes at sommerens ferieavvikling har vært dyrere enn prognostisert, samt at en ikke 
har tatt nok hensyn til effekten av årets lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret gir høyere produksjonskostnader fra 1. mai 2011, 
mens prisene i brukervalgmodellen ikke justeres før 1. januar 2012. Den nye brukervalgordningen startet 01.04.2011 og 
det knytter seg fortsatt risiko til både riktig bemanning og utslag av modellens prising av tjenester. 
 


Enhet for praktisk bistand 802 1 328 270 -137 407 530 530 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Prognosen viser som ved forrige rapportering et forventet mindreforbruk på 0,530 mill kr. Kommunal tilbyder av 
praktisk bistand likebehandles fra 01.04.2011 med private leverandører gjennom brukervalgordningens prising av 
tjenester. Det knyttes fortsatt noe usikkerhet til hvordan dette vil slå ut. 
 
Enhet for NAV Nordstrand 
sosial 63 968 66 694 38 197 35 278 2 919 305 156 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Prognosen for Enhet for NAV Nordstrand viser et forventet mindreforbruk på 0,156 mill kr, hvilket er en forverring på 
0,149 mill kr siden forrige avviksrapportering. Forverringen skyldes ikke tidligere prognostiserte husleie- og 
strømkostnader for lokalene til Bokollektiv Øst for andre halvår. 
 
Enhet for barnevern 63 515 64 860 37 112 43 672 -6 560 -6 869 -6 298 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Prognosen viser et merforbruk på 6,298 mill kr, hvilket er en forbedring siden forrige avviksrapportering med 0,571 mill 
kr. Budsjettet er gjennom budsjettjusteringssaken som ble behandlet av BU i juni, styrket med 1 mill kr. Forbedringen på 
0,571 mill kr er derfor egentlig en forverring på 0,429 mill kr. 
 
Prognosen forutsetter fortsatt en nedtrappingsplan for institusjonsplasser gjennom året. Bydelen har fremdeles et klart 
behov for beredskapshjem, men i mangel av dette må man stadig benytte institusjonsplasser som er vesentlig dyrere, og 
til dels mindre egnede for den kategorien brukere det her er snakk om. Barne- og familieetatens priser for 2011 er nå 
klare, og det viser seg at etaten har økt sine priser langt utover det som bydelene er kompensert for lønns- og prisvekst. 
Dette oppleves som høyst ugreit. 
 
Økonomi - plan og budsjett 43 371 55 284 32 105 12 727 19 378 31 740 30 740 26 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Meldt prognose på +26,000 mill kr som mindreforbruk er bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,000 mill kr 
samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,000 mill kr.   
 
I tillegg bidrar et forbedret regnskapsresultat for 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,640 mill – dette er også 
medberegnet i den aktive prognosen. 
 
Bydelsutvalget vedtok juni 2011 avsetninger til risikoområder med et totalt nettobeløp på 5,100 mill kr (5,226 mill kr + 
0,140 mill kr – 0,300 mill kr = 5,066 mill kr). Siden forrige avviksrapportering er 1,000 mill kr budsjettjustert til 
barnevernet, slik at det resterende beløpet nå er på +4,100 mill kr.  
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Resultat 2.tertial 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett pr 


Budsjett Korrigert Aktiv Aktiv Meldt Avvik 


juli 
hittil i år 


pr juli 
regnskap


pr juli pr juli prognose 
mai 


prognose prognose 
juli 2. tertial 


Personal og org utvikling 16 462 16 807 9 514 9 539 -25 -116 -116 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Prognosen viser som ved forrige rapportering et merforbruk på 0,116 mill kr. Merforbruket skyldes at fødselspenger for 
en ansatt ble forskuddsbetalt for 2011 i 2010, og en får dermed mindre refusjon enn budsjettert i 2011. 
 
Samfunn og helse 2 535 3 012 1 658 1 630 28 0 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Stab samfunn og helse. 
 
Bydelsdirektør 3 769 4 786 2 668 1 905 763 37 37 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognosen for Bydelsdirektørteamet viser som ved forrige rapportering et forventet mindreforbruk på 0,037 mill kr. 
 
SUM Bydel Nordstrand 1 230 797 1 255 565 715 903 698 617 17 286 27 085 30 550 26 000
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Aktiv og meldt prognose er pr kostrafunksjon og funksjonsområde: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde 
Funk-
sjon 


Aktiv 
prognose 
juli 


Meldt 
prognose 
2. tertial 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0
Administrasjon 120 130 1 000
Administrasjonslokaler 130 68 0
Premieavvik 170 0 0
Diverse fellesutgifter 180 0 0
Interne serviceenheter 190 30 740 0
Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 0 0
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 406 0
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 242 325 1 500
Tilbud til personer med rusproblemer 243 -289 0
Kommunalt disponert boliger 265 44 0
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0
Introduksjonstilbud 275 0 0
Kvalifiseringsprogrammet 276 124 0
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 283 -53 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 og nærmiljø   31 427 2 500
Førskole 201 2 480 9 000
Styrket tilbud til førskolebarn 211 -132 0
Førskolelokaler og skyss 221 34 0
Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager   2 382 9 000
Skolefritidstilbud 215 0 0
Skolelokaler og skyss 222 0 0
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -290 0
Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste 232 40 0
Barneverntjeneste 244 434 0
Barneverntiltak i familien 251 396 0
Barneverntiltak utenfor familien 252 -7 208 -6 000
Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -6 628 -6 000
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 2 467 5 500
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 -886 7 000
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 1 041 8 000
Botilbud i institusjon 261 0 0
Transport for funksjonshemmede 733 0 0
Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg   2 622 20 500
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   30 550 26 000
Økonomisk sosialhjelp 281 0 0
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp   0 0


Sum Bydel Nordstrand   30 550 26 000
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De viktigste risikoområder: 
 
Institusjonsplasser barnevern: 
Prognosen for institusjonsplasser innen barnevern forutsetter en reduksjon gjennom 2011. 
Den prognostiserte nedtrappingen av institusjonsplasser er merkbar og vurderes som et 
risikoområde. Grafen viser gjennomsnittlig antall institusjonsdøgn pr mnd i 2011. Det er 
budsjettert med 7 plasser med døgnspris kr 4 384, mens det reelle antallet døgn er nesten det 
dobbelte første halvdel av året. I prognosen er det forutsatt en gjennomsnittskostnad pr døgn 
på kr 5 526.  
 
 
Sykehjemsplasser:  
Det ble opprinnelig budsjettert med 505 plasser, men i budsjettjusteringssaken som ble vedtatt 
i BU i juni, ble måltallet økt til 510 og sykehjemsbudsjettet styrket med 2,5 mill kr netto. 
Prognosen pr juli viser et forventet gjennomsnittlig forbruk på 513,91 plasser i 2011, mens 
prognosen pr mai og juni viste et forventet forbruk på 511,99 plasser. Det gjennomsnittlige 
forbruket var i 2010 på 512,5 plasser. Den prognostiserte reduksjonen i årets siste 5 måneder 
er lagt noe forsiktigere enn tidligere måneder, men det skal likevel reduseres med mange 
plasser, slik at det knytter seg fortsatt risiko til prognosen. 
 


Sykehjemsplasser 2011 
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Hjemmesykepleie – utfører 
Fra og med 1. april 2011 er det fritt brukervalg også innen hjemmesykepleien. Det er 
budsjettert med at bestillerenheten skal kjøpe tjenester fra både private og kommunale 
utførere. Kommunal utfører vil ha en risiko ut fra to forhold: 


• Bemanningstilpasning. Det er uavklart hvor mange utførte timer og besøk av 
hjemmesykepleie som skal utføres av kommunal utfører i tiden etter 01.04.2011.  Å 
dimensjonere bemanningen ved endrede behov kan bli en utfordring. 


• Pristilpasning. Prisfastsettingen er gjort og kommunal utfører har en ekstra utfordring 
med å tilpasse seg utgiftsnivået som prismodellen forutsetter. Hovedårsak til dette er 
en vesentlig økt kommunal pensjonsutgift etter at prismodellen ble fastsatt. Det vil bli 
vurdert er budsjettjustering for å kompensere dette forholdet. 


 
Pr juli har så få brukere valgt privat leverandør at tilpasningen av bemanningen ikke har vært 
noen utfordring. Pristilpasningen har derimot vært en utfordring. Bydelens utfører har så langt 
i år ikke klart å produsere tjenester til de prisene som er fastsatt i brukervalgmodellen.   
 
 
2.3 Investeringsprosjekter 
 
 
 
Kapittel 271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU) 


I hele tusen kroner 
Prosjektnummer Bruk av 


avsetning 
Opprinnelig 


budsjett 
Regulert 
budsjett 


Beløp Ytterligere til 
disposisjon 


105080 3 578 0 3578 75 3 503
 
 
Prosjekt 105080 gjelder Barnehager inventar og utstyr, kapittel 271 Byomfattende 
barnehageoppgaver 
 
Prosjektet ble igangsatt i 2005 jfr Byrådssak 1305/05.  Kostnadsramme i 2005 2,460 mill kr, 
hvorav 1,598 mill kr ble regnskapsført i 2005 og resterende 0,862 mill kr ble overført til 2006.  
 
Prosjektet ble i Byrådens sak 59/06 tildelt budsjettøkning med totalt med 2,630 mill kr slik at 
total budsjettramme pr 31.12.06 var 3,492 mill kr.  Prosjektet viste pr 31.12.2006 et 
mindreforbruk på 0,438 mill. kr som ble overført til 2007. 
 
Prosjektene ble i Byrådens sak 42, 63 og 76/2007 tilført henholdsvis kr 0,303 mill kr, 4,367 
mill kr og 1,033 mill kr slik at budsjett inkl y.disp viser totalt 6,141 mill kr.   Prosjektet viser 
pr 31.12.2007 et mindreforbruk på 2,264 mill kr. 
 
Prosjektet ble i Byrådens sak 46/2008 (KOU) tilført kr 1,920 mill kr. Sett sammen med y.disp 
fra 2007 på 2,264 mill kr utgjør dette et årsbudsjett på 4,184 mill kr. Prosjektet viser pr 
31.12.2008 et mindreforbruk på 1,663 mill kr. 
 
Prosjektet ble i Byrådens sak  48/2009 tilført kr 7,618 mill kr.  Sett sammen med y.disp fra 
2008 på 1,663 mill kr utgjør dette kr 9,281 mill kr. Det er postert 5,260 mill kr i 2009 slik at 
y.disp til neste år (2010) blir 4,021 mill kr. 
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Prosjektet ble i Byrådens sak 47/2010 tilført kr 745 000 og fratrukket kr 149 000 i form av 
budsjetterte mva-inntekter slik at netto regulert budsjett 2010 kr 596 000. Sett sammen med 
y.disp fra 2009 på kr 4 021 000 utgjør dette totalt budsjett på kr 4 617 000. Det er postert 
netto kr 1 040 000 i 2010 slik at y.disp til neste år (dvs 2011) blir kr 3 578 000. 
 
Prosjektet forskutteres tilsvarende mindreforbruk 2010 som foreløpig Y.disp inntil bystyrets 
vedtak for overføringer fra 2010 til 2011.     
 
Vedlegg 4 Årsprognose momsrefusjon 
(i tusen kr) 
 


Regnskap  
hittil i år 


Regulert 
budsjett2011 


Årsprognose Avvik  
(bud-progn) 


Art 17280 
inv.moms 


- 9 0 -600 -600


 
 
4. Status sykefravær 
 
 
Sykefraværsstatistikken er  hentet fra Cognos, rapportsystemet i NLP.    
 


% 
Gjennomsnittt 01.01. – 31.07.2010 


% 
Gjennomsnitt 01.01. – 31.07.2011 


Kvinner: 10,9 % Kvinner: 10,5 % 
Menn:  6,5 % Menn: 6,7 % 


Totalt: 10,3  % Totalt:  9,9 % 
 
Sykefraværet viser en nedgang sammenlignet med samme periode i 2010.  
 
Bydel Nordstrand har flere løpende prosjekter hvor målet er å fremme nærvær på 
arbeidsplassen og å redusere sykefraværet, samt en mer helhetlig tilnærming til IA arbeidet. 
 
I løpet av 2011 er det planlagt en tettere oppfølging av jobbnærvær/sykefravær ved 
tjenestestedene i Bydel Nordstrand, ved å gjennomføre månedlige avviksrapporteringer på 
bakgrunn av lokale mål på sykefraværet. Avviksrapporteringen skal også innebære å se på 
hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere sykefraværet/øke jobbnærværet, og krever 
derfor en proaktiv holdning til sykefraværsstatistikken. 
 
Bydel Nordstrand skal fortsette sine IA-verksteder i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter, 
hvor det settes agenda for IA arbeidet ut i fra aktuelle problemstillinger og meldte behov fra 
ledere eller tillitsvalgte. Verkstedet skal også være en arena for opplæring og 
kompetanseoverføring mellom lederne i bydelen, da sykefravær og jobbnærvær er et felles 
ansvar og anliggende. Bydel Nordstrand har også månedlige møter i attføringsutvalget. 
 
Bydel Nordstrand ser viktigheten av å sette inn ressurser på tjenesteder som har høyt 
sykefravær, blant annet i form av tettere oppfølging fra HR-avdelingen og opplæring fra NAV 
arbeidslivsenter. Bydelen overvåker og analyserer månedlige innrapporterte HMS-avvik for å 
kartlegge om det er behov for å iverksette tiltak eller opplæring knyttet til utsatte grupper som 
står i fare for å bli sykemeldt grunnet psykiske/ fysiske forhold på arbeidsplassen. En viktig 
målsetting i dette arbeidet er å definere en helhetlig praksis med IA-arbeidet i bydelen. 
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Pr. september 2011 implementeres ny personalpolitikk for gravide arbeidstakere i bydelen. 
Målet er å øke jobbnærværet blant gravide ved å tilrettelegge både oppgaver og den fysiske 
arbeidsplassen på en slik måte at den ansatte føler seg ivaretatt under svangerskapet. 
Personalpolitikken innebærer et tett samarbeid mellom den ansatte, hennes leder og en 
jordmor fra bedriftshelsetjenesten. Lignende personalpolitikk for gravide har vist oppløftende 
resultater i andre bydeler og etater. 
 
Bydel Nordstrand skal delta i et større forskningsprosjekt initiert av bedriftshelsetjenesten 
MediPluss, som igangsettes våren 2011. Forskningsprosjektet ønsker å øke jobbnærværet 
blant kvinnelige ansatte med minoritetsbakgrunn, gjennom et holistisk program bestående av 
blant annet kunnskap om trening, ernæring og jobbkultur. 
 
Videre satser Bydel Nordstrand stort på norskopplæring/arbeidsnorsk for ansatte med 
minoritetsspråklig bakgrunn fra Hjemmetjenesten og barnehagene. Tiltakene gjennomføres i 
samarbeid med Vox Skullerud. 
 
Med utgangspunkt i tiltakene og prosjektene presentert ovenfor, jobber bydelen målrettet for å 
nå måltallet på 9,7 % i gjennomsnitt for bydelen, som både er tallfestet i budsjettdokumentet 
og IA-handlingsplanen. For å nå måltallet må spesielt sykefraværet blant kvinner reduseres, 
og implementeringen av ny personalpolitikk for gravide er et eksempel på tiltak som 
iverksettes i den forbindelse. 
 
 
 
Virksomheten skal i forhold til HMS-arbeidet opplyse  
• om de har oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området  
• om det har vært arbeidet med å videreutvikle eget HMS system så langt i år både i forhold 


til nye og endrede krav el. andre forhold 
 
Bydelsdirektørens ledergruppe har i august deltatt på HMS-opplæring for toppleders 
lederteam.  
Bydel Nordstrand har siden 2007 hatt elektronisk kvalitetssystem som også innbefatter HMS-
området. Prosedyrene innenfor HMS er evaluert og oppdatert i henhold til endrede krav i lov 
og forskrifter på HMS-området.  
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Bydel Nordstrand - Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader 
 
Verbalvedtak vedtatt i budsjettet 2011 
 
Helse- og sosialkomiteens område 
 
H8 Plan for statlige midler - "barnevernspakka" 
Byrådet bes innen 01.04.2011 orientere bystyret om resultatet av søknad om statlige 
barnevernsmidler, og de konkrete planer for bruk av midlene. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har fått tildelt 2 stillinger. Stillingene er besatt fra 01.05.2011. Videre har 
en mottatt kr 200.000,- til kompetansetiltak som vil brukes til kurs, seminarer, litteratur og 
opptaks- og fremvisningsutstyr til bruk i kompetanseutvikling ved kontoret. 
 
 
H9 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag 
Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden 
som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, 
kreves bestått eksamen i nasjonale fag. 
 
Bydelens utkvittering: 
Gjennom kvalitetssikring av tilsettingsprosessen, sikrer Bydel Nordstrand at søkere som 
ansettes i stillinger som helsefagarbeidere har dokumentert at de fyller utdanningskravet til 
stillingen. Herunder bestått eksamen i nasjonale fag. 
 
 
H10 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon 
Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon 
justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2011 benyttet de vedtatte egenandelssatsene fra 1. februar. En fanget 
ikke opp økningen i tide, og denne kunne dermed ikke iverksettes før 1. februar. 
 
 
H11 Redusert saksbehandlingstid ifm. adopsjonssøknader  
Byrådet bes iverksette tiltak som bidrar til redusert saksbehandlingstid for søknader om 
adopsjon, herunder vurdere om det er riktig ressursbruk at denne saksbehandlingen ligger til 
bydelsbarnevernet. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har notert en lavere pågang av adopsjonssøknader den senere tid, slik at 
barneverntjenesten forventer å komme à jour med saksbehandlingen av innkomne saker i 
løpet av året. Det vurderes at adopsjonssøknader med fordel kunne vært behandlet i en sentral 
enhet i Oslo, da bydelsbarnevernet i perioder ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet til å behandle 
sakene innenfor en rimelig tid, slik at saker har blitt stående på vent lengre en ønskelig.  
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H12 Innføring av PDA i hjemmesykepleien  
Bruk av håndterminaler/PDA skal innføres hos både kommunale og private leverandører av 
hjemmesykepleie og praktisk bistand innen 01.10.2011 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har allerede håndterminaler/PDA i bruk i hjemmesykepleien, og bruken 
implementeres i praktisk bistand innen 01.10.2011  
 
 
H16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold  
Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,9 % 
(deflator), og vil for 2011 fastsettes slik: 
 
Enslige aleneboende    5.681 
Ektepar/samboere     8.918 
Enslige forsørgere     6.469 
Barnetillegg 0-10 år   1.278 
Barnetillegg 11-18 år   1.696 
Unge hjemmeboende 18-23 år  1.696 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har benyttet de vedtatte normene for økonomisk sosialhjelp i 2011. 
 
H22 Økt kvote for mottak av flyktninger: 
Oslo kommune øker kvoten for mottak av flyktninger fra 350 til 410 flyktninger i 2011. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand sin kvote for mottak av flyktninger i 2011 er på 33, og en forventer å kunne 
bosette samtlige i løpet av året. En har pr 2 tertial bosatt 21 flyktninger. 
 
H42 Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen  
Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i 
samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av 
botilbud/tjenester til utviklingshemmede inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om 
tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes 
innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene 
reforhandles i dialog med kjøperbydelene. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand finner det naturlig at prisjusteringer ikke skal skje utover nivået i kommunens 
deflator, men merker seg at kommunale aktører stadig øker sine priser utover deflatoren. 
 
H45 Pris pr vektet sykehjemsplass i 2011 fastsettes til 639 874. 
Pris per vektet plass i sykehjem i 2011 fastsettes til kr 639 874. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har betalt sykehjemsetaten de vedtatte prisene pr sykehjemsplass i 2011. 
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H46 Unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass 
Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass:  
For plasser for yngre demente ved Villa Enerhaugen betales kostnadsdekkende priser.  
For plasser ved MRSA- og rusavdelinger betales pris som for ordinær sykehjemsplass.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har betalt sykehjemsetaten de kostnadsdekkende prisene pr plass i 2011, 
men finner det høyst problematisk at prisene ved Villa Enerhaugen er økt med 8,12%, mens 
bydelsdeflatoren er på 3,175%. Sykehjemsetaten har ingen incentiver til å holde prisene nede, 
og bydelene må betale vesentlig mer enn en er kompensert for. 
 
H47 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten (erstatter generelt verbalvedtak 
H5/2010) 
Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive 
indikatorer, brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas 
årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem 
registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år 
i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og 
annet hvert år i sykehjemmene.  
 
Bydelens utkvittering: 
Brukerundersøkelse ble gjennomført senhøstes 2010 og en vil gjennomføre tilsvarende 
undersøkelse høsten 2011. Bydelens hjemmetjeneste hadde ikke noe besøk fra revisjonen i 
2010, ny revisjon er varslet 15.09.2011 i den kommunale hjemmetjenesten.  Objektive 
indikatorer er registrert for 2010, og vil også bli registrert for 2011. 
Medarbeiderundersøkelse gjennomføres årlig, og er i 2011 gjennomført i april/mai. 
 
H62 Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddeletaten 
a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddeletaten prisjusteres 


med 2,9 % og utgjør i 2011 262 pr. døgn. pr. klient. 
b) Rusmiddeletaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere 


bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har betalt de vedtatte prisene pr institusjonsplass i 2011. 
 
H66 Varige boforhold for rusavhengige 
Byrådet bes videreføre og intensivere arbeidet med å gi rusavhengige varige boforhold, slik at 
man unngår langvarige og gjentatte opphold på døgnovernattingssteder.  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen benytter Rusmiddeletatens tilbud i rehabiliterings- og omsorgssenter for den gruppen 
som ikke mestrer egen bolig.  
 
 
H67 Motivasjonsarbeid for rusavhengige 
Byrådet bes videreføre og intensivere arbeidet med å motivere rusavhengige til å komme i 
behandling slik at de kan komme ut av sin rusavhengighet. De som ønsker å få et 
medikamentfritt liv, skal ha hjelp til dette. 
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Bydelens utkvittering: 
Bydelen har kartlagt antall brukere med et uttalt rusproblem, og en har en rusmiddelpolitisk 
handlingsplan som er styrende for arbeidet med denne gruppen. En forsøker å motivere til 
behandling, og de som ønsker å få et medikamentfritt liv, får hjelp til dette. 
 
 
H70 Salgspris for bolig- og avlastningstilbud på kap. 360 Barne- og familieetaten  
Salgspris for bolig- og avlastningstilbud på kap. 360 Barne- og familieetaten skal være 
kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og 
inntektsforutsetninger. Når avtaler inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om 
tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes 
innenfor kommunens deflator. Dersom aktivitetsendringer i tjenestekjøpene medfører behov 
for særskilt prisjustering, skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene. 
 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand finner det naturlig at prisjusteringer ikke skal skje utover nivået i kommunens 
deflator, men ser at BFE har økt vesentlig mer enn deflator for mange av bydelens kjøpsplasser. 
 
 
Finanskomiteens område 
 
Ingen av verbalvedtakene på Finanskomiteens område trenger noen utkvittering fra bydelene. 
 
 
Kultur og utdanningskomiteens område 
 
K2. Privat drift av barnehager i kommunale bygg (KOU) 
Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som 
hovedregel skal driftes av private aktører. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2011 ikke hatt noen etableringer av nye kommunale barnehager som har vært 
aktuelle for privat drift. 
 
 
Samferdsels- og miljøkomiteens område 
 
S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år – fritidsreiser. 
For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 
150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 
fritidsreiser første året. 
Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2011 benyttet de vedtatte kvotene for antall reiser i transporttjenesten.  
 
 


 4







S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller 
svaksynte 
For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller 
svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang 
søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. 
Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2011 benyttet de vedtatte kvotene for antall reiser i transporttjenesten.  
 
S5. Transport for forlytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller 
spesialbilbrukere - fritidsreiser 
For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde 
eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For 
primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første 
året. Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2011 benyttet de vedtatte kvotene for antall reiser i transporttjenesten. 
I tillegg er bydelen med i prøveprosjektet for flexitransport som gir brukerne et fritt antall 
reiser innen bydelene Nordstrand og Østensjø. 
 
 
Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder 
 
Helse og sosialkomiteens område 
 
H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde 
Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en 
hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten 
opprettholdes. (H12/2010) 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelens brukere av praktisk bistand har gjennom brukervalgordningen mulighet til å velge 
seg Hjemmehjelptjenesten for døve og døvblinde som sin leverandør av omsorgstjenester. 
 
H15/2010 Gjeldsofferassistanse 
Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteytere som pga. sin 
livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt 
generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene. (H15/2010) 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har én medarbeider som jobber spesielt med økonomisk rådgiving rettet mot 
målgruppen. Det vurderes fortløpende behov for ytterligere fordeling av oppgaver mellom 
økonomisk rådgiver og øvrige ansatte. Årsaken til dette er økende behov for bistand. En har 
dessuten gitt grunnkurs i økonomisk rådgivning til samtlige saksbehandlere, og dermed hevet 
den generelle kompetansen på området. 
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H5/2008 Seniorveiledertjeneste  
Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk 
oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i 
kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for 
dette. Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om oppgaven. 
(H5/2008) 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har ansatt egen seniorveileder. Stillingen er knyttet til bydelens eget 
seniorsenter, men samarbeider også med bydelens tre private seniorsentre om oppgavene. 
 
H24/2008 Barn av sosialklienter  
Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas 
behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier. (H24/2008) 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen Nordstrand legger også vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter ved vurderingen av 
økonomisk sosialhjelp til foreldrene. 
 
F24/2006. Lån til boligformål – Dekning av administrative kostnader i bydelene 
For lån til boligformål innvilget/gitt bindende tilsagn fra og med 2006, påplusses husbankrenten 0,25 
prosentpoeng til dekning av administrative kostnader i bydelene, jf. gjeldende retningslinjer for 
Startlån fra Husbanken. (F24/2006) 
 
Bydelens utkvittering: 
Husbankens rente i startlånesaker påplusses 0,25 % til dekning av administrative kostnader i 
bydelen. Inntekten til bydelen inngår som en del av det årlige budsjettet til bydelene. Midlene 
er ikke øremerket for drift av boligkontoret. 
 
H26/2008 Egenandel ved rusinstitusjoner  
Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der 
vederlagsforskriftene ikke brukes. (H26/2008)  
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand benytter i 2011 de vedtatte satsene for egenbetaling ved rusinstitusjoner der 
vederlagsforskriften ikke brukes.  
 
H55/2006. Eldresentrene – tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år 
Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene 
innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år 
et godt tilbud. (H55/2006). 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand driver ett seniorsenter. Dette likebehandles med de tre private sentrene som 
mottar driftstilskudd i henhold til avtale. 
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Kultur og utdanningskomiteens område 
 
K1B/2010 Privat drift av barnehager 
Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med 
barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de 
ordinære kommunale barnehagene. (K1B/2010) 
  
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har i 2011 ikke hatt noen etableringer av nye kommunale barnehager som har vært 
aktuelle for privat drift. 
 
 
K12/2010 Vedlikeholdspott barnehager 
Bystyret ber byrådet opprette en særskilt søknadsbasert ordning for tilskudd til oppgradering av 
lekeapparater og utearealer i barnehager. Private og kommunale barnehager kan søke på lik linje. 
(K12/2010) 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har kartlagt behovet, laget en plan og bestilt vedlikeholdsarbeidet i de 
aktuelle barnehagene. 
 
K1/2009. Myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven § 7-6. Skyss til barn under 
opplæringspliktig alder 
Bystyrets vedtak av 05.05.2004 i sak 235 punkt 45 om myndighet til å fatte vedtak om skyss for barn 
under opplæringspliktig alder oppheves fra 01.01.2009.  Bydelene delegeres myndighet til å treffe 
vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 7-6 om skyss for barn under opplæringspliktig alder fra 
01.01.2009. I reglement for bydelene vedtatt av bystyret 20.10.1999 sak 595, gjøres følgende 
endringer: nytt punkt 9 skal lyde, Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss, jfr opplæringsloven §§ 
5-7 og 7-6. Endringen gjelder fra 01.01.2009. (K1/2009) 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydelen fatter vedtak etter Opplæringsloven §§ 5-7 og 7-6. 
 
K53/2008 Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo  
Det gjøres unntak fra reglene for Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo, punkt 
2, slik at den maksimale rammen for kunstnerisk utsmykking ved større rehabiliteringer settes til 0,5 
mill. og ved alle nye bygg til 4 mill. (K53/2008) 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har ikke hatt ansvar for oppføring av nye bygninger i perioden. 
 
F8/2007 Rekruttering av lærlinger 
Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger. 
(F8/2007) 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har for tiden ingen lærlinger. Inntak av lærlinger fra skoleåret 2012/2013 
vil bli vurdert i budsjettprosessen for 2012.  
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 Byutviklingskomiteens område 
 
S40/2008 Universell utforming  
Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, 
særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med 
virksomhetenes og byrådets årsberetning. (S40/2008) 
  
Bydelens utkvittering: 
Bydelen har gjennomført en kartlegging av alle tjenestesteder inkludert bydelshuset. Aktuelle 
tiltak er beskrevet, og neste fase vil være kostnadsberegning og bestilling av eventuelle 
utbedringer. Både kostnadsberegning og eventuelle bestilling av arbeider vil måtte gjøres av 
eier, som er de kommunale eiendomsforetak. 
 
 
Samferdsels- og miljøkomiteens område 
 
S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark 
Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med 
nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til 
både kjøp og inngåelser av leieavtaler. (S17/2010) 
 
Bydelens utkvittering: 
Ved utskifting av bilparken, anskaffes nye biler via Oslo kommunes samkjøpsavtaler der 
miljø er en viktig faktor. En vurderer leasing av elbilen som finnes tilgjengelig via 
samkjøpsavtalen, men med dagens kjøremønster har den foreløpig ikke vært aktuell.  
 
H17/2006. Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie  
Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med 
funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt 
omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien 
konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av 
eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til 
eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes 
husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale 
boliger. (H17/2006) 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har gått igjennom alle berørte leieforhold. Husleiene er regulert i henhold 
til ny kvadratmeterpris, og i alle nye leieforhold legges gjengs leie til grunn ved 
husleiefastsettelsen. 
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Flertallsmerknader som krever utkvittering 
 
Kultur- og utdanningskomiteens område 
 
Komiteen mener det er viktig at Oslo kommune bidrar aktivt til å hindre diskriminering på grunnlag 
av seksuell legning. Komiteen vil derfor be om at det gjennomføres en evaluering av handlingsplanen 
mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile for å sikre at de erfaringer som er gjort videreføres i 
kommunens ordinære arbeid.(KOU) 
 
Komiteen viser til at Oslo, i tillegg til å eie et stort antall kunstverk, også årlig kjøper inn mye kunst 
som plasseres i kommunale bygg så vel som ute i byen. Komiteen mener at Oslo burde hatt en 
helhetlig plan for kunst i det offentlige rom. Det ville bidratt til å styrke kommunens samarbeid med 
byens kunstnere og gitt en bedre utnyttelse av ressursene.(KOU) 
Komiteen ber byrådet vurdere å øke samarbeidet med private aktører på musikk og kulturfeltet, som et 
ledd i å styrke tilbudet i Oslo musikk- og kulturskole.(KOU) 
 
Komiteen mener det er positivt at det bygges mange nye barnehager, og at målet om en 
barnehageplass til alle som ønsker det nærmer seg. Komiteen er opptatt av at det finnes et mangfoldig 
tilbud. Komiteen er bekymret over at det med dagens rammevilkår etableres flest barnehageplasser i 
kommunal regi, og at balansen mellom offentlige og private barnehager er forrykket. Komiteen ber 
byrådet arbeide for å øke andelen private barnehager, og være positiv til lokale initiativ der private 
ønsker å eie og drive barnehager.(KOU) 
 
Bydelens utkvittering: 
 
Bydel Nordstrand vil evaluere handlingsplan mot diskriminering på grunnlag av seksuell legning. 
Diskriminering på grunnlag av seksuell legning skal ikke forekomme i Bydel Nordstrand. Det arbeides 
med å øke bevisstheten på dette området. Så langt er det ikke rapportert på tilfeller av diskriminering 
med bakgrunn i seksuell legning.  
 
Bydel Nordstrand trenger ikke å utkvittere flertallsmerknaden om en helhetlig plan for kunst i det 
offentlig rom i Oslo kommune. 
 
Andel private ordinære barnehager i bydel Nordstrand er 44,3 %. Kommunale barnehager er 55,7 %. 
Private familiebarnehager er ikke medregnet, men bydelen har kun familiebarnehager som er driftet 
privat. Økningen av nye barnehageplasser i 2011 er i privat regi; Ekeberg Idrettsbarnehage utvider 
med om lag 30 plasser.  
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Samferdsels- og miljøkomiteens område 
 
Samferdsels- og miljøkomiteen er opptatt av at Oslobudsjettet for 2011 bidrar til å følge opp viktige 
bystyrevedtak knyttet til reduksjoner i byens klimagassutslipp. Bystyret har blant annet vedtatt et 
ambisiøst mål om at Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 50 prosent i 2030 i forhold til hva de 
var i 1990. For å nå dette målet må konkrete og virkningsfulle tiltak settes inn på en rekke områder. 
(MOS) 
 
Komiteen viser her blant annet til bystyrevedtak om reduksjoner i stasjonær energibruk og overgang 
til mer miljøvennlige og fornybare energikilder. Alle kommunale virksomheter og etater er pålagt å 
fase ut bruk av fossile oljefyringsanlegg i kommunale bygg innen utgangen av 2011, samtidig som 
utfasing av fossile oljefyrer i private bygg skal være fullført innen utgangen av 2020.(MOS) 
 
Komiteen mener en styrking av kommunens klimaarbeid må innebære målrettet og koordinert innsats i 
forhold til at gode miljøvennlige løsninger blir valgt innenfor viktige områder som har betydning i 
forhold til å nå målet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslippene frem mot 2030. De mer 
kortsiktige målene om utfasing av fossile energikilder til oppvarming, må kombineres med 
kontinuerlig satsing på å bruke energien langt mer effektivt enn vi gjør nå, slik at den samlede 
energibruken kan reduseres betydelig. Samtidig må det samlede potensialet for produksjon av 
fornybar energi i Oslo kartlegges. (MOS) 
 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand sin mulighet til å redusere klimagassutslipp dreier seg først og fremst om tiltak i 
forbindelse med bydelens bilpark. Ved inngåelse av nye leasing-avtaler er man pålagt å bruke 
leverandører som er inne på samkjøpsavtalene, der miljø er et viktig punkt. En har også vurdert elbiler, 
men det har foreløpig ikke vært noen elbil med i samkjøpsavtalene, som har oppfylt bydelens behov. 
 
Bydel Nordstrand vil etter tilbakelevering av Bokollektiv Øst sine lokaler på Ljan til Boligbygg Oslo 
KF 30.06.2011, ikke ha fossile fyringsanlegg i noen av byggene man leier. 
 
Bydel Nordstrand ser på lokale ENØK-tiltak som et viktig virkemiddel for både å spare penger og 
samtidig bidra til å oppfylle Oslo kommune sine miljømålsetninger. 
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Vedtatte takster 
 
 
H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. 
Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2011 
følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.  
 


Husstandens samlede skattbare 
nettoinntekt før særfradrag – 
i h.h.t. forskrift til lov om sosiale 
tjenester m.v. 1) 


Timesats i kroner Utgiftstak i kroner 
(timer) per år 


Inntil 151 281 (under 2 G) 2) 
Fra 151 282 (2-3 G) 
Fra 226 923 (3-4 G) 
Fra 302 565 (over 4 G) 


 


25 
55 


130 
220 


1 980 (79 timer) 
4 950 (90 timer) 
11 700 (90 timer) 
19 800 (90 timer) 


1) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. mai 2011 
2)Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet  
vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på  kr 165 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester § 8-4 Samlet 
inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester     
 


Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2011 benyttet de vedtatte betalingssatsene for egenbetaling for 
praktisk bistand. 
 
 
H2. Egenbetaling for trygghetsalarm 
 


Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før 
særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale 
tjenester mv. 


Månedssats kroner 


Fra 226 924 (over 3 G) 190 
Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G) per mai 2011. 
 
Dersom vedtak om trygghetsalarm hjemles etter sosialtjenesteloven § 4-2 a, vises det til Helse- og 
omsorgsdepartementets rundskriv 1-6/2006 Presisering av regelverk for egenandelsbetaling 
for sosiale tjenester. 
 
Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand vedtok å kreve inn egenbetaling for trygghetsalarm i 2011, og en har 
benyttet den vedtatte betalingssatsen for brukere med en samlet skattbar nettoinntekt før 
særfradrag over 3G. 
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K1. Månedlig oppholdsbetaling i barnehager (KOU) 
 
Oppholdsbetaling i barnehage – 01.01.11-31.07.11 
Månedlig 
oppholdsbetaling i 
barnehager


Inntekt til  og 
med 155.000


Inntekt mellom  
kr 155.001 ‐ 


300.000
Inntekt fra og 


med kr 300.001
1.barn 777                             2 071                         2 330                        
2.barn (70%) 777                             1 450                         1 631                        
3.barn (50%) 777                             1 036                         1 165                          
 
Oppholdsbetaling i barnehage – 01.08.11-31.12.11 
 


Månedlig 
oppholdsbetaling 
i barnehager  


Inntekt til og med 
kr 155 000  


Inntekt mellom  
kr 155 001 - kr 300 
000  


Inntekt fra og med  
kr 300 001  


1. barn  777  2 171  2 430  
2. barn (70 %)  777  1 550  1 731  
3. barn (50 %)  777  1 136  1 265  
  


Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller 
mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.  
 
Kost i barnehagene tilsvarer kr 100 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. 
Det presiseres at økning i oppholdsbetaling grunnet kostpenger først trer i kraft fra og med 
barnehageåret 2011, dvs. fra 01.08.2011. 
 
Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, 
dvs. kr 2 0171 per måned i perioden 01.01. – 31.07.2011 og kr 2 171 per måned i perioden 
01.08. – 31.12.2011.  
 
Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling 
tilsvarende 20 timer. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2011 benyttet de vedtatte satsene for oppholdsbetaling i bydelens 
barnehager. 
 
 
S1. Transporttjenesten for forflytningshemmede – egenandel 
Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede 
settes til kr. 32 for voksne og kr. 16 for barn under 18 år. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2011 benyttet de vedtatte satsene for egenandeler for 
transporttjenester.  
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S2. Egenandel for reiser til arbeid og dagsentre 
Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentre for forflytningshemmede 
over 16 år settes til kr. 320 pr. mnd. 
 
Bydelens utkvittering: 
Bydel Nordstrand har i 2011 benyttet de vedtatte satsene for egenandeler for 
transporttjenester.  
 
S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede – prøveprosjekt i bydelene Nordstrand og 
Østensjø 
Egenandelen for forflytningshemmede kan i prøveprosjektperioden differensieres i 
prisintervallet 22-32 kroner for voksne og 12-16 kroner for barn under 18 år. 
 
Bydelens utkvittering: 
Egenandelene for flexitransport i Bydel Nordstrand er i 2011 på kr 32,- for voksne og kr 16,- 
for barn under 18 år. 
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Bydel Nordstrand – 2011 Avviksrapport mnd 7 pr 31.07.2011 
 
 
Meldte prognoser 2011 
Bydel Nordstrand prognostiserer med et positiv avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 
mill kroner i 2011. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 
med midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, samt 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av 
regnskapsresultatet for 2010. Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse 
i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående 
forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
Aktiv prognose pr juli er totalt mindreforbruk på 30,550 mill kr.  Prognosen forutsetter en 
kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet 
for 2011.  
 
26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 
mill kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 
15,0 mill kr.   
 
Den aktive prognosen på 30,550 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er 
vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter 
tilknyttet ressurskrevende tjenester.  
 
En budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og 
effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene. 
  
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 


• mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr  
• mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +0,8 mill kr 
• mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,1 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,0 mill kr  
• mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,4 mill kr 
• mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr 
• mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr 
• mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,3 mill kr 
• mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand + 0,5 mill kr 
• mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,4 mill kr 
• foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr 


budsjettjusteringssak juni 2011 4,1 mill kr  
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
 


Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 
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• merforbruk av sykehjemsplasser -1,8 mill kr 
• merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,4  mill kr 
• merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr 
• merforbruk i hjemmesykepleien -1,9 mill kr 
• merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -6,3 mill kr 


 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering: 
Aktiv prognose pr mai viste et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr, mens prognosen pr 
juli viser et samlet mindreforbruk på 30,550 mill kr. Det vil si en endring på +3,465 mill kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 


• forbedret prognose kjøp botilbud mennesker med nedsatt funksjonsevne +0,9 mill kr 
• forverret prognose kjøp av personlig assistanse -0,9 mill kr 
• forbedret prognose kjøp sykehjemsplasser +2,1 mill kr (budsjettjustering +3,3 mill kr) 
• forverret prognose vederlag sykehjem -0,8 mill kr (budsjettjustering -0,8 mill kr) 
• forbedret prognose kjøp av hjemmesykepleie +2,0 mill kr 
• forbedret prognose kommunalt tilskudd til private barnehager +3,0 mill kr 
• forverret prognose i Enhet for barnehager -0,5 mill kr  
• forverret prognose i Enhet for hjemmesykepleie -2,1 mill kr 
• forbedret prognose i barnevernet +0,6 mill kr (budsjettjustering + 1,0 mill kr) 
• forverret prognose sentrale avsetninger -1,0 (budsjettjustering -1,0 mill kr barnevern) 
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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 2011. Siste avviksrapport viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 30,550 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2011. Den økonomiske utviklingen gjennom 2011 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner):  
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 31.07.2011:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat pr juli 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


mai 


Aktiv 
prognose 


juli 


Meldt 
prognose 


juli 


Bestillerenheten 648 017 644 967 374 396 371 206 3 190 200 6 387 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): 
 
Psykisk helse:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,263 mill kr, hvilket er en forverring med 0,005 mill kr siden 
forrige rapportering. 
  
Sykehjemsplasser utgifter:  
Prognosen viser et forventet merforbruk på 1,763 mill kr, mens man forrige måned forventet et merforbruk på 3,833 mill 
kr. Sykehjemsområdet er styrket med 2,5 mill kr som skal dekke nettokostnaden for fem sykehjemsplasser, slik at en nå 
har rom for 510 sykehjemsplasser. I praksis har kjøp av sykehjemsplasser fått økt budsjettet med 3,279 mill kr, mens 
vederlag for sykehjemsplasser er redusert med 0,779 mill kr. Det prognostiserte merforbruk pr juli på 1,763 mill kr, er 
forbedret med 2,070 mill kr siden forrige avviksrapprotering, men reelt sett er prognosen forverret med 1,209 mill kr når 
en tar i betraktning at budsjettet er styrket. Denne forverringen er en følge av at det prognostiserte gjennomsnittlige 
antallet sykehjemsplasser for 2011 er økt fra 511,99 pr mai og juni til 513,91 plasser pr juli. 
 
Sykehjemsplasser inntekter:  
Prognosen forutsetter et høyere antall sykehjemsplasser enn budsjettert, og dette gir bydelen større vederlagsinntekter 
enn budsjettert. Det dreier seg imidlertid til dels om korttidsplasser der betalingen er langt lavere enn for langtidsplasser. 
Prognosen viser en merinntekt på 0,800 mill kr, hvilket er en forverring 0,8 mill kr siden forrige avviksrapportering. 
Forverringen skyldes at den budsjetterte inntektsforventningen er økt med 0,800 mill kr.  
 
Dagsenterplasser netto utgifter:  
Prognosen pr mai viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,152 mill kr. Årsaken er at brukernes egenbetaling er 
vedtatt økt fra kr 59 til kr 69 pr dag, og dette visste en ikke om da budsjettet ble lagt. 
 
TT-kjøring:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for TT-kjøring og flexitransport i forhold til budsjettet for 2011.  
Andre bydeler melder om store kostnadsøkninger og HEV sitt tallmateriale for antall reiser har til nå vært til dels 
feilaktig. Det foreligger dermed en risiko for at Bydel Nordstrand også kan få merutgifter for TT-kjøring. Det er 
imidlertid avsatt midler til fordeling til bydelene, slik at et eventuelt merforbruk muligens kan dekkes inn av en 
budsjettjustering. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,110 mill kr. Dette er en forbedring med 0,720 mill kr siden 
forrige avviksrapportering. Hovedårsaken til forbedringen er at etableringen av en nytt botilbud er utsatt. 
  
Omsorgslønn:  
Prognosen viser et merforbruk på 0,110 mill kr, hvilket er en forverring med tilsvarende beløp siden forrige 
avviksrapportering. Forverringen skyldes at flere vedtak er fattet og effektuert. 
 
Personlig assistanse:  
Prognosen viser et forventet merforbruk for 2011 på 1,581 mill kr. Forverringen på 0,921 mill kr knytter seg til 
etableringen av et omfattende tilbud i hjemmet til en svært syk bruker, og kommer i tillegg til forverringen på 0,672 mill 
kr som gjelder samme bruker og som var innarbeidet i rapporteringen pr mai.   
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr juli 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
mai 


prognose prognose 
juli juli 


Brukervalg praktisk bistand:  
Prognosen for kjøp av praktisk bistand fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 0,400 
mill kr. Forbedringen på 0,125 mill kr skyldes at forbruket av timer er noe lavere enn budsjettert.  
 
Kjøp av hjemmesykepleie:  
Prognosen for kjøp av hjemmesykepleie fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 
2,000 mill kr. Dette er en forbedring på 2,000 mill kr, og forbedring skyldes at forbruket av timer er noe lavere enn 
budsjettert.  
  
Private barnehager:  
Prognosen viser et mindreforbruk på 3,000 mill kr, hvilket er en forbedring fra forrige avviksrapportering med 
tilsvarende beløp. Når det meste av det kommunale tilskuddet til private barnehager er beregnet, ser en ut til å ha et 
vesentlig positivt avvik i forhold til budsjettet. Det er imidlertid en del faktorer som gjør det vanskelig å anslå noe 
nøyaktig positivt avvik. Private barnehagers landsforbund (PBL) har innhentet tall fra alle bydelene for å kunne 
kontrollregne og eventuelt klage, som følge av at tilskuddene er redusert fra 2010. Tilskuddene er foreløpig beregnet ut 
fra bydelenes barnehagebudsjetter, og det vil måtte foretas en avstemning mellom budsjett og faktisk regnskap når 
regnskapene foreligger. Eventuelle utvidelser i eksisterende barnehager vil kunne gi ytterligere utbetalinger. Det gjenstår 
en del utbetalinger av kompensasjon for søskenmoderasjon. Det er også varslet om en budsjettjustering der bydelen som 
følge av redusert antall private barnehageplasser pr 15.12.2010 vil miste 1,573 mill kr. På bakgrunn av de ovennevnte 
punktene er det grunn til å være forsiktig, men en velger likevel å forbedre prognosen ved å legge inn et positivt avvik 
på 3 mill kr i kommunalt tilskudd til private barnehager. 
 
Annet:  
Prognosen er forbedret med 0,050 mill kr siden forrige rapportering og viser nå et mindreforbruk på 1,095 mill kr. 
Hovedårsaken til mindreforbruket en at den nye kontrakten for trygghetsalarmer er langt gunstigere for bydelene enn 
tidligere. 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 31 852 32 022 18 262 17 817 446 85 185 0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Enhetens prognose viser et forventet mindreforbruk på 0,185 mill kr, hvilket er en forbedring siden forrige 
avviksrapportering med 0,100 mill kr. Forbedringen skyldes at en ved hjelp av egne krefter fikk avviklet ferie i 
sjåførtjenesten uten å leie inn eksterne sjåfører. Resten av mindreforbruket skyldes hovedsakelig administrative 
innsparinger i bydelshuset. 
 
Enhet for forebyggende 
tjenester 86 571 90 448 50 430 50 482 -52 234 584 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 ): 
 
Prognosen viser et mindreforbruk på 0,584 mill kr. Dette er en forbedring med 0,350 mill kr siden forrige 
avviksrapportering, og forbedringen skyldes at satsene for tilskudd til private fysioterapeuter ble oppjustert vesentlig 
mindre enn forventet. Hovedårsakene til resten av mindreforbruket er forventede leieinntekter fra sykehjemsdrift i 
Marmorberget utover det som er budsjettert, samt en ikke budsjettert kompensasjon for at driftstilskuddene til de private 
fysioterapeutene de siste årene har økt utover normal lønns- og prisvekst. 
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr juli 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
mai 


prognose prognose 
juli juli 


Enhet for bo- og dagtilbud 73 518 74 806 41 864 41 208 656 298 282 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,282 mill kr, hvilket er en forverring på 0,016 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Peder Holtersvei bolig prognostiserer med et merforbruk på 0,476 mill kr på grunn av økt 
bemanning som følge av økt behov hos brukerne, men dette forventes inndekket av mindreforbruk i de øvrige boligene. 
Hovedsakelig med 0,330 mill i innsparing på grunn av en vakanse i Miljøterapitjenesten. 
 


Enhet for barnehager  195 810 198 112 109 540 111 190 -1 650 441 -70 0
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Prognosen viser et merforbruk på 0,070 mill kr, hvilket er en forverring med 0,511 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Den totale forverringen fremkommer som en sum av en rekke mindre forverringer i mange av 
barnehagene. 
 
Enhet for hjemmesykepleie 607 2 438 -114 2 101 -2 215 200 -1 867 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) 
 
Prognosen viser et merforbruk på 1,867 mill kr, hvilket er en forverring med 2,067 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Forverringen skyldes at sommerens ferieavvikling har vært dyrere enn prognostisert, samt at en ikke 
har tatt nok hensyn til effekten av årets lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret gir høyere produksjonskostnader fra 1. mai 2011, 
mens prisene i brukervalgmodellen ikke justeres før 1. januar 2012. Den nye brukervalgordningen startet 01.04.2011 og 
det knytter seg fortsatt risiko til både riktig bemanning og utslag av modellens prising av tjenester. 
 


Enhet for praktisk bistand 802 1 328 270 -137 407 530 530 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Prognosen viser som ved forrige rapportering et forventet mindreforbruk på 0,530 mill kr. Kommunal tilbyder av 
praktisk bistand likebehandles fra 01.04.2011 med private leverandører gjennom brukervalgordningens prising av 
tjenester. Det knyttes fortsatt noe usikkerhet til hvordan dette vil slå ut. 
 
Enhet for NAV Nordstrand 
sosial 63 968 66 694 38 197 35 278 2 919 305 156 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Prognosen for Enhet for NAV Nordstrand viser et forventet mindreforbruk på 0,156 mill kr, hvilket er en forverring på 
0,149 mill kr siden forrige avviksrapportering. Forverringen skyldes ikke tidligere prognostiserte husleie- og 
strømkostnader for lokalene til Bokollektiv Øst for andre halvår. 
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr juli 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
mai 


prognose prognose 
juli juli 


Enhet for barnevern 63 515 64 860 37 112 43 672 -6 560 -6 869 -6 298 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Prognosen viser et merforbruk på 6,298 mill kr, hvilket er en forbedring siden forrige avviksrapportering med 0,571 mill 
kr. Budsjettet er gjennom budsjettjusteringssaken som ble behandlet av BU i juni, styrket med 1 mill kr. Forbedringen på 
0,571 mill kr er derfor egentlig en forverring på 0,429 mill kr. 
 
Prognosen forutsetter fortsatt en nedtrappingsplan for institusjonsplasser gjennom året. Bydelen har fremdeles et klart 
behov for beredskapshjem, men i mangel av dette må man stadig benytte institusjonsplasser som er vesentlig dyrere, og 
til dels mindre egnede for den kategorien brukere det her er snakk om. Barne- og familieetatens priser for 2011 er nå 
klare, og det viser seg at etaten har økt sine priser langt utover det som bydelene er kompensert for lønns- og prisvekst. 
Dette oppleves som høyst ugreit. 
 
Økonomi - plan og budsjett 43 371 55 284 32 105 12 727 19 378 31 740 30 740 26 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Meldt prognose på +26,000 mill kr som mindreforbruk er bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,000 mill kr 
samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,000 mill kr.   
 
I tillegg bidrar et forbedret regnskapsresultat for 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,640 mill – dette er også 
medberegnet i den aktive prognosen. 
 
Bydelsutvalget vedtok juni 2011 avsetninger til risikoområder med et totalt nettobeløp på 5,100 mill kr (5,226 mill kr + 
0,140 mill kr – 0,300 mill kr = 5,066 mill kr). Siden forrige avviksrapportering er 1,000 mill kr budsjettjustert til 
barnevernet, slik at det resterende beløpet nå er på +4,100 mill kr.  
 
Personal og org utvikling 16 462 16 807 9 514 9 539 -25 -116 -116 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Prognosen viser som ved forrige rapportering et merforbruk på 0,116 mill kr. Merforbruket skyldes at fødselspenger for 
en ansatt ble forskuddsbetalt for 2011 i 2010, og en får dermed mindre refusjon enn budsjettert i 2011. 
 
Samfunn og helse 2 535 3 012 1 658 1 630 28 0 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Stab samfunn og helse. 
 
Bydelsdirektør 3 769 4 786 2 668 1 905 763 37 37 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognosen for Bydelsdirektørteamet viser som ved forrige rapportering et forventet mindreforbruk på 0,037 mill kr. 
 
SUM Bydel Nordstrand 1 230 797 1 255 565 715 903 698 617 17 286 27 085 30 550 26 000
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De viktigste risikoområder: 
 
Institusjonsplasser barnevern: 
Prognosen for institusjonsplasser innen barnevern forutsetter en reduksjon gjennom 2011. 
Den prognostiserte nedtrappingen av institusjonsplasser er merkbar og vurderes som et 
risikoområde. Grafen viser gjennomsnittlig antall institusjonsdøgn pr mnd i 2011. Det er 
budsjettert med 7 plasser med døgnspris kr 4 384, mens det reelle antallet døgn er nesten det 
dobbelte første halvdel av året. I prognosen er det forutsatt en gjennomsnittskostnad pr døgn 
på kr 5 526.  
 
 
Sykehjemsplasser:  
Det ble opprinnelig budsjettert med 505 plasser, men i budsjettjusteringssaken som ble vedtatt 
i BU i juni, ble måltallet økt til 510 og sykehjemsbudsjettet styrket med 2,5 mill kr netto. 
Prognosen pr juli viser et forventet gjennomsnittlig forbruk på 513,91 plasser i 2011, mens 
prognosen pr mai og juni viste et forventet forbruk på 511,99 plasser. Det gjennomsnittlige 
forbruket var i 2010 på 512,5 plasser. Den prognostiserte reduksjonen i årets siste 5 måneder 
er lagt noe forsiktigere enn tidligere måneder, men det skal likevel reduseres med mange 
plasser, slik at det knytter seg fortsatt risiko til prognosen. 
 


Sykehjemsplasser 2011 


515
513


522
525


519


512


518
516


512


507
504


503


510


490
495
500
505
510
515
520
525
530


Ja
nu


ar


Feb
rua


r
Mars Apri


l
Mai


Ju
ni Ju


li


Aug
us


t


Sep
tem


be
r


Okto
be


r


Nove
mbe


r


Dese
mbe


r


Reelle/prognostiserte plasser


Bud. gj.snitt plasser


 
 
 


 8







Hjemmesykepleie – utfører 
Fra og med 1. april 2011 er det fritt brukervalg også innen hjemmesykepleien. Det er 
budsjettert med at bestillerenheten skal kjøpe tjenester fra både private og kommunale 
utførere. Kommunal utfører vil ha en risiko ut fra to forhold: 


• Bemanningstilpasning. Det er uavklart hvor mange utførte timer og besøk av 
hjemmesykepleie som skal utføres av kommunal utfører i tiden etter 01.04.2011.  Å 
dimensjonere bemanningen ved endrede behov kan bli en utfordring. 


• Pristilpasning. Prisfastsettingen er gjort og kommunal utfører har en ekstra utfordring 
med å tilpasse seg utgiftsnivået som prismodellen forutsetter. Hovedårsak til dette er 
en vesentlig økt kommunal pensjonsutgift etter at prismodellen ble fastsatt. Det vil bli 
vurdert er budsjettjustering for å kompensere dette forholdet. 


 
Pr juli har så få brukere valgt privat leverandør at tilpasningen av bemanningen ikke har vært 
noen utfordring. Pristilpasningen har derimot vært en utfordring. Bydelens utfører har så langt 
i år ikke klart å produsere tjenester til de prisene som er fastsatt i brukervalgmodellen.   
 
 
Vedlegg: 
Rapportering for BU  
Kjøp av institusjonsplasser SYE 
Rapportering barnehager 
Tiltak – status  
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OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSER FRA SYKEHJEMSETATEN I 2011
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) 10 673 9 661 10 904 10 640 11 119 10 730 11 251 74 978
Skjermede plasser (LTP) 2 379 2 210 2 433 2 292 2 248 2 106 2 217 15 885
Aldershjemsplasser (LTP) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8 760
Forsterket (LTP) 93 102 120 90 93 90 93 681
Forsterket annet (LTP) 62 56 62 60 62 60 62 424
Spesialplass yngre demente (LTP) 31 28 39 38 38 30 31 235
Korttidsplasser - En bloc 1 457 1 316 1 457 1 410 1 550 1 500 1 550 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 17 890
Rehabiliteringsplasser - En bloc 43 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1 045
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 3 0 14 0 14 23 11 65
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 73 50 135 231 62 2 7 560
Vurderingsplasser (Furuset) 82 15 70 120 70 0 8 365
Korttidsplasser utover en bloc 300 151 79 44 4 0 0 578
Spania-plasser 28 28 29 0 0 0 0 85
Sum liggedøgn 15 968 14 373 16 179 15 735 16 097 15 351 16 067 2 387 2 310 2 387 2 310 2 387 121 551
Snitt pr mnd 515,10 513,32 521,90 524,50 519,26 511,70 518,29 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 334,09


Kostnad
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 19 115 578 18 652 765 19 492 490 18 810 543 19 723 897 0 0 0 0 0 131 442 391
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 4 741 307 4 650 287 4 356 541 4 586 159 0 0 0 0 0 32 860 233
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 11 517 744
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 212 999 220 099 212 999 220 099 0 0 0 0 0 1 611 694
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 0 0 0 0 0 1 263 620
Spesialplass yngre demente (LTP) 115 568 104 384 145 392 141 664 141 664 111 840 115 568 0 0 0 0 0 876 080
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 629 619 2 717 273 31 362 591
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 1 923 567
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 28 961 0 28 961 47 579 22 755 0 0 0 0 0 134 461
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 462 000 124 000 4 000 14 000 0 0 0 0 0 1 120 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 210 370 122 716 0 14 025 0 0 0 0 0 639 874
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 77 135 7 012 0 0 0 0 0 0 0 1 013 280
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 000
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 838 684 27 464 264 28 747 958 3 866 681 3 741 949 3 866 681 3 741 949 3 866 681 215 918 536
Snittpris pr døgn 1 793 1 796 1 797 1 796 1 792 1 789 1 789 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 776
Snitt pris pr år 648 372


Prognose - Plasser
Beregnede plasser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt
Langtidsplasser (LTP) 344,29 345,04 351,74 354,67 358,68 357,67 362,94 356,00 353,00 349,00 348,00 347,00 352,33
Skjermede plasser (LTP) 76,74 78,93 78,48 76,40 72,52 70,20 71,52 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 72,90
Aldershjemsplasser (LTP) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Forsterket (LTP) 3,00 3,64 3,87 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,13
Forsterket annet (LTP) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Spesialplass yngre demente (LTP) 1,00 1,00 1,26 1,27 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,90
Korttidsplasser - En bloc 47,00 47,00 47,00 47,00 50,00 50,00 50,00 50,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,00
Rehabiliteringsplasser - En bloc 1,39 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,87
Rehabiliteringsplasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Korttids skjermet (KTO) 0,10 0,00 0,45 0,00 0,45 0,77 0,35 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,25
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 2,35 1,79 4,35 7,70 2,00 0,07 0,23 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,12
Venteplasser (Furuset) 2,65 0,54 2,26 4,00 2,26 0,00 0,26 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,41
Korttidsplasser utover en bloc 9,68 5,39 2,55 1,47 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
Spania-plasser 0,90 1,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,40
Reelle/prognostiserte plasser 515,10 513,32 521,90 524,50 519,26 511,70 518,29 516,00 512,45 507,00 504,45 503,00 513,91
Bud.nedtrapping plasser 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510,00
Bud. gj.snitt plasser 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0
Budsjettert gj.snittspris 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820


Prognose - Økonomisk konsekvens
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 19 115 578 18 652 765 19 492 490 18 810 543 19 723 897 19 346 985 18 565 111 18 966 567 18 302 149 18 857 876 225 481 079
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 4 741 307 4 650 287 4 356 541 4 586 159 4 488 933 4 344 129 4 488 933 4 344 129 4 488 933 55 015 291
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 11 517 744
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 212 999 220 099 212 999 220 099 220 099 212 999 220 099 212 999 220 099 2 697 990
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 2 175 572
Spesialplass yngre demente (LTP) 115 568 104 384 145 392 141 664 141 664 111 840 115 568 115 568 111 840 115 568 0 0 1 219 056
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 717 273 2 787 396 2 880 310 2 787 396 2 880 310 32 004 218
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 1 923 567
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 28 961 0 28 961 47 579 22 755 0 27 927 0 27 927 0 190 314
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 462 000 124 000 4 000 14 000 186 000 60 000 62 000 60 000 62 000 1 550 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 210 370 122 716 0 14 025 217 382 52 592 0 0 0 909 848
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 77 135 7 012 0 0 0 0 0 0 0 1 013 280
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 54 000 55 800 0 0 262 800
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 838 684 27 464 264 28 747 958 28 626 423 27 507 139 28 123 459 27 025 745 27 843 400 335 960 760
Ekstrakostnader utover døgnpris 140 000 130 000 270 000
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 978 684 27 464 264 28 747 958 28 626 423 27 507 139 28 123 459 27 025 745 27 973 400 336 230 760
Budsjettert nedtrapping 28 406 871 25 657 819 28 406 871 27 490 521 28 406 871 27 490 521 28 406 871 28 406 871 27 490 521 28 406 871 27 490 521 28 406 871 334 468 000
Avvik pr mnd -229 355 -149 675 -671 871 -770 706 -571 813 26 256 -341 087 -219 551 -16 618 283 412 464 776 433 471 -1 762 760
Akkumulert avvik -229 355 -379 030 -1 050 900 -1 821 606 -2 393 419 -2 367 163 -2 708 250 -2 927 801 -2 944 420 -2 661 007 -2 196 232 -1 762 760 -1 762 760







Definisjoner:
Barns alder beregnes ut fra årskull, dvs likedan som beregnes overfor Fylkesmannen
Telletidspunkt er siste dag i måneden.


72726 Bauneveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år reelt 54 54 54 54 54 54 54 54,0
0-2 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år budsjettert 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0


72726 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -42 -42 -42 -42 -42 0,0
72726 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -54 -54 -54 -54 -54 0,0


72727 Lille Ekeberg barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år reelt 93 93 93 93 93 93 94 93,1
0-2 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år budsjettert 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93,0


72727 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -42 -42 -42 -42 -42 0,0
72727 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 1 -93 -93 -93 -93 -93 0,1


72728 Rygin barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år reelt 59 59 59 59 59 59 59 59,0
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,0


72728 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -24 -24 -24 -24 -24 0,0
72728 Totalt avvik 3-6 år -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -60 -60 -60 -60 -60 -1,0


72784 Sportsplassen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 12 12 12 12 12 12 12 12,0
3-6 år reelt 38 38 38 38 38 38 38 38,0
0-2 år budsjettert 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0
3-6 år budsjettert 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0


72784 Totalt avvik 0-2 år 1 1 1 1 1 1 1 -11 -11 -11 -11 -11 1,0
72784 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -38 -38 -38 -38 -38 0,0


72785 Tyrihans barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72785 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 0,0
72785 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 0,0







72788 Frierveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72788 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 -27 -27 -27 0,0
72788 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 0,0


73310 Marmorberget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 52 52 52 52 52 52 52 52,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52,0


73310 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9 -9 -9 0,0
73310 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -52 -52 -52 -52 -52 0,0


73312 Nylænde barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 12 12 12 12 12 12 12 12,0
3-6 år reelt 47 47 47 47 47 46 46 46,7
0-2 år budsjettert 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13,0
3-6 år budsjettert 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46,0


73312 Totalt avvik 0-2 år -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -13 -13 -13 -13 -13 -1,0
73312 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 1 1 0 0 -46 -46 -46 -46 -46 0,7


73315 Knausen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 40 40 40 40 40 40 40 40,0
3-6 år reelt 64 64 64 64 64 64 64 64,0
0-2 år budsjettert 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40,0
3-6 år budsjettert 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64,0


73315 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -40 -40 -40 -40 -40 0,0
73315 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -64 -64 -64 -64 -64 0,0


73319 Radiobølgen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 29 29 29 29 29 29 29 29,0
3-6 år reelt 32 32 32 32 32 32 32 32,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 35 27,7
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 35,8


73319 Totalt avvik 0-2 år 2 2 2 2 2 2 2 -27 -27 -27 -27 -35 1,3
73319 Totalt avvik 3-6 år -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -36 -36 -36 -36 -34 -3,8


73320 Vårveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36,0
3-6 år reelt 54 54 54 54 54 54 54 54,0







0-2 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
3-6 år budsjettert 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0


73320 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 0,0
73320 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -54 -54 -54 -54 -54 0,0


73322 Drengestua barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73322 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9 -9 -9 0,0
73322 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73323 Steinspranget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 39 39 39 39 39 39 39 39,0
3-6 år reelt 73 73 73 73 73 73 73 73,0
0-2 år budsjettert 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57,0
3-6 år budsjettert 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57,0


73323 Totalt avvik 0-2 år -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -57 -57 -57 -57 -18,0
73323 Totalt avvik 3-6 år 16 16 16 16 16 16 16 -57 -57 -57 -57 -57 16,0


72787 Nedre Bekkelaget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 21 21 21 21 21 21 21 21,0
3-6 år reelt 37 37 37 37 37 37 37 37,0
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72787 Totalt avvik 0-2 år -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -24 -24 -24 -24 -24 -3,0
72787 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 1 1 1 1 -36 -36 -36 -36 -36 1,0


72789 Radarveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 0 0 0 0 43 43 43 18,4
3-6 år reelt 0 0 0 0 3 3 3 1,3
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72789 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 16 16 16 -27 -27 -27 -27 -27 -8,6
72789 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 -33 -33 -33 -36 -36 -36 -36 -36 -34,7


73317 Glimmern barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 43 43 43 43 0 0 0 24,6
3-6 år reelt 4 4 3 3 0 0 0 2,0
0-2 år budsjettert 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3
3-6 år budsjettert 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3


73317 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2
73317 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7







72972 Munkerudsletta Barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72972 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 0,0
72972 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 0,0


72973 Obersten barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 21 21 21 21 21 21 21 21,0
3-6 år reelt 45 45 45 45 45 45 45 45,0
0-2 år budsjettert 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21,0
3-6 år budsjettert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0


72973 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -1 -21 -21 -21 -21 0,0
72973 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -45 -45 -45 -45 -45 0,0


72974 Åssida barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 15 15 15 15 15 15 15 15,0
3-6 år reelt 42 42 42 42 42 42 41 41,9
0-2 år budsjettert 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,0
3-6 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0


72974 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -15 -15 -15 -15 0 0,0
72974 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 -1 -42 -42 -42 -42 0 -0,1


72975 Nordseter barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år reelt 33 33 33 33 33 33 33 33,0
0-2 år budsjettert 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19,0
3-6 år budsjettert 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32,0


72975 Totalt avvik 0-2 år -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -19 -19 -19 -19 -19 -1,0
72975 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 1 1 1 1 -32 -32 -32 -32 -32 1,0


73023 Rødstua barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73023 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 -27 -27 -27 0,0
73023 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73024 Skredderstua kulturbarnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 19 19 19 19 19 19 19 19,0







0-2 år budsjettert 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
3-6 år budsjettert 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25,0


73024 Totalt avvik 0-2 år 3 3 3 3 3 3 3 -6 -6 -6 -6 -6 3,0
73024 Totalt avvik 3-6 år -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -25 -25 -25 -25 -25 -6,0


73025 Sæter barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


73025 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
73025 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 0,0


73307 Blåfjell barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 32 33 33 34 35 35 35 33,9
3-6 år reelt 45 44 45 44 44 44 44 44,3
0-2 år budsjettert 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31,0
3-6 år budsjettert 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46,0


73307 Totalt avvik 0-2 år 1 2 2 3 4 4 4 -31 -31 -31 -31 -31 2,9
73307 Totalt avvik 3-6 år -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -46 -46 -46 -46 -46 -1,7


73311 Munkelia barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 17 17 17 17 17 16 16 16,7
3-6 år reelt 24 24 24 24 24 25 25 24,3
0-2 år budsjettert 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17,0
3-6 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0


73311 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 -1 -1 -17 -17 -17 -17 -17 -0,3
73311 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 1 1 -24 -24 -24 -24 -24 0,3


73313 Pynten barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 24 25 25 25 25 26 26 25,1
3-6 år reelt 60 59 59 59 59 58 58 58,9
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,0


73313 Totalt avvik 0-2 år 0 1 1 1 1 2 2 -24 -24 -24 -24 -24 1,1
73313 Totalt avvik 3-6 år 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -60 -60 -60 -60 -60 -1,1


73314 Rabben barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 5 5 5 5 5 5 5 5,0
3-6 år reelt 4 4 4 4 3 3 3 3,6
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73314 Totalt avvik 0-2 år -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -9 -9 -9 -9 -9 -4,0
73314 Totalt avvik 3-6 år 4 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 3,6







73316 Skiferveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73316 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9 -9 -9 0,0
73316 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73321 Rosenhagen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 45 45 45 45 45 45 45 45,0
3-6 år reelt 90 90 90 90 90 90 90 90,0
0-2 år budsjettert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0
3-6 år budsjettert 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90,0


73321 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -45 -45 -45 -45 -45 0,0
73321 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 -90 -90 -90 -90 -90 0,0


SUM Alle barnehager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 643 645 645 646 647 647 647 0 0 0 0 0 376,7
3-6 år reelt 1113 1111 1111 1110 1109 1108 1108 0 0 0 0 0 647,5
0-2 år budsjettert 663 663 663 663 647 647 647 647 647 647 647 640 651,8
3-6 år budsjettert 1102 1102 1102 1102 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1090 1 119,7


SUM Totalt avvik 0-2 år -20 -18 -18 -17 0 0 0 -647 -647 -647 -647 -640 -275,1
SUM Totalt avvik 3-6 år 11 9 9 8 -25 -26 -26 -1134 -1134 -1134 -1134 -1090 -472,2







Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr juli 2011.xls


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 2011
Budsjettert gj.snitt 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0
Faktisk forbruk/prognose 515,1 513,3 521,9 524,5 519,3 511,7 518,3 516,0 512,5 507,0 504,5 503,0 513,91
Avvik Budsjett-prognose -5,1 -3,3 -11,9 -14,5 -9,3 -1,7 -8,3 -6,0 -2,5 3,0 5,6 7,0 -3,9


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert kostnad 28 407 25 658 28 407 27 491 28 407 27 491 28 407 28 407 27 491 28 407 27 491 28 407 334 468
Forbruk gj.snitt pr plass 55,594 50,276 55,717 53,882 55,538 53,673 55,467 55,478 53,678 55,470 53,575 55,355 54,475
Forbruk pr mnd/prognose 28 636 25 807 29 079 28 261 28 839 27 464 28 748 28 626 27 507 28 123 27 026 27 843 335 961
Avvik Budsjett-prognose -229 -150 -672 -771 -432 26 -341 -220 -17 283 465 563 -1 493
Det er utover kjøp av antall plasser prognostisert med ekstrakostnader tilknyttet enkeltbrukere på 0,270 mill kr (større ressursinnsats i perioder pga f.eks urolige beboerer eller terminalpleie)
Budsjettet er styrket med midler til netto kjøp ytterligere 5 plasser. I praksis er kjøp av plasser styrket med 3,279 mill kr, men inntektskravet til vederlag er økt med 0,779 mill kr. Total netto effekt 2,5


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt
Faktisk vedtak LTO 2011 23 17 24 14 10 18 3 109
Faktisk avgang LTO 2011 12 11 13 20 12 11 8 87
Reell endring LTO 11 6 11 -6 -2 7 -5 0 0 0 0 0 22


Kjøp andre plasser - Bestillerenheten
Kjøp av botilbud psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30,00
Forbruk antall  plasser 28 27 27 27 28 29 29 29 28 28 28 28 28,00
Avvik antall plasser 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2,00


Kjøp av dagsenterplasser eldre jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
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) 67 65 67 68 71 63 64 66,5
Beleggsprosent 79 % 77 % 79 % 80 % 84 % 74 % 75 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 78 %


Kjøp av personlig assistanse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20,00
Forbruk antall  brukere 19 19 19 19 18 20 20 19 20 20 20 20 19,42
Avvik antall brukere 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0,58


Omsorgslønn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere med gyldig vedtak 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0
Reelt antall brukere med gyldig vedtak 38 37 37 37 39 38 38 38 38 38 38 38 37,8
Avvik antall brukere 0 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,2


Kjøp av spesialplasser SFO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 16 16 16 16 16 21 21 21 21 21 19,5
Forbruk antall  plasser 15 15 16 16 15 15 15 19 19 19 19 19 18,4
Avvik antall plasser 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1,1


Kjøp av dagsenter/tilrettelagt arbeid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall budsjetterte dagsenterplasser 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 19,3
Forbruk antall  dagsenterplasser 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 19,3
Avvik antall dagsenterplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


Budsjetterte plasser - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 48,9
Forbruk plasser  - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 45 44 45 45 45 50 50 50 50 50 47,2
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid 0 0 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1,8


Kjøp av botilbud jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 16
Forbruk antall  plasser 16 16 17 17 17 17 16 16 17 17 17 17 17
Avvik antall plasser -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 1 0 0 0 0 -0,8


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 2011
Budsjettert antall plasser 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0
Forbruk antall  plasser 15 16 12 14 15 9 6 12,4
Avvik korr. regnskap-budsjett -8 -9 -5 -7 -8 -2 1 7 7 7 7 7 -5,4


Barnevern fosterhjem via inst. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0
Forbruk antall  plasser 12 12 12 12 12 12 12 12,0
Avvik korr. regnskap-budsjett -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 10 10 10 10 10 -2,0


Barnevern fosterhjem jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37,0
Forbruk antall  plasser 32 30 27 32 32 35 35 31,9
Avvik korr. regnskap-budsjett 5 7 10 5 5 2 2 37 37 37 37 37 5,1


Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall klienter - budsjettert 305 305 305 305 305 305 305 305
Antall klienter - reelt 280 309 316 299 319 298 274 299
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 25 -4 -11 6 -14 7 31 0 0 0 0 0 3


Utgifter pr klient - budsjettert 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908
Utgifter pr klient - reelt 8 667 8 671 9 686 9 586 10 186 9 200 9 119 9 302
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet 1 241 1 237 222 322 -278 708 789 0 0 0 0 0 353


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 30 31 30 32 33 33 32 35 32
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 46 45 47 40 40 43 45 47 44
Antall kjøpte rusplasser 35 35 31 31 35 32 34 33
Tellemetoden på rusplasser er endret fra mai, og en har derfor også endret tallene for perioden januar-april.
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Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak juli 2011


R
isk Arbeidsmiljømessige konsekvenser Oppnådd effekt i 


gang-satte tiltak
Sum effekt 


planlagte tiltak


SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER 7 493 18 952
ENHET FOR BESTILLERFUNKSJON 1 462 4 087


72981 Botilbud PU
1-72981 Utsettelse av anskaffelse av barnebolig til AJ (8-12) L Ingen 0 199
2-72981 Utsettelse av anskaffelse av bolig til MW (8-12) L Ingen 0 59
Sum ordinære tiltak 0 258


72988 Dagtilbud PU
1-72988 Utsatt oppstart av VTA for bruker LHL (6) M Ingen 0 0
2-72988 Utsatt oppstart av VTA for bruker DH (5-7) M Ingen 60 60
Sum ordinære tiltak 60 60


72992 Bolig- og gruppeavlastning
1-72992 Anskaffelse av nytt tilbud - med 21 døgn/mnd fra oktober (10-12) M Ingen 0 316
Sum ordinære tiltak 0 316


73029 Kjøp av sykehjemsplasser
1 Få ut en bruker fra spesialplass yngre demente og over i leilighet (11-12) H Ingen 0 230


Sum ordinære tiltak 0 230


72961 Kjøp av plasser psykiatri
1 Jobber for å få ut bruker YW fra 01.09.2011 M Ingen 0 40
2 1 plass - Dikemark - Utsettes til 2012 - Kr 2000,- pr døgn fra 1/7-31/12 L Ingen 62 368
3 1 plass - Skjelfos (Helse Sørøst) - Utsettes til 2013 - 2.500,- pr døgn fra 1/3 L Ingen 378 687,5
4 1 plass - Hindrer reetablering CSS - (5-12) (Mot ønske fra bruker, pårørende 


og andrelinjen) L Ingen 514 1200
Sum ordinære tiltak 954 2295,5


72998 Personlig assistanse
1-72998 Arbeide for oppstart av barnehage fra 1/8 - Har ikke lykkes med tiltak M Ingen 0 0
2-72998 (ES) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10) M Ingen 0 30
3-72998 Arbeide for at leverandør kan omdisponere midler - forhindre bet  (5-8) M Ingen 0 110
4-72998 Søkt stimuleringstilskudd (6-12) M Ingen 70 70
5-72998 (CW) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10) M Ingen 0 30
Sum ordinære tiltak 70 240


ENHET FOR SERVICE OG FORVALTNING 196 208
72883 IKT-drift


Redusere oppgradering av utstyr L Datautstyr skiftes ikke ut 140 140
Sum ordinære tiltak 140 140


72953 Bydelshuset
Innsparing bydelshuset -drift L redusert trivsel 56 68
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Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak juli 2011


R
isk Arbeidsmiljømessige konsekvenser Oppnådd effekt i 


gang-satte tiltak
Sum effekt 


planlagte tiltak


Sum ordinære tiltak 56 68
ENHET FOR FOREBYGGENDE TJENESTER 327 1 065


72964 Tilskudd private fysioterapeuter
1 Forventet andel av driftstilskudd, kompensasjon fra Rådhuset ( mnd 12 ) L ingen 0 200


Overskuddet blir totalt på kr 601 000 fordi estimert økning fra 01.07.2011
på 25 %  uteblir i 2011. Stanses midlertidig slik
Driftstilskuddene reguleres kun med lønns- og prisvekst,  med 0,85 %
18 Overføringsinntekter:
Forventet andel på kr 200 000 opprettholdes, men da blir overskuddet
tilsvarende redusert med kr 200 000 til kr 401 000
BUDSJETT 2012:
Det anbefales fra Rådhuset og busdjettere med 25 % økning
fra 01.07.2012


Sum ordinære tiltak 0 200


73301 Pedagogisk fagsenter
1 vedtakene etter Opplæringsloven og Lov om barnehager spisses ytterligere M Ingen 0 42


Restriktiv vikarbruk(1-12)
2 Holde en pedagogstilling vakant i 2 mndr (8-9) M Ingen 0 70
3 Sparetiltak -permisjoner uten lønn (5-12) 0 20


Sum ordinære tiltak 0 132


73327 Lambertseter fritidsklubb
1 Unngår vikar for leder i permisjon (8-12) L 0 60


Sum ordinære tiltak 0 60


73268 Lambertseter helsestasjon
1 Økte sykepengeref grunnet langtidssykemeldte M Stor arbeidsbel for 100 100


Sum ordinære tiltak andre ansatte 100 100


72962 Karlsrud helsestasjon
1 Økt inntjening reisevaksiner L 90 90


Sum ordinære tiltak 90 90


73267 Barnefysio og ergoterapi
1 Mindre kjøp av tjenester annen bydel første halvår L Større arbeidsbelastning 15 15


Sum ordinære tiltak og mye reising 15 15


73192 Herregårdsveien 4
73192-1 L Merbelastning ansatte 50 50


Sum ordinære tiltak 50 50
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Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak juli 2011


R
isk Arbeidsmiljømessige konsekvenser Oppnådd effekt i 


gang-satte tiltak
Sum effekt 


planlagte tiltak


73253 Marmorberget samlokaliserte boliger
1 Oppsagt salgsplass skal selges andre (8mnd til mnd12) H Ingen 0 256
2 Midler som skal settes av i forbindelse med innsparing L Mer areid for de ansatte 50 100


Sum ordinære tiltak 50 356


73254 Aktivitetshuset Gnisten 
73254-1 Innsparing drift for å kompensere for økte srømutg. L Ingen 22 22
Sum ordinære tiltak 22 22


73250 Seksjon for psykiatri
73250-1 Holde ledig vikariat i aug.mnd L Noe mer belastning 0 40
Sum ordinære tiltak 0 40


ENHET FOR BO - OG DAGTILBUD 243 399
72709 Seksjon for PU


1 Opplæring fra HEV benyttes ikke , kurs/opplæring skjer i egen regi L Ingen 50 50
2 Spare på drift L 18 18
3 Spare kursmidler fra NAV M 40 40
4 spare på lønnsmidler M 0 11


Sum ordinære tiltak 108 119


72741 Botjenester Solfjellshøgda
1 Korte vakter M Mer belastning på andre ansatte 0 15
2 Flytter på ansatte ,når påørende er hos brukeren L andre ansatte 5 5


Sum ordinære tiltak 5 20


72742 Botj. Sandstuvn./Gislesv.
1 Innsparing i forbindelse med vakanser m Vanskelig med gjennomføring av 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


72743 Botjenester Røhrtsvei
1 Innsparing i forbindelse med vakanser i Gislesvei. Dette skyledes felles m Vanskelig med å gjennomføre 0 10


bruk av ressurser daglig aktiviteter med brukere. 
Sum ordinære tiltak 0 10


72892 Dagtilbud for PU
1 innsparing av lønnsmidler i ledig hjemmel 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


72990 Servicegruppe
1 innsparing av ledig hjemmel m støy og urolige brukere 0 10


Sum ordinære tiltak 0 10


72999 Storåsveien bokollektiv
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Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak juli 2011


R
isk Arbeidsmiljømessige konsekvenser Oppnådd effekt i 


gang-satte tiltak
Sum effekt 


planlagte tiltak


1 Holdt vernepleier stilling vakant m oppfyller ikke bob, 30 30
Sum ordinære tiltak mindre fagansatte. 30 30


73000 Peder Holtersvei bosenter
1 Holde vakanser/korte vakter for vikarer M Mer belasting på andre ansatte 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


73002 Seterhøyveien bosenter
1 2 ledig vernepleie stillinger, dekkes ikke fullt ut m Mer belastning på andre ansatte 0 50


Sum ordinære tiltak 0 50


73003 Birger Oliversvei bosenter
1 innsparing varslet 06.06.11 L lav bemanning/uro 0 20


Sum ordinære tiltak 0 20


73234 Glimmerveien boliger
1 Holde vakanser /korte ned på vaktlengder for vikarer M Mer belasting på andre ansatte 30 30


Sum ordinære tiltak 30 30


73235 Miljøterapeuttjenesten
1 spare inn på ledig lønnsmidler på ledig hjemmel m urolige brukere, får ikke opptimal 10


Sum ordinære tiltak 0 10


73236 Krystallen bofellesskap
1 Spare 20.000,- ikke dekke inn på vakanser. M høyt arb.press på ansatte, 5 20


Redusere bemmning i sommer redusert tilbud til tjenestemottaker
Sum ordinære tiltak 5 20


ENHET FOR BARNEHAGER 721 978
72726 Bauneveien barnehage


1 Ikke vikar i arbeidsgiverperioden (3-12) M Merarbeid for personalet 12
2 Ikke vikar for ans.i perm u/lønn (3-5) M Merarbeid for personalet 2 2
3 Holde 20% styreressurs vakant (8-12) M 21


Sum ordinære tiltak 2 35


72727 Lille Ekeberg barnehage
1 Nav-midler; skulder ved skulder (1-12) L Ingen 115 132


Sum ordinære tiltak 115 132


72728 Rygin barnehage
1 Holde 1,5 stilling vakant (7-7) L Ingen 51 51


Sum ordinære tiltak 51 51


72784 Sportsplassen barnehage
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Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak juli 2011


R
isk Arbeidsmiljømessige konsekvenser Oppnådd effekt i 


gang-satte tiltak
Sum effekt 


planlagte tiltak


1 Vikar i lavere lønnstrinn periode 1-5 L Ingen 20 20
Sum ordinære tiltak 20 20


72785 Tyrihans barnehage
1 Leie ut barnehagen oftere (feb-juli) L Ingen 3 3
2 Ansatte ferie uten lønn en uke ltr.8 L ngen 9


Sum ordinære tiltak 3 12


72788 Frierveien barnehage
1 Holder en 100% stilling vakant i mars L Ingen 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


73310 Marmorberget barnehage
1 Vikar i lavere lønnstrinn (1-12) L Ingen 42


Sum ordinære tiltak 0 42


73315 Knausen barnehage
1 Øker inntekter ved inntak av 2 barn (6) M Innenfor forsvarlig drift 2 4


Barna ble tatt inn 1.juni, men ble søsken på laveste sats som utgjorde 
kun kr. 2288.-


Sum ordinære tiltak 2 4


73319 Radiobølgen barnehage
1 Redusere innkjøp av leker (3-12) L Ingen 10 10
2 Omfordele ansatte i ferien(7-8) L Ingen 0 10


Sum ordinære tiltak 10 20


73323 Steinspranget barnehage
1 Refusjoner tilknyttet lønn/ arbeidskraft L ingen 5 5
2 Mer vann, mindre melk L ingen 4 4


Sum ordinære tiltak 9 9


73027 Kompensasjon for nye barnehageplasser
1 Merinntekt jfr. svar fra KOU - oppretta 2010-plasser L Ingen 34 34


Sum ordinære tiltak 34 34


72789 Radarveien barnehage
1 Merinntekt jfr. merinntak høsten 2011 - 9 plasser L Ingen 160 160


Sum ordinære tiltak 160 160


72974 Åssida
1 Redusere innkj.av leker/materiell (5-12) L Ingen 15 15
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Sum effekt 
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Sum ordinære tiltak 15 15


73023 Rødstua barnehage
1 Redusere vikarbruk H Merbelastning 15 15


Sum ordinære tiltak 15 15


73024 Skredderstua kulturbarnehage
1 Ta inn 5 ekstra barn i juni M Noe merbelastning 11 11
2 Skru av ventilasjon 1/5 til 1/9 L Ingen- kun lufterutiner 0 10
3 Ikke vikar ved langtidssykdom H Økt belastning 0 10


Sum ordinære tiltak 11 31


73313 Pynten barnehage
1 1 stilling vakant (effekt mnd. 1-3) L ingen 45 84
2 Redusere vikarbruk M Noe merbelastning på øvrige ans. 0 8


Sum ordinære tiltak 45 92


73321 Rosenhagen barnehage
1 Redusere vikarbruk for langtidssykemldte M Mer belastning på ansatte 0 6
2 Mindre forbruk drift L 0 71


Sum ordinære tiltak 0 77


72722 Enhet for barnehager 2
1 Innsparing på vikarmidler L Økt arbeidsbelastning 192 192
2 Unnlate å benytte midler til vedlikehold av utearealer L Ingen arb. Miljøkonsekvenser 17 17


Sum ordinære tiltak 209 209
ENHET FOR HJEMMESYKEPLEIE 436 2 668


73007 Hjemmesykepleie - administrasjon
1 Reserve tiltak: Stillingsannonse 4`kr+ andre varer og tjenester 600 kr


(6-12) 46 46
Sum ordinære tiltak 46 46


73008 Hjemmesykepleie - distrikt Ekeberg
1 Reserve. Øke arbeidslister til 56% (104/10500=1%) m/h tidspress, faglig 0 104


MÅL; høyere effektivitet 31,5 minutter/dag, som tilsvarer 7% av planl. tid l
Siden 1. april er det kvittert 93% av planlagt tid. l


2 Flytte oppdrag / deler av oppdrag til mindre travle tider av vakten 6,5/31,5 l 0 74
3 Dokumentere riktig, opplæring av bruk av Gerica 6/31,5 l 0 67
4 Fordele oppdrag mellom hjelpepleiere enn sykepleiere ift adm oppg 5/31,5 l 0 56
5 Bare kjente går til demente slik at man ikke blir avvist 2/31,5 l 0 21
6 Følge opp hver ansatt ift effektivitetsprosenten 12/31,5 l 0 134


Sum ordinære tiltak 0 456
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73009 Hjemmesykepleie - distrikt Nordstrand
1 Reserve:Øke hver arbeidsliste med 15 min (55%) (06-12) Ringetilsyn 115 139


2. mindre innleie fra vikarbyrå (7-12) 200
3 redusere innleie-ekstravakter (7-12) 150


Sum ordinære tiltak 115 489


73221 Hjemmesykepleie - distrikt Bekkelaget
1 Avslutte kontrakter med ekstravakter m/mye korttidsfravær


(01.03. -31.12) Mål 4 % M Bedre arbeidsmiljø 50 100
2 Økt effektivitet på arbeidslistene til 58% (reserven 96`kr)


brukerrettet tid, øke med 15 min mer pr arbeidsliste/ansatt(06 - 12) M Opplevelse av tidspress 0 350
3 Gå gjennom planlagt og utført tid ukentlig og fortløpende revurdere (8-12) M 0 50


Sum ordinære tiltak 50 500


73223 Hjemmesykepleie - distrikt Lambertseter
1 Ikke leie inn på 1 årsverk (01.06-31.12) Vedkommende tilbake i sin stilling 1.6.11 108 108
2 Ikke leie inn på 0,18 årsverk (01.07 - 31.12.) 23 63
3 Avslutte kontrakter med ekstravakter som har høyt korttidsfravær


(01.07 -31.12) Mål er 4 % korttidsfravær 0 400
4 Søknad fritak fra arbeidsgiverperioden.(2 ansatte) (01.05.-31.12) Ikke fått svar enda. 0 120
5 Øke hver arbeidsliste med 20 min (58%) (07-12) 90 365
6 Ringetilsyn, omgjørning av ringetilsyn til tilsyn etter faglig vurdering. 4 17


Sum ordinære tiltak 225 1073
ENHET FOR PRAKTISK BISTAND 0 98


72737 Praktisk bistand Ekeberg/Bekkelaget
1 Reserve:Redusere bomturer (06-12) L 59


Sum ordinære tiltak 0 59


72738 Praktisk bistand Nordstrand/Lambertseter
1 Redusere bomturer 6-12 39


Sum ordinære tiltak 0 39
ENHET FOR NAV NORDSTRAND SOSIAL 3 905 6 405


33224 Økonomisk sosialhjelp, vanlige 
1 Prosjekt trygd mnd 1- 12 M Ingen 3400 5900


Sum ordinære tiltak 3400 5900


72966 Nordstrand sosialsenter
1 Holde en tiltakskonsulent vakant andre halvår  (7- 12) L Ingen 245 245
2 Innsparing frankering L Ingen 30 30
3 Unnlater å bruke kursmidler L Ingen 30 30
4 Holder en ruskonsulent helt eller delvis vakant mars-aug (3-8) L Ingen 200 200


Sum ordinære tiltak 505 505
ENHET FOR BARNEVERN 82 2 923
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Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak juli 2011


R
isk Arbeidsmiljømessige konsekvenser Oppnådd effekt i 


gang-satte tiltak
Sum effekt 


planlagte tiltak


72965 Barnevern
1 Redusere drosjebruk L 20 20
1 Tiltak vakanser M 346


Sum ordinære tiltak 20 366


72968 Barneverntiltak innenfor familien
1 Avkortet opphold utredningsinstitusjon (4) 62 62
2 Ferietiltak reduserte utgifter(6-12) 20


Sum ordinære tiltak 62 82


72969 Barneverntiltak utenfor familien
1 Øke aktiv innkreving av foreldrebetaling M ingen 0 50
2 Engasjere person til tilsyn samvær M ingen 0 25
3 Internkontroll oppfølging av kontrakter for rask oppsigelse M ingen 0 210
4 kreve inn barnepensjon/ barnebidrag til betaling av opphold M ingen 0 55
5 Opprette fosterhjemsrekrutteringsstilling H
6 Familieråd (5-12) M Nei 0 300
7 Tilbakeføring fra fosterhjem (5-12) H Nei 0 600
8 Identifisere 16-åringer med tanke på planlegging av ettervern (5-12) H Nei 0 500
9 Tett oppfølging av saksbehandlere for avslutning av tiltak M Nei 0 500


10 Avslutte ettervernstiltak(5-12) M Ingen 0 180
Sum ordinære tiltak 0 2420


ENHET FOR ØKONOMI-PLAN-BUDSJETT
ENHET FOR PERSONAL OG ORG.UTVIKLING 84 84


72885 Personal og organisasjonsutvikling
1 Begrenser bruken av bedritshelsetjenesten L Små - Alvorlige saker prioriteres 84 84


Sum ordinære tiltak 84 84
ENHET FOR SAMFUNN OG HELSE 0 0
ENHET FOR BYDELSDIREKTØR 37 37


72951 Bydelens ledergruppe
1 Holder ass dir-stillingen til MAJ vakant i en periode L Ingen 37 37


Sum ordinære tiltak 37 37
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Reglement 
 
   
Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 
Erstatter:  Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 
Eier/ 
ansvarlig: 


Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010
Versjon: 2 


Bemyndiget:  
 


Dok.nr: A-0295 
 


 
REGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I KOMMUNALT DREVNE SYKEHJEM 


 


 
 
 


Fastsatt av byrådet 25.11.2010 med hjemmel i kommuneloven § 20 nr. 4 
 
Kapittel 1 Sykehjemmenes organisering 
 
§ 1-1 Formål 
 
Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering og arbeid, samt 
forholdet mellom driftsstyret og institusjonssjefen i det enkelte sykehjem. 
 
§ 1- 2 Hjemmel  
 
Driftsstyrene er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 20 nr. 4. 
 
§ 1-3 Driftsstyrenes plassering 
 
Det skal være driftsstyrer ved alle kommunalt drevne sykehjem. Driftsstyrene plasseres i linjen 
mellom direktøren i Sykehjemsetaten og institusjonssjef. 
 
§ 1-4 Driftsstyrenes sammensetning 
 
Driftsstyrene har følgende sammensetning: 


- en representant for de ansatte 
- en beboer, eller pårørende dersom ingen beboer kan ta på seg vervet 
- en pårørende 
- to eksterne representanter 


§ 1-5 Oppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer. Styrets og styremedlemmenes 
rett og plikt til å fratre 
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Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmene oppnevnes fra samme 
gruppe som medlemmene.  


 
Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. 


 
Byrådet kan omorganisere og foreta ny oppnevning av hele styret eller     
enkeltmedlemmer. Det enkelte styremedlem har rett til å fratre vervet etter eget ønske.  


 
Varamedlemmer i driftsstyrene er ikke personlige. Varamedlemmene rangeres slik  
at den som står øverst innen hver gruppe, møter først.  


  
Dersom et ansattemedlem slutter, fratrer denne. Dersom en beboer fratrer, vil også vedkommendes 
pårørende fratre som aktuelt medlem. 
 
Der det ikke finns tilstrekkelig antall beboere, pårørende eller ansatte som vil påta seg styreverv, 
kan byrådet treffe vedtak om at andre skal tre inn i beboerens, pårørende eller ansattes sted. 


 
Det står den enkelte beboer/ sykehjemmets brukerråd fritt til å innstille en beboer som 
styremedlem. For pårørendemedlemmene innstiller eventuelt etablert pårørendeforening eller noen 
pårørende. De ansatte innstiller til ansattemedlemmer og bydelsutvalgene til eksterne medlemmer.  


 
Dersom brukere eller brukerråd, ansatte, pårørendeforening eller pårørende ikke benytter 
innstillingsretten, innstiller byrådet på deres vegne. 


 
Eksterne medlemmer kan ikke samtidig være ansatte eller pårørende i sykehjemmet. 


 
Medlemmer i bystyret, bydelsutvalg eller tilsynsutvalg kan ikke velges til driftsstyrene. 
 
§ 1-6 Forfall og fratreden 
 
Har et styremedlem forfall til et møte, innkalles første varamedlem fra den gruppen hvor det er 
forfall(jfr. Kommuneloven § 16 nr. 1). 
 
Dersom et medlem trer endelig ut av styret, rykker det første varamedlem i gruppen opp som fast 
medlem, og det oppnevnes nytt varamedlem for resten av perioden. 
 
§ 1-7 Konstituering, leder og sekretariatsfunksjon 
 
Institusjonssjefen innkaller til konstituerende møte i driftsstyret innen en måned etter oppnevning. 
Valg av leder og nestleder holdes som flertallsvalg (jfr. Kommunelovens § 35 nr. 3). Beboer og 
ansatt kan ikke velges til leder eller nestleder av driftsstyret. Institusjonssjefen er ansvarlig for 
sekretariatsfunksjonen. 
 
 
Kapittel 2 Saksbehandlingsregler for møter i driftsstyrene 
 
§ 2-1 Møter og møtebok 
 
Driftsstyret treffer sine vedtak i møte. Driftsstyrene kan ikke ha fjernmøter. 
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Det føres møtebok. Møteboka skal minimum inneholde: 
- opplysninger om tid og sted for møtet 
- hvem som møtte og hvem som var fraværende 
- hvilke saker som ble behandlet 
- hvilke vedtak som ble truffet 
- avstemningsresultatet. 


 
Uenighet i driftsstyret kan markeres ved at divergerende forslag til vedtak og/eller 
stemmeforklaringer protokollføres. 
 
Møteboka godkjennes og underskrives av driftsstyrets leder og institusjonssjefen i begynnelsen av 
neste møte. Utskrift av møtebok oppbevares i institusjonen, og kopi sendes direktøren i 
Sykehjemsetaten. Driftsstyrene sørger for nødvendig kunngjøring av sine vedtak i sykehjemmet. 
 
§ 2-2 Åpne eller lukkede møter 
 
Driftsstyrets møter skal være åpne. Driftsstyret kan selv velge å behandle en sak for lukkede dører 
hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. 
Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det, eller driftsstyret vedtar det.  
 
§ 2-3 Fastsetting av møter, saksliste, innkalling, møteledelse 
 
Møte i driftsstyret skal finne sted på de tidspunkter som er vedtatt av driftsstyret selv, og ellers når 
driftsstyrets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  
 
Driftsstyrets leder setter opp saksliste for det enkelte møte med bistand av institusjonssjefen. 
Innkalling til møtet skal sendes styremedlemmene med minst en ukes varsel, og skal inneholde en 
oversikt over de saker som skal behandles. 
Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være 
tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, gjøres kjent på hensiktsmessig 
måte.  
 
Møtene ledes av styrets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. 
 
§ 2-4 Vedtaksførhet 
 
Driftsstyret kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene er til stede under 
forhandlingene og avgir stemme i vedkommende sak. 
 
§ 2-5 Endring av saksliste og forespørsler 
 
Driftsstyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte sakslisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, dersom ikke 
møteleder eller 1/3 av medlemmene motsetter seg dette.  
 
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 
sakslisten. 
 
§ 2-6 Avstemninger 
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Driftsstyremedlemmene har stemmeplikt i møtet. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de 
stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av kommuneloven, jf. kommunelovens §§ 35-38a. Ved 
stemmelikhet i andre saker enn valg, vil møteleders stemme være avgjørende. 
 
§ 2-7 Habilitetsregler 
 
Habiliteten til driftsstyrets medlemmer reguleres av forvaltningsloven kapittel II og 
kommunelovens § 40 nr. 3. 
 
§ 2-8 Taushetsplikt 
 
Driftsstyrets medlemmer er underlagt den lovbestemte taushetsplikten som følger av 
forvaltningslovens §§ 13 -13e (jf § 2-3).  
 
§ 2-9 Øvrige saksbehandlingsregler 
 
I tillegg til bestemmelsene i § 2-1 - § 2-8 gjelder kommunens til enhver tid gjeldende regelverk. 
 
 
Kapittel 3 Arbeidsområder og oppgaver 
 
§ 3-1 Rammer for myndighet /kompetanse 
 
Byrådet kan gi driftsstyret myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og i typer av saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. 
 
§ 3-2 Delegasjon til sykehjemmene 
 
Myndighet som delegeres til Sykehjemsetaten kan videredelegeres til driftsstyret, som i hovedsak 
avgjør i hvilken utstrekning myndighet skal videredelegeres til institusjonssjef.  
Driftstyret pålegges å videredelegere myndighet i konkrete personal- og beboersaker, herunder 
enkeltvedtak. Dette gjelder ikke vedtak som innbefattes av kommunens forvaltningsmyndighet 
knyttet til det å fatte enkeltvedtak for tildeling av tjenester, som pr. i dag er delegert bydelene ved 
deres bestillerkontorer.  
 
Når det gjelder økonomifullmakter, pålegges driftsstyret innenfor den til enhver tid gjeldende 
økonomifullmakt å videredelegere myndighet som sikrer den daglige driften av sykehjemmet. 
Driftsstyret pålegges å videredelegere myndighet som sikrer den faglige daglige driften av 
sykehjemmet. 
 
§ 3-3 Driftsstyrets oppgaver 
 
Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som følger 
av punktene 3-1 og 3-2.  
 
Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren for Sykehjemsetaten. 
Direktøren for Sykehjemsetaten er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger oppdaterte oversikter 
over myndighet delegert til driftsstyret. Driftsstyret er ansvarlig for at det foreligger oversikt over 
myndighetsfordelingen mellom driftsstyret og institusjonssjef.  
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Driftsstyret har ansvar for å vedta sykehjemmets budsjett, samt strategisk plan og årsplan. 
Driftsstyret har ansvar for at sykehjemmet drives i henhold til myndighetskrav og Oslo kommunes 
til enhver tid gjeldende regelverk. Driftsstyret skal behandle årsbudsjettet innenfor rammene, de 
spesifiserte kravene og den fristen direktøren for Sykehjemsetaten har satt i henhold til instruks for 
økonomiforvaltning og budsjettforvaltning knyttet til vedtak av det enkelte års budsjett.  
 
Driftsstyret skal behandle saker om miljørettet helsevern, dersom saken bare berører eget 
sykehjem.  
 
Driftsstyret er institusjonssjefens nærmeste overordnede når det gjelder driften av sykehjemmet.  
 
Driftsstyret skal avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder blant annet saker som 
sykehjemmet får til høring.  
 
Ut over uttalerett i ansettelse av institusjonssjef, skal driftsstyret ikke behandle konkrete personal- 
og beboersaker.  
 
Driftsstyret skal avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren for Sykehjemsetaten i saker 
som skal avgjøres av sentralt overordnet organ.  
 
Driftsstyret skal sørge for oppfølging av alle tilsynsrapporter og 
kvalitetsmålinger/kvalitetsrevisjoner. 
 
Driftsstyret skal årlig behandle klagebehandlingen ved institusjonen, inklusive antall klager, 
klagetyper, behandlingstid for klager og resultatet av klagene. 
 
§ 3-4 Institusjonssjefens oppgaver i forhold til styret 
 
Institusjonssjefens ansvar og oppgaver følger av lov, forskrifter, instruks og kommunale 
retningslinjer.  
 
Institusjonssjefen har ansvar for den løpende pleiefaglige, økonomisk–administrative og 
personalmessige driften av sykehjemmet. 
 
Institusjonssjefen delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker innenfor personalområdet. 
 
Institusjonssjefen er arbeidsgivers representant i forhold til sykehjemmets personale.  
 
Institusjonssjefen delegeres, innenfor den til enhver tid gjeldende økonomifullmakt, myndighet 
som sikrer den daglige driften av sykehjemmet. 
 
Institusjonssjefen har det løpende ansvaret for sykehjemmets helse- og pleiefaglige virksomhet. 
Dette innbefatter planlegging og organisering av virksomheten og selve tjenesteytingen. 
Evaluering av virksomheten og ansvar for kompetanseheving hos ansatte er institusjonssjefens 
ansvar. 
 
Institusjonssjefen forholder seg direkte til Sykehjemsetaten i konkrete beboer- og personalsaker; 
dette omfatter også institusjonssjefens eget personalforhold. 
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Institusjonssjefen er ansvarlig for driftsstyrets sekretariatsfunksjon. 
 
 
Kapittel 4 Rapporteringsansvar og godtgjøring. 
 
§ 4-1 Driftsstyrets rapporteringsansvar 
 
Driftsstyret skal behandle de meldinger og rapporter om økonomi og tjenesteproduksjon, herunder 
institusjonens årsregnskap, som overordnet myndighet (bystyre, byråd, byråden, direktør for 
Sykehjemsetaten) bestemmer. Driftsstyret er ansvarlig for institusjonens årsmelding.  
 
§ 4-2 Klage over driftsstyrets vedtak 
 
Institusjonssjefen plikter å forlange et vedtak brakt inn for direktør for Sykehjemsetaten, dersom 
vedtaket etter institusjonssjefens vurdering strider mot lov, forskrifter eller kommunens 
overordnede retningslinjer. 
 
Kravet om å bringe saken inn for direktør for Sykehjemsetaten må legges frem i styremøtet, eller 
varsles i møtet og deretter fremsettes innen en uke. 
 
§ 4-3 Godtgjøring 
 
Medlemmene i driftsstyrene godtgjøres i samsvar med Reglement for godtgjørelse av folkevalgte 
verv Oslo kommune punkt 8 utvalgskategori C. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste/ dekning av 
utgifter, dekkes i henhold til samme reglement punkt 14 Tapt arbeidsfortjeneste/ dekning av 
utgifter. 
 
 
§ 4-4 Ikrafttreden - varighet 
 
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato. 
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Meldte prognoser 2011 
Bydel Nordstrand prognostiserer med et positiv avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 
mill kroner i 2011. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 
med midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, samt 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av 
regnskapsresultatet for 2010. Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse 
i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående 
forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
Aktiv prognose pr august er totalt mindreforbruk på 27,714 mill kr.  Prognosen forutsetter en 
kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet 
for 2011.  
 
26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 
mill kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 
15,0 mill kr.   
 
Den aktive prognosen på 27,714 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er 
vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter 
tilknyttet ressurskrevende tjenester.  
 
En budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og 
effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene. 
  
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 


• mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr  
• mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +0,9 mill kr 
• mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,2 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,7 mill kr 
• mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,1 mill kr  
• mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,9 mill kr 
• mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr 
• mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr 
• mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger 0,2 mill kr 
• mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,4 mill kr 
• mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand + 0,5 mill kr 
• mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,4 mill kr 
• foreløpig bruk av avsetninger for risikoforhold 2010 4,1 mill kr  
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
 


Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 
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• merforbruk av sykehjemsplasser -3,3 mill kr 
• merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,4  mill kr 
• merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr 
• merforbruk Lambertseter fritidsklubb 0,3 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr 
• merforbruk Solfjellshøgda -0,4 mill kr 
• merforbruk i hjemmesykepleien -3,5 mill kr 
• merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -7,6 mill kr 


 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering: 
Aktiv prognose pr juli viste et samlet mindreforbruk på 30,550 mill kr, mens prognosen pr 
august viser et samlet mindreforbruk på 27,714 mill kr. Det vil si en endring på – 2,836 mill 
kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 


• forverret prognose i barnevernet -1,3 mill kr  
• forbedret prognose kjøp sykehjemsplasser -1,6 mill kr 
• forverret prognose hjemmesykepleie (utfører) -1,7 mill kr 
• forbedret prognose kjøp av praktisk bistand 0,5 mill kr 
• forbedret prognose etterskoletilbud 0,2 mill kr 
• forbedret prognose TT-kjøring 0,6 mill kr 
• forverret prognose Solfjellshøgda -0,4 mill kr 
• forbedret prognose Miljøterapeuttjenesten 0,1 mill kr 
• forbedret prognose i Enhet for barnehager 0,6 mill kr  
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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 2011. Siste avviksrapport viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 27,714 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2011. Den økonomiske utviklingen gjennom 2011 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner):  
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 31.08.2011:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat pr august 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


mai 


Aktiv 
prognose 


juli 


Meldt 
prognose 


juli 


Bestillerenheten 648 017 643 712 428 062 423 115 4 947 6 387 6 197 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): 
 
Psykisk helse:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,322 mill kr, hvilket er en forbedring med 0,059 mill kr siden 
forrige rapportering. 
  
Sykehjemsplasser utgifter:  
Prognosen viser et forventet merforbruk på 3,330 mill kr, hvilket er en forverring med 1,567 mill kr. Forverringen 
skyldes at det prognostiserte gjennomsnittlige antallet sykehjemsplasser for hele 2011 er økt fra 513,91 plasser pr juli til 
516,39 plasser pr august. Prognosen inneholder fortsatt risiko siden gjennomsnittlig antall plasser pr måned skal 
reduseres fra 519,61 i august til 518,50 i september, 515,00 i oktober, 511,45 i november og 508,00 i desember.  
 
Sykehjemsplasser inntekter:  
Prognosen forutsetter et høyere antall sykehjemsplasser enn budsjettert, og dette gir bydelen større vederlagsinntekter 
enn budsjettert. Det dreier seg imidlertid til dels om korttidsplasser der betalingen er langt lavere enn for langtidsplasser. 
Prognosen viser en merinntekt på 0,892 mill kr, hvilket er en forbedring 0,092 mill kr siden forrige avviksrapportering.  
 
Dagsenterplasser netto utgifter:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,185 mill kr. Hovedårsaken til mindreforbruket er at brukernes 
egenbetaling er vedtatt økt fra kr 59 til kr 69 pr dag, og dette visste en ikke om da budsjettet ble lagt. 
 
TT-kjøring:  
Som følge av store utfordringer innen transport av eldre og funksjonshemmede, er bydelssektoren styrket med 20 mill 
kr. Bydel Nordstrand er styrket med 1,957 mill kr, og ved hjelp av denne budsjettjusteringen melder man nå et 
mindreforbruk på 0,600 mill kr. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,257 mill kr. Dette er en forbedring med 0,147 mill kr siden 
forrige avviksrapportering. Hovedårsaken til forbedringen er at etableringen av en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) 
er utsatt. 
  
Omsorgslønn:  
Prognosen viser som ved forrige rapportering et merforbruk på 0,110 mill kr. Merforbruket skyldes at man har fattet og 
effektuert flere vedtak enn planlagt. 
 
Personlig assistanse:  
Prognosen viser et forventet merforbruk for 2011 på 1,664 mill kr. Forverringen på 0,083 mill kr knytter seg en utvidelse 
av et vedtak som erstatning for manglende dagtilbud ut året.  
 
Brukervalg praktisk bistand:  
Prognosen for kjøp av praktisk bistand fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 0,900 
mill kr. Forbedringen på 0,500 mill kr skyldes at forbruket av timer er lavere enn budsjettert.  
 
Kjøp av hjemmesykepleie:  
Prognosen for kjøp av hjemmesykepleie fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 
2,050 mill kr. Dette er en forbedring på 0,050 mill kr, og forbedring skyldes at forbruket av timer er noe lavere enn 
budsjettert.  
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr august 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
mai 


prognose prognose 
juli juli 


  
Private barnehager:  
Prognosen viser som ved forrige rapportering et mindreforbruk på 3,000 mill kr. Når det meste av det kommunale 
tilskuddet til private barnehager er beregnet, ser en ut til å ha et vesentlig positivt avvik i forhold til budsjettet. Det er 
imidlertid en del faktorer som gjør det vanskelig å anslå noe nøyaktig positivt avvik. Private barnehagers landsforbund 
(PBL) har innhentet tall fra alle bydelene for å kunne kontrollregne og eventuelt klage, som følge av at tilskuddene er 
redusert fra 2010. Tilskuddene er foreløpig beregnet ut fra bydelenes barnehagebudsjetter, og det vil måtte foretas en 
avstemning mellom budsjett og faktisk regnskap når regnskapene foreligger. Eventuelle utvidelser i eksisterende 
barnehager vil kunne gi ytterligere utbetalinger. Det gjenstår en del utbetalinger av kompensasjon for søskenmoderasjon. 
Det er også varslet om en budsjettjustering der bydelen som følge av redusert antall private barnehageplasser pr 
15.12.2010 vil miste 1,573 mill kr. På bakgrunn av de ovennevnte punktene er det grunn til å være forsiktig, men en 
velger likevel å forbedre prognosen ved å legge inn et positivt avvik på 3 mill kr i kommunalt tilskudd til private 
barnehager. 
 
Annet:  
Prognosen viser som ved forrige rapportering et mindreforbruk på 1,095 mill kr. Hovedårsaken til mindreforbruket en at 
den nye kontrakten for trygghetsalarmer er langt gunstigere for bydelene enn tidligere. 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 31 852 32 205 21 093 20 730 363 185 187 0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Enhetens prognose viser et forventet mindreforbruk på 0,187 mill kr. Mindreforbruket skyldes at en ved hjelp av egne 
krefter fikk avviklet ferie i sjåførtjenesten uten å leie inn eksterne sjåfører og administrative innsparinger i bydelshuset. 
 
Enhet for forebyggende 
tjenester 86 571 92 056 59 220 58 688 532 584 556 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 ): 
 
Prognosen viser et mindreforbruk på 0,556 mill kr. Dette er en liten forverring med 0,028 mill kr siden forrige 
avviksrapportering, og forverringen skyldes en økning i strømutgifter. Hovedårsakene til mindreforbruket er forventede 
leieinntekter fra sykehjemsdrift i Marmorberget utover det som er budsjettert, samt en ikke budsjettert kompensasjon for 
at driftstilskuddene til de private fysioterapeutene de siste årene har økt utover normal lønns- og prisvekst. 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 73 518 75 996 48 905 48 498 407 282 149 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Prognosen viser et samlet forventet mindreforbruk på 0,149 mill kr, hvilket er en forverring på 0,133 mill kr siden 
forrige avviksrapportering. Peder Holtersvei og Solfjellshøgda bolig prognostiserer med et merforbruk på henholdsvis 
0,459 mill kr og 0,382 mill kroner på grunn av økt bemanning som følge av økt behov hos brukerne. Dette forventes 
inndekket av mindreforbruk i de øvrige boligene. Hovedsakelig med 0,442 mill i innsparing på grunn av en vakanse i 
Miljøterapitjenesten. 
 


Enhet for barnehager  195 810 205 183 130 923 130 242 682 -70 563 0
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Prognosen viser et samlet mindreforbruk på 0,563 mill kr, hvilket er en forbedring med 0,633 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Den totale forbedringen fremkommer i hovedsak på grunn av at kompensasjon for lønnsoppgjøret er
blitt budsjettjustert i sin helhet. 
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Enhet for hjemmesykepleie 607 2 438 276 3 497 -3 220 -1 867 -3 545 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) 
 
Hjemmesykepleie (utfører) er i alle avviksrapporter blitt benevnt som et av de utvalgte risikoområdene.  Dette medfører 
en særskilt oppfølging på bl.a tiltak for å sikre at budsjettet holdes i størst mulig grad.  
 
Prognosen viser et merforbruk på 3,545 mill kr, hvilket er en vesentlig forverring med 1,678 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Forverringen skyldes at sommerens ferieavvikling har vært dyrere enn prognostisert, samt at en ikke 
har tatt nok hensyn til effekten av årets lønnsoppgjør. I tillegg har man realitetsvurdert igangsatte tiltak som skulle 
motvirke merforbruket. Nye målbare tiltak er igangsatt for at aktiv prognose skal være reell. Lønnsoppgjøret gir høyere 
produksjonskostnader fra 1. mai 2011, mens prisene i brukervalgmodellen ikke justeres før 1. januar 2012. Den nye 
brukervalgordningen startet 01.04.2011 og det knytter seg fortsatt risiko til både riktig bemanning og utslag av 
modellens prising av tjenester. 
 


Enhet for praktisk bistand 802 1 328 457 235 222 530 521 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Prognosen viser som ved forrige rapportering et forventet mindreforbruk på 0,521 mill kr. Kommunal tilbyder av 
praktisk bistand likebehandles fra 01.04.2011 med private leverandører gjennom brukervalgordningens prising av 
tjenester. Det knyttes fortsatt noe usikkerhet til hvordan dette vil slå ut. 
 
Enhet for NAV Nordstrand 
sosial 63 968 67 045 44 047 43 427 620 156 72 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Prognosen for Enhet for NAV Nordstrand viser et forventet mindreforbruk på 0,072 mill kr, hvilket er en forverring på 
0,084 mill kr siden forrige avviksrapportering. Forverringen skyldes ikke tidligere prognostiserte kostnader i forbindelse 
med arkiv og telefoni som bydelen har måttet dele med NAV stat.  
 
Enhet for barnevern 63 515 66 253 43 535 49 272 -5 738 -6 298 -7 577 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Barnevern er i alle avviksrapporter blitt benevnt som et av de utvalgte risikoområdene.  Dette medfører en særskilt 
oppfølging på bl.a tiltak for å sikre at budsjettet holdes i størst mulig grad.  
 
Prognosen viser et merforbruk på 7,577 mill kr, hvilket er en forverring siden forrige avviksrapportering med 1,279 mill 
kr. Budsjettet er gjennom budsjettjusteringssaken som ble behandlet av BU i juni, styrket med 1 mill kr.  Hovedårsak til 
forverringen er 3 nye institusjonsplasseringer som blir kostnadsdrivende.   
 
Prognosen forutsetter fortsatt en nedtrappingsplan for institusjonsplasser gjennom året. Bydelen har fremdeles et klart 
behov for beredskapshjem, men i mangel av dette må man stadig benytte institusjonsplasser som er vesentlig dyrere, og 
til dels mindre egnede for den kategorien brukere det her er snakk om. Barne- og familieetatens priser for 2011 er nå 
klare, og det viser seg at etaten har økt sine priser langt utover det som bydelene er kompensert for lønns- og prisvekst. 
Dette oppleves som høyst ugreit. 
 
Økonomi - plan og budsjett 43 371 47 214 31 347 10 817 20 530 30 740 30 740 26 000
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Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Meldt prognose på +26,000 mill kr som mindreforbruk er bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,000 mill kr 
samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,000 mill kr.   
 
I tillegg bidrar et forbedret regnskapsresultat for 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,640 mill – dette er også 
medberegnet i den aktive prognosen. 
 
Bydelsutvalget vedtok juni 2011 avsetninger til risikoområder med et totalt nettobeløp på 5,100 mill kr (5,226 mill kr + 
0,140 mill kr – 0,300 mill kr = 5,066 mill kr). Siden forrige avviksrapportering er 1,000 mill kr budsjettjustert til 
barnevernet, slik at det resterende beløpet nå er på +4,100 mill kr.  
 
Personal og org.utv. 16 462 16 937 11 028 11 101 -73 -116 -186 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Prognosen viser et merforbruk på 0,186 mill kr, dvs en forverring på 0,070 mill kr. Merforbruket skyldes at 
fødselspenger for en ansatt ble forskuddsbetalt for 2011 i 2010, og en får dermed mindre refusjon enn budsjettert i 2011.
 
Samfunn og helse 2 535 3 048 1 945 2 078 -134 0 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Stab samfunn og helse. 
 
Bydelsdirektør 3 769 4 815 3 104 2 880 224 37 37 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognosen for Bydelsdirektørteamet viser som ved forrige rapportering et forventet mindreforbruk på 0,037 mill kr. 
 
SUM Bydel Nordstrand 1 230 797 1 258 230 823 942 804 580 19 362 30 550 27 714 26 000
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De viktigste risikoområder: 
 
Institusjonsplasser barnevern: 
Prognosen for institusjonsplasser innen barnevern forutsetter en reduksjon gjennom 2011. 
Den prognostiserte nedtrappingen av institusjonsplasser er merkbar og vurderes som et 
risikoområde. Grafen viser gjennomsnittlig antall institusjonsdøgn pr mnd i 2011. Det er 
budsjettert med 7 plasser med døgnspris kr 4 384, mens det reelle antallet døgn er nesten det 
dobbelte første halvdel av året. I juli og august har man oppnådd en reduksjon av plasser – 
men den grafiske oversikten ivaretar ikke de 3 meldte nye institusjonsplassene som er 
beskrevet i avviksrapporten. I prognosen er det forutsatt en gjennomsnittskostnad pr døgn på 
kr 5 317.  
 


Institusjonsplasser barnevern
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Sykehjemsplasser:  
Det ble opprinnelig budsjettert med 505 plasser, men i budsjettjusteringssaken som ble vedtatt 
i BU i juni, ble måltallet økt til 510 og sykehjemsbudsjettet styrket med 2,5 mill kr netto.  
Prognosen viser et forventet merforbruk på 3,330 mill kr, hvilket er en forverring med 1,567 
mill kr. Forverringen skyldes at det prognostiserte gjennomsnittlige antallet sykehjemsplasser 
for hele 2011 er økt fra 513,91 plasser pr juli til 516,39 plasser pr august. Prognosen 
inneholder fortsatt risiko siden gjennomsnittlig antall plasser pr måned skal reduseres fra 
519,61 i august til 518,50 i september, 515,00 i oktober, 511,45 i november og 508,00 i 
desember.  
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Hjemmesykepleie – utfører 
Fra og med 1. april 2011 er det fritt brukervalg også innen hjemmesykepleien. Det er 
budsjettert med at bestillerenheten skal kjøpe tjenester fra både private og kommunale 
utførere. Kommunal utfører vil ha en risiko ut fra to forhold: 


• Bemanningstilpasning. Det er uavklart hvor mange utførte timer og besøk av 
hjemmesykepleie som skal utføres av kommunal utfører i tiden etter 01.04.2011.  Å 
dimensjonere bemanningen ved endrede behov kan bli en utfordring. 


• Pristilpasning. Prisfastsettingen er gjort og kommunal utfører har en ekstra utfordring 
med å tilpasse seg utgiftsnivået som prismodellen forutsetter. Hovedårsak til dette er 
en vesentlig økt kommunal pensjonsutgift etter at prismodellen ble fastsatt. Det vil bli 
vurdert er budsjettjustering for å kompensere dette forholdet. 


 
Pr august har så få brukere valgt privat leverandør at tilpasningen av bemanningen ikke har 
vært noen utfordring. Pristilpasningen har derimot vært en utfordring. Bydelens utfører har så 
langt i år ikke klart å produsere tjenester til de prisene som er fastsatt i brukervalgmodellen.   
 
 
Vedlegg: 
Rapportering for BU  
Kjøp av institusjonsplasser SYE 
Rapportering barnehager 
Tiltak – status  
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OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSER FRA SYKEHJEMSETATEN I 2011
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) 10 673 9 661 10 904 10 640 11 119 10 730 11 251 11 288 86 266
Skjermede plasser (LTP) 2 379 2 210 2 433 2 292 2 248 2 106 2 217 2 145 18 030
Aldershjemsplasser (LTP) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8 760
Forsterket (LTP) 93 102 120 90 93 90 93 93 774
Forsterket annet (LTP) 62 56 62 60 62 60 62 62 486
Spesialplass yngre demente (LTP) 31 28 39 38 38 30 31 31 266
Korttidsplasser - En bloc 1 457 1 316 1 457 1 410 1 550 1 500 1 550 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 17 890
Rehabiliteringsplasser - En bloc 43 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1 045
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 3 0 14 0 14 23 11 6 71
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 73 50 135 231 62 2 7 8 568
Vurderingsplasser (Furuset) 82 15 70 120 70 0 8 88 453
Korttidsplasser utover en bloc 300 151 79 44 4 0 0 0 578
Spania-plasser 28 28 29 0 0 0 0 0 85
Sum liggedøgn 15 968 14 373 16 179 15 735 16 097 15 351 16 067 16 108 2 310 2 387 2 310 2 387 135 272
Snitt pr mnd 515,10 513,32 521,90 524,50 519,26 511,70 518,29 519,61 77,00 77,00 77,00 77,00 370,97


Kostnad
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 19 115 578 18 652 765 19 492 490 18 810 543 19 723 897 19 788 761 0 0 0 0 151 231 152
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 4 741 307 4 650 287 4 356 541 4 586 159 4 437 218 0 0 0 0 37 297 451
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 11 517 744
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 212 999 220 099 212 999 220 099 220 099 0 0 0 0 1 831 793
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 184 775 0 0 0 0 1 448 395
Spesialplass yngre demente (LTP) 115 568 104 384 145 392 141 664 141 664 111 840 115 568 115 568 0 0 0 0 991 648
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 629 619 2 717 273 31 362 591
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 1 923 567
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 28 961 0 28 961 47 579 22 755 12 412 0 0 0 0 146 873
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 462 000 124 000 4 000 14 000 16 000 0 0 0 0 1 136 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 210 370 122 716 0 14 025 154 271 0 0 0 0 794 145
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 77 135 7 012 0 0 0 0 0 0 0 1 013 280
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 000
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 838 684 27 464 264 28 747 958 28 795 784 3 741 949 3 866 681 3 741 949 3 866 681 240 847 639
Snittpris pr døgn 1 793 1 796 1 797 1 796 1 792 1 789 1 789 1 788 1 620 1 620 1 620 1 620 1 780
Snitt pris pr år 649 871


Prognose - Plasser
Beregnede plasser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt
Langtidsplasser (LTP) 344,29 345,04 351,74 354,67 358,68 357,67 362,94 364,13 358,50 357,00 355,00 352,00 355,14
Skjermede plasser (LTP) 76,74 78,93 78,48 76,40 72,52 70,20 71,52 69,19 70,00 70,00 70,00 70,00 72,83
Aldershjemsplasser (LTP) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Forsterket (LTP) 3,00 3,64 3,87 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,13
Forsterket annet (LTP) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Spesialplass yngre demente (LTP) 1,00 1,00 1,26 1,27 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,90
Korttidsplasser - En bloc 47,00 47,00 47,00 47,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 49,00
Rehabiliteringsplasser - En bloc 1,39 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,87
Rehabiliteringsplasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Korttids skjermet (KTO) 0,10 0,00 0,45 0,00 0,45 0,77 0,35 0,19 1,00 0,00 0,45 0,00 0,31
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 2,35 1,79 4,35 7,70 2,00 0,07 0,23 0,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,90
Venteplasser (Furuset) 2,65 0,54 2,26 4,00 2,26 0,00 0,26 2,84 4,00 3,00 3,00 3,00 2,32
Korttidsplasser utover en bloc 9,68 5,39 2,55 1,47 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
Spania-plasser 0,90 1,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,40
Reelle/prognostiserte plasser 515,10 513,32 521,90 524,50 519,26 511,70 518,29 519,61 518,50 515,00 511,45 508,00 516,39
Bud.nedtrapping plasser 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510,00
Bud. gj.snitt plasser 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0
Budsjettert gj.snittspris 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820


Prognose - Økonomisk konsekvens
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 19 115 578 18 652 765 19 492 490 18 810 543 19 723 897 19 788 761 18 854 370 19 401 330 18 670 296 19 129 603 227 286 751
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 4 741 307 4 650 287 4 356 541 4 586 159 4 437 218 4 344 129 4 488 933 4 344 129 4 488 933 54 963 576
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 11 517 744
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 212 999 220 099 212 999 220 099 220 099 212 999 220 099 212 999 220 099 2 697 990
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 2 175 572
Spesialplass yngre demente (LTP) 115 568 104 384 145 392 141 664 141 664 111 840 115 568 115 568 111 840 115 568 0 0 1 219 056
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 629 619 2 717 273 31 362 591
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 1 923 567
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 28 961 0 28 961 47 579 22 755 12 412 62 059 0 27 927 0 236 858
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 462 000 124 000 4 000 14 000 16 000 60 000 62 000 60 000 62 000 1 380 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 210 370 122 716 0 14 025 154 271 210 370 163 036 157 777 163 036 1 488 364
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 77 135 7 012 0 0 0 0 0 0 0 1 013 280
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 54 000 55 800 0 0 262 800
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 838 684 27 464 264 28 747 958 28 795 784 27 830 530 28 558 223 27 393 891 28 115 127 337 528 150
Ekstrakostnader utover døgnpris 140 000 130 000 270 000
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 978 684 27 464 264 28 747 958 28 795 784 27 830 530 28 558 223 27 393 891 28 245 127 337 798 150
Budsjettert nedtrapping 28 406 871 25 657 819 28 406 871 27 490 521 28 406 871 27 490 521 28 406 871 28 406 871 27 490 521 28 406 871 27 490 521 28 406 871 334 468 000
Avvik pr mnd -229 355 -149 675 -671 871 -770 706 -571 813 26 256 -341 087 -388 912 -340 009 -151 351 96 629 161 744 -3 330 150
Akkumulert avvik -229 355 -379 030 -1 050 900 -1 821 606 -2 393 419 -2 367 163 -2 708 250 -3 097 162 -3 437 171 -3 588 523 -3 491 894 -3 330 150 -3 330 150







Definisjoner:
Barns alder beregnes ut fra årskull, dvs likedan som beregnes overfor Fylkesmannen
Telletidspunkt er siste dag i måneden.


72726 Bauneveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 42 42 42 42 42 42 42 40 41,8
3-6 år reelt 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0
0-2 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år budsjettert 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0


72726 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -2 -42 -42 -42 -42 -0,3
72726 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 -54 -54 -54 0,0


72727 Lille Ekeberg barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år reelt 93 93 93 93 93 93 94 94 94 93,3
0-2 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år budsjettert 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93,0


72727 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 -42 -42 0,0
72727 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -93 -93 -93 0,3


72728 Rygin barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år reelt 59 59 59 59 59 59 59 56 58,6
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,0


72728 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 -24 -24 -24 0,0
72728 Totalt avvik 3-6 år -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -4 -60 -60 -60 -60 -1,4


72784 Sportsplassen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12,0
3-6 år reelt 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0
0-2 år budsjettert 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0
3-6 år budsjettert 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0


72784 Totalt avvik 0-2 år 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -11 -11 -11 1,0
72784 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 -38 -38 0,0


72785 Tyrihans barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72785 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 0,0
72785 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 0,0







72788 Frierveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 27 27 27 27 27 27 27 24 24 26,3
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 44 44 37,8
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72788 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -27 -27 -27 -0,7
72788 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 8 8 -36 -36 -36 1,8


73310 Marmorberget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 52 52 52 52 52 52 52 52 52,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52,0


73310 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9 -9 0,0
73310 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 -52 -52 -52 0,0


73312 Nylænde barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 12 12 12 12 12 12 12 18 18 13,3
3-6 år reelt 47 47 47 47 47 46 46 38 37 44,7
0-2 år budsjettert 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13,0
3-6 år budsjettert 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46,0


73312 Totalt avvik 0-2 år -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 5 -13 -13 -13 0,3
73312 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 1 1 0 0 -8 -9 -46 -46 -46 -1,3


73315 Knausen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 40 40 40 40 40 40 40 40 40,0
3-6 år reelt 64 64 64 64 64 64 64 64 64,0
0-2 år budsjettert 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40,0
3-6 år budsjettert 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64,0


73315 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 -40 -40 -40 0,0
73315 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 -64 -64 -64 0,0


73318 Lekern åpen bhg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 56 48 68 45 61 74 49 43 55,5
3-6 år reelt 14 21 25 20 15 15 11 7 16,0
0-2 år budsjettert #DIV/0!
3-6 år budsjettert #DIV/0!


73318 Totalt avvik 0-2 år 56 48 68 45 61 74 49 43 0 0 0 0 #DIV/0!
73318 Totalt avvik 3-6 år 14 21 25 20 15 15 11 7 0 0 0 0 #DIV/0!


73319 Radiobølgen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29,0
3-6 år reelt 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 32,1







0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 35 27,7
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 35,8


73319 Totalt avvik 0-2 år 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -27 -35 1,3
73319 Totalt avvik 3-6 år -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -36 -34 -3,7


73320 Vårveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
3-6 år reelt 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0
0-2 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
3-6 år budsjettert 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0


73320 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 0,0
73320 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 -54 -54 -54 0,0


73322 Drengestua barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73322 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9 0,0
73322 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73323 Steinspranget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 39 39 39 39 39 39 39 27 28 36,4
3-6 år reelt 73 73 73 73 73 73 73 90 91 76,9
0-2 år budsjettert 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57,0
3-6 år budsjettert 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57,0


73323 Totalt avvik 0-2 år -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -30 -29 -57 -57 -20,6
73323 Totalt avvik 3-6 år 16 16 16 16 16 16 16 33 34 -57 -57 -57 19,9


72730 Familiebarnehager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt #DIV/0!
3-6 år reelt #DIV/0!
0-2 år budsjettert #DIV/0!
3-6 år budsjettert #DIV/0!


72730 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
72730 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!


72787 Nedre Bekkelaget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 21 21 21 21 21 21 21 18 20,6
3-6 år reelt 37 37 37 37 37 37 37 36 36,9
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72787 Totalt avvik 0-2 år -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -6 -24 -24 -24 -24 -3,4
72787 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 1 1 1 1 0 -36 -36 -36 -36 0,9







72789 Radarveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 0 0 0 0 43 43 43 33 33 21,7
3-6 år reelt 0 0 0 0 3 3 3 26 24 6,6
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72789 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 16 16 16 6 6 -27 -27 -27 -5,3
72789 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 -33 -33 -33 -10 -12 -36 -36 -36 -29,4


73317 Glimmern barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 43 43 43 43 0 0 0 24,6
3-6 år reelt 4 4 3 3 0 0 0 2,0
0-2 år budsjettert 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3
3-6 år budsjettert 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3


73317 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2
73317 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7


72972 Munkerudsletta Barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72972 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 0,0
72972 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 0,0


72973 Obersten barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 21 21 21 21 21 21 21 21 21,0
3-6 år reelt 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0
0-2 år budsjettert 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21,0
3-6 år budsjettert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0


72973 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -1 -21 -21 -21 -21 0,0
72973 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 -45 -45 -45 0,0


72974 Åssida barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 15 15 15 15 15 15 15 9 9 13,7
3-6 år reelt 42 42 42 42 42 42 41 52 54 44,3
0-2 år budsjettert 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,0
3-6 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0


72974 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -6 -6 -15 -15 0 -1,3
72974 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 -1 10 12 -42 -42 0 2,3


72975 Nordseter barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18 18 18 18 18 19 18,1
3-6 år reelt 33 33 33 33 33 33 33 31 32,8







0-2 år budsjettert 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19,0
3-6 år budsjettert 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32,0


72975 Totalt avvik 0-2 år -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -19 -19 -19 -19 -0,9
72975 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 1 1 1 1 -1 -32 -32 -32 -32 0,8


73023 Rødstua barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 27 27 27 27 27 27 27 24 26,6
3-6 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73023 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 -3 -27 -27 -27 -27 -0,4
73023 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73024 Skredderstua kulturbarnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 6 8,6
3-6 år reelt 19 19 19 19 19 19 19 24 19,6
0-2 år budsjettert 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
3-6 år budsjettert 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25,0


73024 Totalt avvik 0-2 år 3 3 3 3 3 3 3 0 -6 -6 -6 -6 2,6
73024 Totalt avvik 3-6 år -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -1 -25 -25 -25 -25 -5,4


73025 Sæter barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3-6 år reelt 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


73025 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
73025 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 0,0


73307 Blåfjell barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 32 33 33 34 35 35 35 28 33,1
3-6 år reelt 45 44 45 44 44 44 44 54 45,5
0-2 år budsjettert 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31,0
3-6 år budsjettert 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46,0


73307 Totalt avvik 0-2 år 1 2 2 3 4 4 4 -3 -31 -31 -31 -31 2,1
73307 Totalt avvik 3-6 år -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 8 -46 -46 -46 -46 -0,5


73311 Munkelia barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 17 17 17 17 17 16 16 15 15 16,3
3-6 år reelt 24 24 24 24 24 25 25 26 25 24,6
0-2 år budsjettert 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17,0
3-6 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0


73311 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -17 -17 -17 -0,7
73311 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 1 1 2 1 -24 -24 -24 0,6







73313 Pynten barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 24 25 25 25 25 26 26 34 26,3
3-6 år reelt 60 59 59 59 59 58 58 48 57,5
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,0


73313 Totalt avvik 0-2 år 0 1 1 1 1 2 2 10 -24 -24 -24 -24 2,3
73313 Totalt avvik 3-6 år 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -12 -60 -60 -60 -60 -2,5


73314 Rabben barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 5 5 5 5 5 5 5 9 9 5,9
3-6 år reelt 4 4 4 4 3 3 3 0 0 2,8
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73314 Totalt avvik 0-2 år -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 0 0 -9 -9 -9 -3,1
73314 Totalt avvik 3-6 år 4 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 2,8


73316 Skiferveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73316 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9 0,0
73316 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73321 Rosenhagen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0
3-6 år reelt 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90,0
0-2 år budsjettert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0
3-6 år budsjettert 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90,0


73321 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 -45 -45 0,0
73321 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 -90 -90 0,0


SUM Alle barnehager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 699 693 713 691 708 721 696 659 282 29 0 0 490,9
3-6 år reelt 1127 1132 1136 1130 1124 1123 1119 1163 529 33 0 0 801,3
0-2 år budsjettert 663 663 663 663 605 647 647 647 647 647 647 640 648,3
3-6 år budsjettert 1102 1102 1102 1102 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1090 1 119,7


SUM Totalt avvik 0-2 år 36 30 50 28 103 74 49 12 -365 -618 -647 -640 -157,3
SUM Totalt avvik 3-6 år 25 30 34 28 -10 -11 -15 29 -605 -1101 -1134 -1090 -318,3







Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr august 2011.xls


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 2011
Budsjettert gj.snitt 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0
Faktisk forbruk/prognose 515,1 513,3 521,9 524,5 519,3 511,7 518,3 519,6 518,5 515,0 511,5 508,0 516,4
Avvik Budsjett-prognose -5,1 -3,3 -11,9 -14,5 -9,3 -1,7 -8,3 -9,6 -8,5 -5,0 -1,4 2,0 -6,4


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert kostnad 28 407 25 658 28 407 27 491 28 407 27 491 28 407 28 407 27 491 28 407 27 491 28 407 334 468
Forbruk gj.snitt pr plass 55,594 50,276 55,717 53,882 55,538 53,673 55,467 55,418 53,675 55,453 53,561 55,345 54,466
Forbruk pr mnd/prognose 28 636 25 807 29 079 28 261 28 839 27 464 28 748 28 796 27 831 28 558 27 394 28 115 337 528
Avvik Budsjett-prognose -229 -150 -672 -771 -432 26 -341 -389 -340 -151 97 292 -3 060
Det er utover kjøp av antall plasser prognostisert med ekstrakostnader tilknyttet enkeltbrukere på 0,270 mill kr (større ressursinnsats i perioder pga f.eks urolige beboerer eller terminalpleie)
Budsjettet er styrket med midler til netto kjøp ytterligere 5 plasser. I praksis er kjøp av plasser styrket med 3,279 mill kr, men inntektskravet til vederlag er økt med 0,779 mill kr. Total netto effekt 2,5


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt
Faktisk vedtak LTO 2011 23 17 24 14 10 18 3 17 126
Faktisk avgang LTO 2011 12 11 13 20 12 11 8 16 103
Reell endring LTO 11 6 11 -6 -2 7 -5 1 0 0 0 0 23


Kjøp andre plasser - Bestillerenheten
Kjøp av botilbud psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30,00
Forbruk antall  plasser 28 27 27 27 28 29 29 29 28 28 28 27 27,92
Avvik antall plasser 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2,08


Kjøp av dagsenterplasser eldre jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
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) 67 65 67 68 71 63 64 65 66,3
Beleggsprosent 79 % 77 % 79 % 80 % 84 % 74 % 75 % 77 % 0 % 0 % 0 % 0 % 78 %


Kjøp av personlig assistanse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20,00
Forbruk antall  brukere 19 19 19 19 18 20 20 19 20 20 20 20 19,42
Avvik antall brukere 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0,58


Omsorgslønn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere med gyldig vedtak 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0
Reelt antall brukere med gyldig vedtak 38 37 37 37 39 38 38 35 38 38 38 38 37,6
Avvik antall brukere 0 1 1 1 -1 0 0 3 0 0 0 0 0,4


Kjøp av spesialplasser SFO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 16 16 16 16 16 21 21 21 21 21 19,5
Forbruk antall  plasser 15 15 16 16 15 15 15 19 19 19 19 19 18,4
Avvik antall plasser 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1,1


Kjøp av dagsenter/tilrettelagt arbeid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall budsjetterte dagsenterplasser 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 19,3
Forbruk antall  dagsenterplasser 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 19,3
Avvik antall dagsenterplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


Budsjetterte plasser - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 48,9
Forbruk plasser  - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 45 44 45 45 45 47 50 50 50 50 46,9
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid 0 0 3 4 3 3 3 4 1 1 1 1 2,0


Kjøp av botilbud jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 16
Forbruk antall  plasser 16 16 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16
Avvik antall plasser -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 1 1 1 1 1 -0,5


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 2011
Budsjettert antall plasser 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0
Forbruk antall  plasser 15 16 12 14 15 9 6 10 12,1
Avvik korr. regnskap-budsjett -8 -9 -5 -7 -8 -2 1 -3 7 7 7 7 -5,1


Barnevern fosterhjem via inst. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0
Forbruk antall  plasser 12 12 12 12 12 12 12 11 11,9
Avvik korr. regnskap-budsjett -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 10 10 10 10 -1,9


Barnevern fosterhjem jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37,0
Forbruk antall  plasser 32 30 27 32 32 35 35 35 32,3
Avvik korr. regnskap-budsjett 5 7 10 5 5 2 2 2 37 37 37 37 4,8


Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall klienter - budsjettert 305 305 305 305 305 305 305 305 305
Antall klienter - reelt 280 309 316 299 319 298 274 288 298
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 25 -4 -11 6 -14 7 31 17 0 0 0 0 5


Utgifter pr klient - budsjettert 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908
Utgifter pr klient - reelt 8 667 8 671 9 686 9 586 10 186 9 200 9 119 8 881 9 250
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet 1 241 1 237 222 322 -278 708 789 1 027 0 0 0 0 439


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 30 31 30 32 33 33 32 35 32
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 46 45 47 40 40 43 45 47 44
Antall kjøpte rusplasser 35 35 31 31 35 32 34 35 34
Tellemetoden på rusplasser er endret fra mai, og en har derfor også endret tallene for perioden januar-april.
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72981 Botilbud PU
1 Utsettelse av anskaffelse av barnebolig til AJ (8-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 40 199
2 Utsettelse av anskaffelse av bolig til MW (8-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 12 59


Sum ordinære tiltak 52 258


72988 Dagtilbud PU
1 Utsatt oppstart av VTA for bruker LHL (6) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
2 Utsatt oppstart av VTA for bruker DH (5-7) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 160 160


Sum ordinære tiltak 160 160


72992 Bolig- og gruppeavlastning
1 Anskaffelse av nytt tilbud - med 21 døgn/mnd fra oktober (10-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 252


Sum ordinære tiltak 0 252


73029 Kjøp av sykehjemsplasser
1 Få ut en bruker fra spesialplass yngre demente og over i leilighet (11-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 230


Sum ordinære tiltak 0 230


72961 Kjøp av plasser psykiatri
1 Jobber for å få ut bruker YW fra 01.09.2011 M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 5 45
2 1 plass - Dikemark - Utsettes til 2012 - Kr 2000,- pr døgn fra 1/7-31/12 L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 124 368
3 1 plass - Skjelfos (Helse Sørøst) - Utsettes til 2013 - 2.500,- pr døgn fra 1/3 L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 456 688
4 1 plass - Hindrer reetablering CSS - (5-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 684 1 200


Sum ordinære tiltak 1 269 2 301


72998 Personlig assistanse
1 Arbeide for oppstart av barnehage fra 1/8 - Har ikke lykkes med tiltak M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
2 (ES) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 30
3 Arbeide for at leverandør kan omdisponere midler - forhindre bet  (5-8) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 110
4 Søkt stimuleringstilskudd (6-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 70 70
5 (CW) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 30


Sum ordinære tiltak 70 240
ENHET FOR BESTILLERFUNKSJON 1 551 3 441


73031 Husleier og tilskudd - Boligkontoret
1 Nedprioritere budsjetterte vedlikehold i innleide boliger L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 70 70


Sum ordinære tiltak 70 70


72883 IKT-drift
Redusere oppgradering av utstyr L Datautstyr skiftes ikke ut 140 140


Sum ordinære tiltak 140 140


72953 Bydelshuset
Innsparing bydelshuset -drift L Risk for redusert trivsel 70 70
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Sum ordinære tiltak 70 70
ENHET FOR SERVICE OG FORVALTNING 280 280


72964 Tilskudd private fysioterapeuter
1 Innsparing ved regulering av driftstilskudd til private fysioterapeuter L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 200


Sum ordinære tiltak 0 200


73301 Pedagogisk fagsenter
1 Vedtak etter Opplæringsloven og Lov om barnehager spisses ytterligere L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 42 42
2 Holder en pedagogstilling vakant i 2 mnd (8-9) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 70 70
3 Innvilger permisjoner uten lønn uten å bruke vikar (5-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 40 40


Sum ordinære tiltak 152 152


73327 Lambertseter fritidsklubb
1 Unngår vikar for leder i permisjon (8-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 60


Sum ordinære tiltak 0 60


73268 Lambertseter helsestasjon
1 Unnlater å bruke vikar for ansatte i refusjonsberettiget fravær L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 160 160
2 Kutter øvrige driftsutgifter L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 40 40


Sum ordinære tiltak 200 200


72962 Karlsrud helsestasjon
1 Øker aktiviteten innen salg av reisevaksiner til bydelens befolkning L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 140 140


Sum ordinære tiltak 140 140


73267 Barnefysio og ergoterapi
1 Reduserer kjøp av tjenester fra andre bydeler L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


73192 Herregårdsveien 4
1 Redusert bruk av vikarer L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 50 50


Sum ordinære tiltak 50 50


73253 Marmorberget samlokaliserte boliger
1 Oppsagt salgsplass skal selges til ny bydel (8mnd til mnd12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 256
2 Redusert bruk av vikarer L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 72 100


Sum ordinære tiltak 72 356


73254 Aktivitetshuset Gnisten 
1 Innsparing drift for å kompensere for økte srømutg. L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20
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73250 Seksjon for psykiatri
1 Holde ledig vikariat i aug.mnd L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 40 40


Sum ordinære tiltak 40 40
ENHET FOR FOREBYGGENDE TJENESTER 694 1 238


72709 Seksjon for PU
1 Unnlater å benytte opplæringsmidler  ved å arrangere kurs i egen regi L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 50 50
2 Innsparing øvrig drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 18 18
3 Unnlater å benytte kursmidler L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 40 40
4 Besparing lønnsutgifter M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 11


Sum ordinære tiltak 108 119


72741 Botjenester Solfjellshøgda
1 Leier inn arbeidskraft i kortere vakter enn turnus tilsier L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 15 15
2 Flytter på ansatte når pårørende er på besøk hos brukeren L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 5 5


Sum ordinære tiltak 20 20


72742 Botj. Sandstuvn./Gislesv.
1 Innsparing i forbindelse med vakanser L Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


72743 Botjenester Røhrtsvei
1 Innsparing i forbindelse med vakanser i Gislesvei - Felles bruk av ressurser M Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter 0 10
2 Kutter ut en mellomvakt annenhver helg M Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter 0 30


Sum ordinære tiltak 0 40


72892 Dagtilbud for PU
1 Innsparing i forbindelse med vakanser L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


72990 Servicegruppe
1 Innsparing i forbindelse med vakanser L Noe mer støy og urolige brukere 10 10


Sum ordinære tiltak 10 10


72999 Storåsveien bokollektiv
1 Holdt vernepleierstilling vakant L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 30 30


Sum ordinære tiltak 30 30


73000 Peder Holtersvei bosenter
1 Holde vakanser/korte vakter for vikarer L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


73002 Seterhøyveien bosenter
1 To ledige vernepleierstillinger unnlates å dekke inn fullt ut M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 0 50
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Sum ordinære tiltak 0 50


73003 Birger Oliversvei bosenter
1 Innvilger ulønnet permisjon uten å leie inn vikar for å dekke opp L Mer uro hos brukerne 10 10


Sum ordinære tiltak 10 10


73234 Glimmerveien boliger
1 Holde vakanser /korte ned på vaktlengder for vikarer L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 30 30


Sum ordinære tiltak 30 30


73235 Miljøterapeuttjenesten
1 Innsparing i forbindelse med vakanser M Mer uro hos brukerne 0 10


Sum ordinære tiltak 0 10


73236 Krystallen bofellesskap
1 Holde stillinger vakante L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 20 20
2 Går med redusert bemanning på sommeren L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 0 0


Sum ordinære tiltak 20 20
ENHET FOR BO - OG DAGTILBUD 288 399


72726 Bauneveien barnehage
1 Unnlater å benytte vikarer i arbeidsgiverperioden (3-12) M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 5 12
2 Innvilger permisjon uten lønn uten å leie inn vikar (3-5) L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 2 2
3 Holder 20% styrerressurs vakant (8-12) M Merarbeid for styrer 10 21


Sum ordinære tiltak 17 35


72727 Lille Ekeberg barnehage
1 Henter inn skulder ved skulder-midler fra NAV (1-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 132 132


Sum ordinære tiltak 132 132


72728 Rygin barnehage
1 Holder 1,5 stilling vakant under barnehagens feriestenging (7-7) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 51 51


Sum ordinære tiltak 51 51


72784 Sportsplassen barnehage
1 Leier inn vikarer i lavere lønnstrinn enn den som er borte (1-5) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


72785 Tyrihans barnehage
1 Leie ut barnehagen oftere (feb-juli) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 3 3
2 Unnlater å leie inn vikar for en ansatt som tar ferie uten opparbeidede feripenger L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 9 9


Sum ordinære tiltak 12 12


72788 Frierveien barnehage
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1 Holder en 100% stilling vakant i mars L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20
Sum ordinære tiltak 20 20


73310 Marmorberget barnehage
1 Leier inn vikarer i lavere lønnstrinn enn den som er borte (1-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 8 34


Sum ordinære tiltak 8 34


73315 Knausen barnehage
1 Øker inntekter ved opptak av 2 nye barn i juni (6) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 2 4


Sum ordinære tiltak 2 4


73319 Radiobølgen barnehage
1 Reduserer innkjøp av leker (3-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 10 10
2 Omfordeler ansatte i ferien (7-8) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 10


Sum ordinære tiltak 10 20


73320 Vårveien barnehage
1 Innsparing øvrig drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 64


Sum ordinære tiltak 0 64


73323 Steinspranget barnehage
1 Henter inn ekstra refusjoner tilknyttet lønn/arbeidskraft L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 5 5
2 Serverer mer vann i stedet for melk til måltidene L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 4 4


Sum ordinære tiltak 9 9


73027 Kompensasjon for nye barnehageplasser
1 Merinntekt jfr. svar fra KOU - Nye barnehageplasser opprettet i 2010 L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 34 34


Sum ordinære tiltak 34 34


72789 Radarveien barnehage
1 Merinntekt jfr. merinntak høsten 2011 - 9 plasser L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 160 160


Sum ordinære tiltak 160 160


72972 Obersten barnehage
1 Forbedre innkrevingen av skyldig foreldrebetaling L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 31 31


Sum ordinære tiltak 31 31


72974 Åssida
1 Redusert innkjøp av leker og materiell (5-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 15 15


Sum ordinære tiltak 15 15


73023 Rødstua barnehage
1 Redusere vikarbruken (3-4) L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 15 15
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Sum ordinære tiltak 15 15


73024 Skredderstua kulturbarnehage
1 Tar inn 5 nye barn i juni M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 11 11
2 Skru av ventilasjonsanlegget og dermed spare strøm på sommeren (5-8) L Ingen - kun lufterutiner 0 10
3 Unnlater å leie inn vikar ved langtidssykefravær H Noe mer belastning på de øvrige ansatte 0 10


Sum ordinære tiltak 11 31


73313 Pynten barnehage
1 Holder en stilling vakant (1-3) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 45 45
2 Reduserer vikarbruk M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 0 0
3 Innsparing øvrig drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 10 10


Sum ordinære tiltak 55 55


73321 Rosenhagen barnehage
1 Redusere vikarbruk for langtidssykemldte M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 0 6
2 Mindre forbruk drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 71


Sum ordinære tiltak 0 77


72722 Enhet for barnehager 2
1 Innsparing på vikarmidler L Noe mer belastning på de øvrige ansatte 192 192
2 Unnlate å benytte midler til vedlikehold av utearealer L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 17 17


Sum ordinære tiltak 209 209
ENHET FOR BARNEHAGER 811 1 028


73007 Hjemmesykepleie - administrasjon
1 Innsparing øvrig drift L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 46 46


Sum ordinære tiltak 46 46


73008 Hjemmesykepleie - Distrikt Ekeberg
1 Øke hver arbeidsliste med 15 minutter (til 55%) (6-12) M/H Noe mer belastning på de ansatte 0 104
2 Flytte oppdrag / deler av oppdrag til mindre travle tider av vakten (8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 0 74
3 Unngå inntektstap ved å holde kurs for å bedre dokumentasjonen i Gerica (8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 0 67
4 Fordele oppdrag mellom hjelpepleiere og sykepleiere ift adm oppgaver (8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 0 56
5 Unngå avlyste oppdrag ved at bare kjente går til demente(unngå avvisning)(8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 0 21
6 Følge opp hver ansatt i forhold til effektivitetsprosenten (8-12) L Noe mer belastning på de ansatte 0 134


Sum ordinære tiltak 0 456


73009 Hjemmesykepleie - Distrikt Nordstrand
1 Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 55%) (06-12) M Noe mer belastning på de ansatte 115 139
2 Reduserer innleie fra vikarbyrå (7-12) ved å rekruttere 2 ansatte pr mnd M Noe mer belastning på de ansatte 0 200
3 Reduserer innleie av ekstravakter (7-12) M Noe mer belastning på de ansatte 0 150
4 Redusere kortitdsfraværet med 25% (8-12) M Forbedret arbeidsmiljø 0 98


Sum ordinære tiltak 115 587
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73221 Hjemmesykepleie - Distrikt Bekkelaget
1 Avslutte kontrakter med ekstravakter m/mye korttidsfravær M Bedre arbeidsmiljø 50 100
2 Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 58%) (06-12) M Opplevelse av tidspress 0 350
3 Gå gjennom planlagt og utført tid ukentlig og fortløpende revurdere (8-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 50


Sum ordinære tiltak 50 500


73223 Hjemmesykepleie - Distrikt Lambertseter
1 Holde en stilling vakant uten å benytte ledige lønnsmidler (1-5) L Noe mer belastning på de ansatte 108 108
2 Ikke leie inn på 0,18 årsverk (8-12) H Noe mer belastning på de ansatte 23 63
3 Avslutte kontrakter med ekstravakter som har høyt korttidsfravær (8-12) H Noe mer belastning på de ansatte 0 0
4 Søker om fritak fra arbeidsgiverperioden for aktuelle ansatte (5-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 120
5 Øke hver arbeidsliste med 20 minutter (til 58%) (7-12) H Noe mer belastning på de ansatte 90 284
6 Øke inntektene ved å omgjøre ringetilsyn til tilsyn etter faglige vurderinger L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 4 17


Sum ordinære tiltak 225 592
ENHET FOR HJEMMESYKEPLEIE 436 2 181


72737 Praktisk bistand Ekeberg/Bekkelaget
1 Redusere antall bomturer (6-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 59


Holder en 50% stilling vakant (9-12) M Noe mer belastning på de øvrige ansatte 0 80
Sum ordinære tiltak 0 139


72738 Praktisk bistand Nordstrand/Lambertseter
1 Redusere antall bomturer (6-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 39


Sum ordinære tiltak 0 39
ENHET FOR PRAKTISK BISTAND 0 178


33224 Økonomisk sosialhjelp, vanlige 
1 Prosjekt trygd - Få klienter med rettighter over på ytelser fra NAV stat (1-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 4 500 7 700


Sum ordinære tiltak 4 500 7 700


72966 Nordstrand sosialsenter
1 Holde en tiltakskonsulent vakant andre halvår (7- 12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 245 245
2 Innsparing frankering L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 30 30
3 Unnlater å bruke kursmidler L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 30 30
4 Holder en ruskonsulent helt eller delvis vakant mars-aug (3-8) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 200 200


Sum ordinære tiltak 505 505
ENHET FOR NAV NORDSTRAND SOSIAL 5 005 8 205


72965 Barnevern
1 Redusere drosjebruk L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20
2 Holder hele eller deler av stillinger vakante uten å benytte lønnsmidlene (8-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 70 346


Sum ordinære tiltak 90 366


72968 Barneverntiltak innenfor familien
1 Avkortet opphold utredningsinstitusjon (4) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 62 62
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2 Ferietiltak reduserte utgifter (6-8) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 20 20
Sum ordinære tiltak 82 82


72969 Barneverntiltak utenfor familien
1 Øke aktiv innkreving av foreldrebetaling (1-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 30 50
2 Engasjere person til tilsyn samvær - Eventuelt overtid egen ansatte (9-12) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 25
3 Internkontroll oppfølging av kontrakter for rask oppsigelse M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 80 120
4 Kreve inn barnepensjon/ barnebidrag til betaling av opphold (1-12) M Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 2 15
5 Opprette fosterhjemsrekrutteringsstilling H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
6 Familieråd (5-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
7 Tilbakeføring fra fosterhjem (5-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
8 Identifisere 16-åringer med tanke på planlegging av ettervern (5-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0
9 Tett oppfølging av saksbehandlere for avslutning av tiltak H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 0


10 Avslutte ettervernstiltak (5-12) H Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 0 90
Sum ordinære tiltak 112 300


ENHET FOR BARNEVERN 284 748


ENHET FOR ØKONOMI-PLAN-BUDSJETT


ENHET FOR PERSONAL OG ORG.UTVIKLING 84 84
72885 Personal og organisasjonsutvikling


1 Begrenser bruken av bedritshelsetjenesten L Små - Alvorlige saker prioriteres 84 84
Sum ordinære tiltak 84 84


ENHET FOR PERSONAL OG ORG.UTVIKLING 84 84


ENHET FOR SAMFUNN OG HELSE 0 0


72951 Bydelens ledergruppe
1 Holder en stilling som assisterende direktør vakant i en periode (7) L Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser 37 37


Sum ordinære tiltak 37 37
ENHET FOR BYDELSDIREKTØR 37 37
SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER 9 554 17 903
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BYDEL: NORDSTRAND BYDELSNR: 14


Utfylling av data er utført avÅsmund Rognerud, spesialkonsulent Telefon: 23 49 50 89


 (navn og stillingsbetegnelse) Telefax: 23 49 50 50


E-postadresse: asmund.rognerud@bns.oslo.kommune.no


TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE


2011
Pr. 2. tertial
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i sosialhjelpsrammen:
I hele 
1000 


kroner
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen  ført på KOSTRA-funksjon 275 (art 089/ 10890)
2. Overføring til lønn under kvalifiseringsordningen ført på KOSTRA-funksjon 276 (art 089/ 10891)  
3. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene
4. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten 
5. Til andre driftsformål i bydelen
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen 0
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp 
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler 0
Sosialhjelpsramme forstås som tildelt bydelen i tab. 4.1. i grønt hefte, hensyntatt endringer i
DOK 3 (Bystyrets budsjettvedtak) og virkning av kommunaldirektørens sak 16/2011 vedr. omberegning
av rammen som følge av fjorårets regnskap.


BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER
Spesielt skal kommenteres :
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter
    og mindreinntekter/mindreutgifter) 
2. Har revisjoner av 2011-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av
    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?


Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:


Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig


Antall 
hittil i år


45


1
*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk 
utbetalte lån*
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- 
faktisk utbetalte lån*


VIKTIG!
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. 


Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.


Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse 
celler merket med 0.


Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til 
obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte".


Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller. 
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.
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Antall 2. 


tert.
Antall 


hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 57 129
 2. Antall behandlede søknader… 39 93
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 39 93
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%
 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 33 74
 6. Antall avslåtte søknader 6 19
Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 86 154
 8. Antall behandlede søknader… 65 146
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 65 110
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100,0% 75,3%
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 42 80
 12. Antall søknader som ble avslått 12 55
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 50 91
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 50 90
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 98,9%
1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
* "innvilges" forstås her som tilsagn / positivt vedtak


Herav:
 Tabell 1 - 4 Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt antall
 Perioden 01.01.-31.08.: lengde lengde lengde lengde som har 
 Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd vært på 


1 mnd inntil 3 
mnd


inntil 6 
mnd


eller 
lengre 


steder 
UTEN 


kvalitets-
avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 3 0 0 4 3
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 12 4 1 20 11
Sum antall personer 4 15 4 1 24 14
1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet. Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor
Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2010 regnes fra dette tidspunktet.


 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Status pr. 31.08.: med uten personer
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-
tilbudet pr. 31.08. (som hospits, hotell og pensjonat) avtale avtale
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 8 1 9
Sum antall personer 8 1 9


Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor


Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.08. med opphold på 3 mnd eller mer 2


Til tabell 1-4/1-5:  Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Det er knapphet på steder med kvalitetsavtale.  Derfor har vi i noen tilfeller benytte steder uten avtale.  Vi jobber stadig med
å få personer over på andre botilbud og alle har alternative planer. Vi har ingen som har vært i døgnovernatting over 6 mndr. som er der nå.


Alle som er i døgnovernatting får besøk, jfr fellesskriv på on rådet.
Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall


 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer med
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter-
 private døgnovernattingstilbud     1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native
Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer


flytting flytting m/avtale u/avtale 2)
m/avtale u/avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 2 5 1 1 0 9
Totalt 1 2 5 1 1 0 9
1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting
2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2


 (som hospits, hotell og pensjonat)


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 


Antall hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold 
både MED og UTEN kvalitetsavtale
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 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid ved sosialtjenesten i perioden 01.01. - 31.08. 1)
(Bystyrets krav er 2 uker)


 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 
saker


Andel < 2 
uker


Antall saker beh. administrativt 3369 453 4 2 0 1 3829 88%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


 Tabell 1 - 8
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08.  1) 


 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 
saker


Andel < 2 
uker


 Antall saker 4 8 0 2 0 14 29%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.
 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.


Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet 
ved sosialtjenesten pr. 31.08.
  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 7
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 2


Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).
Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.


Tabell 1-11-A


Kvalifiseringsprogrammet -        
saksmengde i perioden 1.1. - 
31.08.  (- skal samsvare med 
Quest-back-rapporteringen til 
AV-dir)


Antall 
regi-


strerte 
søknad-


er 
01.01.-
31.08.


Antall 
vedtak 


om 
innvilg-


else 
01.01.-


31.08.  1)


Antall 
vedtak 


om 
avslag 
01.01.-


31.08. 1) 


Antall 
avslag 
p.g.a. 
søker 


fyller ikke 
vilkårene


Antall 
avslag 
p.g.a. 
ikke 


egnede 
tiltak


Kvalifiseringsprogram 29 21 2 2 0
1) Gjelder vedtak som er fattet i perioden - uavhengig av når søknaden ble registrert


Tabell 1-11-B


Kvalifiseringsprogrammet - 
antall deltakere i program pr 
31.08. - aldersfordelt
18-24 år 5
25 år og eldre 46
SUM 51


35


Antall deltakere i Introduksjonsprogram pr. 31.08.  1) 38
1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram,
    som er ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 (KOSTRA-art 089)


Herav avslagsgrunn


Antall deltakere i KVP pr 31.08. med individuell plan iht. til lov om sosiale tjenester i 
NAV § 33
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Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i 
sosialtjenesten:  Antall deltakere 
som er i tiltak pr 31.08.  1)


Deltakere 
 i KVP


Deltakere 
 i INTRO


Andre 
tiltak (Ny 
sjanse 
m.m.) SUM


19 1 20


25 34 59


7 1 8
SUM 51 36 0 87
1) Inkluderer også de som er i permisjon


Tabell 1-11-D


Deltakere 
 i KVP


Deltakere 
 i INTRO


Andre 
tiltak (Ny 
sjanse 
m.m.) SUM 


Arbeidspraksis i kommunal 
arbeidstreningsgruppe 0 0 0
Språkopplæring m/arbeidspraksis 0 0
Kun språkopplæring 2) 4 23 27
Arbeidspraksis i ordinær 
virksomhet (uten individstønad) 1 0 1
Andre kommunale kurs og aktiviseringstiltak 27 1 28


2) Herunder også Språkpraksis


Tabell 1-11-E
Antall


xxx
- Ordinært arbeid 5
- Tidsubestemt lønnstilskudd 4
- Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi (jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak) 4
- Skolegang/utdanning
- Over til varig inntektssikring (uførepensjon)
- Over til arbeidsavklaringspenger (AAP) 5
- Over til økonomisk sosialhjelp på grunn av avklaring av AAP/uførepensjon 1
- Over til økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde uten slik avklaring 4
- Annet (omfatter her ikke drop-outs eller flytting)
Delsum 1:  Antall gjennomførte/planmessig avviklede program 23
Flytting: xxx
- Flyttet til annen bydel
- Flyttet ut av kommunen 1
Delsum 2:  Antall flyttet 1
Drop-outs 2) 6
Delsum 3:  Antall drop-outs 6
SUM: Totalt antall avsluttede program i perioden 01.01.-31.08. 30


Utfall ved gjennomførte/planmessig avviklede program 1) (skal 
samsvare med Questback-rapporteringen til AVdir) :


 1)  Her skal det føres opp totalt antall deltakere i de ulike typene tiltak i kommunal regi i løpet av 2011. Dersom en person 
har hatt flere ulike tiltak i løpet av perioden 01.01.-31.08. skal vedkommende telles med på alle de aktuelle tiltakene.


Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig 
og kommunal regi (kombinasjon)


1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres 
den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2) Drop-outs defineres her som de tilfeller der det er fattet vedtak om varig stans av 
deltakerens program som følge av uteblivelse - jf QuestBack-rapporteringen.


Avsluttede kvalifiseringsprogram i perioden 01.01.-31.08.


Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 
statlig regi 2)


2) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som 
over det statlige tiltaksbudsjettet betaler  tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av 
kjøp av tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.


Bruken av ulike KOMMUNALE tiltak 
(både alene og i kombinasjon med statlige 
tiltak):  Antall deltakere i ulike typer 
tiltak i kommunal regi i løpet av perioden 
01.01.-31.08. 1)


Antall som kun har tiltak/aktiviteter i 
kommunal regi
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Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som 
avsluttet introduksjonsprogram 
i perioden 01.01.-31.08. Antall
Ordinært arbeid 2
Utdanning 1
Midlertidig inntektssikring 1) 1
Andre arbeidsmarkedstiltak 1
Varig inntektssikring (uførepensjon)
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde
Annet
Flyttet 2)
Sum resultat deltakere 
introduksjonsprogram 5
1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)
2) Gjelder både internt i Oslo kommune og til andre kommuner


Tabell 1-11-G
Resultat for andre 
tiltaksdeltakere som avsluttet 
tiltak i perioden 01.01.-31.08. 
(ikke vedtak om KVP eller 
INTRO) Antall
Ordinært arbeid
Utdanning
Midlertidig inntektssikring 1)
Andre arbeidsmarkedstiltak
Varig inntektssikring (uførepensjon)
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde
Annet
Flyttet 2)
Sum resultat deltakere tiltak 0
1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)
2) Gjelder både internt i Oslo kommune og til andre kommuner


  
  Tabell 1 - 11 - H Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2011  1) hittil 31.08.
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 30 19
 I statlig behandlingsinstitusjon 18 8
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 46 Sum 27


Kontrollformel 30
Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i 2011.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 
      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 
      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
2)  Antall personer som har et tilbud den 31.08. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
 enn tilsvarende tall for 31.08.
3)  Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 
     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.
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Antall 


klienter 
pr. 31.08.


1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 204
 A) - herav barn (0 -18 år) 50
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 154
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 33
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 34
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 33
  -  d) - herav med utviklingshemming 47
  -  e) - annet 7
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan 3
3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 17
4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 33


Tilleggsspørsmål:


Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag.      1) 2
 1)  Som er definert til ikke å ha behov for langvarige og koordinerte tiltak.


Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:


Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08. - For 
klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)


 1)  Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3a, lov om sosiale tjenester i NAV §§ 28 og 33, 
pasientrettighetsloven § 2-5, arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, kommunehelsetjenesteloven § 6-2A, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk 
helsevernloven § 4-1.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


Tabell 2A - 1 - A  - Ansatte i 
barnehager pr.  31.08.


Komm. 
barne-
hager


Ikke-
komm. 
barne-


hager 1) SUM
  Antall barnehager i bydelen 29 58 87
  Antall ansatte i bydelens 
barnehager 473 404 877
  Antall ansatte omregnet til 
årsverk 463,48 336 799,48
  Antall ansatte med 
førskolelærerutdanning 168 117 285
Antall ansatte som styrer 22 27 49
Antall ansatte som pedagogisk 
leder 2) 136 82 218
  Antall ansatte med dispensasjon 
fra kravet om 
førskolelærerutdanning 21 22 43
    - herav ansatt som styrer 0 0 0
    - herav ansatt som pedagogisk 
leder 21 22 43
1) Inkluderer familiebarnehager
2) Gjelder også førskolelærer 2 stillinger og til svarende
Kontrollsum (tre nederste celler) 0


Tabell 2A - 1 - B  - Pedagogiske 
ledere med dispensasjon fra 


kravet om 
førskolelærerutdanning pr. 


31.08. Sum


Annen 
ped. 
Utdanni
ng 2)


Ikke 
annen 
ped. 
Utdannin
g 3)


Annen 
ped. 
Utdannin
g 2)


Ikke 
annen 
ped. 
Utdannin
g 3)


Varig dispensasjon 0 0 0 0 0
Midlertidig dispensasjon 15 9 16 3 43
Sum 15 9 16 3 43
1) Inkludert familiebarnehager
2) Eksempler på annen ped. Utdanning: allmennlærer, faglærer, spesialpedag og barnevernspedagog.
3) Barne- og ungdomsfagarbeider tilhører kategorien "Ikke annen pedagogisk utdanning".
Kontrollsum (total) 0 Riktig


Sum
64


702,75
10,98


FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST
Rapporter tas direkte ut fra datavarehus.


Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke


Ikke-kommunale 
barnehager 1)


Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7
Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08.
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08.


Kommunale 
barnehager
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


  


 


Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og 
funksjonshemmede


Lovhjemlede boliger (institusjoner)
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i kommunehelsetjenesteloven).
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver:
  a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
  b) avlastning
  c) permanent opphold
  d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
  e) skjermet boenhet for senil demente
  f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
  g) dagopphold
  h) nattopphold
  i) terminalpleie


I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten. 
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.


Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven: 
>  Aldershjem
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg 
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad)


Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut 
over dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller 
bygningsmessig utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.


Definisjoner på ulike botilbud  for eldre og funksjonshemmede:


Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i kommunehelselov eller sosialtjenstelov.


Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i 
kommunene, og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).


Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved 
behov.


Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte 
ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er 
små (ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.
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  Tabell 3 - 1 - B         


 Antall beboere i institusjon 
som bydelen betaler for 1)  pr  
31.08. - etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM


Menn 4 7 12 16 17 31 37 30 154
Kvinner 1 10 10 18 25 54 118 174 410
Sum egne beboere 5 17 22 34 42 85 155 204 564
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 5 13 30 42 85 146 190 511
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 0 9 14 23
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 6 8 4 0 0 0 0 18


 - i barneboliger/avlastningsboliger 5 6 1 0 0 0 0 0 12
Kontrollsum 5 17 22 34 42 85 155 204 564
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
2) 0 0 1 6 7 13 7 20 54
 - i skjermet plass for demente 0 1 4 4 7 13 22 19 70
Sum 0 1 5 10 14 26 29 39 124
1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys
   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,
2) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


10,6%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


13,7%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx
Fagertun sykehjem 0534 1 1
Søster Ninas Sykehjem 0532 5 5
Villa Skaar AS 0626 4 4
Valstad Sykehjem 0237 2 2


0
0


 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 12 0 12
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
Trollhaugen Seniorsenter 0624 1 1
Ås Avlastningshjem 0214 8 8
Nøstre Bo og Omsorgssenter 0612 3 3
Holtet Bosenter og Verksted 0301 1 1
Solstad Bo- og omsorgssenter 0612 1 1
Skjæggerud Bo- og omsorgshjem 0626 1 1
Hvalheim Bo- og behandlingssenter 0612 1 1
Intermediærenhet Bydel Østensjø 13 4
  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 16 4 16
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 28 4 28
 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B
 Kommentarer:


Antall pasienter


Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem


Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem
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Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.08.    1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Røysumtunet 2
Ammerudhellinga 18 1


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 3
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica
 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
      Kommentarer:


Tabell 3 - 2 - A
Antall personer som venter på fast plass i 
sykehjem pr. dato      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d)(181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass:   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 a) I eget hjem 2) 4 1 2 2 1 10
 b) I andre typer institusjoner 
(aldershjem, sykehus med mer) 0
 c) Korttidsplasser   3) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0
Sum ant. personer som venter på plass 0 0 4 1 2 2 1 10
Antall personer som bor i 
sykehjem, men som iht. til fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i 
et annet bestemt sykehjem 13 3 5 8 5 2 5 41
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 161


1) Sykehjem som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.


4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 21,5
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 49,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 13,5
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 53,2
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie minus
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven.


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 31.08. - Institusjonstjenester       


3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og 


Tidsintervall
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  Tabell  3 - 3 - B
 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Kort-
har avsluttet sitt opphold i løpet av året 2011 tids- tids-


opphold opphold
Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem i perioden 105 332
Antall avsluttede opphold (korttids) i perioden 1) xxxxxx 8357
Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i 2011 2) 103338 10423
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 984 31
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 25
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica
1) Gjelder kun for korttidsopphold
2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden.  Dvs at rapporten viser
gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold som ble avsluttet i 2011.
Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2011 - 31.08.2011 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, 
eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende,
regnes det som et  opphold.


  Tabell  3 - 3 - C
Kjøp fra 


SYE


Kjøp fra 
andre 


innenbys/
utenbys


Drevet 
av 


bydelen 
selv


Antall Antall Antall
(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester) liggedøgn liggedøgn liggedøgn SUM
a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 11172 28 907 12107
Korttidsopphold for rehabilitering 660 0 0 660
Opphold i plass for for lindrende behandling 17 0 0 17
b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Langtidsopphold - ordinært 87497 0 0 87497
Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 18300 0 0 18300
Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 2012 243 0 2255
Langtidsopphold forsterket - annet 1458 243 0 1701
Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 0 0 0 0
Opphold i MRSA avdeling 391 0 0 391
langtidsopphold -rus 0 0 0 0
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 0 3888 848 4736
Langtidsopphold i aldershjem 0 0 0
Opphold i barne og avlastningsbolig 0 0 0
Sum 121507 4402 1755 127664
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica
1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i lov om 
helsetjenesten i  kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 
Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.


Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.


Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei ja


Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert? Mnd/år 08/11
Kommentar: Bydelen har prosedyrere på området som omhandler hvordan internkontrollen skjer. 
Sosialtjenesten har en egen prosedyre over den internkontrollen som skjer i tjenesten.
Kommentar:


Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem i 2011  fordelt på type opphold 
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HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


  Tabell 3 - 5A - Antall personer 
som mottar hjemmetjenester pr. 


31.08.    1)


Mottaker
e av 


BARE 
hjemme-
syke-pleie


Mot-
takere av 


BARE 
praktisk 
bistand


Mot-
takere av 
BEGGE 
tjenester


SUM 
mot-


takere 


Herav 
antall 
mot-


takere 
med 


private 
tjeneste-


ytere
 Antall mottakere 0-49 år 72 85 10 167 11
 Antall mottakere 50-66 år 47 66 52 165 26
 Antall mottakere 67-79 år 73 99 86 258 67
 Antall mottakere  80-84 år 61 128 101 290 91
 Antall mottakere  85-89 år 75 165 176 416 135
 Antall mottakere ≥ 90 år 36 88 155 279 72
 SUM - alle aldersgrupper 364 631 580 1575 402
 Sum mottakere ≥ 80 år 172 381 432 985 298
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica
 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap
   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-
   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.


  Tabell 3 - 5B - Antall 
vedtakstimer og antall utførte 


timer i hjemmetjenesten
Antall 


vedtaksti
mer 


hittil i år


Antall 
utførte  
vedtaksti


mer 
hittil i år


Herav 
antall  


utført av 
private 


leverandø
rer


Antall timer praktisk bistand 214875 205446 11945
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 45851 36422 11945
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 143743 143743 0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 25281 25281 0
Antall timer hjemmesykepleie 4) 85985 65186 707


3601 3601 0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 300860 270632 12652
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica
1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. 
2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. (Formålet 
med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og 
matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.
3) Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. Skal 
registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 
BPA (brukerstyrt personlig assistent) dvs. Uloba).
4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.
Kommentar: Tallene gjelder hittil i år


  Tabell 3 - 6 SUM
  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +
  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 31.08.
  Antall innbyggere i bydelen    1) 40 369 3 754 2 231 552 2783
  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 0,82% 6,87% 31,65% 50,54% 35,4%
 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2011. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,
      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 
      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
      Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.10 - korr.s.hj.beb.-marka"  (fargede kolonner)
 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år
      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. Kontroller at tallene harmonerer med KOSTRA-tall for 2011


- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av 
psykiatriske sykepleiere eller andre
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Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 20,9
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 6,2
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 4,3
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1,0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 
 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  
 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.


Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten


Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % 86%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00): Mnd/år 09/10
*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten
Det er ikke utført brukerundersøkelse  2011
Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":


Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei
Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei
Kommentarer:
Det sjak gjennomføres kvalietetsrevisjon 15.09.2011 i enhet for hjemmetjenester


  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall
personer vedtaks- 


timer
Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 0 0
Dagsenter/dagtilbud 2) 338 150769
Herav gericatjeneste Dagsenter 304 118018
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 0 0
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 34 32751
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica
1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om helsetjenester i kommunen § 2-1, jf. § 1-3, andre ledd nr 6)
2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om helsetjenesten i kommunen § 2-1, lov om sosiale tjenester § 4 - 2 bokstav a eller uhjemlet vedtak)
Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 
Kommentarer:
Tall er hittil i år


 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)


Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt 
antall vedtakstimer i 2011, fordelt på type tjeneste
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BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med 
vedtak om bolig til pleie- og 


omsorgsformål - etter kjønn og 
alder, pr. 31.08.    1)


Antall 
beboere 
0-17 år


Antall 
beboere 
18-49 år


Antall 
beboere 
50-66 år


Antall 
beboere 
67-74 år


Antall 
beboere 
75-79 år


Antall 
beboere 
80-84 år


Antall 
beboere 
85-89 år


Antall 
beboere 
90 år +


SUM 
antall 


beboere
Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 2 2 8 2 3 1 0 18
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 24 9 0 0 0 0 0 33
Personer med psykiske lidelser 0 21 10 1 0 0 0 0 32
 SUM menn 0 47 21 9 2 3 1 0 83
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 1 3 2 2 1 8 3 20
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 18 7 0 0 0 0 0 25
Personer med psykiske lidelser 0 17 7 0 0 0 0 0 24
 SUM kvinner 0 36 17 2 2 1 8 3 69
 SUM menn + kvinner 0 83 38 11 4 4 9 3 152
- herav beboere med omsorg+ 
bolig 2) xxx xxx 0
1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 
utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser


skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B


2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og 
middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av 
bolig i omsorg+ i Oslo kommune)
NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven
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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP


(I 1000 kroner)
"Ordinære" Flyktn./ pers


  Tabell 4 -1 sosialhjelps- m/opphold Sum
  Økonomisk sosialhjelp mottakere på humanitært pr.
  Regnskapsført pr.  31.08. grunnlag   1) 31.08.


Bidrag Lån Bidrag Lån
  Diverse tap    2) 266 xxxxx 0 xxxxx 266
  Basisbeløp 7 058 0 684 0 7 742
  Husleie   3) 10 842 487 655 0 11 984
  Midlertidig botilbud   4) 695 0 0 0 695
  Boligetablering 187 0 129 0 316
  Renter/avdrag boliglån 40 0 0 0 40
  Annen hjelp til livsopphold 481 0 33 0 514
  Andre formål - tilleggsytelser 957 0 117 0 1 074
  Omgjøring til bidrag 1 0 0 0 1
  Sum brutto  20 527 487 1 618 0 22 632
  Inntekter 3 290 0 135 0 3 425
  Sum netto 17 237 487 1 483 0 19 207
  1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.
  2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731),
   og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.
  3) Lån gitt til "husleiedepositum - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.
  4) Herunder døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703
 Bydelens kommentarer til tab 4-1:
P.ga. av problemer i NAV (trygd/arbeid) går våre brukere for lenge på sosialhjelp istede for på trygd.  Dette har
medføret også at vi ikke får alle refusjoner vi har krav på.


Gj.snitt Gj.snitt
  Tabell 4  - 2 antall antall
  Antall aktive klienter pr. måned   1) 2. tert. hittil i år
  2) 3)
  Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 294,75 297,88
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 6 4,38
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 26,75 27
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 14,75 12,11
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 247,25 254,39
  Kontrollsum  (alle herav) 294,75 297,88


Kontrollformel:
1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utbetalt økonomisk støtte i perioden.
2) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Sumtallet for hele året deles med: 8


Gj.snitt 
2. tert.   


1)


Gj.snitt 
hittil i år  


 2)
  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 9 368 9 264
1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4.
2) Summen for hele året deles med: 8
Ref. OSKAR-melding


  Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling pr. 
klient pr. md.
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MÅLTALL OG PROGNOSER


                                           


 


FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Andel 2. 
tert.


Prognose 
for hele 


året


Vedtatt 
måltall 
for i år


Avvik 
prognose 
- måltall


Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 100% 80% 20%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 100% 85% 95% -10%
Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 100% 90% 80% 10%
Kommentar til prognosen: Etterslep fra 2010 pga sykdom gjør at vi ikke klarer 95 % på måltall "Andel søkn om komm. bol.


beh. innen 3 mnd".


 Tabell P - 1-5


Antall 
som 


hittil i
 Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose: 2011
 Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært 
kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat)    1) på steder 


UTEN 
kvalitets-


avtale
Prognose  
for hele    


    året 


  
Vedtatt   


   
måltall  
for i år


Avvik 
prognose 
- måltall


 Antall barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 3 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 11 0 0 0
Sum antall personer 14 0 0 0
1) Bystyrets mål er null. Kontrollformel:    


Kommentar til prognosen:


 Tabell P - 1-6
 Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik
 Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele måltall prognose
 gjelder både med og uten kval.avtale   1)   2) Antall året for i år - måltall
 Ant. personer 5 0 0 0
1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde  Kontrollformel:    
2) Bystyrets mål er null.


Kommentar til prognosen:


Tabell  P - 1 - 3 - B    Saksbehandlingstid  - bistand til bolig 


I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller.  Det 
skal ikke legges inn tall her.     


De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal 
rapporteres på.  


Prognoser for årsresultatet skal være reelle.


Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som  
bydelsutvalget har vedtatt sammen med  årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 -


rammen),  må dette kommenteres under respektive tabell.
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FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP


Resultat
  Tabell P-4-2 2. tert. Prognose
  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. 2011
   i perioden 1) 2)
  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 294,75 302
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 6 5
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 26,75 27
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 14,75 15
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 247,25 255
  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 9 368 9500
1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!
2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.


Kommentarer til tabell P-4-2: Vi ligger pt. i rute i forhold til budsjett.
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