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0 Sammendrag

Sykehjemsbehovsplan– rullering2014-2024er entiårsplanfor planleggingav sykehjem,
Omsorg+og andrebemannedebotilbudtil eldre. Daplanenrulleresannenhvertår,er
hovedfokusveddennerulleringensattpåtiltakenefremtil 2016.Tallenei
Sykehjemsbehovsplan– rullering2014-2024ersistoppdaterti mars2013,seneretall er
forventedetall.

Sykehjemsbehovsplan– rullering2014– 2024tar utgangspunkti Bystyremelding1/2008
Bystyremeldingomfremtidenseldreomsorgi Oslonårdetgjeldermålog måltall for
utbyggingi eldreomsorgen.Bystyremeldingeneskalerstattesav enny seniormeldingi
høsten2013.Resultatetavdennyebystyremeldingenvil bli innarbeidetførsti neste
rulleringav Sykehjemsbehovsplani 2016.

DrøythalvpartenavOslossykehjemmed2 500sykehjemsplasser(52 %) tilfredsstiller
ikkedagenskrav til fysisk standard,blantannetfor personermedbehovfor personlig
bistandoghjelpemidler.Det erbehovfor å hevedenfysiskeromstandarden.

Nårdetgjelderbehovfor kapasitetsøkningav langtidsplasserpåinstitusjonfrem mot2030
påvirkesdenav befolkningsveksten,helsentil eldrebefolkningen,kvalitet påkommunale,
privatebotilbudoghjemmetjenesten.Statistikkombefolkningsutvikling,helseutviklingog
brukerundersøkelserviseretstørrebehovfor tilrettelagteleiligheterfor eldre.

Utbyggingenav Omsorg+fortsetter.Omsorg+er etbotilbudsomgir trygghetog aktivitet
for eldresomellersrisikererå få sviktendehelseav sosialisolasjonogredusert
bevegelighet.Enspørreundersøkelseblantbydeleneviseratdeterbehovfor flerebotilbud
for personermedi entidlig faseav demens, dvs.mindrebogrupperi bydelene.

I henholdtil Bystyremelding1/2008skalsamletdekningsgradpåbemannedebotilbudfor
eldretilsvare25 % av befolkningenover80 år.Det forventesennedgangi antalleldremot
2020, menderetterenkraftig vekstfremtil 2030.

Ny tabelloverbefolkningsutviklingenleggesinn etterny befolkningsfremskrivelsei mai
2013.

År 2012 2014 2016 2020 2024 2030

Befolkning80+ 22692 21981 21125 20928 22665 30540

Fremtil 2024harsykehjemsutbyggingenhovedfokuspåoppgraderingog fornyelseav
uegnedesykehjemsplasser.Rehabiliteringspotensialenhosnoengamlesykehjemsbyggvil
føretil flytting avdriften fra uhensiktsmessigebyggtil nyeogrehabilitertebygg. Fremtil
2020skalkapasitetenpåsykehjemsplasseropprettholdes.

Detkani kommenderulleringervisesegatdekningsgradenfor sykehjemsplassermå
justerespgaendringeri helseogbefolkningsutviklingen.Ved nesterullering i 2016må
dettevurderesom igjen.

Mål framtil 2016:
to kommunalesykehjemmedcirka310sykehjemsplasserrehabiliteresog fornyes
etOPSsykehjemmedcirka 150sykehjemsplasserbygges
et ideeltsykehjemmed140sykehjemsplasserrehabiliteresog fornyes
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etableringav cirka450 leiligheteri Omsorg+i kommunalregiogsomOPS
prosjekter, slik atmåltalletopp1 000leiligheteri OPSnås.

Mål 2017- 2020:
fire kommunalesykehjemmedcirka600plasserrehabiliteresog fornyes
et ideeltsykehjemmedcirka 150sykehjemsplasserrehabiliteresog fornyes
Inntil 500sykehjemsplassermedOPSkontraktbygges
ytterligere500Omsorg+leiligheterbygges,i hovedsaksomOPSprosjekter
inntil 100leiligheteri småbogrupperi bydelene

Mål 2021- 2024:
rehabiliteringog fornyelseavderesterende850sykehjemsplassene.
planlegging av nyesykehjemogOmsorg+for åmøteenstorøkningi
eldrebefolkningenmot2030.

Mål 2025- 2030:
total kapasitetpåbotilbudfor eldreskalmøteenøkningmedca8 000personeri
eldrebefolkningenover80 år.

Kommunenståroverfor storeutfordringermedtankepåå møtekrav ogbehov,og
samtidigutvikle tjenesteri taktmedbehoveneog for å ivaretanyekommunaleoppgaver.
Deterbehovfor nytenkning,nyeboformerog boløsningermedteknologiskeløsninger
somsettesinn somet supplementtil personalesamtnyemåterå organisereog løse
arbeidsoppgavenepå.Behovetfor frivillige omsorgsaktørervil ogsåøke.
Hovedutfordringenefor pleie- ogomsorgstjenesteneernyebrukergruppermedstørre
mangfoldavhelsemessigeogsosialebehov,tidligereutskrivingfra sykehusognye
oppgaversomfølgeavsamhandlingsreformen.Andeleneldremedinnvandrerbakgrunnvil
øke,ogdettevil kreveat tjenestenetilpasses.

Samhandlingenogsamarbeidmellomkommunehelsetjenestenog spesialisthelsetjenesten
blir viktig for å gi godebrukerløp.Utviklingen får ogsåkonsekvenservedat fleremed
alvorlig sykdomskalgis akuttoppholdi kommunehelsetjenesten.

Kommunenvil fortsettesatsingenpåinstallasjonogbrukav velferdsteknologii sykehjem
ogOmsorg+prosjekter.Erfaringenefra disseprosjektenevil bli overførttil
hjemmetjenestenogbrukernesegnehjem.

I perioden2012-2013 er det:
Gjennomført(KVU) konseptvalgutredningfor sju sykehjem:Henrik Sørensensvei,
Furusetsykehjem,Majorstutnetsykehjem,Silurhjemmet,Manglerudhjemmet
Tåsenhjemmetog Lambertsetersykehjem,
GjennomførtKVU for fem Omsorg+: Øivindsvei, Utmarkveien,Trondheimsveien,
Regnbueveien,Hovseterveiensamtfor PastorFangensvei (Eldreshelsehus)
Gjennomført12kvalitetssikringerKS1og1 KS (OPS)
Gjennomførtforprosjektfor et sykehjem:Ullerntunet,fire Omsorg+: Øivindsvei,
Utmarkveien,Trondheimsveien,Regnbueveienog PastorFangensvei.
Igangsattforprosjektfor tresykehjem: Hovseterhjemmet,Ryenhjemmetog
Lindebergomsorgssenter.
Gejnnomførtreguleringav to sykehjem:Furusetsykehjem,HenrikSørensensvei.
Arbeidetmedreguleringav tresykehjem: Ryenhjemmet,Lindebergomsorgssenter
og Lille Tøyensykehjemogto Omsorg+: Hovseterveien,Kjelsåsveien114.
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Startetdetaljprosjekteringfor ett sykehjem.Ullerntunetogett Omsorg+:
LjabrubakkenOmsorg+.
Vedtattleiekontraktfor Ammerushjemmet.
VedtattOPSkontraktfor HenrikSørensensvei.
Utredettomterfor sykehjemogOmsorg+

Rehabiliteringav Ullerntunetmed144 sykehjemsplasserstarteti 2013og forventesbli
ferdig i 2015.I 2013er detgjennomførtkonkurranseomOPSkontraktfor et nytt
sykehjemi Henrik Sørensensvei med144sykehjemsplassermedforventetferdigstillelse
senti 2015.Rehabiliteringav Hovseterhjemmetmed168sykehjemsplasserigangsettesi
2014og forventesferdig i 2016. Lindebergomsorgssentermed144sykehjemsplasserog
Ryenhjemmetmed144sykehjemsplasserer i forprosjektfasenog forventesferdig i 2017.
Deter inngåttny leiekontraktmedKirkensBymisjonfor Ammerudhjemmet, somgjelder
nårsykehjemmeter ferdig rehabiliterti 2016.

Sykehjem- innspilltil budsjett2014tusentall

Prosjekt Y-disp 2013 2014 2015 2016 2017 Sum Ferdig

Generellrehabilitering- sykehjem 100 50 50 50 250

Økernhjemmet 2014

Stovnersykehjem- rehabilitering 140 0 0 0 140 2014

Ufordeltsykehjem 73 800 820 265 1 958

Ullerntunet 2015

Hovseterhjemmet 2016

Ryenhjemmet 2017

Lindebergomsorgssenter 2017

Sum 0 313 850 870 315 0 2 348 2017

Ferdigstillelseav fire sykehjemligger innei forslagtil budsjettramme2014-2017. I tillegg
kommeroppgraderingav GamleØkernsykehjemoggamleStovnersykehjemfor bruk
somerstatningssykehjem

Omsorg+- innspilltil budsjett2014tusentall

Prosjekt Eier Y-disp 2013 2014 2015 2016 2017 Sum Ferdig

UfordeltOmsorg+ BBY 200 150 60 450 860

Øivindsvei 2015

Utmarkveien 2015

Trondheimsveien 2015

UfordeltOmsorg+ OBY 99 99

Regnbueveien OBY

LjabrubakkenOmsorg+ OBY 100 126 226 2014

Sum OBY 399 276 60 1 105 2014

Ferdigstillelseav femOmsorg+ligger innei forslagtil budsjettramme2014-2017.
Gjennomsnittligprispr. leilighet inkl. servicearealeri Omsorg+ersatttil 3,5 mill. brutto.

Kommunendisponerte5 270 boenheteri 2010(sykehjemog Omsorg+). Foreslåtte
utbyggingsprosjektervil økekapasitetentil ca6 200boenheteri 2016.

Alder 2010 2012 2014 2016
Botilbudsum 5270 5 685 5800 6200
Sykehjem 4700 4 700 4700 4700



7

Aldershjem 80 80 80 80
Omsorg+ 250 480 600 1000
Bemannedeboliger 300 435 435 400
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1 Byrådetsprioriteringer 2014 - 2016
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2 Innledning – bakgrunn og visjoner for eldreomsorgen

I 2008ble kommunesførstebyomfattendeutviklingsplanfor sykehjemmenesiden1988
lagt fremfor bystyreti sak34224/92008Sykehjemsbehovsplan– Rammeplanfor
sykehjemi Oslokommune. Blant annetble følgendevedtatt:

1. Byrådetbeskommetilbaketil bystyretmedensykehjemsbehovsplansomangir
konkretehandlingsplanerfor hvordanmanvil byggeut sykehjemstilbudet.

2. Sykehjemsbehovsplanenrullereshvertannetår.

Planenla grunnlagfor utvikling av driften påsykehjem.Byrådet igangsattesomfølge av
denneenprosessmedå gåigjennomkommunenssykehjemsbygningerfor åkartlegge
bygningenespotensialfor utvikling av modernesykehjem.Somfølgeav utviklingsplanen
bledetvedtattatdetskulle lagesenhandlingsplanfor utbygging avsykehjemstilbudet.

Sykehjemsbehovsplan2014-2024erenrullering av Sykehjemsbehovsplan2012-2022.
Kapittelrekkefølgeni Sykehjemsbehovsplan2014-2024er litt justerti forhold til
Sykehjemsbehovsplan2012-2022, menharellerssammetemainndeling.

Tallmaterielli Sykehjemsbehovplanvedrørendetilbud ogprosjekterersistoppdaterti
mars.2013. Seneretall i 2013 er forventetresultati planperioden. Befolkningsfrem-
skrivningeroppdateresi mai2013.

Byrådetsvisjon for eldreomsorgeni Budsjett2013er:

Osloskalogsåværeenby derseniorerkanjobbelenge,deltai frivillig arbeidog være
tryggepåatdefår denhjelpendetrengernårdeharbehovfor det.Byrådetvil gåforani
arbeidetmedåtilby godetjenesterog leggeopptil merbrukerstyring ogvalgfrihet.
Antall eldremenneskeri byenvil om noenårøke.Derforharbyrådetsattav midler til
totalrehabiliteringav fire sykehjemog byggingav etnytt sykehjemsomOPS-prosjekt.
Byrådetvil byggeoppet variertogmodernetjenestetilbudfor å møtefremtidigeeldres
behovogvil i størregradta i brukny teknologi.

Byrådetla i 2008fram Bystyremeldingomfremtidenseldreomsorgi Oslo. Enny
seniormeldingleggesfrem høsten2013.Føringenei seniormeldingenvil bli innarbeidet
vedkommenderulleringav sykehjemsbehovsplani 2016-2026.

Frabystyremeldingeni 2008siteresfølgendegrunnlagfor fremtidenseldreomsorg:

Eldreomsorgener etav byrådetsviktigstesatsingsområder.Det er fortsattstore
utfordringerinneneldreomsorgen.Kvalitetenpå innholdeti tjenestenemåbli enda
bedreog tjenestenemåbli endamerdifferensiertfor å møtedenenkeltebrukers
behovogønsker.

Eldrepolitikkomfatteralle detjenesterogdeninnsatsensomleggesnedmed
formål omå bedreeldreslevekårog livskvalitet.Eldreomsorgenutgjør kunendel,
menensværtviktig del av eldrepolitikken.Eldreomsorgomfattertjenestetilbudettil
eldre,deriblantpleie- og omsorgstjenestenog helsetjenestetilbudet.Byrådetvil
byggefremtidensomsorgstjenesterpå noenhovedprinsipper:
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Tilgjengeligetjenesterogeffektivressursbruk
Myndiggjortebrukereog valgfrihet
Fleksibilitetog individuell tilpasningi enhelhet
Godkvaliteti tjenestetilbudene

Grunnlagetfor fremtidensomsorgstjenesterer at vi skalleggeopptil enmer
moderneeldreomsorgnå.Eneldreomsorgslik vi selvvil ønskeå mottaden.
Byrådetvil ha envarm,verdigog valgfri eldreomsorg.

Byrådetmenerdeter viktig å leggetil rettefor at deeldreskalkunnebo i eget
hjemsålengedeønsker.Byrådetvil derforsatseviderepå tilbud somgis i egen
bolig, omsorgsboligeller i andretilrettelagteboligtilbud.For at detteskalvære
muligmåhjemmetjenestenestyrkesytterligereslik at brukernei dennetypeboliger
ogsåkanfå merhjelpenndetmangefår i dag.

Byrådethar lansertOmsorg+sometnyttomsorgsnivåsomskalværefor demsom
ikkeønskereller har behovfor å kommepå sykehjem,mensomheller ikkeføler seg
tryggenoki egethjem.I Omsorg+vil detværedøgnbemanningslik at hjelpener
nærdersomenhar behovfor assistanse.Byrådetkommertil gradviså byggeut
Omsorg+tilbudetetterbehovetsommelderseg.

Byrådetvil at utformingav fremtidigesykehjemskalgis tydeligesignalerom
enkelmennesketbetydning.Egetrommedmulighettil å ta medsegkjæreeiendeler
for alle somhar varig oppholdi institusjoner grunnleggendefor dette. Utforming
av småogmerintimebofellesskapinnfor institusjoneneskalogsåvektlegges.
Detteer særligviktig medtankepå tilretteleggingfor personermeddemens.
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3 Organisering av eldreomsorgeni Oslokommune

Deflesteeldrei Oslobor i egneboliger.Desomharbehovfor hjemmetjenesterfår det
ettersøknadogbehovsvurderingfra søknads-/bestillerkontori bydelen.For personermed
behovfor tilrettelagtbolig, bistandog omsorgdisponererkommunenomsorgsboligerfor
ulike målgrupper,heriblanteldre.Omsorg+erenbemannedeomsorgsboligerrettetkun
moteldre.

Kommunenharansvaretfor å tilby tilstrekkeligehelse- og omsorgstjenestertil
befolkningen.Bydelenehardelegertansvarbådefor å vurdere behovog tildele tjenester
inkludertplasseri sykehjemtil enkeltpersonerog boligeri Omsorg+, og for å bestille
plasserfra Sykehjemsetaten.Hovedtyngdenav finansieringenfor sykehjemstjenester,
hjemmetjenesterog Omsorg+er tildelt bydelenegjennomdetkriteriefordeltebudsjetter.

Tiltakstrappen

Vedtildeling av tjenesterog tiltak i OslokommuneleggesLeon-prinsippet(Laveste
EffektiveOmsorgsnivå)til grunn,somvist i Tiltakstrappen.Denviserhvordan pleie- og
omsorgstjenesteneskalinnrettesfor åmøteflest mulig medet riktig tjenestetilbud.

Brukerneskalkunnebevegesegbådeopp- ognedoveri tjenestekjeden.Forhvert trinn
oppoveri trappenerdetvanligvisbehovfor vesentligøkt ressursinnsats.I noensituasjoner
kanet stortomfangav tjenesterpålaveretrinn kostemerenntjenesterpåhøyeretrinn.
Eksempelviskankommunenskostnaderknyttettil drift aveninstitusjonsplassværelavere
ennomfattendepleie- ogomsorgstjenesteri egethjem.

Medutgangspunkti LEON-prinsippetog tiltakstrappenvidereutviklestjenestenepåtre
hovedområder;forebyggendeog aktivitetsskapende,tjenesteri egenbolig, samtvarigeog
tilrettelagtebo- ogomsorgstilbud.

Deteret mål åhindrefunksjonsvikt,slik at eldreskalkunneleveaktiveog selvstendigeliv
ogutsettebehovetfor å mottatjenesterpåhøyeretrinn i trappen.Ved å prioritere
rehabiliteringog forebyggingkanytterligerefunksjonssvikunngåsog brukernes
funksjonsnivåforbedreselleropprettholdes.Det satsespåområdeneernæring,
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tilretteleggingi hjemmetogdag- og aktivitetetstilbudtil hjemmeboendemed
demenssykdom.

Brukerneharulike behovogønsker. Tjenestetilbudeti bydeleneer utbyggetogdimen-
sjonertforskjellig. Dettekaneksempelvisføretil at brukeremedtilsynelatendelike behov
for pleie- og omsorgstjenesterkanmottatjenesterpåforskjelligetrinn i tiltakstrappen.Det
arbeidesmedå skapestørrelikhet i saksbehandlingav søknaderomtjenesterog tiltak
mellombydelene.

BotilbudetOmsorg+skaldekkeeldresboligbehovpåetnivå somliggermellomsykehjem
ogvanligbolig. Omsorg+er førstog fremstet tilbud til desomharbehovfor et trygt
botilbud,hvor deter tilrettelagt for samværmedandre,oghvornærværendepersonell
enkeltkantilkalles.De eldresombor i omsorgsboligerogOmsorg+får hjemmetjenester
ettersøknadogbehovsvurdering, pålik linje meddemsombor i vanligeboliger.

Sykehjemerdenvanligstebetegnelsenpåkommunensinstitusjonstilbud,oghar
hovedsakeligværtbenyttetsomet tilbud til eldre.

Sykehjemsetatenbleetablerti 2007for å sikreet merhelhetligtjenestetilbud, bedre
ressursutnyttelseogdrift avsykehjemmene. Sykehjemsetatenharogsåansvarfor de
aldershjemsplassenesomkommunendisponerer,samtdagsenterplasservedsykehjem-
mene.Ansvarfor forvaltningogdrift av dekommunalesykehjemsbygningenehar
OmsorgsbyggOsloKF.

Sykehjemsetatenskalsørgefor atsykehjemstilbudeterdifferensiertog tilpassetdeulike
brukergruppenesbehov, ogatdeter riktig kapasitetogkvalitet påsykehjemstilbudet.
Sykehjemsetatenskalogsåimøtekommebydelenesbestillingeravsykehjemsplasser,og
tilpassedrift av plassertil detvolumogdeplasskategoriersombestilles.

Bydeleneleverersinhovedbestillingav sykehjemsplasseri forbindelsemednesteårs
budsjettbehandlingi desemberhvertår,menkanforetamindrejusteringertil gitte
tidspunkti løpetav året.Korttids-, rehab-, aldershjems- ogdagsenterplasserbestillesen
blocogutgjørenbindendebestillingog betalingspliktfor perioden.Bestillingenav
langtidsplasseromfatteromfangav forventetkjøp.Bydelenebetalerfor delangtids-
plassenedefaktiskbruker,uavhengigav hvadeharbestilt.

Deter innført fritt sykehjemsvalgvedtildeling av langtidsplassi Oslokommune.Fritt
sykehjemsvalgbetyrrett til åvelgesykehjemetteratdeter gjort vedtakomlangtidsplass.
Alle vedtakomlangtidsplassi sykehjemskaleffektueresav bostedsbydeleninnenfire
uker.I detilfeller detteikke skjer, skaldetfrie sykehjemsvalgpraktiseresmedfritt valg
mellomledigeplasser,ogmedumiddelbareffektuering.Hvis detikke er ledig plassved
ønsketsykehjem,kandetgis midlertidigplassvedet annetsykehjem.Søkerekanogsåbo
hjemmemensdeventerpåfastplass.Det er innført rett til å søkeomoverflytting til et
annetsykehjem.En forutsetningfor å få oppholdvedønsketsykehjem,er atsykehjemmet
hardentypeplassdetergitt vedtakom.

I hjemmetjenestenhardetværtbrukervalginnenpraktisk bistandsiden2006og i hjemme-
sykepleiensiden2011.Brukervalgsordningenbetyrrett til åvelgehvemsomskalutføre
detjenestenedetergjort vedtakom.Detkanvelgesmellombydelenskommunaleutfører
ogdeprivateleverandørenesomharavtaleom å leveretjenesteri denaktuellebydelen.
Brukernekannårsomhelstogubegrunnetvelgeny utførerav tjenesten.Det erenegne
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byomfattendekommunalhjemmetjenestefor døveogdøvblinde.Brukervalgvalgs-
ordningenbleogsåinnført for brukerstyrtpersonlig assistansei 2012.

Hjelpemiddeltekniskenhetble i 2012samlokalisertmedNAV hjelpemiddelsentralOslo
ogAkershus, medfellesordrekontorsomhåndtererbrukerhenvendelserknyttettil hjelpe-
middelteknisketjenesterpåvegneavbådeNAV ogOslokommune.Detarbeidesfor å
overførekommunenslagerfor midlertidig utlånpåGrünerløkkatil denHjelpemiddel-
tekniskenheten.

Heldøgntilbud

Sykehjemsetatendrifter langtidsoppholdbådeav ordinærkarakterog for beboeremed
langtkommendemensogalvorligepsykiskeognevrologiskelidelser.Deter etablertet
variertbotilbudfor yngrepersonermeddemens.I tillegg finnesegenavdelingfor personer
medrusavhengighet,og etatenharbotilbudtilrettelagtfor døveog for eldrejøderi Norge.

Tidsbegrensetoppholdi sykehjemkanhavarighetfra 2-12uker.Ulike korttids- og rehabi-
literingstilbudskalhafokuspåå arbeidemålrettetslik at pasientenei størstmulig gradkan
kommetilbaketil egethjem.Brukereni disseavdelingenekommeri storgradrett fra
sykehus.Andretidsbegrensedeoppholdtilbys beboeremedMRSA (ellerandremotstands-
dyktigebakterier)ogpersonersomtrengerlindrendebehandlingi hospiceenheter.Det gis
avlastningsoppholdmedhensiktå utsettepermanentinstitusjonsinnleggelse.Det erogså
trygghetsavdelingermedtilbud til hjemmeboendeeldresomuventetkommeri en
vanskeligsituasjon.Her kanbrukerenselvskriveseginn påoppholduansetttid pådøgnet.
Sykehjemsetatenplanleggerhøsten2013å åpneegenkorttidsavdelingfor personersomi
tillegg til å værerusavhengigeharet omfattendepleie- og omsorgsbehov.

Sykehjemsetatenovertokdriftenav tre intermediæreavdelingerfra bydelenefra 2012,
totalt 38 plasser.Avdelingeneer spesialiserteenheterfor pasientersomtrengerdøgn-
oppholdi overgangmellomsykehusoghjemmet.Bemanningenvedenheteneernoe
styrketsammenlignetmedkorttidsavdelingeri kommunalregi.Sykehusenedekkerdeler
avdriftsutgifteneeksempelvislønntil legeog fysio-/ergoterapeut.

Etterat Samhandlingsreformentrådtei kraft serenat behovetfor intermediæreavdelinger
erendretPlasseneveddagensintermediæreavdelingerkandermedbli omstrukturerttil
andrekategorierdøgnplasser.

Sykehjemsetatenharsidenmai2012driftet 21 rehabiliteringsplasser lokalisertpå
SamhandlingsarenaAker. Avdelingenplanleggesutvidetmed5 plasseri 2013.
Målgruppener brukerefortrinnsviseldreenn60 årsomnylig haropplevden
funksjonsforverringp.g.a.akuttsykdomog somderforharbehovfor rehabilitering.
Brukernekaneksempelvisværeortopediskepasientermedsammensatteproblemstillinger
ognevrologiskepasientermedbehovfor kognitiv behandlingogoppfølgingav logoped.
Avdelingenharhøykompetanseinnentverrfagligrehabilitering

Kommunaltakuttdøgnopphold– KAD - er etnytt kommunalthelse- ogomsorgstilbud. I
Helse- og omsorgslovengiskommunenei oppdragåsørgefor tilbud omdøgnoppholdfor
pasienterog brukeremedbehovfor øyeblikkelighjelp.Kraveterbegrensettil desomikke
harbehovfor innleggelsei spesialisthelsetjenesten.Målsettingenerå redusereomfanget
av innleggelseri sykehus,ogordningenerderfor100% finansiertvedoverføringerfra
Helsedirektoratetog helseforetakene.Pliktentil åhatilbudettrer i kraft fra 01.01.2016.
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I samarbeidmedhelseforetakene/sykehuseneharkommunenutredetinnholdog
organiseringav KAD, ogdeter inngåttenavtalemellompartenesomogsåbeskriveren
opptrappingavvirksomheten.Det etableres32sengerlokalisertvedAker våren2013,
forutsattfinansiering.Denneetableringenskjeri tett samarbeidmedlegevaktenpåAker.
Detetableresytterligere22 sengeri 2014og 19sengeri 2015, dvs.til sammen73 sengeri
2015. Ansvaretfor KAD leggestil Helseetaten.
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5 Statusrapport ing 2012 – 2013 - oppsummering

Forenmerdetaljertstatusrapportering,sevedlegg1.

Tabell 1 Status utbyggingsaktiviteter sykehjem og Omsorg+ 31.12.2013
Eiendom Sykehj./

Oms.+
Regul.
pågår

Regul.
ferdig

KVU
ferdig

KS1
ferdig

FP
pågår

FP
ferdig

KS2
ferdig

Det.
Prosj

Ullerntunet S X X X
LilleTøyen S X X
Hovseter-
hjemmet S X X

Furuset S X X X
Lindeberg S X X X
Ryenhjemmet S X X X
HenrikSørensens
vei S X X X X OPS

Silurhjemmet S X
Majorstutunet S X
Tåsenhjemmet S X
Manglerudhj. S X
Lambertseter S X
Ljabrubakken O X X X
Øivindsvei O X X X
Utmarkveien O X X X
Regnbueveien O X X X
Hovseterveien O X X X X
Trondheimsv. O X X X
Kjelsåsveien114 X
PastorFang E X X X X
Sum 4 2 8 12 4 7 4 1

FP forprosjekt KVU konseptvalgutredning KS ekstern kvalitetssikring E Eldres helsehus

I perioden2012-2013 er det:

Gjennomført(KVU) konseptvalgutredningfor sju sykehjem: Henrik Sørensensvei,
Furusetsykehjem,Majorstutnet sykehjem,Silurhjemmet,Manglerudhjemmet
Tåsenhjemmetog Lambertsetersykehjem,
GjennomførtKVU for fem Omsorg+: Øivindsvei, Utmarkveien,Trondheimsveien,
Regnbueveien,Hovseterveiensamtfor PastorFangensvei (Eldreshelsehus)
Gjennomført12kvalitetssikringerKS1og1 KS (OPS)
Gjennomførtforprosjektfor et sykehjem: Ullerntunetsykehjem, fire Omsorg+:
Øivindsvei, Utmarkveien,Trondheimsveien,Regnbueveienog PastorFangensvei.
Igangsattforprosjekt for tresykehjem: Hovseterhjemmet,Ryenhjemmetog
Lindebergomsorgssenter.
Gejnnomførtreguleringav to sykehjem:Furusetsykehjem,HenrikSørensensvei.
Arbeidetmedreguleringav tresykehjem: Ryenhjemmet,Lindebergomsorgssenter
og Lille Tøyensykehjemogto Omsorg+: Hovseterveien20og Kjelsåsveien114.
Startetdetaljprosjekteringfor ett sykehjem. Ullerntunetsykehjemog ett Omsorg+:
LjabrubakkenOmsorg+.
Vedtattleiekontraktfor Ammerushjemmet.
VedtattOPSkontraktfor HenrikSørensensvei.
Utredettomterfor sykehjemogOmsorg+
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6 Behovsanalyse– brukere

Bydelsinndeltebefolkningsfremskrivninger fremstillesfor korteretidsintervaller,og
foreliggeri dagkun for periodenfrem til 2022.Rundt2022 forventesfor alvorenøkningi
befolkningenover80 år.
Befolkningfremskrivningenrettesoppmednyetall i mai 2013.

6.1 Demografisk utvikling 2012 – 2030 for Oslo

Antall eldreover67årvil fremtil 2030økemedca50 % frem mot 2030. Dennegruppen
utgjøri dag10,1prosentav befolkningeni Oslo og forventesfram mot2030å øketil ca
11,4prosent.
Tabellenejusteresi samsvarmednestekapittel,dvs2012,2014,2016,2020,2024,2030
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Befolkningsfremskrivning2012- 2030

67-79år 80-89år 90+år

BefolkningsfremskrivningOslo,for aldersgruppene67-79år,80-89årog90årogover.Kilde:Oslostatistikken.
Dato:UKEmai2012(fremskrivningpr 01.01.2012)

Befolkningen67 – 79 år

Fremskrivningenviserat befolkningenover67 årvil økejevnt fremmot år2030.Fremtil
2023erdetveksteni befolkningsgruppen67-79år somi hovedsakstårfor økningeni
forholdtil 2012.Aldergruppenøkerjevnthvert år i helefremskrivningsperioden,fra ca
39500personeri 2012til ca64 300personeri 2030,tilsvarendeenøkningpåca63%.

Vedutgangenav 2012bodde2 % av innbyggerne67-79år i institusjon.Forutsattatdenne
andelenholdesfastvil antalletpersoner67-79 årsombor i institusjonøkefra ca850i
2012til ca1 350i 2030.

Befolkningen80 – 89 år
Befolkningen80-89årvil reduseresfremtil 2018for såå økegradvisigjen.Førsti 2023
vil befolkningen80-89år værelik i antallsomi 2012.Fra2023vil aldersgruppenøke
jevnt fra ca1 700til 26 000innbyggere.

Vedutgangenav 2. tertial 2012bodde11,2% av innbyggerne80-89 år i institusjon.
Forutsattatdenneandelenholdesfastvil antalletpersoner80-89 årsombor i institusjon
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reduseresfra ca2 000i 2012til ca1 800i 2018,for såigjenå økegradvistil ca2 900i
2030.

Befolkningen90 år og eldre

Befolkningen90+årvil økefremtil 2015for såå reduseresnoehvertår fremmot 2030.

Vedutgangenav 2. tertial 2012boddeca34 % av innbyggerneover90år i institusjon.
Forutsattatdenneandelenholdesfastvil antalletpersoner90+årsombor i institusjon
reduseresnoefra ca1 620i 2012til ca1 580i 2018.

551046 ;
89,9%

39 547; 6,4 %
17 910; 2,9 % 4 782; 0,8 %

Andelereldre i Osloi 2012

0-66

67-79år

80-89år

90+år

Andeleldrei Oslo2012Kilde:Oslostatistikken
Dato:UKEmai2012(fremskrivningpr 01.01.2012)

929058 ;
90,7%

64 342; 6,3 %
25 881; 2,5 % 4 659; 0,5%

Andelereldre i Osloi 2030

0-66

67-79år

80-89år

90+år

Andeleldrei Oslo2030Kilde:Oslostatistikken
Dato:UKEmai2012(fremskrivningpr 01.01.2012)
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Behovfor institusjonsplasser,Omsorg+og tilrettelagte boliger medeller uten
bemanning

Flereleverlenger,ogmangeharulike graderav nedsattfunksjonogsykdom.Å møteflest
mulig medet riktig tjenestenivåkreveretvariertebo- og tjenestetilbudsomkantilpasses
denenkeltesbehov.Mangemednedsattfunksjonsnivåvil kunneværemerselvhjulpne
medentilrettelagtbolig eventueltmedhjelp fra hjemmetjenesten.Andrevil kunneha
behovfor et trygt botilbudi Omsorg+,hvor dettilretteleggesfor samværmedandre,og
hvornærværendepersonellenkeltkantilkalles.Et godt utbyggetboog hjemmetjeneste-
tilbud kanfor noeni storgraderstatteellerutsettebehovfor i institusjon.Mangeeldre
medsterktnedsattfunksjonsevnevil likevel i sluttfasenav livet habehovfor et mer
omfattendepleie- og omsorgstilbudi sykehjem.

Behovetfor tjenestervil for deflesteøkemedalderen.Alleredei aldersgruppen67-79 år
vil ca10% habehovfor pleie- ogomsorgstjenester,økendetil ca40 % i gruppen80- 89
årog til ca80 % i gruppen90år ogover.

Befolkningsfremskrining2012-2030
2012 2017 2022 2027 2030 %økning

0-66 551046 611672 665507 711410 739294 34 %

67-79år 39 547 49 987 57 407 61 609 64 342 63 %

80-89år 17 910 15 968 16 677 22 653 25 881 45 %

90+år 4 782 4 862 4 570 4 313 4 659 -3 %

Sum 613285 682489 744161 799985 834176 36 %

Dekningsgrad25%avantallet innbyggere80årogover
25%av 80+ 5 673 5 208 5 312 6 742 7 635

I henholdtil Bystyremelding1/2008skalsamletdekningsgradpåbemannedebotilbudfor
eldretilsvare25 % av befolkningenover80 år.25 prosentdekningavsykehjemog
Omsorg+tilbud til personerover80 år tilsvartei 20125 673sykehjemsplasserog
botilbud.Somenfølgeav nedgangeni befolkningenover80år vil behovetfor
sykehjemsplasserreduseresframtil 2019.Fra2019vil befolkningen80+ igjenøke,og i
2024erdennealdersgruppenigjen like storsomi 2012.Fra2024vil befolkningen80+øke
kraftig, ogbehovetfor bemannedebotilbudøketilsvarende.Endekningsgradpå25% vil i
2022utgjøretil sammen5 312sykehjemsplasserogOmsorg+boligeri Oslo,økendetil
7 635i 2030.

Et Omsorg+tilbud er ogsåaktueltfor aldersgruppen67-79år.Dennegruppenøkerkraftig
i helefremskrivningsperioden,mengruppensbehovfor Omsorg+ boligervil ikke komme
medi beregningenover.

Dersomogsågruppen67-79år tasmed,og ogsåtilrettelagteboligersomikke erOmsorg+
inkluderesvil behovetfrem mot2030kunnevisesslik:
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Fremskrevetbehovfor aldersgruppen67-79år
2012 2017 2022 2027 2030

Tilrettelagte
boliger 371 469 539 579 604
Omsorg+ 124 157 180 193 202
Institusjon 791 1000 1148 1232 1287
Sumandeli
botilbud 1286 1626 1867 2004 2093
Prosentandeli
botilbud 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

Fremskrevetbehovfor aldersgruppen80-89år
2012 2017 2022 2027 2030

Tilrettelagte
boliger 356 317 331 450 514
Omsorg+ 145 129 135 184 210
Institusjon 2024 1804 1885 2560 2925
Sumandeli
botilbud 2525 2251 2351 3193 3648
Prosentandeli
botilbud 14,10% 14,10% 14,10% 14,10% 14,10%

Fremskrevetbehovfor aldersgruppen90årogover
2012 2017 2022 2027 2030

Tilrettelagte
boliger 170 172 162 153 165
Omsorg+ 77 78 73 69 75
Institusjon 1659 1687 1586 1497 1617
Sumandeli
botilbud 1906 1938 1821 1719 1857
Prosentandeli
botilbud 39,85% 39,85% 39,85% 39,85% 39,85%

Fremskrevetbehovfor aldersgruppen67årogover
2012 2017 2022 2027 2030

Tilrettelagte
boliger 897 959 1032 1181 1283
Omsorg+ 346 364 389 446 486
Institusjon 4474 4491 4618 5289 5828
Sumantall i
botilbud 5717 5815 6040 6916 7598

Nåraldersgruppen67-79 år inkluderesi fremskrivningenservi at behovetfor botilbudtil
eldreøkeri helefremskrivningsperioden,ogat behovetsomavnedgangeni antall
innbyggere80+i delerav periodenkompenseresavøkningeni antall innbyggere67-79 år.
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6.2 Utfordringer

Dagenssykehjemsbeboere

Dagenssykehjemsbeboerei Oslosykehjemmenei 2012var i all hovedsaksykeeldre.Tall
fra Sykehjemsetatenviseratgjennomsnittspasientenvar85 år,hadde6-7 diagnoserog
forbrukav7 ulike legemidler.80 % avpasientenehaddedemensellermentalsvikt og
oppholdeti sykehjemvartei gjennomsnitt2,1år.80% av pasientenevarkvinner.I 2012
varca30 beboeremedlangtidsoppholdi sykehjemyngreenn50 år.

Fremtidensbrukere

Fremtidensbrukereav helse- ogomsorgstjenestervil stille andrekravoghaandre
forventningertil kommunestjenesterenndagensbrukere.

Forventetlevealdervedfødseli Osloharsiden2001øktmedgjennomsnittlig2,2år for
kvinnerog3,6år for menni Oslotil henholdsvis84,4 (kvinner)og 78,1år (menn).Vi ser
atOslofortsattliggernoeunderlandsgjennomsnitteti forventetlevealder,og at forventet
levealderfor mennøkermerennkvinners.Detantasat levealderenvil økefremover, men
detliggerenusikkerheti hvormye. Enøkningi levealderenkanpåvirkekapasiteteni
helse- og omsorgstjenestene,dersombehovetfor hjelp inntreri sammealdersomi dag
kombinert medøkt levealder.Destoreutfordringenefremoverligger i enbetydeligøkning
avantalleteldremedpotensielt behovfor tjenester.Enannenutfordringfor Oslo,erat
71,1% avdeover80 årer enslige,mot66,1% pålandsbasis.

Osloerogsåpregetav størresosialulikhet ennrestenav landet.Personermedlang
utdanningoghøyinntektharlengreforventetlevetidennpersonermedlavereutdanning
og inntekt.Særligdesisteti åreneharhelseforskjelleneøkt,detgjelderbådefysisk og
psykiskhelse,ogbådebarnogvoksne.Utjevningavsosialehelseforskjellererderforen
viktig målsettingi folkehelsearbeidet.Dettetilsier atbehovetfor antallog type
sykehjemsplasservil fordelesegulikt mellombydelerogdelbydeler.

Osloharblantannetfølgendekjennetegni befolkningenshelse(folkehelseinstituttet,
2012).Mye av dataene er hentetfra fremtidenseldre, dvs.desomermellom18og 74år
peridag.Dettevil påvirkefremtidensbehovfor sykehjemsplasser, og pregehvilket tilbud
detvil bli behovfor

131per1000personerbrukerlegemidlermot psykiskelidelser,somblantannet
angstog depresjon. Detteeromtrentpålandsgjennomsnittet.Hjerte- ogkarsykdom
serut til å væreomtrentsomlandsgjennomsnittet, vurdertetterantallpasienter
behandleti sykehus(18per1000innbyggere)
Utbredelsenav KOLS og astmahosvoksneer omtrentpånivåmedrestenav
landet.
Utbredelsenav type2-diabetes,målt vedbrukav legemidler,serut til åvære
høyereennellersi landet, basertpålegemiddelstatistikk(38av1000bruker
blodsukkersenkendemidler)
Osloharnoehøyereforekomstavkreft totalt sett(557nye tilfeller perårper
100000innbyggeremot 554per100000pålandsbasis)
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Deteret mål ateldreskalkunneleveaktiveog selvstendigeliv (jf . mål kap.2 og9). Ved å
prioritererehabiliteringog forebyggingkanbrukernesfunksjonsnivåforbedreseller
opprettholdes,ogbehovetfor tjenesterutsettes.

Brukergrupper somvil trenge institusjonstjenester

Antalletpersonermeddemensvil økei taktmedateldrebefolkningenøker,Flerepersoner
meddemensvil kunnebo hjemmelengrevedat dettilbys dagaktivitetstilbudogavlastning
for pårørende.Personermeddemenssykdomkanogsåbo i tilrettelagteomsorgsboliger
medmindreboenheterhvordeter stabilbemanningog tilpassedeaktiviteter.For personer
medlangkommetdemenssykdomkanlangtidsplassi sykehjemværeenestealternativ.En
kanderforforventeatenstorandelav behovetfor sykehjemsplasservil følgeveksteni
dennegruppen.

Mangepersonerunder67år vil ogsåhabehovfor behandling,oppfølgingogrehabilitering
i kommunens helse- ogomsorgstjenester.Selvom flerevil bo i egnedeboligersomivare-
tardenenkeltesbehovog ønsker,vil detogsåværebehovfor heldøgnstilbudi institusjoni
ulike livsfaser.

Fleremedlivsstilssykdommer(KOLS, diabetesog kreft) vil havarigefunksjonsned-
settelserog trengekommunalehelse- ogomsorgstjenesterovermangeår.For dissekan
bådeordinæresykehjemsplasserog kommunalakuttdøgntilbud(KAD) vedforverringav
kjentsykdomi stedetfor sykehusinnleggelseværeaktuelt.

Deterenøkningi gruppenerusmisbrukereogpsykisksykeheltnedi 30 årenesomtrenger
midlertidigellervarigeinstitusjonstilbud.Detteeryngrebrukere meduavklartproble-
matikksomermedisinskdårligeoger i behovav døgntjenestepåinstitusjon.Det erofte
brukeremeddårlig boevnesomi størregradblir meldtutskrivingsklaretil bydeletter
samhandlingsreformen.

Andeleneldremedinnvandrerbakgrunnvil øke,og dettevil kreveat tjenestenetil rette-
legges.Deter storeulikheteri helse,sykdomsbildeogbruk avhelsetjenestermellomulike
innvandrergrupper.I Osloer omlag30 % avbefolkningeninnvandrereellernorskfødte
medinnvandrerforeldre.Omlag1/3 av disseharlandbakgrunnfra EU etcog2/3 fra Asia,
Afrika etc.

Økt globaliseringkanbidratil nyesykdomsbilder ogøkt risiko for nyetypersmitte.

Utskrivningsklare pasienter

Samhandlingsreformenstiller øktekrav til bådetjenesteproduksjon,kapasitetog
kompetansei dekommunalehelse- ogomsorgstjenestene.Kommunenefikk fra 2012
ansvarfor å gi tjenester til utskrivingsklarepasienteri sykehusfra førstedag.

Gjennomsnittligantallmeldingerom utskrivningsklaresomatiskepasienter(UK-
meldinger)permånedi 2011var 570.I 2012var detsammetallet 929,somerenøkning
fra åretfør på63 %. Perdagkomdet30,5UK-meldinger.I 2011komdet18,8meldinger
perdag.
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Figurenunderviserantallmeldingeromutskrivningsklarepasientertil kommunen,og
gjennomsnittligliggetid etterUK-meldingfor disse,i 2011og2012

Figurenundersammenliknerhvilket tilbud brukerenharfått vedtakometterutskrivningi
henholdsvis2011og2012i andeler. Vedutgangenav 2011vardetmottatt6 844UK-
meldinger.Påsammetid i 2012varantallet11 139UK-meldinger.Økningenerstørst
blantdesomblir skrevetut til hjemmetmedellerutentjenester,ogdesomfår vedtakom
korttidsopphold.

Sykehjemsetatenharfrem til nåhatttilstrekkeligkapasitettil å dekkedenøkteetterspør-
selenettermidlertidigeoppholdtil dennegruppenoggir tilbud til flereakutt syke,med
behovfor omfattendemedisinskogpleiefagligbehandlingi bådekorttids- og rehabili-
teringsavdelingener.I tillegg erhjemmetjenestenestyrket.
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Utfordringer oppsummert

Endringeri brukergruppenevil føretil at flereharbehovfor meravansertbehandlingog
sykepleiedvs.behandlingog pleiesomtidligereble gitt i sykehus.Dettevil resulterei
høyerekrav til kompetansehospersonalet,og atkompetansener tilstedeheledøgnet.I
sykehjemvil dettekrevebådeenrobustgrunnbemanningog at flereavpersonalethar
spesialisertkompetanse.En tverrfagligsammensattbemanningmedsømløstsamarbeid
mellomfaggruppenevil kunnemedvirketil et fleksibelt tjenestetilbud.

Detblir nødvendigåplanleggeut fra et langsiktigperspektiv,ogutvikle tjenestersomer
fleksibleslik atdekantilpassesbehovenesom defremstårovertid. Samhandlingenog
samarbeidmellomkommunenshelse- og omsorgstjenestenogspesialisthelsetjenestenblir
viktig for å gi godebrukerløp.Utviklingen får ogsåkonsekvenservedat fleremedalvorlig
sykdomskalgis akuttoppholdi kommunen(KAD).

Drøfting av behovfor ulike botilbud ogdekningsgrad

Kommunenståroverfor storeutfordringermedtankepåå møtekrav ogbehov,og
samtidigutvikle tjenesteri taktmedbehoveneog for å ivaretanyekommunaleoppgaver.
Deterbehovfor nytenkning,nyeboformerog boløsningermedteknologiskeløsninger
somsettesinn somet supplementtil personalesamtnyemåterå organisereog løse
arbeidsoppgavenepå.Behovetfor frivilli geomsorgsaktørervil ogsåøke.

Statistikkom befolkningsutvikling,helseutviklingogbrukerundersøkelserviseret større
behovfor tilrettelagteleiligheterfor eldreog envissreduksjonav langtidsplasserpå
institusjonfremmot 2030. Enspørreundersøkelsetil bydelenevedrørendebehovfor
sykehjem,Omsorg+og omsorgsboligeri økonomiplanperiodenog frem til 2030bekrefter
dissetrendene.

Deterbådebehovfor Omsorg+somgir trygghetogaktivitet for eldresomellersrisikerer
å få sviktendehelseavsosialisolasjonogredusertbevegelighet.I tillegg erdetbehovfor
flerebotilbudfor eldrei enbegynnendedemensfase.Det erspesielteldresomikke har
familie i sin nærhetsomharbehovfor etnytt botilbud. Erfaringerviserat eldre i en
begynnendedemensmårbestav åbo i mindregruppermedtilgjengeligpersonell.Disse
botilbudenebøretablereslokalt i bydelenei omgivelserhvordeeldreer godtkjent.

Forpleieogomsorgi livets slutskjedeog for personermedmultidiagnosererdetbehovfor
langtidsplasser.Behov for korttidsplasserfor rehabiliteringogavlastningforventeså øke,
blantannetsomresultatav samhandlingsreformenogat flerebor i egethjemlengre.

I bystyremeldingenFremtidenselkdreomsorgi Osloerdetfastlagtetmåltall om
bemannedebotilbudtilsvarende25 % av eldrebefolkningen80+.Dettebetyrikke atkun
eldre80+harbotilbud.Ogsåyngreenn80 årbor i Omsorg+ogsykehjem.
Måltallsberegningener kun enmåteåkunnesammenlignetall mellomkommunene.

Frammot 2020vil detværebehovfor inntil 1 500leiligheteri Omsorg+,ca100for
personermedbegynnendedemens,ca4 000institusjonsplasser,herav700 korttids- og
rehabiliteringsplasser.Det vil til sammengi 5 600botilbudog700korttidsplasser.
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Vedsidenav kommunensbotilbudfor eldrebørkommunenbidratil å stimulereenprivat
utbyggingav tilrettelagteboliger for seniorer,somgjørat fler eldrekanta imot pleieog
omsorgi egethjem.Våren2013arrangerteByrådsavdelingfro eldreogsosialetjensterog
Byrådasavdelingfor byutvikling enkonferanseundertemaetByutvikling- bolig ogeldre,
hvorkommunenønsketå stimuleremarkedettil å byggetilrettelagteboligerfor seniorer.
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7 Behovsanalyse– bygninger

7.1 Bemannede botilbud for eldre

Oslokommunedisponerer51 institusjonsbyggfor eldre,herav50sykehjemoget
aldershjem(EugeneHansensaldershjem).Heraveies36 av kommunengjennom
OmsorgsbyggOsloKF, 13 av ideelleorganisasjonerog 2 av privateiere(Ammerudlunden
ogMidtåsenhjemmet).

To avdissesykehjemomfatterto bygningerav ulik standard, Tåsenhjemmetog
Majorstutunet.I tillegg til de51 institusjonenesomer i drift kommergamleStovner
sykehjemog gamleØkernsykehjem,somplanleggesfor bruksomerstatningssykehjemi
denperiodensomdetgjennomføresfornyelseav andresykehjem.

Kommunenharogsåavtalermedutenbyssykehjemfor inntil 115sykehjemsplasser.Disse
brukesfor å møtesituasjonermedetterspørseltopperog for brukeresomønskerå bo i
nærhetenav pårørendesombor utenbys. Utenbyssykehjemsplasserer ikke medtatti
sykehjemsbehovsplanen.

I sykehjemsbehovsplan- rullering2012-2022vardettotalt 4 642sykehjemsplasser. I
mellomtidenharSykehjemsetatenfått overførtdeintermediæreenheteneog åpnetAker
Rehab,hvilket har medførtatantallsykehjemsplasserharøkt til 4 692sykehjemsplasser.

Av kommunensca4 690sykehjemsplassererca700i korttids- og rehabiliteringsplasser
ogca4 000langtidssykehjemsplasser.Det eregentlig kun langtidsplassenesomer
botilbud.Deulike korttidsplasseneermidleritidlige boopphold, ogkorttidspasientenehar
annenbolig.

Andelplasseri eneromi pleie- og omsorgsinstitusjonervar91,400 % i 2012,93,2% i
2011,91,1% i 2008.Reduksjonen i antalleneromi 2012forklaresav atSykehjemsetaten
overtokdeintermediæreenhetenefra bydelenei 2012ogdervardeflesteplassenei
dobbeltrom.I tillegg er Aker Rehabetablerti SamhandlingsarenaAker medbådetosengs-
og tresengsrom.Hvis enkun sertil langtidsplasservardet94,7% i eneromi 2012.

Oslokommuneharenplanfor reduksjonav langtidsplasseri tosengsrompåsykehjem
innen2015.Sykehjemsetatenarbeidermedenplanfor avvikling av tosengsrom.Denne
avviklingenvil innebæreenreduksjoni inntektenfor Sykehjemsetaten.Planenvil sesi
sammenhengmedinnføringav renelangtidssykehjemogkorttidssykehjem.

OmsorgsbyggOsloKF ogSykehjemsetatenharvurderttekniskbygningsmessigstandard
for alle dekommunalesykehjemsbygningeneopp motdagenskrav til sykehjemsstandard.
Sykehjemsetatenharogsåvurderthensiktsmessigstørrelsepåsykehjemfra et drifts-
perspektiv.Ut fra detteer detforetattengrupperingavbygningernårdetgjelderbehovfor
rehabiliteringog fornyelsepåkort og langsikt etterfølgendekategorier:

Ikkerehabiliteringsbehov– bygningermedakseptabelstandardutenbehovfor
rehabilitering
Planlegges– sykehjemhvorplanlegging for rehabiliteringog fornyelseer igang
Rehabiliteringinnen2024– sykehjemsommårehabiliteres/fornyesinnen2024
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Rehabiliteringetter2024– sykehjemsomkanrehabiliteresetter2024

Standardenpåbygningenevarierer,23 sykehjemer ombygget/nybyggeti perioden1998–
2009ogharhusbanktilskudd. Det er12kommunalesykehjem(herav 2 sykehjemmedet
byggrehabilitert)medca1 310 plasser, og9 privatesykehjemmedca800plasser, til
sammen21sykehjemmedca2 050sykehjemsplasseri bygg,somoppfyller modernekrav
til utformingavsykehjem,og tilhør kategorienIkkerehabiliteringsbehov.

24sykehjemhardårligstandardoger i stortbehovfor ombyggingtil dagensstandard.Om
lag52 % avOslossykehjemsplassertilfredsstillerikke dagensfysiskekravvedbehovfor
personligbistandellerhjelpemidler.Deter derforbehovfor heving av denfysiske
standarden.Dettegjelderblantannetdepersonligebadenei fleresykehjemsomble
oppførtpå70-tallet etterGjestebymodellen(utformetavGjesteby).Dissesykehjems-
rommeneharet toaletti et trangtskapliknendeutrymme.Beboeremedstortbehovfor
bistandmåderbenyttesegav fellesbadutepågangen.I henholdtil KOSTRAstatistikki
2012var48 % avsykehjemsplassenei Oslokommunei brukertilpassetenerommed
bad/wc.PålandsbasisutenOslovar81% av sykehjemsplassenei brukertilpassetenerom
medbad/wc.

Oslokommunesbehovfor hevingav bygningsmessigsykehjemsstandardi denærmeste
10-15 årsamsvarermeddetnasjonalebehovet,beskreveti NOU rapportInnovasjoni
omsorg(NOU 2011:11).”Behovetfor sterkkapasitetsvekstkommerførstom 10-15år.
Derforbøroppmerksomhetenkonsentreresommodernisering,utskiftingog fornyelseav
eksisterendesykehjemogomsorgsboliger.Nærhalvpartenav landets90 000institusjons-
plasserogboligerer snartmodnefor fornyelseog utskiftning.”

Detersatti gangplanleggingfor fornyelse/rehabiliteringav 9 sykehjem,herav2 somskal
brukessomavlastningnårandresykehjemrehabiliteres/fornyes.Det ersattav
investeringsrammefor rehabiliteringav 4 kommunalesykehjem,planleggingav etOPS
prosjektogombyggingav to privatesykehjemeid avenideellorganisasjon.For
ytterligere2 sykehjemerdetgjennomførtkonseptvalgutredninger.Dissehørertil
kategorienPlanlegges.

Detgjenstår17kommunalesykehjemmedca1 600sykehjemsplasseroget privat
sykehjemmed60sykehjemsplasser,til sammen18sykehjemmedca1 650
sykehjemsplasser,somharbehovfor rehabilitering/fornyelse.

Av dissevurderesat detmågjennomføresrehabilitering/fornyelseeller utflytting fra
7 kommunaleogetprivat sykehjemsbyggmed700sykehjemsplassertil nyrehabiliterte
sykehjeminnen2024. DissetilhørerkategoreinRehabilitering innen2024. Deresterende
10sykehjemmenemedca940sykehjemsplasserkantotalrehabiliteresellermådriften
flyttestil nyrehabiliterte sykehjemetter2024. DissetilhørerkategoreinRehabilitering
etter2024

Tabell1 Oversiktfysiskstandardpåsykehjem2011
Kommunal

eier
Plasser Privat/ideell

eier
Plasser Sum

sykehjem
Plasser

Ikkerehabiliteringsbehov 12 1 310 9 740 21 2 050
Planlegges 9 800 2 190 11 990
Rehabiliteringinnen2024 7 640 1 60 8 700
Rehabiliteringetter2024 10 940 10 940
Sum 38 3 690 12 990 50 4 680
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Sykehjem uten rehabiliteringsbehov

Tabell2 Sykehjemogaldershjemutenrehabiliteringsbehov

Institusjon Eier Sykehjemsplasser Aldershjem
1 Økernfløyer OBY 56
2 Akerselva OBY 133
3 Lillohjemmet OBY 80
4 StHanshaugen OBY 85
5 Uranienborg OBY 98
6 Vinderensykehjem OBY 85
7 Solvang OBY 137
8 Akerrehab OUS 21
9 Stovnerskogen OBY 148
10 Abildsø OBY 74
11 Kantarellen OBY 96
12 Langerud OBY 161
13 Østensjø OBY 16
14 Sofienbergsenteret menighet 85
15 CathinkaGuldberg Lovisenb 127
16 Grefsenhjemmet menighet 96
17 Jødisk menighet 6 16
18 Nordberghjemmet menighet 66
19 Sagenehjemmet menighet 70
20 EugeneHansen stiftelse 13
21 Kajalundsykehjem menighet 30
22 Frognerhjemmet menighet 53
23 Bekkelagshjemmet menighet 54
24 Ammerudlunden USBL 73
25 Midtåsenhjemmet privat 96

Dissesykehjemmeneer rehabilitertmedhusbanktilskuddunderHandlingsplanfor
eldreomsorgen1998-2003og/ellervurderesikke å habehovfor rehabilitering.

I tillegg er etbyggpåTåsenhjemmetogMajorstutunetmedtil sammen110plaaser
rehabilitert.

Sykehjemsprosjektersomplanlegges

UllerntunetsykehjemogHovseterhjemmeter i forprosjektfasen.Ullerntunetmed144
sykehjemsplasserforventesferdig i 2015,mensHovseterhjemmetmed168sykehjems-
plasserforventesferdig i 2016.

I 2013startet forprosjekteringfor ytterligereto sykehjem,Lindebergomsorgssentermed
144sykehjemsplasserog Ryenhjemmetmed144sykehjemsplasser.Forventetferdig-
stillelsei hht Budsjett2013er i 2016.Dareguleringfortsattikke er ferdig,erdetenaltfor
optimistiskfremdrift. Ny forventet ferdigstillelseer i 2017for beggedissesykehjemmene.
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I 2013erdetgjennomført konkurranseom OPSkontraktfor etnytt sykehjemi Henrik
Sørensensvei med144sykehjemsplasserog forventetferdigstillelsesenti 2015.

KirkensBymisjonsomeierAmmerudhjemmetharutarbeidetplanerfor riving ognybygg
avet nytt sykehjemmed140sykehjemsplasser.Forventetutflytting er i 2014med
ferdigstillelsei 2016.

GamleØkernsykehjemoggamleStovnersykehjemskaloppgraderesfor åkunnebrukes
somerstatningssykehjemnårandresykehjemtotalrehabiliteres.Hovseterhjemmetvil flytte
inn i gamleØkernsykehjemogAmmerudhjemmeti gamleStovnersykehjem.

Desykehjemmenesomplanleggesfrem til 2016omfatteri dagca990sykehjemsplasser
og forventeså gi enøkningmedca300plassertil ca1 290sykehjemsplasseretter
rehabilitering.Damåleter åopprettholdekapasitetenfra 2012,vil derfordriften for
tilsvarendeantallsykehjemsplasserflyttesovertil denyesykehjemmene. Det betyrat
antallsykehjemsplassersommårehabilitereskanreduserestilsvarende.

For to ytterligeresykehjemerdetgjennomførtkonseptvalgutredninger, Lille Tøyen
sykehjemmed114sykehjemsplasserogFurusetsykehjemmed144sykehjemsplasser.
Detarbeidesmedenutredninghvordet vurderesomnytt Furusetsykehjemkanetableresi
forlengelseav Furusetsenter.

KirkensBymisjonplanleggeroppstartfor prosjekteringav Vålerengasykehjemi 2014.
Forventetferdigstillelseer i 2018.

Byrådsavdelingfor eldreogsosialetjenestervurdereratdetfins få egnedekommunale
tomtertil sykehjemsamtidigsomdeter fleresykehjemsomikke kanrehabiliterestil en
driftsmessigideell størrelse,sevedlagtstatusrapportering.Derfor forberederESTen
anskaffelseavOPSkontrakterfor tresykehjemmedinntil 500sykehjemsplassermedeiere
somharegnetomter.Forventetferdigstillelsefor dissesykehjemmeneer i 2018-2019.
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Tabell3 Sykehjemsomplanleggesfor rehabiliteringognybygging

Institusjon Eier

Sykehjems-
plasser
totalt

Sykehjemmed
rehabbehov

Sykehjemuten
rehabbehov

Ferdig

4692 2070 2622

erst GamleØkern OBY 2014

erst GamleStovner OBY 0 2014

26 Ullerntunet OBY 144 144 2015

ny HenrikSørensens
vei 144 144 2015

27 Hovseterhjemmet OBY -17 -185 168 2016

28 Ammerudhjemmet SKBO 38 -102 140 2016

endring 309 -287 2666

etterrehab.2016 5001

reduksjon -309 -309

Endriing2013-2016 4692 2 026 2666

29 Lindeberg OBY -41 -185 144 2017

30 Ryenhjemmet OBY -8 -152 144 2017

31 Furusetsykehjem OBY 24 -185 144 2017

32 LilleTøyen OBY -41 -90 114 2018

33 Vålerenga SKBO 57 -87 144 2018

ny OPS privat 500 0 500 2018

endring 491 -699 1190

Etterrehab2018 5183 1 327 3856

reduksjon -491 -491

Endring2013-2018 4692 1 036 3856

Avhengig av resultatetfra dennekonkurransenkandriften for ytterligere500sykehjems-
plasserflyttesoverfra sykehjemmeduegnet utforming.Til sammenkandetderforbli
aktueltå flytte ca600sykehjemsplasserfra uegnedesykehjemsbyggtil nyesykehjem.
Med planlagteprosjekterogOPSkonkurransekanbehovetfor totalrehabilitering
reduseresmedinntil 1 800plasser.

Sykehjemsommå rehabiliteres eller flyttes fra innen 2024

Sykehjemmenei dennekategorienharbehovfor oppgraderinginnen2024.Deter i 2010
gjennomførtforstudieromutviklingspotensialetfor Tåsenhjemmet,Majorstutunet,
Silurveien, Manglerudhjemmetog Lambertsetersykehjem.Det vistesegåværeusikkert
omdetvarmulig å totalrehabiliteredissesykehjemmenetil enforsvarligstørrelsepå grunn
avbegrensettomtestørrelse. I 2013gjennomføresenkonseptvalgutredningfor dissefem
sykehjemmenefor endeligå avklareomdissesykehjemmenekantotalrehabiliteres.

Kingosgatemed54sykehjemsplasser,Romsåssykehjemmed69 sykehjemsplasserog
StHalvardsykehjemmed60sykehjemsplasserer småogharikke egnetutformingfor
langvarigsykehjemsdrift.Dissesykehjemmeneprioriteresfor flytting av driften til nye
sykehjemsbygg.
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Tabell5Sykehjemogaldershjemsommårehabiliteresellerflyttesfra innen2024

Institusjon Eier
Sykehjems-

plasser
Ikkerehab

behov Rehab.behov
Måerstattes
innen2024

Alders-
hjem

34 Tåsenhjemmet OBY 153 57 96 96
35 Kingosgate OBY 54 54 54
36 Majorstutunet OBY 139 53 86 86

37 Silurveien OBY 173 173 173
38 Romsås OBY 69 69 69 13
39 Lambertseter OBY 104 104 104 17
40 Manglerudhjemmet OBY 55 55 55 8
41 St.Halvard SKBO 60 60 60

Sumrehabfør2024 807 110 697 697 38

Sykehjemsomkan rehabiliteres eller flyttes fra etter 2024

En gruppesykehjemer ikke storenok for totalrehabiliteringmenvurdereslikevel åkunne
brukestil sykehjemsdrifttil etter2024. Detteforutsetteratdetgjennomføresperiodisk
vedlikeholdpådissesykehjemmeneinnen2018.

Villa Enerhaugenmed32sykehjemsplassereret spesialsykehjemfor yngrepersonermed
hukommelsessvikt,heriblantdemens.

Rødtvetsykehjemmed79sykehjemsplasserer delvisrehabilitert,menharikke noen
utvidelsesmuligheter.

Grünerløkkasykehjemmed100sykehjemsplasser, Paulussykehjemmed92 sykehjems-
plasser,Lilleborg sykehjemmed124sykehjemsplasserliggersentralti Osloøstmenpå
trangetomterutenutvidelsesmuligheter.OgsåMadserudsykehjemmed82 sykehjems-
plasserogFagerborghjemmetmed72sykehjemsplasseri Osloindrevestharbegrenset
mulighetfor utvidelse.VerkenSmestadhjemmetmed112sykehjemsplasserpåOslos
vestkantellerOppsalhjemmetmed152sykehjemsplasserog Nordseterhjemmetmed108
sykehjemsplasseri Oslosørøstkanutvides.

Tabell6Sykehjemogaldershjemsomkanrehabiliteresellerflyttesfraetter2024

Institusjon Eier
Sykehjems-

plasser
Ikkerehab

behov Rehab.behov
Måerstattes
innen2024

Alders-
hjem

42 VillaEnerhaugen OBY 32 32 32
43 Grünerløkka OBY 100 100 100 9
44 Paulussykehjem OBY 92 92 92
45 Lilleborgsykehjem OBY 124 124 124
46 Madserud OBY 82 82 82
47 Fagerborghjemmet OBY 72 14 58 58
48 Smestadhjemmet OBY 112 112 112
49 Rødtvet OBY 79 79 79
50 Nordseterhjemmet OBY 108 108 108 4
51 Oppsalhjemmet OBY 152 152 152

Sumrehabetter2024 953 939 939 13
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I takt medatnyesykehjembyggesut, flyttes sykehjemsdrifteni dennesykehjems-
gruppen.overfra uegnedesykehjemtil denyrehabilitertesykehjemmene

Omsorg+

I løpetav 2012ble detetablert ytterligere167leiligheteri Omsorg+,dvs76 leiligheteri
TreschowsHusOmsorg+og91 leiligheteri KampenOmsorg+.I begynnelsenav 2013ble
LovisenbergOmsorg+med67 leiligheteroverleverttil kommunen.Meddetteharalle
private/ideelleleverandører overlevertdeOmsorg+prosjektene, somkommunenhar
inngåttleiekontraktfor. Til sammener dethittil etablert545leiligheteri Omsorg+.

I budsjett2013erdetavsattinvesteringsmidlertil gjennomføringav Ljabrubakken
Omsorg+med54 leiligheter.Det er inngåttleiekontraktmellomBydelNordstrandog
OmsorgsbyggOsloKF for detteprosjektet.I 2013gjennomføresfire forprosjekter:Øivind
Omsorg+for bydelBjerke;Omsorg+i Regnbueveienfor BydelAlna; Omsorg+i
Utmarkveienfor BydelØstensjøogOmsorg+ i Trondheimsveienfor BydelGrorud.

Et Omsorg+prosjekti Hovseterveieni BydelVestreAker ervurdertsomegnetfor OPS
prosjekt.Detvil bli utlystenOPSkonkurransenårreguleringav tomtener igangsatt.
Eiendoms- ogbyfornyelsesetatenomregulererKjelsåsveien114i BydelNordreAker til
Omsorg+formål.Ogsådentomtenkanbli aktuellfor enOPSkonkurranse.

I 2013erdetlagt frem sakom Omsorg+Omsorg+erfaringerettertre årsdrift, hvordet
foreslåsat Bestillerenheteni ESTblir operativbestiller avOmsorg+prosjekter.
Bakgrunnener atbydeleneikke harnokkapasitetogkompetasnefor å gjennomføreså
storeprosjekter.I 2013forberedesutlysingav konkurranseom OPSkontrakterog
kontrakterom basistjenestermedideelleorganisasjonerfor nyeOmsorg+bygg.

Tabell7Omsorg+

Omsorg+ Bydel Eier Innflytting Antall
leiligheter Sumleil

RodeløkkaOmsorg+ Grünerløkka BBY 2010 97 97

MyrerOmsorg+ NordreAker BBY 2010 91 91

Omsorg+Skøyenterrasse Ullern BBY 2010 61 61

EnsjøtunetOmsorg+ GamleOslo FEAS 2011 62 62

TreschowsHusOmsorg+ Sagene Maya 2012 76 76

KampenOmsorg+ GamleOslo SKBO 2012 91 91

2012 478 478

LovisenbergOmsorg+ StHanshaugen Lovisenberg 2013 67 67
LjabrubakkenOmsorg+ Nordstrand OBY 2014 54 54

2014 121 599

ØivindOmsorg+ Bjerke BBY 2014 63 63
RegnbueveienOmsorg+ Alna OBY 2014 50 50

TrondheimsveienOmsorg+ Grorud BBY 2015 100 100

UtmarkveienOmsorg+ Østensjø BBY 2015 80 80

HovseterveienOmsorg+ VestreAker 2016 68 68

2016 361 960
Endring2012-2016 482
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Bemannedeboliger for eldre

Bydelenebruker435leiligheteri botilbudfor eldremeddøgnbemanning.Detteeren
økningmed242enheteri forhold til i 2012.Økningenberorikke pånyebygg,menav at
flereboliger for eldreharfått fastbemanning.

Ettersamhandlingsreformenbrukerendel bydelernoenleiligheteri Omsorg+og i andre
botilbudfor rehabiliteringettersykehusopphold.

I enspørreundersøkelsei februar2013informerteflerebydelerat desåbehovfor botilbud
til personermeddemens.Botilbud for dementemåtilretteleggesi mindrebogruppermed
6-8 leiligheterog fastpersonell.

Vedbyggingav Øivind Omsorg+og RegnbueveienOmsorg+forsvinnernoenavde
bemannedelilighetene.

Tabell8Bemannedeboligerfor eldre
Bemannedebotilbud Eier Bydel Endring Bemannedeeldreboliger

Bjerkeoms.bolig BBY Bjerke 8

Økernoms.bolig privat Bjerke 12

Møllehjuletbosenter OBY Sagene 14

Sandakerveien61 BBY Sagene 146

GustavJensensMinne stiftelse Frogner 55

Pilestredet1 BBY Frogner 55

Hovseteroms.bol BBY VestreAker 29

Regnbueveienboliger OBY Alna 14

Skøyenkroken BBY Østensjø 20

Bøleroms.bol BBY Østensjø 30

Enebakkvoms.bol OBY Østensjø 20

Skovheim OBY Nordstrand 2

Solfjellshøgda OBY Nordstrand 24

Feltspatveien OBOS Nordstrand 6
2012 435
2014 435

Bjerkeoms.bolig BBY Bjerke 2014 -8

Regnbueveienboliger OBY Alna 2014 -14

EldresHelsehus OBY NordreAker 2015 29

Bøleroms.bol BBY Østensjø 2015 -30
2016 404

Endring2012-2016 -23

7.2 Opps ummering endring antall bemannede botilbud 2012-
2016

I tillegg til ca4 700sykehjemsplasserdisponererkommunen80 aldershjemsplasser, 545
Omsorg+leiligheter, og435leiligheteri botilbudfor eldremeddøgnbemanning.Til
sammenvardet5 685botilbudtil eldrei Osloi 2012.
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Detteer enøkningmed352botilbudi 2012i forhold til forventeti Sykehjemsbehovsplan
2012-2022,daforventetbotilbudvar5 333botilbud.Detteforklaresavøkningpå
CathinkaGuldbergmed15 sykehjemsplasser,etableringavdøgnbaserrehabiliterings-
tilbud vedAker samhandlingsarenamed21plasser,167nyeleiligheteri Omsorg+og 242
flerebemannedebotilbudfor eldre.

I 2014forventesenliten økningavbotilbudfor eldre,daytterligere121i leiligheteri
Omsorg+blir etablert.

I 2016vil fleresykehjemsprosjekterståferdig.De nyesykehjemsprosjektenegir en
kapasitetsøkningpå309sykehjemsplasser,sominnebærerat driften for tilsvarendeantall
plasserkanflyttesoverfra sykehjemmeduegnetutforming.

I tillegg vil ytterligere401 leiligheteri Omsorg+og30 leiligheteri EldresHelsehusvære
ferdig, samtidigsomantallbemannedeomsorgsboligerreduseresmed61 pgaombygging
til Omsorg+dvs.til sammenenøkningmed370bemannedebotilbudfor eldre.

I Sykehjemsbehovsplan2012-2022varantallsykehjemsbehovsplassermedbehovfor
totalrehabiliteringca.2 500.I 2016forventesantalletåværereduserttil ca2 000
sykehjemsplasser.

Tabell9Endringi totaltbotilbud2012-2016

Institusjonog
botilbud

Sykehjem Sum
sykehjem

Alders-
hjem

Bem.
botilbud

Om-
sorg+ Sum End-

ring

Rehabbehov Ikkereh.behov

Sumeksist2012 2 622 2 070 4 692 80 435 478 5685
%sykehjem 56 44

SumOslo2014 2 622 2 070 4 692 80 435 599 5806 121

SumOslo2016 2 335 2 666 5 001 404 1 000

Endring -287 596 309

Utfasing -309 -309

Etterutfasingi 2016 2 026 2 666 4 692 80 404 1 000 6176 370

%sykehjem 43 57

Endring2012-2016 -596 596 0 0 -31 522 491

1. Andelenumodernesykehjemsplasseri vil bli redusertfra 56 % i 2012til 43 % i
2016.

2. Andelensykehjemsplassermedmodernestandardvil bli økt fra 43 % i 2012til
57 % i 2016vedrehabilitering/nybygg.
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Botilbud for eldre i forhold til dekningsgrad

Kommunendisponertecirka5 700boenheteri 2012og forventeså disponerecirka 6 200
boenheteri 2016.I sakomOmsorg+foreslåsenøkningmed500leiligheteri Omsorg+i
2020.Deterogsåbehovfor etableringavca100bemannedebotilbudfor personeri en
tidlig faseav demens.

Hvis kapasitetenpåsykehjemopprettholdesfra 2012,Omsorg+utvidestil totalt 1 000
leiligheteri 2015og 1 500i 2020ogetablere100leiligheterfor personermeddemensvil
dettotaletilbudetav bemannedebotilbud(inkl. korttidsplasser)økefra 5 690i 2012til
6 780i 2020.

I trådmedbystyremeldingom fremtidenseldreomsorgfra 2008skalsamletdekningsgrad
tilsvare25 % aveldrebefolkningenover80år.Samtidigerdetvedtidligererulleringerav
sykehjemsbehovsplanenvedtattå beholdekapasitetenpåsykehjemsplasserfremtil 2020.

Korttidsplasserer ikke et botilbudutenet midlertidigbehandlingsopphold.

Tabell10
År 2012 2014 2016 2020

Befolkning80+ 22692 21981 21125 20928

Sumbotilbud 5 690 5810 6180 6780

Dekningsgrad% 25,1 26,4 29,3 32,4

Sykehjemlangtid 4 000 4000 4000 4000

Dekningsgrad% 17,6 18,2 18,9 19,1

korttidsplass 700 700 700 700

Dekningsgrad% 3,1 3,2 3,3 3,3

Aldershjem 80 80 80 80

Dekningsgrad% 0,4 0,4 0,4 0,4

Omsorg+ 480 600 1000 1500

Dekningsgrad% 2,1 2,7 4,7 7,2

oms.boliger 440 440 400 400

Dekningsgrad% 1,9 2,0 1,9 1,9

I 2012 var institusjonsandelen84 %. Denforventeså bli reduserttil 77 % i 2016.Tilbud
påbemannedeomsorgsboligerfor ventesåøketilsvarendefra 16 % i 2012til 23 % i 2016.

Planleggingogbyggingavnyebotilbudmåintensiveresmellom2024 og 2030.Ut fra
dagensprognoservil deti 2030værebehovfor enøktkapasitetpåbemannedebotilbudtil
eldre,daeldrebefolkningenover80 år forventeså økemedcirka8 000.personer.. I
kommenderulleringermåbefolkningsutviklingenogetterspørselpåsykehjem, Omsorg+
ogandrebotilbudfølgesnøyeopp.

Tabell11 Fordelingavbotilbudmellomsykehjemogbemannedebotilbudforeldrei 2016
Fordeling Sykehjem Aldershjem Inst

sum
Bemannede
oms.boliger

Omsorg+ Bol
sum

Sum

2012 4692 80 4 772 435 478 913 5 685
% 83 1 84 8 8 16

2016 4692 80 4 772 404 1 000 1400 6 172
% 76 1 77 7 16 23 100
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8 Overordnedemål og føringer

8.1 Samfunnsmål

Statligemål

Statensføringerfor utformingavsykehjemogomsorgsboligerer i storgradforankreti:
Omsorgsplan2015Stortingsmelding25 (2005-2006)Mestring,muligheterog
mening.
Demensplan2015Dengodedagen, delplantil Omsorgsplan2015.
Veilederfor utformingav omsorgsboligerog sykehjem.HusbankenHB 8.F.7Rom
for trygghetog omsorg.

Husbankenleggergjennomsinekrav for tildeling av investeringstilskuddminimumskrav
for fysiskerammeri et modernesykehjemogomsorgsboliger.Husbankenskravomfatter
føringeromutforming,innholdogstørrelsefor hverboenhet/romog bogruppe.

I tillegg kommeraktuelleloverog forskrifter for utformingavsykehjems- ogOmsorg+
bygg.

I Stortingsmeldingnr. 47 (2008-2009)Samhandlingsreformen.Rettbehandling–
pårett sted– til rett tid av19.juni 2009,foreslårregjeringenat enstørredel av
helseressurseneskalbrukesi kommuneneshelse- ogomsorgstjenester.
Kommuneneskalforebyggemeroggi tidligerehjelp enni dag.
Spesialisthelsetjenestenskalbli merspisset.

Prop.91L (2010-2011)Lovomkommunalehelse- ogomsorgstjenesterm.m.(helse
ogomsorgstjenesteloven).

I Forskrift omenverdigeldreomsorg(verdighetsgarantien)FOR2010-11-12,
fastslåsateldresombor i helseinstitusjonskaltilbys enerom.

I NOU rapportInnovasjoni omsorg(NOU 2011:11) beskrivesbehovfor heldøgns
omsorgsplasser.
”Behovetfor sterkkapasitetsvekstkommerfçrst om 10-15 år.Derfor børoppmerk-
somhetenkonsentreresom modernisering,utskifting og fornyelseav eksisterende
sykehjemogomsorgsboliger.Nærhalvpartenav landets90 000institusjonsplasser
ogboligerersnartmodnefor fornyelseog utskiftning.” Det ervarsleten
Stortingsmeldingominnovasjoni omsorgi løpetavvåren2013.

I Stortingsmeldingnr. 10 (2012-2013)Godkvalitet– tryggetjenester– Kvalitet og
pasientstikkerheti helse- og omsorgstjenestenfremkommerregjeringens
overordnedemål for kvalitets- ogpasientsikkerhetsarbeidetforankreti føringene
fra samhandlingsreformen.Denskalbidratil at tjenestetilbudeter tilpassetden
enkeltebruker,ogat tilbudetersikkertogav godkvalitet.

I Stortingsmeldingnr 29 (2012-2012)Morgendagensomsorg– erenmulighets-
meldingfor omsorgsfeltet.Meldingenskalførstog fremstgi helse- ogomsorgs-
tjenestenesbrukerenyemulighetertil å klaresegselvbedrei hverdagengjennomå
utvikle og innarbeidenyeog fremtidsrettedeløsninger.Deter i meldingenfire
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hovedsakersomskalbidratil å sikregodeog bærekraftigeomsorgstjenesteri
fremtiden:morgendagensomsorg,morgendagensomsorgsfellesskap,
morgendagensomsorgstjenesterog morgendagensomsorgsomgivelser.Meldingen
vil gradvisoverlappeog avløseOmsorgsplan2015.

Kommunale mål

I arbeidmedny konmmuneplan2013harByrådetfastlagttrehovedmål- Oslosmartby:
tryggby oggrønnby. Underhverthovedmålligger tremålog femsatsingsområder.

Planstrategiog planprogramersendtkommunedepartementettil godkjenning.Høsten
2013blir Kommuneplan2013bearbidetfor å leggesfremfor Bys.tyretetter
stortingsvalget

I sak52/2011ByøkologiskProgram2011-2026beskrivesmål og tiltak for å nåOslos
visjon: ”Oslo skalværeenet bærekraftigbysamfunnderalleharrett til renluft, rentvann
og tilgangpågodefriområder.”Bygge- og rehabiliteringsprosjektermågjennomførespå
enslik måteatdebidrartil å nåkommunensmiljømålpåfølgendeområder:

Delmål3.2:Osloskalhaenmiljøeffektivforvaltningavsineeiendommerog bygge
energi- ogmiljøeffektivt.Underliggendestrategierog tiltak beskriverkravtil
hvordandetteskalgjennomføres.

Delmål6.2:Osloskalbrukemiljøledelsemedsertifiseringfor å fremmeen
miljøeffektivkommunalforvaltning.Underliggendetiltak eratalle kommunale
etaterog virksomheterskalmiljøsertifiseresinnen2014.Detmåsikresatbygge-
ogrehabiliteringsprosjektenetilretteleggerfor kravenei miljøsertifiseringen.

Kravenetil kommunensegnebygger ogsåutdypeti sak6/2010Miljøkrav til nyeog
rehabiliterteskolebygg,barnehagerog sykehjem- "Grønnebygg".

I bystyremelding1/2008:Bystyremeldingomfremtidenseldreomsorgi Oslo, beskrives
antattbehovsutviklingogretningfor eldreomsorgstilbudeti Oslokommunei årene
fremover.Omsorgsmeldingenbeskriverviktige utfordringerfor Oslokommune.Prognoser
for demografiskeutvikling, bo- og flyttemønsterog levekåri Oslo,dannersammenmed
utvikling i folkehelse,sykdomspanoramaogbehandlingsmuligheterviktige underliggende
premisserfor sykehjemsbehovsplanen.Beslutningerinnenandresektorområderog
forvaltningsnivåervil ogsåhainnvirkning påforventningerog krav til kommunespleie-
ogomsorgstjenester.

Enny seniormeldingvil leggesfrem i sluttenav 2013.

I økonomiplanfor 2013-2016ladebyrådetfrem følgendemål for bo- og
institusjonstilbudenei eldreomsorgen:Tekstenbyttesut mot mål i Budsjett2014.

Totalrehabiliteringav 4 sykehjemmedca.600plasser(to ferdigstilt i 2015og to i
2016)gjennomOmsorgsbyggOsloKF
IgangsetteetOPS-prosjektfor å byggeetnytt sykehjemi HenrikSørensensvei
(ferdigstilt i 2015)
VidereføresatsningenpåOmsorg+
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8.2 Effektmål

Oslokommunevil ha:

sykehjemog Omsorg+ettervedtattemåltall
romstandardi sykehjemsomoppfyllerkommunaleog nasjonalestandardkrav
sykehjemog Omsorg+oppfyllerkommunaleognasjonalemiljøkra
planleggingog tildeling av botilbud gjøresetter tiltakstrappen
eneromtil alle medlangtidsplassi sykehjem
velferdsteknologii sykehjemogOmsorg+gir trygghetfor beboereogansatt
smarthusteknologii sykehjemogOmsorg+gir effektivetjenesterog lav energiforbruk

8.3 Resultatmål

Fremtil 2024omfattersykehjemsutbyggingenoppgraderingog fornyelseav uegnede
sykehjemsplasser.Rehabiliteringspotensialenhosnoengamlesykehjemsbyggvil føretil
avvikling av småuhensiktsmessigeenheterog erstatningmednyebygg.Kapasitetenpå
sykehjemsplasserskal opprettholdes.

Detkani kommenderulleringervisesegat dekningsgradenfor sykehjemsplassermå
justerespgaendringeri helseogbefolkningsutviklingen.Ved nesterullering i 2016må
dettevurderesom igjen.

Utbyggingenskjeri kommunalregi,av ideelleorganisasjonerogsomOPSprosjekter.
Investeringskostnadfor ensykehjemsplassog enleilighet i Omsorg+er3,5mill. i 2013
tall.

Mål framtil 2016:
to kommunalesykehjemmedcirka310sykehjemsplasserrehabiliteresog fornyes
etOPSsykehjemmedcirka 150sykehjemsplasserbygges
et ideeltsykehjemmed140sykehjemsplasserrehabiliteresog fornyes
etableringav cirka450 leiligheteri Omsorg+i kommunalregiogsomOPS
prosjekter.

Mål 2017- 2020:
fire kommunalesykehjemmedcirka600plasserrehabiliteresog fornyes
et ideeltsykehjemmedcirka 150sykehjemsplasserrehabiliteresog fornyes
Inntil 500sykehjemsplassermedOPSkontraktbygges
ytterligere500Omsorg+leiligheterbygges,i hovedsaksomOPSprosjekter
inntil 100leiligheteri småbogrupperi bydelene

Mål 2021- 2024:
rehabiliteringog fornyelseavderesterende850sykehjemsplassene.
planlegging av nyesykehjemogOmsorg+for å møteenstorøkningi
eldrebefolkningenmot2030.

Mål 2025- 2030:
total kapasitetpåbotilbudfor eldremåutvidesfor å møteenøkningav
eldrebefolkningen80+påcirka8 000personersammenlignetmed2012.
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9 Kommunale føringer

9.1 Standardisering – sykehjem og Omsorg+ bygninger

Tekniskekravspesifikasjoner

Bystyretvedtoki Budsjett2010at detskalutarbeidesgenerellekravspesifikasjonerog
standardprogramfor formålsbygg.Det erutarbeidetenfellesdokumentseriemed
kravspesifikasjonerpåulike nivåer.Deførstedokumenteneble ferdigstilt i 2011.

Figur3 oversiktkravspesifikasjonsdokumenteri Oslokommune

Ettereksternkvalitetssikring avdokumentenefra Holte ConsultingAS i 2012harbyrådet
konkludertatkravspesifikasjonsseriener altfor omfangsrikog harmangegjentagelser.

Byrådetvil gi nærmereføringerfor revideringenavdokumentenei løpet av våren2013.

Funksjonellekravspesifikasjoner

ESTsektorenharutarbeidetstandardprogram/funksjonellekravspesifikasjonerfor
sykehjemog Omsorg+bygg.Dissebrukesvedbestillingavnyebyggogvedanskaffelse
av leiekontrakter.
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ESTsektorenvil revideredefunksjonellekravspesifikkasjonenefor sykehjemog
Omsorg+i 2013i trådmedByrådetsnyeføringer.

9.2 Velferds teknologi i Omsorg+ og sykehjem

I Byrådsmelding1/2008omfremtidenseldreomsorgi Oslokommunegis detføringerom
smarthusteknologi:

”Bystyretvil at deti denyeOmsorg+prosjekteneogvednyesykehjemsprosjekterskal
vurdereshvorvidt og eventuelti hvilkengrad,bruk av smarthusteknologikanbedre
trygghetenogsikkerhetenfor beboerne.”

Begrepetsmarthusteknologirelaterer til infrastrukturi bygg.I dagbrukesbegrepet
velferdsteknologifor teknologisomstøttertjenesterfor ansatteog beboere.

Velferdssteknologii Omsorg+

KampenOmsorg+medsine92 leiligheteråpneti september2012.Alle leiligheterharfått
installert nettbrettsomgir beboernekontaktmedhusvert,kaféog aktivitetssenter.I tillegg
gir detbeboernetilgangtil egenkalender,bildealbumog internett.Systemetdrivesav et
trådløstnettverkogensmarthusplattformmedåpnestandardiserteprotokoller. Dettesikrer
kommunenleverandøruavhengighetvedenutvidelseavsystemet.Sidendriftsstarti
desember2012ererfaringenesålangtpositive.Brukenavnettbretteterøkendeog
opplæringgiskontinuerligbådei gruppeog individuelt.

Hver leiligheterogsåutstyrtmedeninterntrygghetsalarmsombetjenesav husvert.
Alarmener ikke tilknyttet dettrådløsenettverket,menfangesoppavposisjonssenderesom
dekkerhelebyggetsindreareal.Alarmenharværti drift sidenmediooktober2012.

Oslokommuneharfått innvilgetmidler gjennomprosjekteteSeniorsomdelfinansieresav
EU ognorskeinterreg-midler.Detteer etprosjekti delprogrammetInterregIV A
Kattegat-Skagerak-området,somharfokuspåutvikling gjennomgrenseoverskridende
samarbeid.DeltakereerGøteborgStadsamtkommuneneSarpsborg,FredrikstadogOslo.
Borg Innovasjoninneharprosjektlederrollen.Etableringav etvisningsmiljøfor smarthus-
ogvelferdsteknologii Omsorg+,erOslosbidragi prosjektet.Oslokommunehardeltatti
prosjektet sidenaugust2011.Prosjektetavsluttespr 31.07.2014,mendetvil bli søktomen
forlengelseut 2014.

DeterogsåinngåttsamarbeidmedUniversiteteti Oslo,institutt for informatikk,hvor
mastergrad- ogdoktorgradstudentervil følgeprosjektet.

Velferdteknologi i sykehjem

Sykehjemsetatenharlagt til rettefor brukav velferdsteknologivedsystematiskog
planmessigarbeidbyggetoppIKT infrastruktursiden2007i alle kommunalteide
sykehjem.Deter lagtvekt påbrukavkommunenskonsernnettog enhetlig
nettverkstopologifor effektiv ressursutnyttelse.Alle sykehjemmeneharnåmoderne,
sikkerog fremtidsrettetinfrastrukturmedtilstrekkeligkapasitetfor implementeringav
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helhetligvelferdsteknologibasertpåstandardiserteløsningerog åpnestandarder.Det er
trådløstdatanettverktil bruk for ansatte,beboereogbesøkendei alle sykehjemmene.

Sykehjemsetatenstarteti 2011et programfor utskiftingav utdatertog funksjonsudyktige
sykesignalog telefoni,samtintegrasjonerfor å få helhetligeløsninger.I perioden2011og
2012erdetgjennomførtutskiftingav telefonipå22 sykehjemogsykesignalpå10
sykehjem.Utskiftingsprogrammetvidereføresi 2013medutskiftingpåfire eksisterende
sykehjem.I forbindelsemedallenybyggog totalrehabiliteringerleggesdettilsvarende
føringerfor standardiserte,åpneoghelhetligeløsninger.Nettverkstilknytningenfor
sykesignalleggerogsåtil rettefor full implementeringavvelferdsteknologi.

Sykehjemsetatenhartestetut ulike behovog løsningerfor mulig brukavvelferdsteknologi
basertpåny IKT infrastruktur.Det er lagtvekt påbehov,funksjonalitetog tekniskløsning
oggjelderalt fra brukerbehovsomTV, Internetog telefontil ansattebehovsomtilgangtil
fagsystem,opplæringog informasjon.Det erogsåtestetut integrasjonermedromstyring
avvarme,ventilasjonog lys, samtintegrasjonavulike elementerfra sykesignal.Dette
arbeidetharvist goderesultateroggitt grunnlagfor pilot implementeringav velferds-
teknologi.Det eretablertetsamarbeidsprosjektmellomSykehjemsetatenogOmsorgsbygg
OsloKF medmandattill ågjennomførepilotprosjektpåimplementeringav
velferdsteknologii Nordseterhjemmetog Fagerborghjemmet.Pilotprosjektetgjeldertil
sammen175touchterminalersomskaldekkeulike beboerogpårørendebehov,ansatte
behovfor fagsystemog informasjon,samtromstyringav ventilasjon,varmeog lys.
Samledekostnadererestimerttil 9.2mill., hvoravHusbankendekker40%.

9.3 Felles investeringssystem for investeringer i Oslo kommune

I etprinsippdokumentfra kommunaldirektørenejuni 2010ble detbestemtat alle
investeringsprosjekterskalgjennomgåensentraltfastlagtinvesteringsprosess.Våren2013
blepriusippdokumentetvedtatti byrådet.

Figur4 Investeringsprosessen i Oslokommune

Figur5Rolleri investeringsprosessen

I investeringsprosessener virksomhetenesroller definert.Byrådsavdelingfor eldreog
sosialetjenestereroverordnetbestilleri ESTsektoren.Sykehjemsetatenogbydeleneer
operative bestillere.
ESTsektorenharetablertrutineri trådmedføringenei prinsippdokumentet.

Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjekt

KS1 / Oppdrag

Detalj -
prosjektering

Gjennom -
føring Drift

OverleveringOppdrag KS2 / Bevilgning / Oppdrag
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Byrådetvil behandleprinsippdokument,veiledereogmalervåren2013.Det vil også
utarbeideseninstruks

9.4 Dimensjonering av sykehjem basert på erfaringer om effektiv
dri ft

SYEutrederdriftskostnaderfor ulike utformingsmodelleravsykehjemsbygg,ferdig juni
2013

9.5 Anskaffelsesstrategi for utbygging av sykehjem og Omsorg+

UtbyggingavnyesykehjemogOmsorg+bygggjennomføresettertre strategier:

1. Kommunenbyggerut og eier selvbygningen.
2. Kommuneninngår leiekontraktfor utbygging, entenmedideelleorganisasjoner

ellermedandreprivateeiere, somharegnetomter.
3. Kommuneninngår OPS-kontraktmedenprivateierfor byggingpåkommunal

tomt. OPSOffentlig PrivatSamarbeidskontraktomfatterleiekontrakterog
serviceavtalerfor drift av bygningen,i 30år,medmulighetfor kommunenå overta
eierskapeteller forlengeleieavtalenetterkontraktensutløp.

OmsorgsbyggOsloKF eier35sykehjemhvoravdetetterkonkurranseutsettinger7 private
driftere.I 2013erdetforetattkonkurranseutsettingfor ytterligere4 sykehjemog i 2014vil
deretterdrifteni fire nyesykehjembli konkurranseutsatt.

Kommunenharinngåttavtalermedideelleorganisasjonerfor leie ogdrift av 13 sykehjem.
Kommunenharogsåleiekontraktmedprivateeierefor to sykehjem, hvordriften ogsåer
konkurranseutsatt.

Deter inngåttleiekontrakterpå20+10 + 10årog kontrakterfor basistjenesterpå4 + inntil
4 ytterligereår for treOmsorg+byggmed ideelleorganisasjonerogdeter inngått
leiekontraktmedenprivatutbyggerfor ett Omsorg+byggpå20+10år.

Leiekontrakter med ikke-offentlige organisasjoner

Sykehjemsetatener i dialogmedikke-offentligeorganisasjonerfor åsamkjøre
modernisering avderesbygningermedmoderniseringav kommunensegnebygningeri
trådmedkommunensfremtidigebehov.KirkensBymisjonplanleggernybyggav
Ammerudhjemmetmedferdigstillelsei 2016.Kommunenharleiekontraktog
tjenestekontraktfor sykehjemmet.Driftskonsekvenserav etnytt sykehjemvil bli lagt inn
etterny kontraktsinngåelse.

Deter inngåttleiekontrakterpå20+10 + 10årog kontrakterfor basistjenesterpå4 + inntil
4 ytterligereår for treOmsorg+byggmedideelleorganisasjoner.Disseer Frelsesarmeen
for EnsjøtunetOmsorg+,StiftesenKirkensBymisjon for KampenOmsorg+ogStiftelsen
DiakonissehusetLovisenbergfor LovisenbergOmsorg+.

Bruk av Offentlig Privat Samarbeid(OPS)kontrakter
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Byrådetønskeratvirksomhetenevurdererbrukav OPS- kontrakterfor formålsbygg.

Byrådetvil senærmerepå mulighetenefor å gjennomføreet OPS-prosjektinnenfor
sykehjemssektoren.For sykehjemog omsorgsboligerer detimidlertid statlige
føringersomgjør dettemerkomplisert.Detgis eksempelvisikkestatlig støtte
gjennomHusbanktilskuddhvisprivateaktørerstår for byggingenogeierskapet.
Byrådetsvurderinger at detfor Oslokommunevil værestorefordelervedå ta i
brukOPS- løsningeri størreinvesteringsprosjekteri fremtiden(Byrådssak
217/2010Bruk av offentlig-privat samarbeid(OPS).

Gjennomføringav OPSprosjekterfor sykehjemforutsetterdelt finansieringgjennom
tilskuddfra Husbanken.

Vilkårenefor Husbankensinvesteringstilskuddinnebærer:

Kommunenekanselvbestemmeom devil hautbyggingsavtalermedprivate
utbyggere.
Mulighetenfor åvideretildeleinvesteringstilskuddettil frivillige og ideelle
organisasjonersomdriver pånon-profit basiseravviklet.
Tilskuddetvil bli gitt somdriftstilskuddtil kommunen
Kommunenmåsikresegdisposisjonsretti 30år.

Organisering av OPSprosjekter i EST sektoren

Sykehjemsetatengjennomføreri 2013en konkurranseomOPSkontrkatfor ett nytt
sykehjemi Henrik Sørensensvei.

Denførstetomtenfor vurderingav OPSkontrakter HenrikSørensensvei i Ellingsrudåsen,
gnr107bnr258.EBY eiertomtensomer regulerttil offentlig formål.

Det forberedesanskaffelseav flereOPSkontrakterfor sykehjemmedprivateeieremed
egentomt.

ForOmsorg+planleggesanskaffelseav flereOPSkontraktermedideelle organisasjoner
medegnetomter.I tillegg vil etparferdigregulertekommunaletomterleggesut for
anskaffelseavOPSkontraktmedfesteavtaler.

9.6 Finansiering

Låneramme

DeterSykehjemsetatenogByrådsavdelingenfor eldreogsosialetjenestersom erbestiller
av rehabiliteringog nybyggingav sykehjem.I økonomiplanfor perioden2013-2016er det
innarbeidet1,958mrd til investeringeri sykehjem.Tiltakenegjennomføresetterbestilling
fra Sykehjemsetaten.

NårdetgjelderOmsorg+prosjekterskaldisseplanleggesogutviklesav bydeleneetter
oppdragfra Byrådsavdelingfor eldreog sosialetjenester.Det er tidligereavsatt860mill.
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til finansieringav Omsorg+i investeringsrammentil Omsorg+i økonomiplanperioden
2013-2016. Deter avsatt5 mill . til pukkelkostnadervedetableringav Omsorg+,dvs.
kompensasjonfor tomgangsleiei sentraltanskaffedeOmsorg+.I tillegg er detinnarbeidet
kommunaltinvesteringstilskuddmed335mill i økonomiplan2013-2016.

Husbanktilskudd, investeringstilskudd

Husbankensinvesteringstilskuddtil byggingog fornying avsykehjemog omsorgsboliger
skalgi 12000omsorgsplasserpålandsbasisfra 2008til 2015.I 2012varmåltallet1 500
boenheter.Tilskuddetutgjør30% av godkjenteanleggskostnadereller inntil kr 840000
for omsorgsboligerog 40 % eller inntil kr 1 120000for sykehjemsplasseri 2013.
Beløpeneprisjusteresårlig.

Deterkommunensomsøkeromogmottartilskuddetfra Husbanken.Kommunenkangi et
rente- og avdragsfrittlån tilsvarendetilskuddettil ideelleorganisasjonerogprivate
utbyggeresominngårleiekontraktmedkommunen.Tilskuddetskalredusereleien
kommunenbetalerfor sykehjemogomsorgsboliger.Betingelsenfor utlåneratkommune
måsikresegdisposisjonsretti minst30år i form av enpolitisk godkjentleieavtale.

Oslokommunestiller kravom at leiekontraktermedprivateskalomfatte30+10år.

Tilskuddetskalgåtil bygging,kjøp ogutbedringav sykehjemsplasserog omsorgsboliger.
Tilskuddetkanogsåbenyttestil byggingav fellesarealog anskaffelseav
velferdsteknologi, inkludertarealfor dagaktiviteteri tilknytning til eksisterende
omsorgsboliger,slik atdetkanbli gitt tjenesterpåheldøgnsbasis. Ved tildeling av
tilskuddetleggesdetvektpåmiljø, universellutformingog tilretteleggingfor mennesker
meddemensog kognitiv svikt. Tilskuddetkanogsåbenyttestil anskaffelseav
velferdsteknologii eksisterendesykehjemog omsorgsboliger.

Målgruppenfor investeringstilskuddeterpersonersomtrengerheldøgnstjenester,
uavhengig av alder,diagnoseog funksjonshemming.Tilskuddetskalstimulere
kommunenetil å styrkesitt tilbud for blantannetkorttidsplasseri sykehjem,og
omsorgsboligerogsykehjemsplasserfor eldreog personermednedsattfunksjonsevnesom
trengerheldøgnstjenester.Detteinkludererpersonermedlangvarigesomatiske
sykdommer,utviklingshemming,rusproblem,ogpsykiskeogsosialeproblemer.

Kommunalt tilskudd til Omsorg+

Detkommunaletilskuddeterbasertpåatkommunensetterverdienav byggetetterendt
leietid til 25 % av grunninvesteringen.Det kommunaletilskuddetskaldekkeinntil 25 %
avprosjektkostnadeneperomsorgsbolig.I tillegg trekkesogsåmerverdiavgiftfor
byggekostnadeneog statliginvesteringstilskuddfra anleggskostnadene.Nettobeløpetetter
ovennevntefradragdannergrunnlagfor beregningav leie.Deter i økonomiplanperioden
2013-2016avsatt335mill. i kommunalttilskudd.

Momskompensasjon

Medvirkning fra 1. januar2004erdetinnført reglerfor engenerellmomskompensasjons-
ordning for kommunesektoren.Ordningenomfatterogsåfylkeskommunersamtenkelte
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privateaktørersomutføreroppgaverpåvegneav kommunene.Ordningeninnebærerat
kommunesektorenskalgis rett til kompensasjonfor merverdiavgiftenvedanskaffelserav
varerog tjenester.

Desomkansøkeomkompensasjonerprivateeller ideellevirksomhetersomproduserer
helsetjenester,undervisningstjenesterellersosialetjenester,somkommuneneller
fylkeskommunenerpålagtåutførevedlov. Med lovpålagteoppgavermenesytelsersom
denenkelteharet rettskravpååmottafra kommuneneller fylkeskommunen.

Byggsomanvendestil boligerer i hovedregelutenforkompensasjonsordningen.I følge
bestemmelseni kompensasjonsloven§ 4 tredjeleddkandetlikevel yteskompensasjonfor
anskaffelseavboligertil helseformålellersosialeformål.Dettegjelderogsåfellesanleggi
tilknytning til disseboligene.

I kompensasjonsforskriften§ 7 er detsattet kravom særskilttilretteleggingav boligen.
Dettekanfor detførstebeståi fysisk tilrettelegging.Viderekantilretteleggingenbeståi at
boligener tilknyttet vakttjenesteeller atdenligger i nærtilknytning til et lovpålagtpleie-
ellerservicetilbud.Deter fullt ut pådetreneatsykehjemog aldershjemeromfattetav
kompensasjonsordningen.Dettegjelderogsåfor blantannetomsorgsboliger,men
begrensningenligger i atboligenemåværesærskilttilrettelagtfor helse- eller
sosialformål.Detsomeravgjørendefor at detytesmomskompensasjonerat boligener
særligvelegnetsomenhelse- ellersosialbolig,og ikke betegnelsenpåboligen.1

9.7 Erstatningssykehjem i ombyggingsfasen

Ombyggingavmangesykehjemsamtidiggir storeutfordringeri å finnepassende
erstatningssykehjemfor midlertidigdrift i ombyggingsfasen.Enombyggingev et
sykehjemvil ta1,5– 2 år.Omsorgsbygg(OBY) harfått i oppdragå gjennomføre
oppgraderingav gamleØkernsykehjemog gamleStovnersykehjemfor midlertidig bruk
somsykehjemfra 2014.

RehabiliteringavUllerntunetsykehjemstarteti 2013 medriving av degamlebygningene
(ikke hovedbygningen).Da Ullerntuneti dagikke harbeboere,vil detikke værebehovfor
erstatningsplasserfor Ullerntunet.I 2014starterrehabiliteringav Hovseterhjemmetog
Ammerudhjemmet(KirkensBymisjon)ognybyggingavsykehjemi Henrik Sørensensvei.
SykehjemsdriftenvedHovseterhjemmetogAmmerudhjemmetvil daflytte til gamle
ØkernsykehjemoggamleStovnersykehjem.

I 2015forventesUllerntunetognytt sykehjemi HenrikSørensensvei å ståferdig
Sykehjemsdriften vedRyenhjemmetog Lindebergomsorgssenterkandaflytte inn i
Ullerntunetognytt sykehjemi HenrikSørensensvei.

GamleØkernsykehjemoggamleStovnersykehjemkanbrukessomavlastningfor to nye
sykehjemnårsykehjemsdriftenfor Hovseterhjemmet ogAmmerudhjemmetflytter tilbake
til sinerehabilitertesykehjemsbygningeri 2016.

1
Innføringi generellmomskompensasjoni kommunesektoren,DeloitteAdvokatfirmaDA på oppdragfra KS2004
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10 Tiltak og prioriteringer 2014-2015

1.1 Forslag til tiltak i planperioden 2014 – 2015

Det tasforbeholdfor foreslåttfremdrift. Dener avhengigav atdetikke blir klageri
byggesaker. Forslagtil prioriteringeri planperioden2014-2015:

Ferdigstillelseav kommunaleprosjekter
Ullerntunetsykehjemmed144sykehjemsplasser
LjabrubakkenOmsorg+med54 leiligheter.

Detaljprosjekteringogbyggestartav kommunaleprosjekter
Hovseterhjemmetmed168sykehjemsplasser
Øivind Omsorg+medca.63 omsorgsboliger
Utmarkveien Omsorg+medca80 leiligheter
RegnbueveienOmsorg+medca50 leiligheter
TrondheimsveienOmsorg+medca100leiligheter

Detaljprosjekteringogbyggestartav avprivateprosjekterog OPSprosjekter
HenrikSørensensvei sykehjemmed144sykehjemsplassersomOPSkontrakt
Ammerudhjemmetmedcirka 140plasseri privat regiogny leiekontraktinngås
medKirkensBymisjon.

Gjennomføringav forprosjekter
Ryenhjemmet
Lindebergomsorgssenter

Ferdigsstillereguleringssaker
Ryenhjemmet
Lindebergomsorgssenter
HenrikSørensensvei
Omsorg+i Hovseterveien20
Omsorg+i Kjelsåsveien114

Anskaffelseav flereOPSprosjekter
Utlysingav konkurranseomOPSkontraktfor tre sykehjem medinntil 500
sykehjemsplassermedeieresomharegnetomter
VurdereOPSkonkurransefor fem sykehjemettergjennomført
konseptvalgutredning:Majorstutunet,Tåsenhjemmet,Ullerntunet,
Manglerudhjemmetog Lambertsetersykehjem.
Utlysingav konkurranseom OPSkontrakt for leieogbasistjenestermedideelle
organisasjonerfor treOmsog+bygg
Utlysekonkurranseom OPSkontraktfor to Omsorg+prosjekterpåkommunal
tomter;HovseterveienogKjelsåsveien

Anskaffelseav tomter

Anskaffelseav2-4 tomterfor byggingavsykehjemogOmsorg+og reguleringav
disse.Detstørstebehoveter i sone2 og sone5.
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1.2 Investerings forslag 2014 – 2017

Investering av sykehjem

Tiltak i Sykehjemsbehovsplanskal ligge innenfortil dentil enhvertid gjeldendebudsjett-
ogøkonomiplans rammer.

Ferdigstillelseav fire sykehjemligger innei forslagtil budsjettramme2014-2017. I tillegg
kommeroppgraderingav GamleØkernsykehjemoggamleStovnersykehjemfor bruk
somerstatningssykehjem.

Sykehjem- innspilltil budsjett2014tusentall

Prosjekt Y-disp 2013 2014 2015 2016 2017 Sum Ferdig

Generellrehabilitering- sykehjem 100 50 50 50 250

Økernhjemmet 2014

Stovnersykehjem- rehabilitering 140 0 0 0 140 2014

Ufordeltsykehjem 73 800 820 265 1 958

Ullerntunet 2015

Hovseterhjemmet 2016

Ryenhjemmet 2017

Lindebergomsorgssenter 2017

Sum 313 850 870 315 0 2 348 2017

Investering Omsorg+

Ferdigstillelseav femOmsorg+ligger innei forslagtil budsjettramme2014-2017.
Gjennomsnittligprispr. leilighet inkl. servicearealeri Omsorg+ersatttil 3,5 mill. brutto.

Kommunendisponerte5 270boenheteri 2010(sykehjemogOmsorg+).Foreslåtte
utbyggingsprosjektervil økekapasitetentil ca6 200boenheteri 2016.

Omsorg+- innspilltil budsjett2014tusentall

Prosjekt Eier Y-disp 2013 2014 2015 2016 2017 Sum Ferdig

UfordeltOmsorg+ BBY 200 150 60 450 860

Øivindsvei 2015

Utmarkveien 2015

Trondheimsveien 2015

UfordeltOmsorg+ OBY 99 99

Regnbueveien OBY

LjabrubakkenOmsorg+ OBY 100 126 226 2014

Sum OBY 399 276 60 1 105 2014
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Vedlegg1 - Statusrapportering – Sykehjemsbehovsplan
2013– 2014

Rapporteringenfølgerhvertmål.

Mål 1aFram til 2015etableringav ytterligereca 460Omsorg+boliger for å oppnå
måltalletpå1 000enheter.

I løpetav 2012ble detetablertytterligere167leiligheteri Omsorg+,dvs.76 leiligheteri
TreschowsHusOmsorg+og91 leiligheteri KampenOmsorg+.I begynnelsenav 2013ble
LovisenbergOmsorg+med67 leiligheteroverleverttil kommunen.Meddetteerdet
overlevertalleprivate/ideelleOmsorg+prosjekter,somkommunenharinngått
leiekontrakt.Til sammener dethittil etablert545leiligheteri Omsorg+.

Detgjenstårå etablereytterligere455leiligheteri Omsorg+.I budsjett2013erdetavsatt
investeringsmidlertil gjennomføringav LjabrubakkenOmsorg+med54 leiligheter.
Tabell2 Omsorg+

Omsorg+ Bydel Eier Innflytting Antall
leiligheter Sumleil

RodeløkkaOmsorg+ Grünerløkka BBY 2010 97 97

MyrerOmsorg+ NordreAker BBY 2010 91 91

Omsorg+Skøyenterrasse Ullern BBY 2010 61 61

EnsjøtunetOmsorg+ GamleOslo FEAS 2011 62 62

Treschows HusOmsorg+ Sagene Maya 2012 76 76

KampenOmsorg+ GamleOslo SKBO 2012 91 91

2012 478 478

LovisenbergOmsorg+ StHanshaugen Lovisenberg 2013 67 67
LjabrubakkenOmsorg+ Nordstrand OBY 2014 54 54

2014 121 599

ØivindOmsorg+ Bjerke BBY 2014 63 63
RegnbueveienOmsorg+ Alna OBY 2014 50 50

TrondheimsveienOmsorg+ Grorud BBY 2015 100 100

UtmarkveienOmsorg+ Østensjø BBY 2015 80 80

HovseterveienOmsorg+ VestreAker 2016 68 68

2016 361 960
Endring2012-2016 482

Mål 1bFram til 2015byggingav 3 sykehjemmedcirka 400sykehjemsplasseri kommunal
og privat regi.

Ullerntunetmed144sykehjemsplasser,Hovseterhjemmetmed168sykehjemsplasser,
Lindebergomsorgssentermed144sykehjemsplasserogRyenhjemmetmed144
sykehjemsplasserernåi forprosjektfasen.I tillegg gjennomføresenOPSkonkurransefor
etnytt sykehjemi Henrik Sørensensvei med144sykehjemsplasser.

I 2015forventesUllerntunetogHenrikSørensensvei å væreferdig.Hovseterhjemmetvil
ståferdig i 2016.
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Mål 2 Anskaffelseav flereerstatningsplasserfor sykehjem,slik at alle
sykehjemsprosjekterkangå videredirektetil ombyggingetterferdigprosjektering.

GamleØkernsykehjemoggamle Stovnersykehjemskaloppgraderesfor åbrukessom
erstatningsplasserundertidensomandresykehjemtotalrehabiliteres.Erstatningssyke-
hjemmeneforventesferdig i 2014.

Mål 3 Følgendesykehjemprioriteresfor ferdigstillelsei 2014/2015:
Ullerntunet
Hovseterhjemmet
Ammerudhjemmet(KirkensBymisjon)

Ullerntunetvil ståferdig i 2015. I tillegg vil etnytt sykehjemskalståferdig i 2015.
Hovseterhjemmetog Ammerudhjemmetskalståferdig i 2016.

Mål 4 Videreprioritering av sykehjemmedferdigstillelsei 2016/2017:
Lindebergomsorgssenter
Lille Tøyensykehjem
Ryenhjemmet
Furusetsykehjem

Deter gjennomførteksternkvalitetssikringKS1 av KVU for Lindebergomsorgssenter.
Forprosjektble starteti 2013.Paralleltutføresreguleringav tomten.

Deter gjennomførteksternkvalitetssikringKS1 av KVU for Lille Tøyensykehjem.
Tomtenmåomreguleres.Byantikvarenkreverhensyntil bygningentil Gamlelille Tøyen
sykehjemog Tøyenhageby.Reguleringenvurdereså hahøyrisiko. Når reguleringen
forventesbli godkjent,vil forprosjektetstarte.

Deter gjennomførteksternkvalitetssikringKS1av KVU for RyenhjemmetForprosjektble
starteti 2013.Paralleltutføresreguleringav tomten.

I forbindelsemedreguleringav tomtentil Furusetsykehjembledetgjort enområdeplan
for Furusetsenter.I reguleringsprosessenble detvurdertomet nytt sykehjemskullelegges
inn i reguleringsplanfor sentereti stedetfor pådengamlesykehjemstomten.I løpetav
2013vil detbli avklartomnyeFurusetsykehjemskalbyggespådengamle
sykehjemstomteneller påsenteret.Hvis detblir byggetpåsenteret,vil detbli somenOPS
kontraktmedeiergruppentil senteret.

Mål 5 FølgendeOmsorg+prosjekterprioriteresferdig i planperioden2012-2013
Kampen(KirkensBymisjon)
Treschowsgate
Lovisenberg
Ljabrubakken
Øivindsvei
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KampenOmsorg+med91 leiligheterog TreschowsHusOmsorg+med76 leiligheterble
overtatti 2012.LovisenbergOmsorg+med67 leiligheterbleovertatti 2013.

I budsjett2013erdetavsattinvesteringsmidlertil gjennomføringav Ljabrubakken
Omsorg+med54 leiligheter.Deter inngåttleiekontraktmellomBydelNordstrandog
OmsorgsbyggOsloKF for detteprosjektet.I 2013gjennomføresfire forprosjekterfor
Omsorg+;Øivind Omsorg+for bydelBjerke;Omsorg+i Regnbueveienfor BydelAlna;
Omsorg+i Utmarkveienfor BydelØstensjøogOmsorg+i Trondheimsveienfor Bydel
Grorud.

Mål 6 Starteforhandlingermedflere ideelleorganisasjoneromombygging/nybyggav
umodernesykehjemog inngåelseavnyeleiekontrakter.

Deter forhandletfrem enny leiekontraktfor AmmerudhjemmetmedKirkensBymisjon.
Bystyretvedtokkontrakten…

Mål 7 Utredeog vurdereomet eller fleresykehjemegnersegtil OPSprosjekter

Nytt sykehjemi HenrikSørensensvei gjennomføressomenOPSkontrakt.I 2013utlyses
konkurranseomOPSkontrakterfor inntil 500sykehjemsplassermedprivateutbyggere
somharegnetomter.

KommunaletomterutenbyggvurderesgjennomførtsomOPSkontrakter.

Mål 8 Oppstartprosjekteringav sykehjem– Henrik Sørensensvei ogManglerudhjemmet

Somtidligerenevntgjennomføresnytt sykehjemi Henrik Sørensensvei somenOPS
kontrakt.

DetgjennomføresenKVU for Manglerudhjemmet.Bygningeninneholderbåde
sykehjemsplasserog lokalertil BydelØstensjø.Gjennomføringav prosjektetkrevergod
samhandlingmellomSykehjemsetatenog bydelen.Hvis bydelen måflytte ut, mådetsøkes
erstatningslokaler.

Mål 9 Videreplanleggingav entil fire Omsorg+ogoppstartavOmsorg+prosjekteri de
bydelenesomsavnerOmsorg+tilbud

I 2013gjennomføresfire forprosjekterfor Omsorg+;Øivind Omsorg+for bydelBjerke;
Omsorg+i Regnbueveienfor BydelAlna; Omsorg+i Utmarkveienfor BydelØstensjøog
Omsorg+i Trondheimsveienfor BydelGrorud.

Mål 10a Klargjøring av tomterfor utbyggingetter2020,deriblantreguleringav
kommunalesykehjemstomter– tomtpåRomsåsog Silurveiensykehjem

Tomt påRomsåskanikke reguleressålengeMarkagrensenjusteres.
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Det igangsettesenKVU for Silurveiensykehjemfor åseutviklingspotensialetfor tomten.
Hvis detvisersegåværemulig å byggeetstortnoksykehjempåtomten,vil detsettesi
ganget reguleringsarbeid.

Mål 10b Anskaffelseav 2-4 tomterfor byggingavsykehjemog Omsorg+ogregulering
av disse.Detstørstebehoveter i sone2 ogsone5

PåESTsbestillingharEBY opprettetlister overkommunaletomtersomer avenstørrelse
somkanpassefor sykehjemogOmsorg+.Etterengjennomgangav listenemeden
vurderingav tomtenesstørrelseog form harESTkommetfrem til følgendekonklusjon:

Oppsummerter følgendetomteraktuellefor viderevurdering:

Sykehjem:
Sognsveien80 , 49/7
Tomtenerunderregulering.Planforslagetomfatterboligerog nødvendig
skoleutbyggingi tilknytting til denne.Statsbyggog Universitetetønskerlokalërfor
forskningog undervisning.

ESTvurdereratdennordredelenav tomteneregnetfor sykehjem.Tomtenharideell
beliggenheti forhold til kollektivtrafikk ogservice.Bakkantenav tomtenerogså
skjermetfra støyogavgasserfra Ringvei3.

ØvreLunden, 88/290
Tomtenligger langsriksveg4, vestfor Linderudgård.Deneruregulert og varment
somgrøntområde,menEBY meneratdetfins annetarealsomalleredeivaretardette.
Deterkonkludertmedat tomtenikke eregnetfor barnehagepågrunnav nærhettil
riksveien.Deter enutfordringå finneenpasseatkomst,danabobebyggelsenbestårav
småhus.

ESTmenerat tomtenhargodekvaliteter,størrelseogbeliggenhet,og børutredes
videre,

Tomt i Lindebergåsen113/44
I henholdtil OBY savnertomtenadkomst.I tillegg liggerdennærtresykehjemsom
planlegges(HenrikSørensensvei, Furusetog Lindebergomsorgssenter),

ESTvurderertomtensommindreaktuell

Loftsrud-Mortensrudfelt 12
Tomtenutredesi 2013i samarbeidmellomKOU sektorenogESTsektorensomen
delav reguleringsplanfor Gjersrud-Stensrudområdeti SøndreNordstrand.

OlavAukrustsvei 27/2245
Dennetomtener regulerttil allmennyttigformål idrettsanlegg,mendeter ikke
opparbeidetnoeanlegg.Tomtenerstornok for et sykehjem.Det harværtprøvdå
reguleretomtentil barnehageformål,menreguleringenble stppetgrunnetaltfor mange
naboprotester.

ESTvurdererderforatdeterstorrisiko for ikke å få godkjentbyggingavsykehjem,
daet slikt bygger betrakteligstørreennenbarnehage.
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Aker sykehusområde
ESTharsentbrevtil OUSogmeldtkommunensinteressefor å kunnebygge
sykehjempåtomtentil Aker sykehus.Det kanværegodesynergieffektermedå legge
sykehjemi nærhetenav samhandlingsarenaAker.

Omsorg+:
Fossumberget
Tomtenligger i nærhetenavStovnersenter.BydelStovnerharmeldtsin interessefor
åetablereetOmsorg+i bydelen.Dennetomtenbørvurderesda.

Nordåsveien
Tomteneraktuellå vurderenårdetblir aktueltfor BydelSøndreNordstrandå
etablereOmsorg+.

Ljabruveien/NedrePrinsdal
Tomteneraktuellå vurderenårdetblir aktueltfor BydelSøndreNordstrandå
etablereOmsorg+.

Kjelsåsveien114
Tomtenligger i NordreAker. Bydelenharbehovfor flere leiligheteri Omsorg+.EBY
harfått i oppdragå reguleredennetomtentil Omsorg+alterna
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
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Dato: 10.04.2013
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HØRING - TRE RAPPORTER OM SYKEHJEMSFINANSIERING OG
ORGANISERING AV KORTTIDSPLASSER

Vedlagt oversendes tre delrapporter vedrørende verbalvedtak H36/2012:

"Sykehjemsfinansiering i Oslo kommune. Byrådet bes leggefrem en sak om
sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en vurdering av
finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene. Saken skal
sikre at det blir likeverdige inntakskriterierfor eldre uavhengig av bydelsgrensene,
basertpå medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekten
avprisreduksjonen på sykehjemsplasser, samt vurdere andre mulige
finansieringsmodeller."

Arbeidet med rapportene har vært organisert i egne arbeidsgrupper, ledet av direktøren i
Sykehjemsetaten og har foregått over åtte måneder. Delrapportene har vært fortløpende
sluttført, og det vil derfor være forhold som nevnes i Delrapport 1 og Delrapport 2 som det også
blir redegjort for i Delrapport 3.

Gjennom de vurderingene som er gjort i rapportene, har Sykehjemsetaten lagt frem forslag til
en helhetlig sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo. Følgende hovedgrep er foreslått:

Sykehjemmene organiseres som henholdsvis langtidssykehjem og korttidssykehjem.
For pasienter på fast plass overtar Sykehjemsetaten ansvaret for å gi god nok omsorg, og bydelene
betaler en fast gjennomsnittspris for pasienten, uavhengig av omsorgsnivå.
Ny prisstruktur for korttidsplasser skisseres i to alternativer, en med felles pris på alle
korttidsplasser, og en med høyere pris for rehabiliteringsplasser.
Bestilling av korttidsplasser utover en bloc prises høyere enn en bloc-plassene.

Kapitalutgifter og utgifter til trygghetsplasser rammefinansieres over Sykehjemsetatens budsjett.

Byrådsavdeling for eldre og Postadresse:
sosiale tjenester

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postrnottak(dbyr.oslo.kornrnune.no
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Vi ber om bydelenes tilbakemeldinger på forslagene innen 24.05.2013.

Med vennlig hilsen

Bjørg Månum Andersson
kommunaldirektør

Elisabeth Vennevold
pleie- og omsorgssjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: 3 delrapporter



DELRAPPORT 1

om

verbalvedtak H36/2012

Prisenes betydning for kjøp av sykehjemsplasser

Langtidsplasser, forslag til bydelsuavhengig vurdering av endret

omsorgsbehov

Foreløpig drøfting av ulike finansieringsmodeller

VERBALVEDTAK H 36/2012

Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en

vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene. Saken

skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgrensene,

basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekten av

prisreduksjonen på sykehjemsplassene, samt vurdere andre mulige finansieringsmodeller.



Innledning

Kommunaldirektøren nedsatte 20.06. 2012 en hurtigarbeidende gruppe for vurdering av de spørsmål

som reises i verbalvedtak H 36. Gruppen har vært ledet av direktør for Sykehjemsetaten (SYE) Per

Johannessen og har hatt følgende medlemmer: Fra SYE: Margaret A. Gjertsen og Bitte Thoen. Heidi

Engelund har deltatt på ett møte. Fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST): Hege Birte

Kristoffersen og Tone Pahlke. Sistnevnte har fungert som sekretær. Gruppen har hatt 6 møter.

H36 reiser komplekse problemstillinger. Gruppen har benyttet tilgjengelig statistikk i Årsberetning for
Sykehjemsetaten og tall fra Byrådets Årsberetning til å belyse sentrale sider ved oppdraget, og trekker

ut fra det noen tentative konklusjoner. En nærmere analyse, foretatt på et bredere materiale, vil

kunne gi mer sikre svar. Det bør derfor vurderes om ikke disse problemstillingene bør løftes frem for

utredning i regi av KS, Program for storbyforskning, i samarbeid med andre store byer i Norge.

Oppdraget i H 36 har 4 punkter:

Vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av plassene

Vurdering av tiltak for å gi likeverdige inntakskriterier uavhengig av bydelsgrensene

Vurdering av effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplassen

Vurdering av andre mulige finansieringsmodeller.

Arbeidsgruppen har funnet det mest hensiktsmessig først å få vurdert både effekten av prisreduk-

sjonen på sykehjemsplassene og tiltak for å sikre likeverdige kriterier, fordi disse vurderingene vil gi

føringer for diskusjonen om alternative finansieringsmodeller. Rapporten er derfor bygget opp i

henhold til dette.

Arbeidsgruppen legger videre til grunn for sitt arbeid at bydelssystemet og Sykehjemsetaten fremdeles

skal være hovedaktører i arbeidet med å gi eldre pleietrengende nødvendig omsorg.

De forslag arbeidsgruppen fremmer, er nøytrale i forhold til SYEs budsjett 2012. Forslag til endringer i

kvalitet, beleggsprosent m.v. forutsettes fremmet i den ordinære budsjettprosessen.

Oslo, 20. august 2012

Per Johannessen

etatsdirektør
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Innholdsfortegnelse

Innledning s. 2
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2.2 Forslag til forenkling og overordnet, bydelsuavhengig vurdering av

endret omsorgsbehov  s. 8
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1. Vurdering av effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplassene

Bystyret vedtok i budsjett for 2012 å øke den sentrale finansiering av ordinære langtidsplasser på

sykehjem med 100 mill. slik at pris pr. plass ble redusert med kr. 33 179 til kr. 630 568. Effekten av

denne prisreduksjonen kan først analyseres når det foreligger statistiske data for 2012. Bystyret

vedtok imidlertid for budsjett 2010 prisendringer som er egnet til å belyse effekten av prisreduk-

sjoner. Følgende ble gjort:

Disse prisreduksjonene på korttidsplassene ble iverksatt:

Vekt pr. ordinær korttidsplass redusert fra 1,1 til 1,0 og

Vekt pr. rehabiliteringsplass redusert fra 1,24 til 1,05.

Det ble bevilget 180 mill. i grunnfinansiering i SYE, midler som finansierte prisreduksjonen på

korttidsplassene og ga en netto reduksjon i pris pr. ordinær langtidsplass (enhetsprisen) på

kr. 28 496.

Oversikt over utvikling av antall plasser fra 2009 til 2011 vil derfor kunne gi en indikasjon på effekten

av disse prisendringene, både for bruk av korttidsplasser og bruk av langtidsplasser.

Tabell 1 Utvikling i antall korttidsplasser (ordinære korttids- og rehabiliteringsplasser)





Endring 2009/2011




Tekst 2009 2010 2011 Endr.%

Korttidsplass, ordinær 452 472 460 8 1,8 %

Rehabiliteringsplass 42 92 122 80 190,5 %

Sum 494 564 582 88 17,8 %

Tabellen viser at antall korttidsplasser i begge kategorier økte fra 2009 til 2010. økningen har totalt

sett fortsatt, men i noe lavere takt i 2011. økningen finner sted samtidig med at det legges sentrale

føringer for økt fokus på opptrening og rehabilitering bl.a. som forberedelse til gjennomføring av

Samhandlingsreformen. Sykehjemsetaten legger til rette for dette ved å tilby flere korttids- og

rehabiliteringsplasser. Bydelene har etterspurt disse plassene. Redusert pris kan ha bidratt til en

fleksibel tilpasning til nye utfordringer, slik at plassene er blitt benyttet fullt ut.

Tabell 2 Utvikling i antall langtidsplasser

Tekst

Ordinære langtidsplasser

Tabell 3 Utvikling i antall liggedogn

Tekst 2009 2010 2011 Endring
2009/2011

Endr.%

2009 2010 2011 Endring
2009/2011

Endr.%

2 950 2 942 2 877 -73 -2,5 %

Langtidsdøgn
Kortidsdøgn
Sum

1 431 573 1 428 518 1 426 812 -4 '761 -13,330/0

180 080




192 945




191 813 1 1733 6,52 0/0




1 611 653 1 621 463 1 618 625 6 972 0,43 %

Som vi ser av tabellen, har både antall ordinære langtidsplasser og antall langtidsdøgn gått ned fra

2009 til 2011. Nedenstående tabell viser utvikling i dekningsgraden.
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Tabell 4 Utvikling i dekningsgrad i prosent for institusjonsplasser

Årstall Langtidsplasser

And. 67-79 årAnd. 80-89 år Andel 90+

Korttidsplasser

Andel 67+

2008 2,3 12,0 35,5 10,4

2009 2,1 11,8 36,1 10,4

2010 2,0 11,8 34,2 11,7

2011 2,0 11,1 33,6 12,7

* Langtidsplassers andel er beregnet i prosent av kommunens befolkning vist i Grønn bok.

At dekningsgraden for langtidsplasser går ned, kan delvis skyldes at eldrebefolkningen stadig blir

friskere kombinert med at flere korttidsplasser med rehabiliteringsmål i SYE, og at andre og nye tilbud i
bydelene har effekt. Det tidsrommet vi analyserer, er imidlertid bare på 4 år. Utviklingen har gått for
raskt til at dette kan være (hele) forklaringen. Terskelen for innvilgelse av langtidsplass er sannsynligvis
blitt noe høyere, i hvert fall er den ikke blitt lavere, til tross for bystyrets vedtak om prisreduksjon på

langtidsplasser i 2010.

Disse resultatene gjør det naturlig å stille to spørsmål:

Betyr minkende dekningsgrader at bystyrets styrking av SYEs ramme med 180 mill. , i

forbindelse med vedtak om prisreduksjon på langtidsplasser i 2010, ikke har kommet
eldrebefolkningen til gode?

Hvorfor ser vi forskjellig effekt av prisreduksjoner på korttids- og langtidsplasser, og hva skal til

for å sikre god effekt av reduksjon i pris for langtidsplasser?

Til det første kan det vises til at bystyrets vedtak om prisreduksjon på kjøp av plasser har gitt bydelene
mindreutgifter og dermed mulighet til å tilby de eldre mer hjemmebaserte tjenester, eller kutte

mindre i disse tjenestene enn de ellers ville ha måttet gjøre. Kriterierammen for pleie og omsorg har i
mange år vært for stram til å dekke nødvendige behov for pleie og omsorg, og bydelene har årlig brukt
midler fordelt til andre funksjonsområder for å finansiere tilbud til eldre og funksjonshemmede. Det
fremgår av nedenstående tabell:

Tabell 5 Budsjett og regnskap i bydelene på FO 3 Pleie og omsorg
I3elo i mill. kr.

Årstall Regulert budsjett Regnskap Avvik

2009 6 078,2




49,9 % 6 260,6 51,6 % -182,4 -1,7 %

2010 6 318,6




49,4 % 6 399,7 50,2 % -81,1 -0,8 %

2011 6 679,8 * 41,2 % 6 727,4 *42,1 % -47,6 -0,9 %
Reduksjon i den prosentandel som bydelene fikk til Pleie og omsorg i 2011 sky1des ikke reduksjon i FO 3 rammen. men

sterk okning i utgiftene på FO 2. fordi statstilskuddet til barnehager fra da av ble lagt inn i rammen og ikke utbetalt direkte
fra staten til hver bydel.

Denne utviklingen har skjedd i en periode der bydelenes handlingsrom" har vært som følger: 2009: -37
mill., 2010: 155 mill., 2011: -83 mill.

Det vises til Grønt hefte - dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene, tabell 1.1. Handlingsrom

fremkommer som forskjell mellom neste års budsjett og årets budsjett, korrigert for relevante endringer i

oppgaver m.v. Et positivt handlingsrom gir mulighet for å øke aktiviteten.
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Det er derfor ingen indikasjoner på at eldre ikke blir prioritert i bydelene. Besparelser i form av lavere

priser på sykehjemsplasser har ikke ført til at midler som skulle brukes til tiltak for eldre, er brukt til

andre formål. Bystyrets bevilgning har gått til målgruppen, midlene har bare ikke redusert terskelen

for bruk av sykehjemsplasser.

Nøkkeltall for FO 3 Pleie og omsorg differensierer dette bildet noe. Nedenstående tabell viser at netto

driftsutgifter pr. mottaker av disse tjenestene har økt fra 2007. Målt i faste 2011-priser er netto

driftsutgifter for mottakere av pleie- og omsorgstjenester samlet økt med 22 % men netto driftsut-

gifter pr. mottaker av hjemmetjenester har økt med 44 %. Andel som mottar hjemmetjenester har
imidlertid sunket noe for innbyggere under 90 år. Det kan ha flere årsaker, eldre blir friskere og

bydelene mer bevisste på prioritering av eldre med behov.

Tabell 6 Nøkkeltall for bydelene FO 3 Pleie og omsorg
Nøkkeltall fro F03 - Pleie og omsorg

Løpende priser

Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester

Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker

2007

253 072

114 519

2 008

274 034

132 694

2 009

287 184

149 293

2 010

325 445

170 370

2 011

357 881

191 014

Deflator




1,046 1,042 1,027 1,032

Faste 2011 priser






Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester 292 344 302 637 304 376 335 859 357 881

Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker 132 290 146 544 158 230 175 822 191 014

Andel egne 67 -79 innbyggere som mottar hjemmetjenester 9,3 9,2 8,5 8,3 7,8

Andel egne innbyggere 80-89 som mottar hjemmetjenester 33,5 33,2 33,2 31,6 31,6

Andel egne innb. 90 år og over som mottar hjemmetjenester 44,8 45,9 48,3 45,9 46,6

Til det andre spørsmålet viser arbeidsgruppen til nedenstående. Når prisen på en vare går ned, er det i

følge generell markedsteori, forventet økt etterspørsel og, gjennom det, et utvidet tilbud av varen.

Denne forventningen ble ikke innfridd da prisen på ordinære langtidsplasser ble redusert. Bruken gikk

noe ned, og det er ikke registrert økte "køer" i systemet.

Normal dekningsgrad i sykehjem ble i 2009 satt til 97,33 % i gjennomsnitt, herav 97,12 % for lang-

tidsplasser, jf. Rapport om ny pris- og finansieringsmodell for Oslo kommunes sykehjemsplasser, trykt

vedlegg til byrådssak 233/08.

Tall fra Gerica viser at dekningsgrad for langtidsplasser var i 2011 på 97,5 %. Denne faktiske

dekningsgraden fra Gerica kan ikke uten videre sammenlignes med dekningsgraden som er lagt til

grunn i finansieringsmodellen fra 2008. Gerica beregner dekningsgrad ut fra det antall plasser som til

enhver tid er tilgjengelige, mens finansieringsmodellen tar utgangspunkt i antall sykehjemsplasser

totalt, dvs, inkludert plasser som er midlertidig stengte, på grunn av oppussing, vannlekkasjer o.I

For å få sammenlignbare tall har arbeidsgruppen hentet detaljer fra rapport om ny pris- og

finansieringsmodell fra 2008, som fortsatt legges til grunn, og kommet fram til nedenstående, normal

dekningsgrad som kan sammenlignes med Gericaregistreringen.
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Tabell 7 Beregning av full dekning for langtidsplasser i sykehjem

Årsaker til ledighet i langtidsplasserVirkning i %

Tildeling uten ugrunnet opphold0,40

Dobbeltrom - lenger tid før belagt0,19

Fritt brukervalg0,41

Fleksibilitet1,00

Sum normal ledighet/dekningsgrad på tilgjengelige plasser 2,00

Dekningsgrad

99,60

99,41

99,00

98,00

98,00

Sykehjemsetaten har etter dette en teoretisk mulighet for å øke belegget fra 97,5 % til 98,0 % på

langtidsplasser, dvs. med 0,5 %, tilsvarende 14 til 15 plasser. En eventuell økning av etterspørselen ut

over dette må på kort sikt dekkes ved å øke antall to-sengsrom, øke antall plasser som kjøpes i utenbys

sykehjem, eller redusere tilbudet av antall korttidsplasser som da kan omgjøres tilbake til

langtidsplasser. Disse tiltakene er ikke i tråd med beboernes ønsker og bystyrets vedtak.

Varig økning i antall langtidsplasser vil bare kunne oppnås ved bygging av nye sykehjem, enten i privat

eller kommunal regi. Det tar tid. Tilbudet av antall langtidsplasser har med andre ord liten
etterspørselselastisitet, SYE klarer ikke å møte en større økning i etterspørselen. For å kunne senke

terskelen på bruk av langtidsplasser må bystyret først øke tilbudet av plasser. Når kapasiteten på

langtidsplasser er bygget ut, vil reduksjon i prisene føre til at terskelen for plass i sykehjem senkes.

Først da får vi samme effekt som beskrevet for bruk av korttidsplasser nemlig at SYE økte tilbudet (i

tilfellet korttidsplasser ved omgjøring og oppgradering av eksisterende plasser) og bydelene

etterspurte plassene fordi prisene var rimelige.

2. Tiltak for å sikre likeverdige inntakskriterier uavhengig av bydelsgrenser

I  H 36 ber bystyret om at byrådet skal foreslå tiltak som sikrer at det blir likeverdige inntakskriterier for

de eldre uavhengig av bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger.

Arbeidsgruppen har vurdert denne problemstillingen ved to ulike situasjoner:

Når bydelene første gang bestiller plass.

Når bydelene fatter vedtak om endring av omsorgsbehov.

2.1 Likeverdige inntakskriterier ved bestilling av fast plass på sykehjem

Sykehjemsetaten har utarbeidet felles inntakskriterier for alle sine tilbud. Det vises til vedlegg 1,

Innhold, kvalitet og inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene. Kriteriene revideres
årlig. Det er bydelene som har ansvar for å vurdere omsorgsbehovet og som fatter vedtak om

omsorgstilbud, også i form av fast plass i sykehjem. Bydelene benytter SYEs inntakskriterier og

retningslinjer fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sammen med annen dokumentasjon ved

bestilling av plasser.

Bydelenes tildelingspraksis kan likevel variere noe. Ulik tildelingspraksis skyldes til dels at bydelene i

forskjellig grad har utviklet tilbud for å dekke eldres pleiebehov. Bydeler med flere tilbud i

omsorgstrappa, kan gi tjenester til sine eldre lenger i egen bydel. De vil ha en faglig forsvarlig høyere

terskel for tildeling av sykehjemsplass enn andre bydeler. Likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt, men

gjennom tildeling av ulike tilbud.

Medisinske og sosialfaglige kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad om sykehjemsplass. Enhver

søknad skal gis individuell behandling, vurderes helhetlig og tverrfaglig, og det skal søkes gode
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løsninger i samråd med søker. For å sikre tilpassete tilbud er derfor skjønnsvurdering viktig. Ulik

oppbygging av rutiner og ulik skjønnsvurdering for tildeling av sykehjemsplass i bydelene kan imidlertid

føre til utilsiktet forskjellsbehandling. Det er også med på å forklare ulik tildelingspraksis.

For å redusere denne siste ulikheten har byrådet iverksatt flere tiltak som skal bidra til prosesslikhet i

bydelenes tildelingspraksis for sykehjemsplass. Det er utarbeidet felles søknadsskjema for bydelene

om helse- og omsorgstjenester, og felles retningslinjer for behandling av søknadene. Ansatte i

bydelenes bestillerkontorer vil fra høsten 2012 få tilbud om ny og utvidet saksbehandleropplæring. De

ansatte får også delta i bydelsovergripende nettverk der tildelingspraksis vurderes. Nettverkene drives

i regi av Helseetaten. Det vises for øvrig til notat til Helse- og sosialkomiteen av 25.05. 2012 om

Tildelingspraksis sykehjemsplass, vedlegg 2.

Arbeidsgruppen mener at større grad av likebehandling av søknader om dekning av pleie- og

omsorgsbehov på tvers av bydelsgrensene bare vil kunne skje ved å gjennomføre tiltak som bidrar til

prosesslikhet. Gruppen har ingen ytterligere forslag til tiltak på dette punktet.

2.2 Forslag til forenkling og overordnet, bydelsuavhengig vurdering av endret omsorgsbehov

Når en bydel bestiller langtidsplass i sykehjem til en av sine beboere, er det til en person som bydelen

kjenner godt. En søker til langtidsplass har nesten alltid benyttet bydelens hjemmetjenester i lenger tid

og har som regel ett eller flere korttidsopphold bak seg før bydelen fatter vedtak om langtidsopphold.

Når langtidsopphold er innvilget, forblir beboeren på sykehjem resten av sitt liv. Gjennomsnittlig

liggetid på sykehjem er ca 2 år.

Ved ankomst til sykehjem innformeres beboerne og deres pårørende om at beboerne vil måtte regne

med å flytte, hvis omsorgsbehovet endres. Hver 3. måned undersøker sykehjemslegen inneliggende

beboere for å vurdere eventuelle endringer i fysisk og mental funksjonsevne. Før undersøkelsen har

ansvarlig sykepleier og eventuelt fysioterapeut/ergoterapeut dokumentert sine vurderinger av hver

enkelt beboer.

Etter dagens praksis melder avdelingssykepleier, i samarbeid med sykehjemslegen, pasientens

administrasjonsbydel hvis det er endret omsorgsnivå. Tall fra Gerica viser at det i 2011 var 152

pasienter med langtidsopphold som fikk tildelt nytt langtidsopphold med endret omsorgsnivå. Antallet

for første halvår 2012 er 77, altså omtrent på 2011-nivå.

Administrasjonsbydel kan bestride de vurderinger som er foretatt av sykehjemmet. SYE foretar ingen

registrering av hvor mange vurderinger som bestrides av administrasjonsbydel. For likevel å få en

indikasjon på dette, er det tatt kontakt med styrer/fungerende styrer på tre store sykehjem, Furuset,

Langerud og Silurveien, beliggende i hver sin sykehussektor. Svar er gitt muntlig og fritt etter hukom-

melsen. Ett sykehjem mener dets vurderinger av endret omsorgsbehov bestrides hver gang. Ett annet

sykehjem mener vurderingene bestrides ofte, uten å kunne antyde hvor ofte. Det tredje sykehjemmet

sier at det opplever stor ulikhet i imøtekommenhet mellom bestillerkontorene.

Inntil en bydel har fattet vedtak om langtidsopphold i sykehjem for en av sine beboere, kan bydelen

kombinere ulike tiltak, som praktisk bistand i hjemmet, rehabiliteringsopphold, hjemmesykepleie m.m.

for å ivareta beboerens omsorgsbehov. Bydelene arbeider for å finne tilbud som til sammen
tilfredsstiller beboeren, til en rimeligst mulig kostnad.

Når beboeren får innvilget langtidsopphold, har bydelen ikke lenger alternative, eller supplerende,

tiltak som den kan sette inn. Bydelen har, noen måneder etter innleggelse, heller ikke lenger detaljert

kunnskap om pasientens funksjonsnivå. Det synes derfor fordyrende og tungvindt at administrativ

bydel skal kunne bestride sykehjemmets vurderinger og diskutere tilleggsfakturering for langtids-
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pasienter i sykehjem. Med stramme rammer i bydelene kan økonomiske hensyn veie tungt i de

tilfellene der administrativ bydel bestrider sykehjemmets vurderinger. Arbeidsgruppen foreslår derfor

at bydelene betaler en pris for fast sykehjemsplass, uavhengig av type plass. Denne prisen er i det

etterfølgende kalt fastpris.

Dette forslaget synes å være i tråd med anbefalinger i Deloittes vurderinger av kostnader og gevinster

knyttet til bestiller-utførermodellen, utredning fra KS, Program for storbyforskning, datert 2.7. 2012.

Der heter det på s.77:

"Der det er vanskelig å måle produksjonen, bør en større del av behovsvurderingen overlates til
utfører."

De viser i sin rapport til eksempler på kompliserte tjenester der utfører bør vurdere behovet, bl.a.

hjemmetjenestebrukere med behov for varige og koordinerte tiltak.

Arbeidsgruppens forslag vil føre til at SYE får et totalansvar for sykehjemsbeboere på langtidsopphold.
Det vil kunne gi følgende fordeler:

Vurdering av behov for type plass gjøres uavhengig av bydel, noe som øker sannsynligheten

for enhetlig, overordnet praksis og likebehandling av beboere på sykehjem.

Fastpris vil skape en større bevissthet i SYE om at alle skal ha et riktig omsorgsnivå. Både større

og mindre pleiebehov skal registreres.

SYE vil lettere kunne vurdere behov for endring i sammensetning av langtidsplassene og gi

overordnet myndighet en mer helhetlig vurdering av omsorgsbehovet for sykehjemsbeboerne.

Sykehjemmene vil på sikt kunne organiseres mer fleksibelt, til beste for beboerne og ansatte.

Bydelenes bestillerkontorer blir avlastet for arbeid.

Merkostnader for endret omsorgsnivå blir fordelt mellom bydelene. Ingen bydel får uventet

store merkostnader på grunn av sine sykehjemsbeboere.

Forslaget vil også kunne medføre noen ulemper, som til en viss grad speiler de fordelene som oppnås.

Arbeidsgruppen vil påpeke følgende:

Når SYE får totalansvaret for sykehjemsbeboerne på fast plass, vil det innebære en viss

reduksjon i kontrollen av SYEs vurderinger fra bydelenes side. Bydelene skal ikke lenger

etterprøve dem. Bydelene vil imidlertid fremdeles ha tilsynsutvalg som er oppnevnt av

bydelsutvalget i geografisk bydel, og som regelmessig besøker sykehjemmene. Ifølge Instruks

for tilsynsutvalg i sykehjem, byrådssak 299/04, skal tilsynsutvalgene påse at tjenestestedene:

gir den enkelte bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den enkelte bruker

med respekt

har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte bruker.

følger bestemmelser som regulerer forhold under oppholdet, herunder bestemmelser

om bruk av tvang

har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell o.l. som er i samsvar med formålet

drives med forsvarlige personalforhold

har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt

oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar for

dette

Forslaget vil gjøre tilsynsutvalgenes vurderinger mer uavhengig av bydelenes økonomiske

situasjon.

For å sikre god økonomisk styring innenfor stramme rammer, kan SYE bli fristet til å redusere

antall spesialplasser. Gjennom overordnet styring, der SYE regelmessig blir fulgt opp på måltall

for hver enkelt kategori langtidsplasser, vil en slik praksis ikke kunne gjennomføres.

Presset på SYE for endring av plasser vil øke. Svar fra 46 sykehjem viste at i alt 221 beboere ble
vurdert til å ha plass på et for lavt omsorgsnivå. Med ny ordning vil SYE ikke kunne henvise til

bydelenes vedtak og unnlate å ta fatt i dette. Etaten må etablere systemer som sikrer de mest
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pleietrengende beboere spesialplass, på tvers av sykehjemmene. Arbeidsgruppen tror at slike

systemer vil være mer robuste og lettere sikre lik omgjøringspraksis, enn systemer som

etableres i 15 bydeler med hvert sitt bydelsutvalg og hver sine ulike utfordringer.

Samlet sett mener arbeidsgruppen at fordelene med fastpris er større enn ulempene, og foreslår

derfor fastpris innført for langtidsplasser fra 2013. Gjennomføring av dette forslaget vil innebære

en fastpris i 2012-priser på kr. 680 212, mens prisene i dag varierer fra kr. 630 568 til kr. 1 128 370.

Denne prisen vil være gjenstand for årlige justeringer basert på beregnet lønns- og prisvekst.

(Enhetsprisen har de siste årene økt med ca kr. 20 000 pr år.)

Det vises til Vedlegg 3: Beregning av enhetspris på fast sykehjemsplass, 2012 priser. Det er viktig at

forslaget høres i bydelene som ikke har vært representert i arbeidsgruppen.

3. Drøfting av ulike finansieringsmodeller

Sykehjemsetaten leverer tjenester til bydelene som er de eneste aktørene med bestillerrett og

bestilleransvar. Prising av tjenestene er derfor et kommunalt nullsums-spill som skal bidra til at:

SYE får incitament til rasjonell drift og funksjonell sammensetning av sine tilbud.

Bydelene får incitament til gode kost/nyttevurderinger av tilbud i omsorgstrappa.

Sentrale politiske ambisjoner blir realisert.

Kapitalkostnadene har siden oppstart i 2007 vært sentralt finansiert. Det kan stilles spørsmål om
innarbeidelse av disse kostnadene i prisen vil gi et positivt styringsbidrag, jf. ovennevnte punkter.

Prisene ville i tilfelle bli reelle og dermed gi bydelene et mer økonomisk korrekt grunnlag for

kost/nyttevurderinger. De blir imidlertid også høyere enn i dag og det er en fare for at bydelenes

beslutninger, som naturligvis må baseres på kost/nyttevurderinger av samlete behov i

bydelssektoren, vil kunne gå på tvers av sentrale politiske ambisjoner der innvilgelse av

sykehjemsplass blir vurdert som et sentralt gode.

Kapitalkostnadene er faste kostnader. Uforutsette endringer i sammensetning av plasstyper og

svingninger i beleggsprosenten vil gjøre SYEs økonomi sårbar. Driftskostnader kan SYE regulere,

kapitalkostnader kan de på kort sikt ikke endre. Kapitalkostnader innarbeidet i prisen, vil derfor

ikke bidra positivt til rasjonell drift i SYE. Arbeidsgruppen anbefaler med bakgrunn i disse

vurderingene at den nåværende, sentrale finansieringen av kapitalkostnadene opprettholdes.

Prisutvikling for SYEs tilbud siden oppstarten er et resultat av både

lønns- og prisøkninger, som er det største prisdrivende elementet

pris for sentralt bestemte kvalitetsøkninger

krav til prisreduserende effektivisering i SYE og

prisreduserende, sentralt bestemt grunnfinansiering.

Vedlegg 4, Prisutvikling i SYE 2007 — 2012 gir samlet oversikt over dette. Når arbeidsgruppen skal

vurdere ulike prismodeller for dekning av SYEs driftsutgifter, står to av disse elementene sentralt,

pris og grunnfinansiering.

Samme pris (enhetspris) på tilbud som har ulik driftskostnad, fastsettes for å sikre seg at bydelene

kjøper det tilbudet som dekker pasientenes behov uten å vurdere kostnadene. Enhetspris utjevner

også tilfeldige svingninger i behov mellom ulike bydeler og over tid. Begge disse forhold har vært

bestemmende for at det er fattet sentralt politiske vedtak om at MRSA-plasser, plasser for

lindrende behandling og forsterkete plasser for rusavhengige skal ha samme pris som ordinære

langtidsplasser i sykehjem.
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Når arbeidsgruppen i denne saken også foreslår å opprette fastpris for kjøp av langtidsplass i

sykehjem, er det delvis begrunnet i ovennevnte vurderinger. Hovedbegrunnelsen ligger likevel i at

SYE har det daglige ansvaret for å dekke omsorgsbehovet til disse sykehjemsbeboerne og best kan

vurdere behov for endringer i omsorgsnivå. Fastpris gir derfor samlet sett de mest rasjonelle

beslutningene.

For andre tilbud, der ovennevnte forhold ikke er så viktige, mener arbeidsgruppen at prisene må

differensieres for å sørge for omsorg på rett nivå i henhold til LEON-prinsippet. Pris på rehabili-

teringsplasser kan være delvis grunnfinansiert, for å sikre bruk av dem, men prisen bør ikke settes

lik pris for avlastningsopphold, der det ikke er like sterkt fokus på opptrening. I bydelene vil det

alltid være et behov for bare å gi tilbud om avlastningsopphold. Lik pris ville føre til urasjonell

overforbruk av rehabiliteringsplasser. Det samme argumentet kan naturligvis også føres til fordel

for differensiering av pris for langtidsplasser i sykehjem og plasser i aldershjem mv.

Arbeidsgruppen har ikke hatt grunnlag for detaljert å vurdere eventuelle endringer i pris mellom

de tilbudene som, etter styringsgruppens forslag om enhetspris på langtidsplasser, fremdeles har

ulik pris. Nåværende grunnfinansiering  i  SYE utgjør om lag 900 mill., dvs. vel 20 % av etatens

samlete driftskostnader. Grunnfinansieringen reduserer prisene og gir SYE en større evne til å takle

uforutsette svingninger i etterspørselen. Det kan argumenteres både for en økning og en

reduksjon i grunnfinansieringen. Det vises til Delrapport 3.

Hvis grunnfinansieringen øker, vil pris pr. sykehjemsplass reduseres og SYEs finansielle risiko bli

mindre. Økning i grunnfinansieringen i SYE kan enten dekkes av frie midler eller overføres fra

bydelsrammen. For bydelene vil resultatet uansett bare bli en viss omfordeling av handlings-

rommet bydelene imellom. (Arbeidsgruppen forutsetter da at frie midler alternativt fordeles

bydelene etter kriteriesystemet). Bydeler som har relativt mange plasseringer i sykehjem, vil

forholdsmessig øke sitt handlingsrom mer enn bydeler som har mer utbygde pleie- og omsorgs-

tilbud i egen regi. Bydeler med mange eldre og få funksjonshemmede vil, alt annet like, få en

relativt større andel av midlene.

En reduksjon av grunnfinansieringen vil øke prisene, gi SYE økt finansiell risiko og reversere

omfordelingsvirkningene i bydelene. Bydelene kan da mer realistisk kost/nyttevurdere etterspørsel

etter sykehjemsplass, med de fordeler og ulemper det innebærer, jf. diskusjon under fordeling av

kapitalkostnadene.

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at dagens modell har etablert et balansert marked mellom SYE

og bydelene. SYEs plasser blir belagt og SYE har i hovedsak vært i stand til å øke tilbudet på de

korttidsplassene det har vært størst etterspørsel etter. Det etablerte prissystemet med noe

grunnfinansiering fungerer. Og det er usikkert hvilke virkninger eventuelle endringer vil få.

Arbeidsgruppen har derfor konkludert med bare å anbefale etablering av fastpris for

langtidsplasser, med unntak for spesialplasser på Villa Enerhaugen som bystyret har vedtatt skal ha

egen, kostnadsdekkende pris.

Ved legg:

Vedlegg 1: Innhold, kvalitet og inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene revidert

juni 2012.

Vedlegg 2: Notat til Helse- og sosialkomiteen av 25.05. 2012 om Tildelingspraksis sykehjemsplass.

Vedlegg 3: Beregning av fastpris på langtidsplass i sykehjem, 2012-priser.

Vedlegg 4: Prisutvikling Sykehjemsetaten 2007 — 2012.
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Vedlegg 1

Innhold, kvalitet og inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene, revidert juni 2012

Rapporten finnes på Sykehjemsetatens intranettside -> Sentrale dokumenter -> Rapporter

(med ovenstående tekst)
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Vedlegg 2

Notat til Helse- og sosialkomiten av 25.05. 2012 om Tildelingspraksis sykehjemsplass

Nedenstående tekst ble sendt Helse- og sosialkomiteen i notat av 25.05.2012, sak 201001628-105.

1. Søknadsskjema, saksbehandling, skriftlighet

Nytt felles søknadsskjema om helse og omsorgstjenester inkl. sykehjemsplass
Nytt felles søknadsskjema om helse og omsorgstjenester er utarbeidet og sendt ut til
bydelene
Det arbeides fortsatt med å sikre at søknadsskjemaene er lagt ut riktig på bydelenes
nettsider og hvordan det kan søkes elektronisk.

Felles saksbehandlingsrutiner
Felles retningslinjer for behandling av søknader om helse og omsorgstjenester er utarbeidet
og sendt ut til bydelene.

Andre punkter knyttet til ny lov om helse og omsorgstjenester fra 01.01.2012:
Gerica (kommunens pleie- og omsorgssystem) var fra 02.01.2012 oppdatet slik at vedtak
om helse og omsorgstjenester innvilges etter nytt lovverk.

Andre pågående/parallelle prosesser:
Arbeidet, ledet av Byrådets kontor med deltagelse fra EST, med å gjennomgå språk og
innhold i kommunes brev/vedtak/maler pågår fortsatt.

2. Kompetanse

Saksbehandleropplæring
Det er utarbeidet ny og utvidet saksbehandleropplæring for ansatte ved bydelenes
Bestillerkontorer, med utgangspunkt i dagens tilbud i regi av Helseetaten (HEL). Det nye
opplegget vil starte fra høsten 2012.

Nettverk
Nettverk for ansatte ved bydelenes bestillerkontor, med utgangspunkt i deltagerne i
tildelingsprosjektet, starter opp i juni 2012 i regi av HEL.

3. Kvalitetsutvikling

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Arbeidet med å bistå bydelene med felles kvalitetskrav i pleie og omsorgstjenestene pågår i
HEL. Felles HMS-håndbok for hjemmetjenesten vil bli klar i løpet av våren.

4. Statistikk

Bydelenes årsstatistikk
Mal for årsstatistikken er omarbeidet, og det er nå bedre oversikt over og status for
bydelenes søknader om sykehjemsplass.
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Vedlegg 3

Beregning av fastpris på langtidsplass i sykehjem, 2012-priser

Type
langtidsplass

Antall

plasser

Pris 1.1.
2012

Beregnet totalsum

Ordinære

plasser 2.880 630.569 1.816.038.720

Skjermede

plasser 897 783.222 702.550.134

MRSA

12 663.747 7.964.964

Forsterkete

plasser psykiatri 96 896.059 86.021.664

Lindrende

behandling 16 663.747 10.619.952

Forsterkete

plasser annet 68 1.128.370 76.729.160

Forsterket plass

rus 9 663.747 5.973.723

Sum

3.978 2.705.898.317

Ny fastpris

(2 708 898 317/3 680.216

978)
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Prisutvikling Sykehjemsetaten 2007 — 2012

Enhetspris pr. sykehjemsplass i 2007

Effekt av lonns- og priskompensasjoner




Ved legg 4

555 600

2008 Lønns- og prisjustering, ordinær 26 000




2008 Personalforsikring, lønnsoppgjør 4 300




2009 Lønns- og prisjustering, ordinær 25 360




2009 Effekt av sentralt justeringsoppgjør 7 860




2009 Økt OPF + avrunding 2 130




2010 Lønns- og prisjustering, ordinær 19 809




2011 Lønns- og prisjustering, ordinær 20 951




2012 Lønns- og prisjustering, ordinær 25 958




Sum lonns- og priseffekter 2007 - 2012 132 368 132 368

Korreksjoner




2008 Korrigert dagsenterpris, fordelt7 400 7 400

Effekt av bystyrets vedtak om kvalitet som skal inkluderes i prisen




2008 - 2010 Økt legedekning3 568




2010 Enhetspris på palliative plasser1 303




2011 Enhetspris på forsterkete rusplasser338

Sum bystyrets kvalitetshevinger 5 209 5 209

Pris 2012 inkl. lønns - og prisjustering og sentral kval. økn. 700 577

Effekt av effektiviseringsuttak
2008 Effektiviseringsuttak -1 200




2009 Effektiviseringsuttak -1 250




2010 Effektiviseringsuttak -1 274




2011 Effektiviseringsuttak -2 525




2012 Effektiviseringsuttak -2 085




Sum effektiviseringsuttak 2007 -2012 -8 334 -8 334

Effekt av subsidieringsvedtak i bystyret
2010 Grunnfinansiering 180
mill. -28 496




2012 Ordinære langtidsplasser 100 mill. -33 179




Sum subsidieringer -61 675 -61 675

Enhetspris pr. sykehjemsplass i 2012




630 568
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DELRAPPORT  2

verbalvedtak H36/2012

Forslag til ny organisering av korttidsplassene

Forslag om færre typer korttidsplasser

Foreløpige prinsipper for finansiering av korttidsplassene

VERBALVEDTAK H 36/2012

Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en

vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene.

Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgren-

sene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekten

av prisreduksjonen på sykehjemsplassene, samt vurdere andre mulige finansieringsmodeller.
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1. Forord

Sykehjemsetaten (SYE) avga i august 2012 Delrapport 1 om sykehjemsfinansieringen i Oslo
kommune. I rapporten var fokus lagt på langtidsplasser. For også å få vurdert korttids-
plassene, nedsatte sykehjemsdirektøren en intern arbeidsgruppe. Mandatet var å gjennomgå
organisering av, og prisstruktur for, korttidsplassene, både i lys av verbalvedtak H36/2012 og
som følge av gjennomføring av første fase i samhandlingsreformen som trådte i kraft pr.
01.01. 2012. Gruppen har vært ledet av direktøren i SYE Per Johannessen og har hatt
følgende medlemmer: Margaret A. Gjertsen, Bitte Thoen, Anne B. Sørli, Sveinung Lervåg og
Tone Pahlke, som har vært gruppens sekretær. Gruppen har hatt 6 møter.

Representanter for fire bydeler, en bydel i hver sykehussektor, har vært intervjuet for å gi
gruppen mer spesifikk kunnskap om problemstillinger sett fra bydelenes perspektiv.
Forslagene har imidlertid ikke vært forelagt noen bydeler.

I denne delrapporten er det foreslått ny organisering av korttidsplasser i sykehjemmene. I
tillegg er behov for reduksjon av antall typer korttidsplasser, blant annet som følge av gjen-
nomføring av samhandlingsreformen, drøftet. Det er også gitt noen prinsipielle betraktninger
om finansieringsmodeller. Detaljert gjennomgang av fordeler og ulemper ved ulike alternative
prismodeller og eventuell subsidiering av plassene vil imidlertid bli presentert i egen rapport,
Delrapport 3, der også prismodell for langtidsplasser vil bli nærmere belyst.

Oslo, 20. desember 2012

Per Johannessen
direktør Sykehjemsetaten
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2. Korttidsplasser — Status

2.1 Antall plasser og plasstyper

Korttidsopphold i institusjon skal være målrettede, tidsavgrensete opphold som bidrar til at
brukerne skal kunne komme tilbake til egne hjem. Rehabiliteringsplasser gir brukerne
nødvendig assistanse til aktivt å trene opp funksjons- og mestringsevner. Ordinære korttids-
plasser gir i større grad omsorg og avlastning, enten for brukerne selv eller for deres
pårørende. Også for bruk av disse plassene er det imidlertid et uttalt mål at brukerne skal
kunne reise hjem etter endt opphold og være bedre i stand til å klare seg selv.

Alle bydelene disponerer i dag korttidsplasser, både ordinære korttidsplasser og rehabili-
teringsplasser, på sykehjem plassert i de respektive bydelene. Bydelene foretar en bloc
bestillinger til SYE på de fleste korttidsplassene; fra 2013 to ganger i året.

På enkelte sykehjem tilbyr SYE også plasser som bydelene bestiller enkeltvis, blant annet når
bydelenes en bloc kapasitet er fullt utnyttet. I tre av fire sykehussektorer, i Ullevål, Ahus og
Diakonhjemmet sektor, er det etablert spesialenheter, intermediærplasser (også kalt SKE-
enheter), der sykehusene og bydelene deler på utgiftene til pasienter som ennå ikke er
utskrivningsklare, men som gjennom opptrening forventes raskere å kunne klare seg selv etter
gjennomført opphold på intermediærenheten. Trygghetsplassene er plasser som de eldre selv
bestiller, uten vedtak i bydelene, og for opphold på inntil 14 dager. Kostnader for drift av
disse plassene finansieres sentralt.

En detaljert oversikt over fordeling av korttidsplasser på type plass/bydel/bydelsregion/syke-
hjemssektor finnes i vedlegg 1. Nedenstående gir et sammendrag pr. bydelsregion.

Tabell 1 Geografisk beliggenhet av korttidsplasser pr. bydelssektor og plasstype, nov. 2012

Te korttidsohold






Sentrum* Vest* Nord* Sør* Sum
Ordinære korttidsplasser 68 94 134 110 406
Rehabiliteringsplasser 43 44 22 18 127
Samhandlingsplasser 0 0 25 10 35
Vurderingsplasser 0 8 10 0 18
Intermediære plasser (SKE-plasser)




13 1.3 16 42
Rehabiliteringsplasser Aker sykehus** 21





21
Plasser i lindrende enheter 8 8




16
Andre spesialplasser 6 2




4 12
Sumlasser til 'engelig for b delene 146 169 204 158 677
Trygghetsplasser




27 17 14 58
Samlet antall korttids lasser i Oslo





735
Sentrum: Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen. Vest: Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre
Aker. Nord: Bjerke, Stovner, Grorud, Alna. Sør: Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand

# Dette er plasser som bydelene bestiller enkeltvis, eller har avtale med sykehusene om bruk av. Antall plasser
er oppgitt pr. geogratisk bydel, og gir derfor ikke opplysninger om hvilke bydeler som bruker dem.

** Pr. 01.07. 2013 opprettes ytterligere 5 plasser, slik at tilbudet blir 26 plasser.
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2.2 Konsekvenser av samhandlingsreformen

Første fase i samhandlity2sreformen trådte i kraft 01.01. 2012. Da fikk kommunene overført
ansvaret for utskrivninQsklare pasienter fra første dag. Bydelene har møtt de utfordringer dette
skapte. oLT det er i dag omtrent ikke utskrivning_sklare (UK-meldte) pasienter som liQger i
sykehus. jfr. nedenstående figur.

Figur I: Utskrivningsklare pasienter pr. mnd.

Figur 6: UK-meldinger per maned og gjennomsnittlig liggetid etter UK-melding.

Januar 2011 tom. oktober 2012.
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Figuren viser at det i gjennomsnitt var 570 pasienter pr. måned som ble meldt utskrivnings-
klare fra sykehus til bydelene i 2011 og at disse hadde en liggetid på mellom fire og seks
dager etter UK.melding. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, har antallet utskriv-
ningsklare pasienter pr. mnd. gjennomsnittlig vært på vel 850. Antall liggedøgn som bydelene
må betale for i sykehus, har helt siden reformen trådte i kraft, vært ubetydelig.

Mange a\ pasientene som tas ut fra sykehus. får korttidsopphold på sykehjem før de
returnerer til egne hjem. Korttidsplassene brukes derfor noe andreledes enn før. flere brukere
kommer rett fra sykehus. 11 av 15 bydeler har økt andel brukere som kommer fra sykehus i
2012. Fire by deler har en reduksjon. For to av disse. St. Hanshaugen og Stovner. er
reduksjonen minimal. To bydeler, Frogner og Ullern, har redusert sine andeler til dels
betraktelig. Disse to bydelene er atypiske, da de også totalt sett har mottatt færre UK-meldte i
2012 enn i 2011.
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Tabell 2 Andel brukere som kommer rett fra sykehus til korttidsplass i sykehjem




Navn
Gamle Oslo

2011
44,1 %

2012 (til 1.11.)
59,5 %

Nr.
1
2 Grünerløkka 61,2 % 63,4 %
3 Sagene 58,2 % 66,3 0/0
4 St. Hanshaugen 59,5 % 58,0 %
5 Frogner 62,5 % 54,7 %
6 Ullern 66,2 % 51,6 %
7 Vestre Aker 36,5 0/0 38,5 %
8 Nordre Aker 51,0 % 56,4 %
9 Bjerke 52,5 % 65,7 %

10 Grorud 51,3 % 64,1 %
11 Stovner 38,8 % 36,6 %
12 Alna 52,7 % 74,0 %
l 3 Østensjø 42,1 % 52,2 %
14 Nordstrand 51,0 % 56,4 %
15 Søndre Nordstrand 53,6 % 73,1 %

2.3 Fremtidig behov for korttidsopphold på sykehjem

Fremtidig behov for korttidsplass i sykehjem er avhengig av mange faktorer. Viktig er blant
annet befolkningsutviklingen, de eldres helsesituasjon til enhver tid, utvikling av behandlings-
muligheter og tekninske hjelpemidler, bydelenes tilbud, samt endring i faglig og politisk
policy på området.

Mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser etter alder, for perioden
2012 til 2040, viser nedenstående utvikling i de aldersgruppene som typisk blir brukere av
korttidsplasser i sykehjem, fra 2012 til 2030.

Tabell 3 - SSBs prognoser for eldrebefolkning 2012 - 2030

Alder 2012




2013




2015




2020




2022 2030
80 - 89 år 17 910 17 562 16 506 16 370 16 677 25 881
90 år og + 4 782 4 875 4 963 4 558 4 570 4 659

Sum 22 692 22 437 21 469 20 928 21 247 30 540

Ifølge dette vil de nærmeste 8 årene være preget av en reduksjon i eldrebefolkningen over 80
år. Vi vet i tillegg at de som er 80 år eller eldre i dag, i gjennomsnitt er friskere enn den
samme gruppen bare for noen få år siden. Befolkningsprognosene tilsier derfor at det kan
være mulig å redusere antall korttidsplasser i sykehjemmene fram til 2020.

Bydelene har de senere årene styrket hjemmetjenesten og startet, eller forsterket, tilbud om
dagrehabilitering. Omsorg+ leiligheter er etablert i mange bydeler og byrådets mål er å bygge
1 000 boliger innen 2016 Alle disse forhold vil kunne bidra til at behovet for langtids- og
korttidsplasser i sykehjem minskes. Dette kan allerede ha vært medvirkende til endring i
bestillingene for 2013. Bydelenes bestillinger og anslag for 1. halvår 2013 er redusert med 99
plasser, 49 korttidsplasser og 50 langtidsplasser, i forhold til bestilling for 3. tertial 2012.
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Byrådet vil i 2013 legge frem en ny eldremelding og rullere sykehjemsbehovsplanen. De
forslag til endringer for organisering og bruk av korttidsplasser som fremmes her, vil kunne
gjennomføres uavhengig av dette, og forslagene vil kunne tilpasses fremtidig policy på feltet.

3. Forslag til ny organisering av korttidsplasser i sykehjemmene

Sykehjem i Oslo ivaretar to hovedfunksjoner:

De gir permanent opphold til personer som trenger døgnkontinuerlig oppfølging og
omsorg for å oppnå et trygt bomiljø som bidrar til trivsel og tilfredsstillende
livskvalitet; i Oslo kalt langtidsopphold.
De gir tidsbegrenset opphold til personer som trenger behandling, utredning, rehabili-
tering, forebygging og avlastning; i Oslo kalt korttidsopphold.

Langtidsopphold, som i 2012 omfatter 3 956 plasser, tilbys på 47 av Oslos 48 alders- og
sykehjem. Korttidsopphold, som i 2012 omfatter 586 ordinære plasser, tilbys i egne
avdelinger på i alt 23 ulike sykehjem.

På langtidsavdelingene arbeides det for å gi beboerne en tilfredsstillende hverdag med god
omsorg og meningsfylte aktiviteter, i samsvar med deres individuelle behov. SYE innførte
eksempelvis Lottemodellen ved alle kommunale sykehjem fra 2013. På korttidsavdelingene
konsentreres arbeidet om å oppnå klart definerte mål om funksjonsforbedring, slik at
pasientene etter endt opphold kan reise hjem til egen bolig og klare seg selv bedre enn før, og
slik at behovet for permanent plass på sykehjem kan forskyves ut i tid.

Faglig fokus for arbeidet med de to hovedfunksjonene er med andre ord forskjellig. Ledelsen
må ha fokus på begge hovedfunksjonene og balansere oppmerksomheten mellom dem. I
sykehjem med både langtidsavdelinger og korttidsavdelinger erfarer man i tillegg at
arbeidstakere har klare preferanser, noen ønsker primært å jobbe på langtidsavdelinger, andre
primært på korttidsavdelinger. Det er derfor flere forhold som bidrar til at det er få synergi-
effekter mellom korttidsavdelingene og langtidsavdelingene.

Bydelene fatter vedtak om både langtidsopphold og korttidsopphold. Etter at en innbygger har
fått fast plass på en langtidsavdeling, vil ansatte i bydelen bare få kontakt med vedkommende
hvis SYE melder om behov for å få endret type sykehjemsplass. I Delrapport 1 foreslås det for
øvrig at SYE skal overta ansvaret for denne vurderingen. Det er SYE som best kjenner
beboerne når de er flyttet inn på langtidsplass. Hvis forslaget vedtas, vil bydelenes kontakt
med dem som har fått vedtak om langtidsplass, opphøre når vedtaket er effektuert.

Når det fattes vedtak om korttidsopphold er situasjonen en annen. Bydelene har definert klare
mål for oppholdet, og best resultater oppnås når bydelene og korttidsenhetene samarbeider om
tiltak både under og etter oppholdet. Hver bydel har korttidsavdeling(er) på sykehjem i
geografisk nærhet til bydelen.

For i større grad å sikre riktig helse- og omsorgsnivå, mer faglig spesialisert arbeid i syke-
hjemmene og større fokus på samhandling med bydelene, foreslås det at sykehjemmene
organiseres som henholdsvis langtidssykehjem og korttidssykehjem.
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Det vil være mulig å etablere minst et korttidssykehjem i hver bydelsregion (Sentrum, Vest,
Nord og Sør). Bydelene vil derfor fremdeles få sine korttidsplasser på sykehjem som ligger
eller i nærheten av, egen bydel. Det antas at ulempene med å ha korttidssykehjem i naboby-
delen, vil bli mer enn oppveid av fordelene ved den kvalitetshevning som vil kunne finne sted
i korttidssykehjemmene, blant annet som følge av bedre dialog mellom korttidssykehjemmene
og de bydelene som sender sine innbyggere dit.

4. Forslag om færre typer korttidsplasser

Korttidsplassene er definert både som ordinære korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. I
tillegg er det opprettet fiere spesialavdelinger som er definert som korttidsavdelinger. Det er
gjort for å dekke ulike behov oppstått på ulike tidspunkt. Samhandlingsreformen gjør det
naturlig på nytt å vurdere behovet for ulike typer spesialplasser for korttidspasienter.

4.1 Vurderingsplasser

Det er opprettet i alt 18 vurderingsplasser, 10 ved Furuset sykehjem i Region Nord og 8 ved
Silurveien sykehjem i Region Vest. Disse plassene var allerede etablert da SYE overtok det
byomfattende ansvaret for sykehjemmene i 2007. Plassene ble i sin tid opprettet for å redusere
antall utskrivningsklare pasienter (UK-meldte) ved sykehusene og sikre kommunen mot
betalingsansvar for disse pasientene. Samhandlingsreformen legger sterk føring på at UK-
meldte ikke skal legge beslag på sykehussenger. Antall UK-meldte i sykehus er da også sterkt
redusert i 2012. Det foreslås at vurderingsplassene omgjøres til andre typer plasser.

4.2 Samhandlingsplasser

Oslo har i alt 35 samhandlingsplasser. Det omfatter 5 plasser på Rødtvet sykehjem og 20 på
Lilleborg sykehjem, begge beliggende i Region Nord. I tillegg er det 10 plasser ved Abildsø
sykehjem beliggende i Region Sør. Plassene ble opprettet for å kunne ivareta spesielle behov i
forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen pr. 01.01. 2012. Plassene fylte en
funksjon i en overgangsperiode, men erfaringene fra 2012 tilsier at disse plassene kan
omgjøres til ordinære korttidsplasser. Denne antagelsen styrkes av at det bestilles færre
samhandlingsplasser for 2013. På Lilleborg sykehjem er bare 5 av 20 plasser bestilt.

4.3 Intermediære plasser(SKE-plasser)

Det er opprettet intermediære plasser i 3 sykehussektorer, 13 plasser ved Romsås sykehjem
(hvorav 9 i dag brukes som intermediærplasser og 4 som korttidsplasser), for Ahus sektor, 13
plasser fysisk plassert på Diakonhjemmet sykehus, men tilknyttet Silurveien sykehjem, for
Diakonhjemmet sektor, og 16 plasser på Abildsø sykehjem. for Ullevål sektor. For
sentrumsbydelene knyttet til Lovisenberg sektor, er det ikke etablert intermediærplasser.
Plassene ble etablert i perioden fra 2008 til 2010. SYE overtok ansvaret for plassene fra
bydelene pr. 01.01. 2012 som et ledd i Sentral Etatsreform.

De intermediære plassene er tilbud til hjemmeboende, eldre pasienter som akutt har måttet
legges inn på sykehus, men som vurderes å kunne fungere bra hjemme etter behandling og
intensiv opptrenirw. De karakteriseres ofte som spreke før de fikk den akutte sykdommen som
gjorde dem behandlingstrengende på sykehus. Pasientene får tilbud om intermediær plass før
de er ferdig behandlet på sykehus. Sykehusbehandlingen fortsetter på intermediærenheten.
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samtidig som opptrening påbegynnes. Formålet er å skape en sømløs- overgang fra sykehus
til kommunehelsetjeneste og redusere den samlede tiden pasienten trenger hjelp.

Det er foretatt en grundig evaluering av de intermediære plassene i 2011, og det vises til
prosjektrapporten: Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter — et samhandlingsprosjekt,
avgitt 15.12. 2011, jfr. vedlegg to som gir internettlenke til rapporten. (Omfatter alle tre Oslo-
enhetene i tillegg til intermediærplasser etablert i Lørenskog kommune).
Dokumentasjonsgrunnlaget som er brukt i prosjektet gjelder for 2010 og 2011.

Rapporten viser blant annet at:
84 % av pasientene reiser hjem fra intermediærenhetene, mens det samme gjelder for
58 % av de andre korttidspasientene. Denne forskjellen kan, i hvert fall til dels,
avspeile forskjeller i pasientgrunnlaget, i og med at intermediærpasientene er sprekere
enn andre før skade oppsto og sterkt motiverte for opptrening. Forskjeller i statistikk-
grunnlaget vil også bidra til kunstig å øke ulikhetene mellom de to behandlings-
formene. Oslo-statistikken omfatter ikke bare pasienter på både rehabiliteringsavdel-
ingene men også de som har ordinære korttidsplasser.

Gjennomsnittlig bemanningsfaktor for sykepleier og hjelpepleier på intermediæren-
hetene er 0,92, mens den er 0,88 på ordinære rehabiliteringsavdelinger. I kommunens
rehabiliteringsavdelinger er legedekningen noe lavere enn i intermediærenhetene,
mens fysioterapi- og ergoterapidekningen er vesentlig høyere.

Totalkostnad for et intermediærdøgn varierte i 2010 mellom vel 3 200 kroner og vel
4 000 kroner. Bydelene dekker mellom 82 % og 88 % av intermediærenhetenes
kostnader.

Etter innføring av samhandlingsreformen er flere og dårligere pasienter skrevet ut av syke-
husene enn før. Bydelene får gradvis større erfaring med behandling av pasienter i gråsonen
mot den gruppen som fyller kriteriene for å bli intermediærpasienter. Sykehusene har til dels
problemer med å vurdere hvilke pasienter som bør få et intermediærtilbud. Ikke sjelden
skriver sykehusene både UK-melding og søknad om inntak i intermediærenhet.

Intermediærenhetene har utgjort en viktig samhandlingsarena mellom sykehussektoren og
kommunesektoren. Samhandlingsreformen gjør det imidlertid mer problematisk å rendyrke
intermediærkonseptet, blant annet fordi den tydeliggjør det forvaltningsmessige ansvaret for
utskrivningsklare pasienter Det antas at både bydelene og korttidsavdelingene i SYE nå i
større grad kan behandle UK-meldte som ellers ville fått tilbud om intermediærplass. Det
anbefales derfor at avtalene med sykehusene sies opp. senest med virkning fra 01.01. 2014.

4.4 Andre spesialplasser.

Lindrende enheter
SYE har to lindrende enheter, en enhet med 8 plasser ved Lillohjemmet i Region Vest, og en
enhet, også med 8 plasser, ved Akerselva sykehjem i Region Sentrum.

Sykehjemspersonalet håndterer i de aller fleste tilfeller døende på en god måte i de enkelte
sykehjem. Noen få beboere har imidlertid behov for spesiell smertebehandling i terminal-
fasen, en behandling som best kan gis på lindrende enhet. De lindrende enhetene tar også imot
yngre pasienter fra sykehus eller hjemmet i terminalfasen. Noen sykehjemsbeboere lever med
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kroniske smerter. De kan også ha behov for et kortere opphold på lindrende enhet for å få
konstatert hvilke medisiner som samlet gir best smertestillende effekt. De lindrende enhetene
vil i tillegg stå sentralt ved kompetansebygging i andre sykehjem.

Det foreslås ingen endring vedrørende plasser i lindrende enheter.

Rehabiliteringsplasser pa Aker sykehus
Det er fra 01.01. 2012 etablert 21 rehabiliteringsplasser ved Aker sykehus. Antall plasser øker
til 26 fra 01. juli 2013. Plassene er knyttet til Kingosgate sykehjem. Ved Aker sykehus drives
det rehabilitering av blant annet kognitivt funksjonssvikt. Plassene bestilles særskilt av
bydelene, og belegget er foreløpig lavt; beleggsprosenten har ligget mellom 50 % og 60 % de
siste månedene. I oktober var belegget 57,6 %.

Det anbefales at bruk av disse plassene evalueres 2. halvår 2013.

Spesiell tilpassede plasser
I samarbeid med bydelene er det etablert noen få korttidsplasser på skjermet enhet og noen
forsterkede korttidsplasser, i alt 12 plasser i 2012.

SYE skal til enhver tid søke å imøtekomme bydelenes behov for plasser og har fleksibelt
tilpasset tilbudene for å ivareta enkeltpasienter. Denne praksisen foreslås opprettholdt.

5. Prinsipper for finansiering av korttidsplassene

Det vil, i eget rapport, Delrapport 3, vurderes alternative former for prising av SYEs tjenester.
Ulike prisalternativer vil beregnes med utgangspunkt i budsjett for 2013. Nedenstående
prinsipper har kommet frem i drøftinger med et utvalg av bydelsdirektører og i arbeids-
gruppen.

Det bør tilstrebes fortsatt å ha en prisstruktur med få alternative priser. Et finmasket
prissystem er tungvindt å administrere. Det kan også bidra til at dyre plasser ikke blir
benyttet fullt ut fordi bydelene må dekke de behov som innbyggerne har, og leter etter
tilbud som er "gode nok" for å få midlene til å strekke lengst mulig. Det kan føre til en
ikke optimal utnyttelse av SYEs spesialiserte tilbud.

Subsidiering kan vurderes opphevet for å få frem reelle kostnader og kostnadsforskjeller.
Det forutsettes i tilfelle at alle midlene som trekkes ut av SYEs nettobudsjett, tilføres
bydelene, slik at endringer i subsidiegrad/pris blir nøytral for bydelssektoren under ett.
Eventuelle effektiviseringsuttakikutt må synliggjøres særskilt. Prising basert på kostnads-
dekkende beregninger vil for øvrig endre risikobildet mellom bestiller og utfører, til
ugunst for utfører, dvs. SYE.

Risiko for underforbruk av sykehjemsplasser vil alltid være til stede. Prisstrukturen skal
stimulere partnerne til god utnyttelse av plassene, og fordele risikoen både på etterspørrer
og tilbyder.

Prisstrukturen må ikke være slik at den oppmuntrer bydelene til å etablere egne døgn-
baserte tilbud utover botilbudet Omsorg+ for de aldersgrupper SYE har tilbud til. Fra
sentralt myndighetsnivå bør dette tydeliggjøres.
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Disse prinsippene vil bli lagt til grunn for vurdering av konkrete forslag til endring av finansi-
eringsstrukturen i SYE, og det vises til egen rapport, Delrapport 3, om dette.

Vedlegg:

Korttidsplasser i Sykehjemsetaten, fordelt på type plass, bydel, region og sektor

Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter. Rapporten finnes på internet, med

lenke: htt : www.oslo-universitetss kehus.no SiteCollectionDocuments Om%20oss

Avdelin er Samhandlin Evaluerin -fire-s esialiserte-korttidsenheter-2. df
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Korttidsplasser i Sykehjemsetaten, fordelt på type plass, bydel, region og sektor Vedlegg 1

0

5

18

23

0

0

10

10

RomsaS SYkehje

Bydelsregion Sykehussektor

SYE

område
ydelBa

Antall

korttids-

plasser

Antall

rehab.

plasser

in Oslo Nord Ahus 2 10 Groru 12




Rødtvet sykehjern Oslo Nord Ahus 2 10 Grorud 21




Ammeruclbjemrnet Oslo Nord Altus 3 10 Grorud




Ammerudlunden Oslo Nord Ahus 3 10 Grorud 6




Stovnerskogen sykehjern Oslo Nord Ahus ..3 11 Stovner 9




Fumset sykehjern Oslo Nord Allus 1 12 Alna 20 22

Lindeberg omsorgssenter Oslo Nord Ahus 1 12 Alna 14




Solvang Oslo Nord Ahus 1 12 Alna 22




Lilleborg sykehjem Oslo Nord Ullevål sektor 1 9 Bjerke 32




Okern sykehjem Oslo Nord Ulleval sektor I 9 Bjerke




Oslo Nord




136 22

Fagerborghjernmet Oslo Vest Diakonhjemrnet 1 5 Frogner




Majorstutunet Oslo Vest Diakonhjernrnet I 5 Frogner 17




Uranienborghjemmet Oslo Vest Diakonhjemmet I 5 Frogner




Frognerhjemmet Oslo Vest Diakonhjenunet 3 5 Frogner




Silurveien Oslo Vest Diakonhjemmet 1 6 Ullern




Smestadhjemmet Oslo Vest Diakonhjemmet I 6 Ullern 1 12

Kajalund Oslo Vest Diakonhjemmet 3 6 Ullern




Madserud Oslo Vest Diakonhjemmet 3 6 Ullern 27




Vinderen Oslo Vest Diakonhjemmet 1 7 Vestre Aker




Hovseterhjemmet Oslo Vest Diakonhjemmet 3 7 Vestre Aker 17 16

Lillohjemmet Oslo Vest Ullevål sektor 2 8 Nordre Aker 16




Tåsenhjemmet Oslo Vest Ullevål sektor 2 8 Nordre Aker 16 16

Grefsenhjetrunet Oslo Vest Ullevål sektor 3 8 Nordre Aker




Nordberghjemmet Oslo Vest Ullevål sektor 3 8 Nordre Aker




Oslo Vest





94 44

Villa Enerhaugen Oslo sentrum Lovisenberg 1 I Gamle Oslo 0




St Halvardsltjemmet Oslo sentrum Lovisenberg 3 I Gamle Oslo 0 0

Vålerenga bo og service Oslo sentrum Lovisenberg 3 I Gamle Oslo 22




Gninerløkka Oslo sentrum Lovisenberg 1 2 Gninerløkka 12




Lille Tøyen Oslo sentrum Lovisenberg 1 2 Grfinerløkka




Paulus Oslo sentrum Lovisenberg 3 2 Grfinerløkka




Sotienbergsenteret Oslo sentrum Lovisenberg 3 2 Granerløkka




17

Akerselva Oslo sentrum Lovisenberg 2 3 Sagene 17




Kingosgate Oslo sentnun Lovisenberg 2 3 Sagene 17 26

Sagenehjemmet Oslo sentrum Lovisenberg 3 3 Sagene




Cathinka Guldberg Oslo sentrum Lovisenberg 3 4 St.Hanshaugen




Eugenies aldershjern Oslo sentrum Lovisenberg 3 4 St.Hanshaugen




ledisk seniorsenter Oslo sentrum Lovisenberg 3 4 St.Hanshaugen




St Hanshaugen omsorgssen Oslo sentrum Lovisenberg 3 4 St.Hanshaugen 0




Oslo sentrum





68 43

Abildsø sykehjem Oslo sør Ullevål sektor 2 13 Ostensjø 24




Langerud Oslo sør Ullevål sektor 2 13 Østensjø 18 18

Manglerudhj.inkl Rustad Oslo sør Ullevål sektor 2 13 Østensjø 0




Ostensjø bosenter Oslo sør Ullevål sektor 2 13 Østensjø 0




Oppsalhjemmet Oslo sør Ullevål sektor 3 13 Ostensjø




Midtåsenhjemmet Oslo sør Ullevål sektor 2 14 Nordstrand




Nordseterhjemmet Oslo sør Ullevål sektor 2 14 Nordstrand




Ryenhjemmet Oslo sør Ullevål sektor 2 14 Nordstrand 30




Bekkelagshjerrunet Oslo sør Ullevål sektor 3 14 Nordstrand




Lambertseter Oslo sor Ullevål sektor 3 14 Nordstrand 23




Kantarellen Oslo sør Ullevål sektor 2 15 Søndre Nordstrand 15




Oslo sor





110 18

Ekslusive t , hetsplasser
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Befolkning Antall forsterket plasser Antall trygg- Antall Antall
over 80 år pr skjermet annet Aker plasser hets- plasser korttids -

plass kortlid korttid rehab SKE plasser lindrende plasser SYE
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om
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Om muligheter for å etablere et finansieringssystem som gir:

fieksibilitet

god utnyttelse av alle typer plasser

rettferdig fordeling av risiki på aktørene

Forslag til ny finansieringsstruktur på alle SYEs tjenester

VERBALVEDTAK H 36/2012

Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en

vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene.

Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgren-

sene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekten

av prisreduksjonen på sykehjemsplassene, samt vurdere andre mulige finansieringsmodeller.
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8. Økonomiske og administrative konsekvenser




1. Forord

Sykehjemsetaten (SYE) avga i august 2012 Delrapport 1 om sykehjemsfinansieringen i Oslo
kommune, i henhold til verbalvedtak  H 36. I rapporten var fokus lagt på vurdering av hvordan
salg av plasser varierte med prisens størrelse, samt hvordan organisering av langtidsplassene
kan gjøres mer optimalt. I desember 2012 avla SYE en ny rapport med tilknytning til
verbalvedtak  H  36, Delrapport 2, med fokus på organisering av korttidsplassene.

For nærmere å få belyst oppbygging av et nytt finansieringssystem for SYE, ble det nedsatt en
tredje arbeidsgruppe. Gruppen har vært ledet av direktøren i SYE Per Johannessen og har hatt
følgende medlemmer: Margaret A. Gjertsen, Bitte Thoen, Anne B. Sørli, Sveinung Lervåg og
Tone Pahlke, som har vært gruppens sekretær. Gruppen har hatt 4 møter.

I denne tredje rapporten er ulike utfordringer ved oppbygging av et nytt finansieringssystem
gjennomgått, og det er foreslått en ny prismodell for finansiering av SYE, i to alternativer.

Oslo, 28. januar 2013

Per Johannessen
direktør Sykehjemsetaten

Delrapport 3 verbalvedtak H36/2012 Side 2



2. Behovsutvikling

Som det også er beskrevet i Delrapport 2 om korttidsplasser, vil behov for sykehjemsplasser
være avhengig av mange faktorer. Befolkningsutviklingen er en av de viktigste, og
mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser etter alder, for perioden
2012 til 2040, viser nedenstående utvikling i de aldersgruppene som typisk har brukere av
plasser i sykehjem, i perioden fra 2012 til 2030.

Tabell I — SSBs prognoser lar eldrebelalkning 2012 — 2030

Alder 2012




2013




2015




2020




2022 2030
80 — 89 år 17 910 17 562 16 506 16 370 16 677 25 881
90 år og + 4 782 4 875 4 963 4 558 4 570 4 659

Sum 22 692 22 437 21 469 20 928 21 247 30 540

Ifølge dette vil de nærmeste 8 årene være preget av en reduksjon i eldrebefolkningen over 80
år. Vi vet i tillegg at de som er 80 år eller eldre i dag, i gjennomsnitt er friskere enn den
samme gruppen bare for noen få år siden. Begge disse forholdene indikerer redusert behov for
plasser i de nærmeste årene. Etter 2022 vil det bli en sterk vekst i antall eldre.

Bydelene har de senere årene styrket hjemmetjenesten og startet, eller forsterket, tilbud om
dagrehabilitering. Omsorg+ leiligheter er etablert i mange bydeler og målet er å bygge 1 000
boliger innen 2016. Disse forholdene vil også, i ukjent omfang, kunne bidra til at behovet for
plasser i sykehjem reduseres. Endring i bestillingene for 1. halvår 2013 understøtter disse
antakelsene. Bydelenes bestillinger er redusert med 99 plasser i forhold til bestilling for 3.
tertial 2012.

Et viktig fokus i samhandlingsreformen er å hindre sykehusinnleggelser. Det innebærer ikke
automatisk et økt behov for sykehjemsplasser, men det var forventet at bydelene ville bestille
flere korttidsplasser da de pr. 01.01. 2012 fikk betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter
fra dag en. For å møte forventet økt etterspørsel ble det etablert 35 nye samhandlingsplasser i
sykehjemssektoren. SYE merket også en økt etterspørsel etter plasser 1. kvartal 2012. Det har
imidlertid vist seg at etterspørselen ikke ble større utover våren enn at SYE har kunnet
effektuere bydelenes bestillinger i 2012. Det antas at bydelenes styrking av egne tiltak for å
ivareta sine innbyggere har gjort det mulig i større grad å ivareta pasientene i sine egne hjem.
Økt fokus på habilitering og rehabilitering i årene fremover kan likevel føre til at bydelene vil
bestille flere korttidsplasser, og da særlig rehabiliteringsplasser.

I det etterfølgende er det lagt til grunn at det mest sannsynlig skjer en reduksjon i etterspør-
selen i de neste åtte årene. For fullstendighetens skyld er imidlertid utfordringene ved økt
etterspørsel av plasser også belyst, da det i et langsiktig perspektiv, fra 2022 og fram mot
2030, vil det skje en stor økning av antall eldre. Hvis bruk av sykehjemsplasser holder seg på
dagens nivå, vil etterspørselen i 2030 øke med ca 900 plasser i forhold til etterspørselen i
2012.
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3. Nåværende finansieringssystem

Ved etablering av SYE i 2007 ble institusjonenes kapitalutgifter samt finansiering av trygg-

hetsplassene lagt til SYE gjennom en rammefinansiering på vel 321 mill. Bruttoutgiftene

utgjorde i alt 3 347 mill. og de resterende vel 3 000 mill. ble forutsatt skaffet til veie gjennom

salg av plasser til bydelene. Rammefinansieringsgraden var altså på den tiden 9,6 %.

I  årene som er gått etter etableringen, er forutsetningene gradvis endret, og rammefinan-

sieringen for 2013 beløper seg til nesten 1 100 mill. av et bruttobudsjett på 4 647 mill., noe

som gir en rammefinansieringsgrad på 23,7 %. De største endringene er skjedd gjennom

subsidiering av prisene, enten generelt eller for enkelttyper av plasser, med i alt 435 mill.
(nominelt, ikke prisjustert), og gjennom rammefinansiering av deler av lønns- og

priskompensasjonen, hovedsaklig økning i pensjonsutgiftene, med i alt 281 mill. (også

nominelt). Det vises til Vedlegg 1.

Pris og kostnad for de ulike typer plasser i 2013 er fremstilt i nedenstående tabell, jf. vedtak i

bystyret 05.12. 2012:

Tabell 2 — Priser og kostnader for plasser i sykehjem og aldershjem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

Plassgruppe

Ordinær lanatids lass
Korttidsplass
Aldersh.ems lass
Plasser i skjermet avd. for demens
Forsterketlass —sykiatri
Forsterket plass — annet
Rehabiliterin s lass
Forsterketlass — lindrende behandlin
Forsterket plass — MRSA
Forsterketlass — rusavhen i het
Dagsenterplass — ordinær
Da sentelass - rehabiliterin
Da sentelass - demens
Samhandlin s lasser
Rehabiliterin s lass — Aker s kehus
Vurderingsplass




2




3




4 5

Subsidier

128 488
173 90

429
36 300

224 080
350 775
370 391
639 359
639 359
326 927

60 149
130 286
123 910
193 028
370 391
193 028




2012




Driftskostn.

761 822
863 841
519 528
851 088

1 157 144
1 526 961
1 099 758
1 329 300
1 329 300
1 016 868

165 283
235 420
229 044
882 969

1 099 758
882 969

1

2013

Pris

633 334
689 941
519 099
814 788
933 064
176 186
729 367
689 941
689 941
689 941
105 134
105 134
105 134
689 941
729 367
689 941

1

Pris

630
663
497
783
896
128
696
663
663
663

99
99
99

663
663
663

567
747
810
222
059
370
935
747
747
747
562
562
562
747
747
747

Som det fremgår av tabellen, er det etablert 16 sykehjemsgrupper (kolonne 1) og det opereres

med i alt 14 kostnadsgrupper (kolonne 3) og 8 prisgrupper (kolonne 4).

4.  Et flnansieringssystem som gir fleksibilitet og som dekker kostnadene — Utfordringer

Begrunnelsen for opprettelse av SYE er beskrevet i byrådssak 79/06.  I  saken ble det blant
annet understreket at Oslo kommune er avhengig av raskt å kunne opprette og nedlegge plas-
ser alt etter hvilke behov brukerne har, og at denne fleksibiliteten best kunne ivaretas av en
sentral etat som ville disponere rundt 5 000 heldøgns plasser (pr. 01.01. 2012 var antallet på
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4 864 plasser). Opprettelsen av SYE innebar ikke at SYE fikk overført midler og myndighet
fra bydelssektoren. Midlene ble beholdt i bydelene sammen med ansvaret for å vurdere egne
brukeres behov, samt bestille og betale for det nødvendige antall plasser i SYE.

I perioden fra 2007 til 2012 har SYE, i tråd med føringer i bystyret og endringer i bydelenes
bestillinger, opprettet flere korttidsplasser, både rehabiliteringsplasser og ordinære korttids-
plasser, samtidig som antall langtidsplasser er blitt redusert. SYE har tilpasset seg fleksibelt til
endringer i bestillingene fra bydelene. (For 1. halvår 2013 har bydelene redusert bestillingene
med 99 plasser. Det medfører tilpasningsutfordringer.)

Det ligger imidlertid noen naturlige begrensninger i SYEs muligheter til å være fleksibel. Når
det er fullt belegg, kan det totale tilbudet av antall plasser bare økes gjennom kjøp av plasser
utenbys og økt bruk av tosengsrom eller en kombinasjon av dette. Det er lite ønskelig både
faglig og politisk. Varig kapasitetsøkning kan derfor bare finne sted ved å bygge nye
sykehjem, noe som vanligvis tar fra 2 til 4 år. Langsiktig, sentral planlegging må derfor
supplere den markedstilpasningen som skjer gjennom kjøp og salg mellom bydelene og SYE.

De prisene som bydelene betaler for plassene, skal dekke SYEs nettoutgifter. I dagens finan-
sieringssystem forutsettes det at prisene dekker SYEs driftsutgifter ved plassene, gitt en
beregnet full dekningsgrad på 97,3 %, og fratrukket subsidier, kapitalutgifter og andre
utgifter, bl.a. økning i OPF, som er lagt til rammen.

Uavhengig av finansieringsmodell vil det være slik at når bydelene bestiller færre plasser enn
SYEs kapasitet, vil SYE få mindre inntekter enn budsjettert. SYE må da redusere sine utgifter
for å gå i balanse. Denne tilpasningen vil få ulike konsekvenser avhengig av hvilke
kostnadselementer som forutsettes dekket gjennom prisen. Som utgangspunkt for etablering
av et nytt finansieringssystem drøftes nedenfor SYEs situasjon i lys av to alternativer:

Pris fastsettes slik at den dekker alle kostnader, både faste og variable,
totalkostnadsmodellen.
Pris fastsettes slik at deler av driftsutgiftene (og kapitalutgiftene) dekkes gjennom
rammetildeling,  den subsidierte drilismodellen.

4.1 Totalkostnadsmodellen

totalkostnadsmodellen  vil svikt i etterspørselen føre til umiddelbart tap av inntekter,

inntekter som var forutsatt å gi bidrag både til dekning av driftsutgiftene og til kapital-

utgiftene. Gjennom tilpasning av driften til redusert behov vil SYE i løpet av noen måneder

kunne redusere driftsutgiftene. For eksempel vil nedbemanning kunne skje både gjennom å

holde ledige stillinger ubesatte. redusere vikarbruken og gå til oppsigelser, med tre måneders

varsel. SYE vil imidlertid vanskelig kunne tilpasse kapitalutgiftene på samme måte. Selv med

stengning av enkeltavdelinger vil det påløpe en del faste utgifter. Hvis reduksjonen skulle bli

så stor at et sykehjem kan avvikles, vil det likevel ta tid før de faste utgiftene kan reduseres.

SYE har en oppsigelsestid på et år vis a vis OBY, og for Oslo kommune vil utgiftene først

falle bort når eiendommen er solgt eller anvendt til andre formål.

Ved etablering av SYE ble, i tillegg til kapitalutgiftene, også utgifter til drift av Trygghets-

avdelingene holdt utenfor prismodellen. Plass ved Trygghetsavdelingene bestilles av brukerne

selv, uten vedtak i bydelene. Utgifter til drift av disse avdelingene kan dekkes av bydelene,
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enten gjennom et generelt påslag på prisen for ordinære sykehjemsplasser, eller gjennom

etablering av et eget system for avregning av bostedsbydelene. Ved det første alternativet,

påslag i prisen på ordinære plasser, vil inntektene svinge med etterspørselen etter de ordinære

plassene og gi underdekning når etterspørselen etter ordinære plasser synker, uavhengig av

hvor etterspurt Trygghetsplassene er. Det andre alternativet, eget avregningssystem mot de

bydelene der brukerne av Trygghetsplassene bor, gir bydelene uforutsigbare rammebeting-

elser, i og med at de ikke styrer bruken av Trygghetsplassene. Dette alternativet er vurdert

tidligere og forkastet, og det er ikke kommet frem nye forhold som endrer de konklusjonene

som da ble trukket.

For ikke å skaffe SYE utilsiktede tilpasningsutfordringer, anbefales det etter dette at kapitalut-

giftene og utgiftene til drift av Trygghetsavdelingene fortsatt rammefinansieres, også i et nytt

finansieringssystem.

Nedenstående tabell anskueliggjør SYEs utfordringer gitt følgende premisser:

Kapitalkostnader og kostnader til drift av Trygghetsavdelingene utgjør 360 mill.

SYE har 4 800 plasser i drift

Tap pr. plass 360 mill./4 800 = 75 000

Tabell 3 — SYEs tilpasningsbehov ved ledighet
Antall plasser
usol t

10

Tap av
dekningsbidrag




750 000
503 750 000

1007 500 000
15011 250 000

Det vises i denne forbindelse til at antall plasser som bydelene bestilte for 1. halvår 2013 lå 99

plasser lavere enn antall plasser bestilt for 3. tertial 2012.

4.2 Den subsidierte driftskostnadsmodellen

Den subsidierte driftskostnadsmodellen forutsetter at alle kapitalkostnadene er dekket sentralt,

og at det også sentralt er avsatt et fast beløp til grunnfinansiering av virksomheten. I en slik

modell vil en reduksjon i etterspørselen styrke SYEs budsjettsituasjon på sikt, når SYE har

tilpasset driften til det nye behovet. Det skjer fordi det faste beløpet som er lagt til rammen for

å redusere driftskostnadene, da vil subsidiere færre plasser enn før. Subsidieringsbeløp pr.

plass blir med andre ord større.

I den grad det er mulig å øke tilbudet som følge av økt etterspørsel, jf. betraktninger ovenfor,

vil inntektene fra de nye plassene ikke dekke alle driftsutgiftene. Hvis ikke rammefinan-

sieringen øker tilsvarende eller prisene justeres opp, vil SYE da få et utilsiktet merforbruk/en

utilsiktet tilpasningsutfordring.

Også den subsidierte driftskostnadsmodellen gir derfor visse konsekvenser for SYE og for

optimal bruk av kommunens midler. Utilsiktete konsekvenser kan det kompenseres for. Når
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tilbudet øker som følge av nyetableringer, kan subsidieringsbeløpet økes tilsvarende fra det

året plassene tas i bruk. I de årene antall plasser reduseres, kan man redusere grunnfinan-

sieringen, for eksempel i påfølgende års budsjetter. Subsidiering er derfor ikke til hinder for

styring av ressursbruken i en modell der bydelene kjøper plasser av SYE.

Eventuell subsidiering vil måtte besluttes ut fra andre hensyn. Sentrale vurderinger her vil

bl.a. gjelde bydelenes sensitivitet når prisen på sykehjemsplassene økes eller reduseres. Det

kan også henføres at subsidiering vil lette SYEs tilpasning til redusert etterspørsel.

Subsidiering vil dermed "smøre" systemet i det året tilpasningen må finne sted.

5.  Et finansieringssystem som sikrer god utnyttelse av alle typer plasser — Utfordringer

SYE gir i 2013 et variert tilbud av plasser både for personer som har innvilget langtidsplass

og for personer som skal ha korttidsopphold. Innbyggernes behov ligger til grunn for bydel-

enes bestillinger av de ulike plasstypene. Bydelene har imidlertid stramme rammer og må til

enhver tid vurdere hvordan midlene best kan brukes for i størst mulig grad å dekke disse

behovene. Flere forhold ved finansieringssystemet kan derfor få betydning for hvordan

bydelene reagerer i sykehjemsmarkedet. Viktig er:

Differensierte priser for ulike korttidsplasser i sykehjem.

System med en bloc bestillinger for et visst antall maneder fremover.

5.1 Differensierte priser for ulike plasser i sykekjem

For plasser til personer som har fått innvilget langtidsopphold, er utfordringene vedrørende

differensierte priser fbr ulike plasser i sykehjem  drøftet i Delrapport I. For bedre å sikre

likebehandling, god utnyttelse av dyre plasser og ubyråkratisk behandling, er det der foreslått

at bydelene betaler en gjennomsnittspris for alle langtidsplasser og at SYE overtar ansvaret

for bruk av alle typer langtidsplasser. På denne måten vil ikke lenger prisforskjeller kunne

innvirke på den type plass langtidspasientene tilbys, og ulik vurderingspraksis mellom

bydelene vil ikke gi forskjellsbehandling. Bystyrets prioriteringer, eller kapasitetsproblemer i

SYE, kan imidlertid fremdeles føre til at enkelte pasienter må vente på plass som gir det mest

optimale tilbudet. Det vises til rapporten, Delrapport 1.

For plasser til personer som har fått innvilget korttidsopphold, har SYE i dag en rekke tilbud.

Sanering av tilbudene er drøftet i Delrapport 2. Forslag i rapporten innebærer at de to

gruppene ordinære korttidsplasser og rehabiliteringsplasser opprettholdes. Dagens priser

avspeiler allerede denne todelingen. Bydelene betaler ca 6 % mer for rehabiliteringsplasser

enn for ordinære korttidsplasser, og det er ingen ytterligere prisdifferensiering. Kostnadsfor-

skjellene er imidlertid større: En rehabiliteringsplass er 28 % dyrere enn en ordinær korttids-

plass, jf. tabellen under punkt 3. I og med at bydelene har ulike mål for bestilling av henholds-

vis ordinære korttidsplasser og rehabiliteringsplasser ville det være naturlig å foreslå at

prisene skulle reflektere kostnadsforskjellen mellom disse plassene, dvs. 28 %. I en stram

økonomisk situasjon kan bydelene imidlertid velge å innvilge flere ordinære plasser hvis

prisene avspeiler kostnadene. De kan dermed gi flere et tilbud, men de reduserer samtidig
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mulighetene til opptrening i en rehabiliteringsavdeling for innbyggere som kunne profitert på

det. Samhandlingsreformens intensjon blir ikke realisert.

For å prøve å sikre mer optimal bruk av korttidsplassene kan prisene settes slik at vi får enten:

Samme pris på kjøp av alle typer korttidsplasser,  Modell 1

En noe høyere pris på kjøp av rehabiliteringsplasser enn for ordinære korttidsplasser,

Modell 2

Modell 1
Hvis prisen blir den samme for alle typer korttidsplasser, overtar SYE bydelenes ansvar for å

vurdere behovet for rehabilitering. Slik systemet er i dag, bestiller bydelene enten en rehabi-

literingsplass eller en ordinær korttidsplass. Når en pasient kommer til korttidsopphold foretar

SYE en vurdering av vedkommende som grunnlag for å sette opp en behandlingsplan for

oppholdet, enten det gjelder rehabiliteringsplass eller ordinær plass. Disse vurderingene kan, i

en modell med enhetspris, brukes til å plassere pasientene enten i rehabiliteringsavdelinger

eller ordinære korttidsavdelinger. En omlegging av systemet skaper derfor ikke merarbeid for

SYE. SYE får også større fleksibilitet til å endre behandlingsplan/plasstype for en pasient i

løpet av oppholdet. Enhetsprisen forenkler en bloc bestillingene for bydelene. De trenger ikke

vurdere særskilt hvor mange rehabiliteringsplasser hhv. ordinære korttidsplasser de vil få

behov for.

Modell 2
Ved å opprettholde en differensiert pris, kan bydelene i større grad vurdere egne tiltak opp

mot tilbud om rehabilitering i SYE. Hun som innvilges korttidsopphold, skal tilbake til eget

hjem i bydelen og bydelen har ansvar for henne også etter endt opphold. Differensiert pris vil

derfor øke bydelenes ansvarsbevissthet og fleksibilitet. Prisforskjellene mellom de to
plasstypene kan imidlertid være mindre enn kostnadsforskjellene, hvis det gir mer optimal

tilpasning. Vi har sett at bydelene bestilte langt flere rehabiliteringsplasser enn før da

prisforskjellene mellom de to plasstypene ble vesentlig redusert i 2010. Det kan tyde på at

bydelene er sensitive for prisforskj eller på korttidstilbudene. For å hindre reduksjon i bestil-

ling av rehabiliteringsplasser begrunnet i økonomi, kan det derfor være hensiktsmessig med

en viss underprising av rehabiliteringsplassene. Hvis denne modellen for prising av korttids-

plasser velges, foreslås det at rehabiliteringsplassene prises 10 % høyere enn ordinære

korttidsplasser. Behov for underprising bør vurderes på nytt etter at det nye finansierings-

systemet har virket et år.

Arbeidsgruppen ser fordeler og ulemper med begge prismodellene. Før en konkluderer med

valg av modell, bør forslaget høres i bydelene.

5.2 System med en bloc bestillinger fra bydelene

Bydelene bestiller forskuddsvis et visst antall korttidsplasser i SYE. Fra 2013 skjer det hvert

halvår, og bydelene betaler for disse plassene en bloc, uavhengig av faktisk belegg. I et slikt

system vil det være god økonomi for de bydelene som har ledige korttidsplasser, å bruke disse
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til personer som ellers ville fått innvilget langtidsplass. Det er imidlertid ingen god situasjon

for de personene det gjelder, og det skaper også utfordringer for pleie og behandling i de

avdelingene som får pasienter som skulle hatt et langtidstilbud.

Det foreslås som hovedregel at SYE får fullmakt til å flytte pasienter med gjentatte vedtak om

korttidsopphold/faktisk liggetid ut over 8 uker til plasser i langtidssykehjem, etter at bosteds-

bydelen har hatt anledning til å vurdere om pasienten skal føres tilbake til tilbud utenfor SYE.

6. Et finansieringssystem som fordeler risiko på aktørene — utfordringer

6.1 Fordeling av risiko mellom SYE og bydelene

Kjøp og salg av sykehjemsplasser skjer i all hovedsak mellom aktører i Oslo kommune.

Prisene er fastsatt for å få en god, behovstilpasset utnyttelse av tilbudene og sikre en rimelig

fordeling av økonomisk risiko mellom aktørene.

I dagens finansieringsmodell har SYE ansvar for at sykehjemmene til enhver tid er fullt

belagt. Fullt belegg defineres som 97,3 % av antall tilgjengelige sengeplasser. Det er derfor

allerede i definisjonen gjort fratrekk for ansvar vedrørende forhold som SYE ikke kan

påvirke. Det gjelder for eksempel stengning på grunn av nødvendig vedlikehold, på grunn av

utbrudd av MRSA og for normal faktureringssvikt som følge av at det tar noe tid fra en

langtidsseng blir ledig til den igjen blir belagt.

Bydelene bestiller langtidsplasser etter hvert som behovet oppstår. SYE har ansvar for at det

er plasser tilgjengelig. Oppholdstid i langtidsavdelinger varer i gjennomsnitt ca 2 år. Det gir

stabilitet, og erfaring har vist at SYE klarer å tilpasse sengekapasiteten etter behovet når

bestillingsmengden ikke endrer seg dramatisk. Det foreslås ingen endring i nåværende

økonomiske risikofordeling for bruk av langtidsplassene.

Bydelene bestiller korttidsplasser en bloc tre ganger i året, fra 2013 to ganger i året. Disse

plassene betaler bydelene fullt ut for, uavhengig av om de blir belagt eller ikke. For disse

plassene bærer med andre ord bydelene den økonomiske risikoen. Hvis de har overvurdert

behovet, betaler de for flere plasser enn de bruker. Bydelene har imidlertid muligheter til å

etterbestille korttidsplasser enkeltvis, spotplasser, hvis det viser seg at de trenger flere plasser

utover en bloc. Bydelene er da ikke sikret plass på korttidsavdeling i egen bydel, men betaler

heller ikke mer for bruk av slike spotplasser enn for en bloc plassene. SYE bærer risikoen for

at det er et tilstrekkelig antall spotplasser tilgjengelig til enhver tid.

Vedlegg to gir oversikt pr bydel over en bloc bestillinger og fakturerte spotplasser pr. bydel

pr. tertial. Det synes som om bydelene har ulik strategi for bruk av spotplasser. Noen bydeler

bruker i langt større grad enn andre mulighetene til å kjøpe spotplasser, bruken varierer fra

nærmere 12 % av alle plasser til ikke noe kjøp av spotplasser. I gjennomsnitt er ca 5 % av

plassene bestilt som spotplasser. Bestillingsmønsteret i 2012 er oppsummert i nedenstående

tabell.
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Periode En bloc bestillin er S otbestillin er %vis bruk av s ot lasser
tertial 2012 553 18,95 3,43 %
tertial 2012 558 27,70 4,96 %
tertia12012 521 33,07 6,35 %

En bloc-bestillingene gjør det i større grad mulig for SYE å planlegge drift av plassene.

Enkeltkjøp gjør at bydelene kan gi tilbud i perioder med toppbelastning. Forutsatt at

tidsperioden for toppbelastning er ulik i de ulike bydelene, vil det samlete behovet for å ha

tilgjengelige plasser være mindre for byen totalt, gitt nåværende system, enn hvis ansvaret blir

lagt til hver bydel. Nåværende fordeling av økonomisk risiko mellom SYE og bydelene synes

derfor samfunnsmessig riktig.

Bydelene har imidlertid mulighet for å velte all risiko over til SYE, gitt dagens system. De

kan bestille et absolutt minimum av plasser en bloc og etterbestille spotplasser når behovet

oppstår. Dermed bærer de ingen risiko for ledighet. For i større grad å oppmuntre til nøktern,

men realistisk planlegging i bydelene, foreslås det derfor at spotplasser prises noe høyere enn

en bloc-plassene. Prisforskjellen må imidlertid ikke være så stor at bydelene ser seg tjent med

å øke bestillingene så mye at de sikrer seg mot å måtte betale for spotplasser. Det er sam-

funnsmessig ulønnsomt. Det forslås i utgangspunktet at pris på spotplassene settes 25 %

høyere erm prisen på en bloc-plassene. Det gir en pris som tilnærmet dekker driftsutgiftene til

en ordinær korttidsplass. For å redusere bydelenes risiko i denne modellen, kan da bestillings-

frekvensen på nytt økes til tre ganger i året. Både prisforskjellen og bestillingsfrekvensen må

evalueres etter at det nye systemet har virket en stund.

6.2 Fordeling av risiko mellom SYE og sykehjem som ikke drives av Oslo kommune.

SYE inngår kontrakter med private, konkurranseutsatte og ideelle stiftelser om kjøp av plasser

som etaten videreselger til bydelene. Kontraktsperioden er 6 år med mulighet for 2 års

forlengelse. Oslo kommune kan si opp plasser i kontraktperioden. For kommersielle sykehjem

er oppsigelsestiden satt til 4 måneder, og prisreduksjonen er satt lik besparelsen. For ideelle

stiftelser er oppsigelsestiden 7 måneder (1 måneds varsel og 6 måneders utsatt virknings-

periode). Stiftelsene kan forhandle om den prisreduksjonen som følger av redusert kjøp skal

være lik de besparelsene som oppnås.

Kontraktene som SYE har med ikke-kommunale virksomheter er etter dette bygd opp slik at

SYE kan tilpasse seg reduksjoner i etterspørselen. Det foreslås ingen endringer.

SYE har også rammeavtaler på å kjøpe et visst antall plasser i utenbys sykehjem. Det gir

etaten større fleksibilitet i perioder med økt etterspørsel. Personer som har fått innvilget fast

plass i sykehjem, har fritt sykehjemsvalg. I perioder med ledige plasser i Oslo-sykehjem, vil

personer som velger en plass i utenbys sykehjem, gi kommunen ekstrautgifter. Hvis beboeren

med plass på sykehjem utenfor Oslo i tillegg melder flytting til sykehjemskommunen, vil

Oslo bli trukket dobbelt for disse plassene. Oslo mister det statlige tilskuddet per capita fordi
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personen ikke lenger regnes som Oslobeboer, men må fremdeles betale for sykehjemsplassen

utenbys. Det foreslås at det frie sykehjemsvalget begrenses til plasser i innenbys sykehjem.

7. Oppsummering — Samlet fremstilling av forslagene

I  det nedenstående er det gitt en kortfattet, samlet oversikt over de endringene som er foreslått

i de tre delrapportene som er utarbeidet i tilknytning til svar på verbalvedtak H36. Det er også

redegjort for noen praktiske konsekvenser ved gjennomføring av disse.

7.1 Organisering av og system for prising av langtidsplassene

Følgende foreslås:
Det etableres egne langtidssykehjem.
Når en bydel har fattet vedtak om en fast plass på sykehjem, overtar SYE ansvaret for
å ivareta beboerens omsorg og plassere denne på riktig omsorgsnivå.
Bydelene betaler en årlig enhetspris for hver av sine sykehjemsbeboere, en pris som
samlet sett skal dekke SYEs nettoutgifter for drift av langtidsplassene, med unntak for
plassene ved Villa Enerhaugen, der det betales kostnadsdekkende pris.
SYE vurderer til enhver tid behov for endringer i de ulike plasstypene for langtids-
beboere. Økt behov for spesialplasser, som plasser i skjermet enhet etc., som ikke kan
etableres innenfor budsjettrammene, spilles inn i budsjettprosessen som tilleggsfor-
slag. Bystyret får dermed mulighet til direkte å bestemme kvaliteten på sykehjemstil-
budet i Oslo.
Tilleggsforslagene utformes som forslag til økning av bydelsrammen, for å kompen-
sere for økt enhetspris på plasser i langtidssykehjemmene.
Det foreslås at det frie sykehjemsvalget begrenses til plasser i innenbys sykehjem.

7.2 Organisering av og system for prising av korttidsplassene

Følgende foreslås:
Det opprettes egne sykehjem for korttidsbehandling, og korttidssykehjem etableres i
hver av de fire bydelsregionene, Sentrum, Vest, Nord og Øst.
Antall typer korttidsplasser reduseres, og begrenses til ordinære korttidsplasser og
rehabiliteringsplasser.
I den grad det opprettes spesielle, dyrere tilbud om rehabilitering, eller innenfor de
ordinære korttidsplassene, skal merkostnadene avregnes på alle typer rehabiliterings-
eller korttidsplasser. Endringer skal ikke føre til prisdifferensiering.
Det etableres enten

en enhetspris for alle korttidsplasser, eller
en modell der rehabiliteringsplassene prises 10 % høyere enn ordinære
korttidsplasser.

Valg av modell anbefales foretatt etter høring i bydelene.
Spotplassene prises 25 % høyere enn kjøp av en bloc plasser. Størrelsen på prisdif-
feransen evalueres etter at det nye systemet har virket en tid.
Ordning med en bloc bestilling to ganger årlig revurderes og kan på nytt økes til tre
ganger i året, hvis man velger å prise plasser ut over en bloc høyere.
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SYE får fullmakt til å flytte pasienter med gjentatte vedtak om korttidsopphold/faktisk

liggetid ut over 8 uker til plasser i langtidssykehjem, etter at bostedsbydelen har hatt

anledning til å vurdere om pasienten skal føres tilbake til tilbud utenfor SYE

7.3 Alternative forslag til rammefinansiering av SYE

Nedenfor skisseres to alternative forslag til rammefinansiering av sykehjemmene. Følgende
foreslås for begge alternativene:

Kapitalutgifter og utgifter til Trygghetsavdelingene finansieres i form av rammebe-
vilgninger i SYEs budsjett.
Utgiftsøkninger i forbindelse med kvalitetshevninger, økning i OPF avgifter etc.
legges ikke i rammen, men omregnes til økte priser og kompensasjon for økningene
gis som tilleggsbevilgninger i bydelsrammen.

For  alternativ 1  foreslås følgende:

SYE gis en grunnfinansiering på 500 mill. i 2013-priser.

Dette beløpet tilsvarer omtrent størrelsen på de subsidiene som bystyret siden 2009 har
gitt til ulike typer plasser i sykehjemmene. Ved nytt system for finansiering av syke-
hjemstilbudene, vil det ikke lenger være prisforskjeller mellom ulike typer langtids-
plasser og dermed ikke behov for å subsidiere enkelte tilbud. Prisforskjell mellom
langtidsplasser og korttidsplasser (samt kanskje mellom ordinære korttidsplasser og
rehabiliteringsplasser) vil fremdeles bestå, og forskjellsnivået bør vurderes etter at det
nye systemet har virket en tid. Eventuelle endringer bør skje med utgangspunkt i disse
vurderingene. Det er ikke gitt at priselastisiteten er så stor at prisendringer fører til
ønskete endringer i bydelenes bestillinger.

En grunnfinansiering av SYE vil føre til at SYE får litt mindre omstillingsutfordringer
ved redusert etterspørsel. Det skjer fordi noe av driftsfinansieringen ligger i rammen.

For  alternativ 2  foreslås følgende:

SYEs utgifter til drift av langtidssykehjem og korttidssykehjem dekkes i sin helhet av
de prisene som bydelene betaler for disse plassene.

I dette alternativet vil prisene i større grad gjenspeile kostnadsforskjellene mellom
tiltak som er etablert i bydelene, lavere i omsorgstrappen, og sykehjemstiltak. Det gir
bydelene et økonomisk sett riktigere grunnlag for kost/nytte vurderinger. Reell pris
vil imidlertid bli høy og kan føre til at bydelene etablerer egne tiltak som ikke godt
nok dekker beboernes behov, men som kan gi bydelene mulighet til å tilby flere hjelp.
Det blir da heller ikke et felles og likt tilbud for hele Oslo.

7.4 Andre forhold

Ovenstående vurderinger har ikke omhandlet dagsenterplasser og plasser i aldershjem. Det
foreslås at dagsenterplassene opprettholdes på sykehjemmene, og at de prises til selvkost. Det
foreslås videre at aldershjemplasser fortsatt prises til selvkost.
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8. Økonomiske og administrative konsekvenser — en skisse.

Forslag om å etablere egne sykehjem for henholdsvis langtids- og korttidsbeboere vil kreve
relativt store engangskostnader, i form av flyttekostnader og eventuelt nødvendige oppus-
sings-/rehabiliteringskostnader. Omstillingskostnadene kan først beregnes når det er bestemt i
hvilke bygninger henholdsvis langtids- og korttidsbehandling skal finne sted, og hvilken
overgangsordning man evt. ønsker å etablere.

Andre endringer som er foreslått i kapittel 7, vil kunne gjennomføres innenfor SYEs
nåværende nettorammer, og vil ikke gi Oslo kommune merutgifter, totalt sett. Som beskrevet i
det foregående, vil imidlertid valg av modell for prising av SYEs tjenester gi SYE ulike
tilpasningsutfordringer i en dynamisk virkelighet.

Valg av prismodell vil også påvirke bydelene på flere måter. Vi har ovenfor skissert noen
sannsynlige handlingsalternativer for bydelene, gitt ulike modeller. Her vil vi understreke at
de foreslåtte endringene også vil gi fordelingsvirkninger bydelene imellom, på det tidspunkt
ordningen innføres. For eksempel vil enhetspris på langtidsplasser føre til at bydeler som har
mange ordinære plasser i forhold til spesialplasser, betale mer enn før, mens bydeler som i
stor grad har måttet bestille spesialplasser til sine beboere, vil tjene på ordningen. På sikt vil
disse forskjellene utviskes da behov for spesialplasser antas å være normalfordelt mellom
bydelene over et visst antall år.

Vedlegg:

Samlet oversikt over SYEs budsjett 2007 — 2013

Bruk av korttidsplasser ut over en bloc i 2012.
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Vedlegg 1

Samlet oversikt over SYEs netto ramme 2007 -2013 (beløp i 1000 kr)




Kapitalut-

gifter, husl økning i

Effektivi-

seringskrav




Lønns- og

priskom-



Årstall Bev. Instans m.m. kvalitet netto Subsidier pensasjon Annet SUM

2007











Tilleggsinnst. 291 695






30 086




321 781




Bystyret









321 781

2008











Sakl




7 441





8 638 11 658




349 518




Tilleggsinnst.




6 000





18 550





374 068




Bystyret





-6 000 6 000






374 068

2009











Sakl 7 696 7 246 -4 327 32 000 15 438 -1 600




430 521




Tilleggsinnst. -1 122 11 500




22 000 9 900





472 799




Bystyret






20 000






492 799

2010












Sakl




214 -4 600 -1 565 180 000 14 949





681 797




Tilleggsinnst.




700






7 069





689 566




Bystyret










689 566

2011












Sakl -11 300




-6 565




56 212 15 000




742 913




Tilleggsinnst.







1 367





744 280




Bystyret











2012












Sak1




500




-8 310




63 680 -17 000




783 150




Tilleggsinnst.







6 657





789 807




Bystyret




10 000 -5 000 105 000






899 807

2013












Sakl




20 000 -23 506




76 805 14 800




987 906




Tilleggsinnst. -7 700 -6 500





2 152





975 858




Bystyret




51 000




70 000





1 096 858

Sum




280 683 102 087 -55 273 435 000 281 417 52 944 1 096 858
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Vedlegg 2

Bruk av korttidsplasser ut over en bloc i 2012

PERIODE 1. Tert KUN KORT/REHAB UTOVER EN-BLOC

Bydel
Døgn utover
en-bloc

Døgn pr
tert

Omregnet

til plasser
pr tertial

Bestilt
Enbloc

%- vis bruk
utover
bestilling

Totalt 1 144 121,00 1,19 27,00 4,41 %
Totalt 2 60 121,00 0,50 31,00 1,60 %

Totalt 3 32 121,00 0,26 36,00 0,73 %

Totalt 4 319 121,00 2,64 26,00 10,14 %

Totalt 5 441 121,00 3,64 31,00 11,76 %

Totalt 6 172 121,00 1,42 16,00 8,88 %

Totalt 7 92 121,00 0,76 33,00 2,30 %
Totalt 8 222 121,00 1,83 49,00 3,74 %

Totalt 9 372 121,00 3,07 41,00 7,50 %

Totalt 10 31 121,00 0,26 34,00 0,75 %

Totalt 11 263 121,00 2,17 21,00 10,35 %

Totalt 12 0 121,00




64,00 0,00 %

Totalt 13 94 121,00 0,78 74,00 1,05 %

Totalt 14 21 121,00 0,17 56,00 0,31 %

Totalt 15 30 121,00 0,25 14,00 1,77 %




2293




18,95 553,00 3,43 %

PERIODE 2. Tert





Bydel Døgn tertial plasser Enbloc




Totalt 1 191 123,00 1,55 27,00 5,75 %

Tota It 2 194 123,00 1,58 31,00 5,09 %

Totalt 3 51 123,00 0,41 36,00 1,15 %

Totalt 4 86 123,00 0,70 23,00 3,04 %

Totalt 5 209 123,00 1,70 32,00 5,31 %

Totalt 6 160 123,00 1,30 26,00 5,00 %

Totait 7 126 123,00 1,02 33,00 3,10 %

Totalt 8 63 123,00 0,51 51,00 1,00 %

Totalt 9 551 123,00 4,48 37,00 12,11 %

Totalt 10 0 123,00 - 35,00 0,00 %

Totalt 11 475 123,00 3,86 18,00 21,45 %

Totalt 12 161 123,00 1,31 64,00 2,05 %

Totalt 13 31 123,00 0,25 74,00 0,34 %

Totalt 14 0 123,00




56,00 0,00 %

Totalt 15 63 123,00 0,51 15,00 3,41 %
Tota lt 2361




27,70 558,00 4,96 %
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PERIODE

Bydel

3. tert

Døgn døgn Sum Enbloc

Vedlegg 2 side 2

Totalt 1 892 122,00 7,31 27,00 27,08 %

Totalt 2 20 122,00 0,16 31,00 0,53 %

Totalt 3 100 122,00 0,82 34,00 2,41 %

Totalt 4 30 122,00 0,25 20,00 1,23 %

Totalt 5 3 122,00 0,02 32,00 0,08 %

Totalt 6





Totalt 7 124 122,00 1,02 33,00 3,08 %

Totalt 8 110 122,00 0,90 49,00 1,84 %

Totalt 9 755 122,00 6,19 33,00 18,75 %

Totalt 10 81 122,00 0,66 35,00 1,90 %

Totalt 11 427 122,00 3,50 18,00 19,44 %

Totalt 12 74 122,00 0,61 64,00 0,95 %

Totalt 13 15 122,00 0,12 74,00 0,17 %

Totalt 14 -60 122,00 0,49 56,00 -0,88 %

Totalt 15 48 122,00 0,39 15,00 2,62 %

Totalt 2619




33,07 521,00 6,35 %

Delrapport 3 verbalvedtak H36/2012 Side 16



Fra: Postmottak@byr.oslo.kommune.no

Sendt: 10. april 2013 12:19

Til: Postmottak Bydel Alna; BBJPostmottak; Postmottak Bydel Frogner;

Postmottak ADM; Postmottak Grorud; POSTMOTTAK BGA; Postmottak;

Postmottak; POSTMOTTAK; Postmottak BSH; Postmottak;

POSTMOTTAK; BUN-Postmottak; BVA-Postmottak; Postmottak Bydel

østensjø

Emne: 201300918 - 002 - Høring - 3 rapporter om sykehjemsfinansiering og

organisering av korttidsplasser

Vedlegg: Delrapport 1.pdf; Delrapport 2.pdf; Delrapport 3.pdf; 201300918-

2.pdf.pdf

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten
underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader
5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: ostmottak b r.oslo.kommune.no



Vestre Aker Eldreråd

Frogner Seniorråd

Ullern Eldreråd

Osio, 6. mai 2013.

Byrådsieder Stian Berger Røsland,

Oslo Kommune,

Rådhuset.

TJENERSYKEHJEMSETATENS1TTFORMÅL?

Vestre Aker Eldreråd, Frogner Seniorråd og Ullern Eldreråd har i fellesskap satt opp vedlagte notat,

med enstemmig tilslutning fra Rådenes medlemmer. Rådene tar opp sin sterke bekymring om

forhold knyttet til Sykehjemsetatens drift av Oslos sykehjem. Vi mener det snarest må tas skritt til at

det gjennomføres en gjennomgripende evaluering av alle områder av Sykehjemsetatens virksomhet.

Det tenkes herunder spesielt på at den omsorg som ytes, må bringes i retning av å være i tråd med

den «verdighetsgaranti» som en rekke politiske partier har stillet seg bak. Samtidig mener vi at det

må sikres at sykehjemmene til enhver tid dimensjoneres og driftes i henhold til de krav som stilles

gjeldende norsk lov.

Vi har med stor bekymring merket oss de uttalelser fra Eldrebyråden som er kommet frem i pressen,

om en påtenkt videre heving av terskelen for at eldre pleietrengende kan tildeles sykehjemsplass. Vi

mener at bydelenes bestillerkontorer allerede i altfor høy grad, av budsjettmessige grunner, har blitt

tvunget til å heve denne terskelen til et nivå som bryter med lovens intensjoner og forutsetning.

Loven sier klart at alle som medisinsk faglig er vurdert å ha behov for plass på sykehjem, også har

krav på slik plass.

Så lenge finansieringen av omsorgen er et kommunalt ansvar, må det garanteres at Kommunen i sitt

budsjett sikrer at Oslos bydeler tildeles de midler som er nødvendig for å dekke behovet for

sykehjemsplasser. I dag er situasjonen den at det er bydelene alene, som i offisielle begrunnelser gis

det fulle ansvar nar terskelen for tildeling av sykehjemsplass av økonemiske grunner heves til et

uakseptabelt og til tider uansvarlig nivå.

ed vennlig hilsen

. nsegh Fle chsen 131 lahte n UQ-11
le r v Vestr Aker Eldreråd leder av Frogn Seniorråd der av Ullern Eldreråd
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PROTOKOLL 02/13 
 

Protokoll fra møte i eldrerådet i Bydel Grünerløkka 22. april 2013 kl. 09:30 i 
bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen oppmøtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Asgeir Nordengen (Sinsen eldresenter) nestleder, Unni Sæves (Grünerløkka 
seniorsenter), Bjarne Brenna (Engelsborg ressurssenter), Anne Mari Lindgren (Engelsborg 
ressurssenter), Kari Moen (Sinsen eldresenter), Wenche Olafsen (bydelsutvalgets representant). 
 
 
Forfall: Guri Lise Rørvik (Engelsborg ressurssenter) leder, Odd Arild Guneriussen 
(Engelsborg ressurssenter), Knut Nordskog (Grünerløkka seniorsenter), Liv Martinsen (Sinsen 
eldresenter). 
 
I stedet møtte: Kari Moen (Sinsen eldresenter), Bjarne Brenna (Engelsborg ressurssenter) 
 
Fra administrasjonen møtte: Janne Melsom 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet enstemmig godkjent. 
 
Informasjon 

• 25-årsjubileum for Bydel Grünerløkka, 07. juni 2013 v/Janne Melsom. Det ble 
informert om at det ønskes innspill fra eldrerådet på mulige arrangement på 
jubileumsdagen.  

• Visningsrunde Aker, Almas hus (samhandlingsarena Aker). Dato for visning blir 22. 
mai 2013 kl. 10:00 - 11:30.  

• Henvendelse til Pensjonistforbundet angående kurs i eldrerådsarbeid. Det forelå ikke 
svar fra Pensjonistforbundet innen rådets møte. Svar ettersendes og følges opp videre på 
neste møte i eldrerådet.  

 
Innmeldte spørsmål 

• Wenche Olafsen stilte spørsmål til hvorfor Engelsborg har fått frivillighetssentralen til 
seg og hva dette innebærer økonomisk.  

• Svar fra administrasjonen: Da Frelsesarmeen la ned frivillighetssentralen overtok 
Engelsborg ressursenter en del frivillige som var knyttet til følgetjenester for eldre og 
funksjonshemmede. Administrasjonen er orientert om at Engelsborg nå har søkt 
Kulturdepartementet om godkjenning av frivillighetssentral. Statstilskudd til etablering 
av frivillighetssentral i 2013 er kr. 155.000. 
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Eventuelt 

• Kommentar fra Wenche Olafsen: Oslo kommune har kjøpt plasser til pleietrengende 
asylsøkere som skal gi dem plass med en gang. Signert avtale som ikke har vært 
behandlet i byråkratiet. Frp reagerer kraftig på dette, VG-nett 21.04.2013.  

 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 03/13 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 11. MARS 2013 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjent med merknad om at det var en person som møtte til åpen halvtime.  
 
SAK 04/13 GRÜNERLØKKA SYKEHJEM – RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 
10.01.2013 
Saksnr. 201300268 

 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tas til orientering.  
 
SAK 05/13 PAULUS SYKEHJEM – RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 10.01.2013 
Saksnr. 201300753 

 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tas til orientering.  
 
SAK 06/13 LILLE TØYEN SYKEHJEM – RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 
07.02.2013 
Saksnr. 201300268 

 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tas til orientering.  
 
SAK 07/13 HØRINGSUTTALELSE – ENDRINGER I PASIENT OG 
BRUKERRETTIGHETSLOVEN – RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG 
ASSISTANSE (BPA) 
Saksnr. 201300815 

 
Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse: 
 
Vårt primære synspunkt er at rettighetsfesting av BPA er unødvendig 
 
Bydelens tolker lovforslaget slik at forslagets begrensninger gjør at rettigheten vil gjelde for en 
liten gruppe brukere av det kommunale tjenesteapparatet – antagelig langt færre enn de som 
mottar BPA i dag. Rettigheten vil ikke gjelde for brukere som oppnår store sammensatte vedtak 
som følge av at de trenger omfattende tjenester i form av hjemmesykepleie, støttekontakt, 
avlastning og praktisk bistand, samt brukere over 67 år.  
Vi er kritiske til at rettigheten kun skal knyttes opp til å gjelde en begrenset aldersgruppe og 
kun tjenesten praktisk bistand. Vi mener lovforslaget begrenser brukers rettigheter, og at loven 
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slik den praktiseres i dag gir både kommunen og bruker større valgfrihet innenfor bredere 
rammer enn det foreslåtte lovforslag gir. Kommunene vil fortsatt ha mulighet til innvilge BPA 
til personer som faller utenfor rettighetsbegrensningene der dette vurderes som hensiktsmessig, 
men vi mener at en rettighetsfesting undergraver kommunens evne til å vurdere helheten rundt 
hva som er best for brukeren, samt begrenser kommunens selvstyre og handlefrihet. Med 
dagens ordning er ofte BPA det rimeligste alternativet til organisering av tjenestene. En 
rasjonell kommune vil velge BPA der dette er brukervennlig og kostnadseffektivt. Lovforslaget 
yter liten tiltro til kommunenes vurderingsevne i forhold til brukerens beste og kommunens/ 
bydelens egen økonomi. Det oppleves som problematisk at tendensen i Norge med økt lov- og 
rettighetsregulering vanskeliggjør kommunenes fleksibilitet. Dette medfører igjen redusert 
mulighet for kommunen/bydelen til å velge de beste lokale løsningene.  
 
Bydelen er videre av den oppfatning at flere med behov for praktisk bistand 25- 32 timer per 
uke har et sykdomsbilde som er uforenelig med arbeidslederrollen. 
 
Bydel Grünerløkka vil komme med følgende bemerkninger til forslaget til ny bestemmelse i 
pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 d. Rett til å få organisert tjenester som brukerstyrt 
personlig assistanse: 
 
Personer med varig og stort behov for praktisk bistand og opplæring etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 annet ledd punkt 6 bokstav b) har rett til å få slike tjenester 

organisert som brukerstyrt personlig assistanse.  
 
Retten gjelder personer under 67 år. Den omfatter ikke tjenester som krever mer enn én 

tjenesteyter til stede eller nattjenester.  
 
Utfra dagens praksis vil personer over 67 år kunne tildeles BPA. Lovforslaget gir rettigheten til 
dem under 67 år, men bydelen vil fortsatt kunne tildele tjenesten til personer over 67 år om 
dette vurderes som hensiktsmessig, Bydelen stiller seg kritisk til at rettigheten skal avhenge av 
alder. Mange med bistandsmottakere, eller deres pårørende, er avhengig av ordninger som BPA 
for å kunne motta nødvendige tjenester for å kunne stå i jobb og ha et aktivt liv også etter fylte 
67 år.  
Vi ser imidlertid at økende alder gir økte behov for tjenester og vil således kunne kreve behov 
for endring av vedtaket og organiseringen, men dette bør vurderes individuelt utfra behov og 
ikke utfra alder. Dagens ordning gir mulighet for dette. 
 
Med stort behov i første ledd menes et tjenesteomfang på minst 32 timer per uke. Brukere med 

tjenestebehov på minst 25 timer pr. uke (men mindre enn 32 timer pr. uke) har rett til å få 

tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse med mindre kommunen kan 

dokumentere at slik organisering av tjenesten vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. 

Kommunens avslag etter foregående punktum skal sendes fylkesmannen for overprøving.  
 
Bydelen stiller seg kritisk til å lovfeste retten til BPA ved ett gitt timetall. Vi mener at 
muligheten til å få tjenesten organisert som BPA er godt ivaretatt gjennom eksisterende lovverk 
og praksis som er etablert som følge av klagesaksbehandling hos Fylkesmannen. I vurdering av 
søknader skal det ligge en vurdering på hva som er best for bruker og økonomisk 
hensiktsmessig. I noen kommuner kan man oppleve at søknad blir avslått fordi det er 
økonomisk uhensiktsmessig da midlene allerede er bundet i budsjettet til for eksempel 
hjemmetjenesten. Små kommuner vil i disse tilfellene være sårbare om en storbruker av 
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hjemmetjensten organiserer bistanden som BPA. Ved uenighet eller i tvilstilfeller går saken 
allerede i dag til Fylkesmannen for avgjørelse som følge av brukers rett til å klage.  
 
Bydelen mener derfor det ikke er grunn til særskilt overprøving fra Fylkesmannen ved 
avslag på BPA innefor intervallene 25-32 timer 
 
Bydelen er videre kritisk til å lovfeste retten utfra timetall. Dette vil kunne generere store, 
omfattende og i noen tilfeller urealistiske søknader for å oppnå ønsket timetall. Erfaringen er at 
brukerens forventinger om hva som skal dekkes av tjenesten ikke er i samsvar med hva 
kommunen/bydelen definerer inn i de kommunale tjenestene. Gapet mellom hva bruker 
forventer av innhold i tjenesten og hva kommunene gir fører allerede i dag til omfattende og 
langvarige saksbehandlingsprosesser og klagesaker.  
 
Bydelen er positiv til at ”stort behov” spesifiseres som en veiledende norm, men mener at dette 
ikke skal være knyttet opp mot en tjeneste, men fortsatt gjelde flere tjenester. Vi mener videre 
at det ikke skal knyttes en rettighet til organiseringen kun utfra ”stort behov”, men at hele 
brukerens situasjon må vurderes før det fattes vedtak om BPA. Som nevnt under punktet” 
Departementets vurdering” og utdrag fra forrige høringsrunde så er det knyttet utfordringer til 
personer som i utgangspunktet ville fylle vilkårene for BPA utfra dette lovforslaget, men som 
har et sykdomsbilde som er uforenelig med det å være arbeidsleder og samspillet med 
assistentene. Om lovforslaget blir vedtatt ønsker bydelen at arbeidslederrollen blir 
nærmere presisert med innhold og ansvar.  
 
Mange bistandsmottakere med vedtak på praktisk bistand på 25-32 timer per uke bor i dag i 
boliger med tilnyttet bemanning.  Bydelen frykter at ved å lovfeste retten utfra timetall vil vi 
oppleve økning i antallet beboere i disse boligene som søker om at tjenestene skal organiseres 
som BPA, fremfor den etablert bemanningen. Bydelen mener derfor at eventuell 
rettighetsfesting må begrenses slik at den ikke gjelder beboere med tilbud i bemannede 
boliger. 
 
Brukere med kontinuerlig behov for nattjenester eller flere tjenesteytere har rett til å få dette 

organisert som BPA.  

Med varig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.  

 
Bydelen er positiv til at varig behov er definert inn i lovteksten og i samsvar med regelverk 
som regulerer statlige stønader og rettigheter som hjelpestønad og grunnstønad o.l. 
 
 
 
Saken ble behandlet i helse- og sosialkomiteen 17.04.2013: 
 
Vedtak i helse- og sosialkomiteen: 
Bydel Grünerløkka vil støtte endringene i Pasient- og brukerrettighetsloven – 
Rett til brukerstyrt personlig assistanse ( PBA) i sin helhet. 
Bydelen støtter også rett til særskilt overprøving til Fylkesmannen ved avslag på BPA søknad. 
 
Vedtak i eldrerådet: 
Eldrerådet mener at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) bør lovefestes for alle uavhengig av 
alder. Eldrerådet støtter Frps forslag til høringsuttalelse som ble fremmet i helse- og 
sosialkomiteen på møte 17. april 2013.  
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SAK 08/13 LILLEBORG SYKEHJEM – RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 13.03.2013 
Saksnr. 201300268 

 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tas til orientering.  
 
 
SAK 09/13 TILSYNSRAPPORT LILLE TØYEN SYKEHJEM 13.03.2013 
Saksnr. 201300268 

 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tas til orientering.  
 
 
SAK 10/13 TILSYNSRAPPORT SOFIENBERGHJEMMET 30.10.2012 
Saksnr. 201300268 

 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tas til orientering.  
 
 
SAK 11/13 INVITASJON TIL REPRESENTASJON I BRUKERUTVALGET VED 
LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker å utvide brukerutvalget med noen flere representanter 
som kan være representative for populasjonen i vårt opptaksområde. Brukerutvalget består i 
dag av 6 representanter fra LHL (leder), Kreftforeningen, NAAF, PPL, RIO og Mental helse. 
Eldrerådene i sykehusets sektorbydeler inviteres i den forbindelse til å utnevne en representant 
til brukerutvalget.   
 
Vedtak:  
Eldrerådets representant i brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er Asgeir 
Nordengen.  
 
 
 
 
 
Oslo 26. april 2013 
 
 
Janne Melsom 
sekretær 
eldrerådet 
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Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Bydel Griinedøkka
Pb 2128 Grijnerløkka
0505 OSLO

Deres ref: Vår ref (saksnr):

201300001-13

Saksbeh:

Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10

Dato: 03.04.2013

Arkivkode:

204

LILLEBORG SYKEHJEM - SVAR PÅ RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN 070213

Viser til rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Lilleborg sykehjem 7. februar 2013.

Sykehjemsetaten setter pris på god tilbakemelding når det gjelder smitterutinene ved Lilleborg
sykehjem.

Tilsynsutvalget viser til forhold som bør endres. Sykehjemsetaten ønsker å gi en tilbakemelding
på enkelte punkter i rapporten:

Våtrom som er preget av slitasje:
Det har vært en gjennomgang av sykehjemmets våtrom. Våtrommene fikk nytt belegg på
veggene for 4 år siden. Gulvbelegget ble ikke skiftet ut grunnet solid kvalitet og at det er i god
stand. Årsaken til at gulvene ser stygge ut er sterk såpe som ikke blir tørket opp umiddelbart.
Dette er tatt opp med ansatte med tanke på forbedring.

Behov for forbedringer etterlekkasjer:
Det er ikke vannlekkasjer i taket på post 4. Flekkene i takplatene kom i forbindelse med en
gammel lekkasje. Avdelingsleder service arbeider med å få Omsorgsbygg til å skifte ut disse
takplatene.

Renhold på badene:
I Sykehjemsetaten er Renplan innført. Dette er et databasert renholdsprogram som regner ut
ressursbehov når det gjelder renhold ut i fra gitte standarder. Dette medførte reduserte ressurser
til renhold på sykehjemmet. Det er gitt tilbakemeldinger til renholder med tanke på å forbedre
forholdene.

Når det gjelder vask av installasjoner, blant annet dekontaminator, skal dette utføres av
pleiepersonell. Avdelingsleder service har vært i kontakt med avdelingssykepleierne med tanke
på bedre oppfølging av rutinene på dette området. Såpen som har satt seg fast i gulvbelegget er
vanskelig å få fiernet, og dette gjør at gulvet ser skittent ut selv om gulvet er skurt og rengjort.

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 02 180
Postboks 435, Sentrum Nedre Slottsgt. 3 Telefaks: 23 43 30 09
0103 Oslo Bankkto.: 1315.01.03295

E-post: postmottak@sye.oslo.kommune.no



Det er hyggelig å se at Tilsynsutvalget møtte fornøyde beboere og mange dedikerte ansatte.

Sykehjemsetaten tar forøvrig Tilsynsutvalgets rapport til orientering.

Med hilsen

A

'Pet Johannessett''---,
etatsdirektør

S'Ø1fi Karlstad
Omfådedirektør

(

Kopi til: Institusjonssjef Gerd Jensen, Lilleborg sykehjem

Omsorgsbygg

2



RAPPORT FRA TILSYNSBESØK

13FF 73

oz..;-. • •
Navn på tjenestested:

Lilleborg sykehjem
Dato for besøket: Tidspunkt (fra kl, til kl.):

7. februar2013 11.00 —12.00
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordimert besøk:

Uanmeldt besøk
Hvis ekstraordimert besøk hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:

Ulf Granli (11) leder, Saera Khan (A), Eivind Nitter (MDG) og Asgeir Nordengen
fra Eldrerådet
Forfall:

Patrik Sahlstrøm
Møtesekrefter:

Ulf Granli
Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personerhartilsynethattkontaktmed underoppholdet;beboere(anonymisert),pårørende
(anonymisert),ansatte,ledere,andre)

Avdelin ledere o beboere å alle avde ' er
livordanble tilsynet gjennomført:
(nstitusjons-ihjemmebesøk,skriftlig/muntligkommunikasjon)

Institus'onsbesøk
Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref, bystyresak165/05 og 432/08)

Tilsynsuivalgetskal påse at tjenestestedenedrives i samsvar med regler og
retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune.

Tilsynsutvalgetskal påse at enestestedene:
gir den enkelte beboerffirukerforsvarlig omsorg og hjelp, og behandler
den enkelte beboerlbruker med respekt
har utarbeidet målsetting opplegg og tidsplanfor oppholdetfor den
enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulererforhold under oppholdet, herunder
bestemmelseom bruk av tvang
har lokaler, utsr, akfivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med
forrnåletfor virksomheten
drives medfOrsvarligepersonallbrhold
har opprettet medisinsk tilsynfor de institusjonerhvor dette erforutsatt
oppbevarer beboernes midlerforsvarlig dersom jenestestedene er gitt
ansvar for dette

sørgerffiratinformasjonomHelse-ogsosialombudetogomhvordan
ombudet kan kontaktes er lett tilgjengeligfor brukere/beboere.

MedisinWagligeoppgaverliggerutenfortilsynsulvalgetsoppgaver.



Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
anmerknader / forhold som bør endres:

(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)

Vi gjennomførte et uanmeldt besøk hvor sykehjemmet var preget av smittsom
omgangssyke, vi fant det natudig å gjennomføre tilsynet for å se hvordan
hjemmet mobiliserte under slike omstendigheter. Tilsynsutvalget synes at
sykehjemmet hadde en veldig god rutine ved varsling og spesielt ettersyn av den
enkelte pasient og vi fant at dette var en situasjon som sykehjemmet behersket
godt tiltross for omfattende sykdom blant brukere så vel som de ansatte.

Vi så dessverre at en del av hjemmets våtrom var preget av slitasje, særlig var det
i 2 etasje et sterkt behov for utbedringer siden vii to av rommene så lekkasjer fra
installasjoner. Vi var heller ikke fornøyd med renhold på et av de badene vi
kontrollerte. Tilsynsutvalget anbefaler en gjennomgang av hjemmets vårrom!

Men vi snakket med mange beboere som unisont svarte positivt på våre spørsmål
omkring hvordan de opplever sykehjemmet. Mange fornøyde eldre og mange
dedikerte ansatte.

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

Vi vil se litt på friluftsaktiviteter og andre fritidssysler og ha et møte med
hjemmets leder og vi vil følge opp vedlikeholdsproblematikkenog renhold av
våtrom.

lo den 0 .02.2013

Saera Khan (A) Eivind Nitter (MDG)

Led r 1 ynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

I i gg møtte Asgeir Nordengen fra Eldrerådet
*****

Tilsynsrapportoversendttil:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato: 

Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato: 


For sykehjem:
Sykehjemsetatentil kornmenteringdato:

3

Tausbetsplikt:



Tilsynsutvalget har laushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide.
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplfict.

Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05"Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i
institusjon mv" —byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 "Styrking og samordning av tilsyn
sykehjem" byrådssak 144/08
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Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen
tvIM2013

Bydel Griinerlokka
v/ Tilsynsutvalget

Postboks 2128 Grtinerløkka
0505 OSLO

Dato: 06.05.2013

Deres ref: Var ref (saksnr): Saksbeh: ArkiN kode:

201300003-26 Hege 13. KristotTersen, 23 43 30 21 204

SOFIENBERCSENTERET - RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN 30.01.2013

Det vises til e-post av 19.03.2013 vedrørende rapport fra tilsynsbesøk ved Sofienbergsenteret
30.01.2013.

Sykehjemsetaten har fått tilbakemelding fra Sofienbergsenteret at tilsynets bemerkninger på
renhold skal bli tatt opp med rengjøringsbyrået ESP helse. Sykehjemmet har også gitt
tilbakemelding om at tilsynets bemerkninger vedrørende våte takplater på post 5. skitt i og
rundt luftekanal på skyllerom på post 5 og post 7 og tett luft og fuktig tak på skyllerom på post
6 skal bli tatt opp med Eiendomsavdelingen i Kirkens Bymisjon. som står ansvarlig for driften
av bygget på vegne av Sofienberg Diakonale Stiftelse.

Sykehjemsetatens praksis er at alle tilsynsrapporter som etaten mottar blir sendt til det aktuelle
sykehjemmet med forespørsel om sykehjemmets tilbakemelding, før Sykehjemsetaten sender
sine kommentarer til Tilsynsutvalget. Vi vil tilstrebe å følge vår praksis framover.

Med vennlig hilsen

en
eta sdirektør

Morten Gohn
områdedirektør

S kehjemsetaten

Administrasjonen
Postadresse: Besoksadressei Telefon: 02 180
Postboks 435. Sentrum Nedre Slonsa.t 3 Telefaksi 23 43 30 09
0103 Oslo Bankkto 1315 01 03295

11-post: postmottak o s e.oslo kommune no



c;)
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED SOFIENBERGHJEMMETcyz
TILSYNSUTVALG 1

Navn på tjenestested:
Sofienberghjemmet

Dato for besøket: Tidspunkt (fra kl. til kl.):
30.1.13 1300 - 1430

Meldt/uanmeldt besok/ekstraordinært besøk:
Uanmeldt besøk

Hvis ekstraordinært besok —hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det? Ordinært tilsyn

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Harald Steinsrud (A) Camilla Verdich (H), Karianne Hansen Heien (SV),
Guri Lise Rørvik (Eldrerådet)

Forfall:

Møtesekretær:
Leder

Kontakter under tilsynet:
Beboere, ansatte på vakt og daglig leder.

Hvordan ble filsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)
Institusjonsbesøk

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
Besøkets var uanmeldt. Vi kom midt i lunchen. Det var varierende lunch på de
forskjellige avdelinger, alt fra brødskiver til varm lunch (stek). På to avdelinger
var det ekstra pyntet med kake og flagg på bordene da de samlet feiret bursdag for
en beboer der. Stemningen på huset var god, rolig og de beboere vi snakket med
mente alle at de hadde det godt samt ble godt ivaretatt.

Tilsynsutvalget vil bemerke følgende:
Renholdet som utføres av leverandør er ikke tilfredsstillende. Sykehjemmet har
hatt flere møter med leverandør, og det er ifølge ansatte og daglig leder under
bedring.

Post 6: Tett luft og fuktig i tak på skyllerom.
Post 5: Våte takplater i tak. Skittent i og rundt luftekanal på skyllerom
Post 7: Skitt i o rundt luftekanal å skyllerom.



Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesok:
Renhold

Merknader:
Institusjonssjefen bemerket at hun aldri fikk se tilsynsrapportene, enten våre
besøk var anmeldt eller uanmeldt.

Tilsynsutvalget fant også dette lite tilfredsstillende siden det kan framkomme
korrigeringer og annet som kan være til nytte for begge parter.

Tilsynsutvalget ber derfor SYE om å se på denne saken.

Oslo den 15.02.13

Harald Steinsrud /sign/ Karianne Hansen Heien /sign/ Camilla Verdich /sign/
Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

Guri Lise Rørvik /sign/
Medlem av tilsynsutvalg / Eldrerådet

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:
Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:

For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentering dato:

Taushetsplikt:
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide.
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 "Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i
institusjon mv" — byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 "Styrking og samordning av tilsyn i
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TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 1. TERTIAL 2013  
 
Vedlagt følger tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013 for bydel Grünerløkka. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013 tas til orientering. 
 
 
 



TERTIALRAPPORT  PER 30.04.2013 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA 
 
1.ØKONOMISK RAPPORTERING 
 
1.1 Rapportering på drift 
 
Kort oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon 
 
Bydelen har per 30.april et regnskapsmessig merforbruk på 9,6 millioner. Korrigert regnskap 
gir et mindreforbruk på 0,5 million. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv KVP) har et 
merforbruk på 2,2 millioner, mens den øvrige driften har et mindreforbruk på 2,7 millioner.  
 
Regnskapet er så lang som mulig ført etter anordningsprinsippet. Utgifter til kjøp av plasser i 
pleie og omsorg og barnevern er anordnet. Forventet refusjon for brukere med 
kostnadskrevende brukere er justert opp i forhold til budsjett og anordnet. Når det likevel er 
såpass mye korrigeringer på resultat i forhold til regnskapet skyldes dette blant annet at 
refusjon fødsels- og sykepenger i det nye HR- systemet ligger en måned på etterskudd. Videre 
er det korrigert for forventete prosjektmidler som ennå ikke er regnskapsført.  
 
Bydelsdirektøren legger i møte i juni fram sak for bydelsutvalget om disponering av 
mindreforbruk 2012. ( 23 206 861) Der hvor bydelsdirektøren foreslår dekt allerede oppståtte 
utgifter er dette tatt hensyn til i prognose. Resten av mindreforbruket er i hovedsak foreslått  
disponert til engangstiltak som vil bli utført dette året. For bruk av øremerkede midler 
forutsettes det at disse benyttes i 2013. slik at prognose for de øremerkede midler og 
prosjekter vi har kjennskap til i dag er balanse ved årets slutt. Det er også i prognosen tatt 
hensyn til at vi får en større refusjon for brukere med kostnadskrevende tiltak 2012 enn det 
som er ført i balansen. 
 
Totalt for bydelen er det beregnet et merforbruk på økonomisk sosialhjelp(internt budsjett) på 
4 millioner og et mindreforbruk på pleie og omsorg på 4 millioner. Til sammen balanse. 
 
Avvik per funksjonsområde 
 
Funksjonsområde 1. Helse, sosial og nærmiljø.  
Funksjonsområde har et korrigert negativt avvik på 5,9 millioner. 2,1 er på kostrafunskjon 
120 og skyldes merutgifter på IKT. Over 1 million av dette er merutgifter på grunn av 
innføring av ny felles plattform og nytt HR system. Dette er ikke løpende utgifter resten av 
året og bydelsdirektøren har foreslått dekt dette i sak om disponering av mindreforbruk. 
Resten av merforbruket på IKT skyldes noe ujevnhet mellom periodisering av budsjett og 
regnskap og noe ulikhet i hvordan budsjett og regnskap har fordelt seg på funksjonsområdene. 
Det knytter seg noe usikkerhet til hva UKEs kostnader for 2013, men det beregnes at et 
eventuelt merforbruk her vil kunne dekkes av mindreforbruk på andre områder. 
 
Tjenester( kostrafunksjoner) knyttet til det arbeid NAV kommune og Kvalifisering og miljø 
gjør har til sammen et merforbruk på 3,3 millioner.  Her er det startet opp en del prosjekter det 
er søkt om prosjektmidler til og det er også innstilt på midler til prosjekter og 
prosjektstillinger i sak om disponering av mindreforbruk. Forutsatt at dette blir vedtatt vil 
tjenestene gå i balanse. 



 
Funksjonsområde 2A Barnehager. 
 
Barnehagene har til sammen et korrigert mindreforbruk på 1,043 millioner. Barnehagene har i 
hovedsak en produksjon som forutsatt men sliter litt med å få fylt alle plassene i noen 
barnehager. Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter på refusjon fødsels- og 
sykepenger. Mindreforbruket kan ikke framskrives da det på grunn av det er mange nye 
ansatte vil være mange som ikke får trekk i feriedager i juni, noe det ikke er tatt hensyn til i 
budsjett. Tilskudd til private barnhager blir noe høyere enn forutsatt i budsjett. Dette er 
innstilt dekt i sak om disponering av mindreforbruk. Det beregnes at funksjonsområde vil gå i 
balanse.  
 
Funksjonsområde 2B Oppvekst. 
 
Funksjonsområdet har et samlet mindreforbruk på 2,049 millioner. Mindreforbruket er i 
hovedsak på barnevern.  Det ble i budsjett 2013 vedtatt innparingstiltak for barnevernet ( i 
forhold til forbruk 2012) på 7,5 millioner. Til tross for dette og for en økning i antall 
meldinger og saker i forhold til samme periode i fjor, har barnevernet et mindreforbruk. Det 
jobbes mer aktivt mot Barne- og Familieetaten og institusjoner om kvalitet, lengde på opphold 
og pris. Et problem her både faglig og økonomisk er lang ventetid på fosterhjem. Når det 
gjelder ungdom arbeider nå barnevernet tett sammen med bydelens Gateteam og Døgnkontak 
og med sosialtjenesten om bolig og sysselsetting. Dette gir et godt faglig tilbud samtidig som 
utgifter til institusjonskjøp reduseres. 
 Rapportering - Barnevern 201304
Meldinger og undersøkelser 201304 Hittil i år 201204 Hittil 2012

Antall meldinger mottat i perioden 54 196 29 132
Antall ubehandlede meldinger fra før periode 0 6 1 2

Sum antall meldinger 54 202 30 134
Herav antall henlagte meldinger i perioden 16 56 2 20

Herav antall opprettede undersøkelsessaker i perioden 31 139 24 110
Herav antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp 7 7 2 4

Antall barn omfattet av meldingene 52 194 30 132

Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden 31 139 24 110
Antall undersøkelser overført fra før periode 97 70 70 71

Sum antall undersøkelsessaker 128 209 94 181
Herav antall undersøkelsessaker avsluttet med vedtak 19 39 2 32
Herav antall avsluttet med frivillig hjelpetiltak i hjemmet 10 30 2 29
Herav antall avsluttet med plasseringsvedtak for barnet 1 1 0 3

Herav antall henlagt eller flyttet 20 79 17 74
Herav antall venter på tiltak 8 8 0 0

Barn omfattet av undersøkelsene 128 202 94 176

Tiltak i og utenfor familien Pr. 30.04.13 Hittil i år Pr. 30.04.12 Hittil 2012

Barn og unge under tiltak i familien 179 222 241 277
> herav i alderen 0-17 år 168 207 232 265

Barn og unge under tiltak utenfor familien 106 120 112 118
> herav i alderen 0-17 år 78 86 84 88

Spesifisering meldinger mottatt i perioden

Av antall meldinger mottat i perioden var 26 barn ikke tidligere registrert hos oss. 
29 av 54 barn var innvandrerbarn.
35 av 54 barn var i aldersgruppen 0-12 år.
Av 54 meldinger omhandlet 27 forhold i hjemmet, 7 atferdsavvik, 5 omsorgssvikt/mishandling
og 15 hadde meldingsinnhold "annet" (boligproblematikk, økonomiske problemer, skolefravær).
Meldere denne perioden var: 
> Barnevernvakt: 17,
> Skole: 12,
> Politi: 11,
> Psyk.helsevern: 3,  
> Naboer, foresatte, barneverntjenesten, helsestj/skolehelsetj: 2 (hver),
> Barnehage, lege/sykehus, andre off. inst: 1 (hver).  



 
Rapporten over viser en sterk økning i antall meldinger og tiltak i forhold til samme periode i 
2012. Det er også en økning i forhold til siste tertial 2012. Barnevernets økonomi er sårbar i 
forhold til akuttplasseringer. Når det gjelder arbeid med ungdom kan det samarbeid 
barnevernet har med andre tjenester i bydelen, ved en økning av antall ungdommer, være 
sårbart i forhold til disse tjenestene kapasitet. Mindreforbruket på barnevernet kan derfor ikke 
framskrives, men det beregnes at tjenesten vil gå i balanse.  
 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 
 
Funksjonsområdet har et mindreforbruk per 1 tertial på 5,9 millioner. Størst mindreforbruk 
har helse og omsorgstjenester til hjemmeboende. 
 
Helse og omsorgstjenester i institusjon har et mindreforbruk i underkant av 2 million.  
Resultatet er korrigert for forventet inntekt refusjon kostnadskrevende tjenester 2012 (1,1 
million) og kjøp av sykehjemsplasser har et mindreforbruk på in underkant av 1 million.  
 
Bydelsutvalget har i bydelsbudsjettet vedtatt nedtrapping til 241 plasser i løpet av 2013. 
Nedtrappingen har gått som planlagt i hele første kvartal. I april økte antall plasser til 256, 
som er 7 plasser etter vedtatt nedtrapping. Inntil videre antas det at dette tas igjen i løpet av 
året. Det er likevel et mindreforbruk på tjenesten, dette har sammen heng med større inntekter 
enn budsjettert, at vi kjøper færre spesialplasser enn planlagt og full virkning av økte plasser i 
april først kommer til uttrykk i mai regnskapet.   
 
Tabell antall sykehjemsplasser 2006-2013. 
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Tabell plan og faktisk antall sykehjemsplasser 2009-13 
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På årsbasis er det i bydelen satt av 0,8 millioner til betaling for utskrivningsklare pasienter. Til 
og med april er det utbetalt 0,1 million.  
 
Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende. 
Tjenesten har et mindreforbruk på 2,9 millioner som i hovedsak har sammenheng med lavere 
utgifter til personlige assistenter.  
 
Diagrammet nedfor viser antall utførte vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste. 
 

Antall utførte timer hj.tjen. 2011, 2012 og 2013
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Det beregnes at funksjonsområde vil få et mindreforbruk på ca 4 millioner ved årets slutt.  



 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram. 
 
Samlet har funksjonsområdet et merforbruk på 2,5 millioner. 
 
Kvalifiseringsprogrammet har et merforbruk på 350 000. Programmet har omtrent samme 
antall brukere som i 2012, noe høyere utbetaling per deltaker og noe lavere budsjettramme 
enn i 2012 hvor det ble overført midler fra 2011. Det beregnes at kvalifiseringsprogrammet vil 
få et merforbruk på 1,5 millioner. Dette vil dekkes innenfor de andre tjenesten på sosial og 
sysselsetting.  
 
Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 2,1 million. Korrigert for merforbruk av 
øremerkede midler til Oslo piloten vi forutsetter å få dekt er merforbruket på 1,6 millioner.  
Bydelsutvalget har vedtatt overført 7,4 millioner (1,4 gjelder Oslo piloten) fra rammen for 
økonomisk sosialhjelp til drift. I forhold til eksternt budsjett er økonomisks sosialhjelp i 
balanse, mens introduksjonsordningen har et merforbruk. 
 
Både antall klienter og gjennomsnitts utbetaling pr klient viser en økning i forhold til samme 
periode i 2012. Også andre bydeler opplever økning i klientantall. Økningen i antall klienter 
er sammensatt. Det er en økning i antall ungdom, i personer i kvalifiseringsprogrammet som 
mottar tilleggsytelser og i personer som har mistet retten til arbeidsavklaringspenger. 
Økningen i utbetaling pr klient er i tråd med generell lønns- og prisvekst og vedtatt økning av 
basisbeløp for 2013.  
 
Utvikling antall klienter 2010-2013 
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Det beregnes at økonomisk sosialhjelp vil få et merforbruk (i forhold til internt budsjett)på 4 
millioner. 



1.2. Bruk av øremerkede driftsmidler 
 
Det vises til rapport OKS 045 som følger med saken, og til kommentarer under 
driftsregnskapet. Det er som rapporten viser, differanser mellom hva og hvilke av 
prosjektmidlene som er budsjettert, hva som faktisk er regnskapsført, da vi ofte får tilsagn 
lenge før midlene blir overført og hva som er overført og sluttført av prosjekter fra 2012. Vi 
har ikke satt opp den tabell det vises til i rundskivets side 4, da dette gir helt meningsløse tall. 
Vi har korrigert og tatt hensyn til prosjekter i regnskap og prognose.  
 
1.3 Investeringsprosjekter 
 
Prosjekt 112038 Bil til seksjon for Kvalifisering og miljø, kap 002 har overført til 2013 som 
ytterligere til disposisjon 500 000. Bilen er under innkjøp. 
 
Prosjekt 105068 barnehager, inventar og utstyr, kap 271 har overført til 2013 som ytterligere 
til disposisjon 4 345 000. Midlene vil bli benyttet i løpet av året.  
 
2. RAPPORTERING PÅ MÅLTALL 
 
Funksjonsområde 1 og 4 

 I II III IV V VI 

Måltall for: Funksjons-
område 1 og 4 
Sosialtjenesten med mer 
(EST) 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Status 
1. 

tertial 
2013 

Års- 
prog. 
2013 

 

Avvik 
mål- 
prog. 

Saksbehandlingstid søknader 
om finansiering kjøp av bolig 
innen 1 mnd. 
 

95 % 93,7 % >80% 
 

88,6 % >80% 
 

0 

Saksbehandlingstid for 
søknader om kommunal bolig 
innen 3 mnd. 
 

90 % 94,3 % >95% 95,6 % >95% 0 

Andel positive vedtak 
effektuert innen 6 mnd.  
 

80 % 89,2 % >80% 86,2 % >80% 0 

Antall personer i 
døgnovernattingssteder uten 
kvalitetsavtale pr.31.12 
(30.04) 

3 6 0 2 0 0 

Antall personer med opphold 
over 3 mnd. i døgnovernatting 
pr 31.12 
(30.04) 
 

5 0 0 0 0 0 

Saksbehandlingstid for 
søknader om økonomisk 
sosialhjelp innen 2 uker 
 

83 % 85 % >95% 83 % 85% -10 % 

 



 
  I II III IV V VI 

Resultat  Resultat  Måltall  Status  Avvik FO 2A Barnehager 
2011 2012** 2013 * 1. tertial 

2013** 

Års-
prognose 

2013 
(III-V) 

Andel barn 1-2 år 
med barnehageplass 
(dekningsgrad) 

 
 
81,5% 79,9% 

 
 
84% 81,8% 

 
 
82% 

 
 
-2% 

Andel barn 3-5 år 
med barnehageplass 
(dekningsgrad) 

 
 
100% 102,6% 

 
 
104%  100,6% 

 
 
101% 

 
 
-3% 

Foreldreundersøkelse: 
Foreldres generelle 
tilfredshet * ** 4,98 5,2 **** 5,2 0 

 
*) Måltall basert på befolkningsstatistikk pr 010112 i forhold til eksisterende og planlagte 

plasser i 2013 

**) Basert på befolkningsstatistikk pr 010113 

***) Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011- avventet ny mal for Oslo- 

barnehagene.   

****) Undrersøkelse gjennomføres høsten 2013 

 
Kommentarer: 
Måltallene for 2013 ble utarbeidet på bakgrunn av befolkningsstatistikk pr. 010112. Det er 
ikke planlagt åpning av nye barnehageplasser i 2013. Avvikene skyldes økningen i antall barn 
1-5 år i forhold til 010112. 
 
  I II III IV V VI 

Resultat  Resultat  Måltall  Status  Avvik FO2B barnevern 
2011 2012 2013 1. tertial 

2013 

Års-
prognose 

2013 
(III-V) 

Andel avsluttede 
undersøkelser innen 3 
måneder 89,2% 

 
 
 
95,93 % 

 
 
 
100% 

 
 
 
99,6% 

 
 
 
99,6% 

 
 
 
-0,4% 

Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk per 
fosterbarn under 18 år 
hvor Oslo har 
plasseringsansvaret 2,97 

 
 
 
 
 
3,21 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
3,75 

 
 
 
 
 
3,9 

 
 
 
 
 
-0,1 

Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk per 
fosterbarn under 18 år 
hvor Oslo har 
tilsynsansvaret 3,71 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
3,67 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
0 

Antall gjennomførte 
oppfølgingsbesøk per 
fosterbarn 3,77 

 
 
 
3,7 

 
 
 
4 

 
 
 
3,88 

 
 
 
4 

 
 
 
0 



Antall barn i 
hjelpetiltak med 
gyldig tiltaksplan per. 
31.12 

100% 

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
0 

 
Funksjonsområde 3 
 I II III IV V VI 

Obligatoriske 
lokale måltall 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Status 
1. tertial 

2013 

Års-
prognose 

2013 

Avvik 
(III-V) 

Andel innbyggere 
66 år og under 
som mottar 
hjemmetjenester 
 
Andel innbyggere 
67-79 år som 
mottar 
hjemmetjenester 
 
Andel innbyggere 
80-89 år som 
mottar 
hjemmetjenester 
 
Andel innbyggere 
90 år og over som 
mottar 
hjemmetjenester 
 
Andel innbyggere 
67-79 år som er 
beboere i 
institusjon 
 
 
Andel innbyggere 
80-89 år som er 
beboere i 
institusjon 
 
Andel innbyggere 
90 år og over som 
er beboere i 
institusjon 
 
Andel 
sykehjemsbeboere 
på tidsbegrenset 

1,6% 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
36% 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
3,6% 
 
 
 
 
 
13% 
 
 
 
 
35% 
 
 
 
 
10,4% 
 
 

1,0% 
 
 
 
 
14% 
 
 
 
 
33% 
 
 
 
 
46% 
 
 
 
 
3,6% 
 
 
 
 
 
13,6% 
 
 
 
 
36,5% 
 
 
 
 
9,6% 
 
 

1,1% 
 
 
 
 
13% 
 
 
 
 
36% 
 
 
 
 
43% 
 
 
 
 
3% 
 
 
 
 
 
12% 
 
 
 
 
35% 
 
 
 
 
11% 
 
 

1,1% 
 
 
 
 
12,5% 
 
 
 
 
35% 
 
 
 
 
44,5% 
 
 
 
 
3,4% 
 
 
 
 
 
15,7% 
 
 
 
 
36,4% 
 
 
 
 
9% 
 
 

1,1% 
 
 
 
 
13% 
 
 
 
 
36% 
 
 
 
 
43% 
 
 
 
 
3% 
 
 
 
 
 
14% 
 
 
 
 
35% 
 
 
 
 
11% 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

-2 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 



opphold i 
institusjon 
 
 
 
 
 
Antall boenheter i 
Omsorg+ for 
innbyggere over 
65 år 
 
Direktetid hos 
bruker 
(nærværstid)-
hjemmesykepleien 
 
Direktetid hos 
bruker 
(nærværstid)-
praktisk bistand 
 
Andel utførte 
timer av planlagte 
timer (reell 
planlagt 
tid/ressurstid) 
PBistand* 
 
Andel utførte av 
vedtatte timer 
hjemmetjenester** 

 
 
 
 
 
 
 
92 
 
 
 
 
Ikke 
beregnet 
 
 
 
Ikke 
beregnet 
 
 
 
91% 
 
 
 
 
 
 
83% 

 
 
 
 
 
 
 
94 
 
 
 
 
Ikke 
beregnet 
 
 
 
Ikke 
beregnet 
 
 
 
81,9%* 
 
 
 
 
 
 
80% 

 
 
 
 
 
 
 
97 
 
 
 
 
53% 
 
 
 
 
62% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
94 
 
 
 
 
Ikke 
beregnet 
 
 
 
Ikke 
beregnet 
 
 
 
81,7%* 
 
 
 
 
 
 
81% 

 
 
 
 
 
 
 
97 
 
 
 
 
53% 
 
 
 
 
62% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
85% 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

-5 

 
 
3. STATUS FOR SYKEFRAVÆR 
 
    

Sykefravær i %                % 
gjennomsnitt 01.01.-
31.03.2012 
 

                      % 
gjennomsnitt 01.01.-
31.03.2013 

Menn 7,8% 6,31% 

Menn 12,7% 12,16% 

Totalt 11,5 % 10,73% 

 
 
Kommentar: 



Bydelen har litt lavere sykefravær sammenlignet med samme periode i fjor. Bydelen arbeider 
systematisk med å redusere sykefraværet på mange forskjellige måter, blant annet overvåkes 
sykefraværet på hvert enkelt tjenestested og det kreves at det blir satt i gang tiltak på de 
stedene der sykefraværet er høyt. Det er innført graderte %-soner (grønn, gul og rød sone) for 
forskjellige typer tjenester. Grønn sone betyr lavt sykefravær og rød betyr høyt fravær. Rød 
sone betyr at det er nødvendig å sette inn tiltak for å redusere sykefraværet. 
Bydelen har nettopp iverksatt et to-årig prosjekt, ”Gravid og i arbeid”, med målsetting å få 
redusert sykefraværet blant gravide. 
 
4. VERBALVEDTAK 
 

Verbalvedtak for 2013 
 

Finanskomiteen 
 
Verbalvedtak som fortsatt gjelder 
 
F8/2007 Lærlingplasser 
Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere 
lærlinger. 
 

Bydel Grünerløkka er godkjent lærebedrift i Helsearbeiderfaget og Barne- og 

ungdomsarbeiderfaget. Bydelen tar inn lærlinger slik at det til enhver tid er 15 lærlinger i 

våre tjenester. 

 

Kultur- og utdanningskomiteen 
 

K72 Det sentrale ungdomsrådet 
Det minnes om at det sentrale ungdomsrådet skal inkluderes som høringsinstans i de saker der 
det er naturlig. 
 
Ungdomsrådet høres i de saker der dette er naturlig. 

 
 

Helse- og sosialkomiteen 
 
H15 Demensteam  
Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god 
opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt. 
 
Bydel Grünerløkka har demensteam som gir opplæring/ veiledning. 

 
H19 Informasjon om hjelpemidler  
Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle 
hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen. 
 
Bestillerenheten og hjemmetjenesten informerer brukere og deres pårørende om aktuelle 

hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen. Bydelen har også en oppsøkende sosionom-

tjeneste som informerer bydelens eldre. 



 
H27 Innføring av garanti i hjemmetjenesten  
Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å 
velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing. 
 
Bydelen organiserer hjemmetjenesten slik at brukere som ønsker det i størst mulig grad får 

bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing. 

 
H30 Vern for eldre  
Byrådet bes sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle 
deler av befolkningen. 
 

Oppsøkende sosionomtjeneste, hjemmetjenesten og bestillerenheten informerer eldre om 

kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold.  

 
H32 Forebyggende helsearbeid i bydelene  
Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i 
bydelene. 
 

Svangerskapsomsorgen har som rutine å snakke med alle gravide om familieplanlegging. 

Dette gjøres vanligvis rundt uke 36 i svangerskapet. Bydelen anbefaler å gjøre etterkontroll, 

6-8 uker etter fødsel. Det informeres om at prevensjon er et naturlig tema på etterkontrollen, 

og hvilke prevensjonsmidler som er aktuelle i ammeperioden. Det presiseres at det er viktig 

av å ha pause mellom barna dersom man ønsker flere barn.  

 

For kvinner med minoritetsbakgrunn finnes det et eget helsetilbud ved Ullevål Sykehus 

(Fafus-prosjektet): ”Helsetilbud til minoritetskvinner i Norge”. Det gis skriftlig og muntlig 

informasjon om dette tilbudet. 

 
H39 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold  
Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,4 % 
(deflator), og fastsettes slik for 2013: 
Enslige aleneboende 6 068  
Ektepar/samboere 9 525  
Enslige forsørgere 6 909  
Barnetillegg 0-10 år 1 365  
Barnetillegg 11-18 år 1 812  
Unge hjemmeboende 18-23 år 1 812 
 
Iverksatt 

 
H41 Informasjon ved sosialhjelp  
Ved tildeling av sosialstønad skal det gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for 
livsopphold i Norge. 
 
Sosialtjenesten informerer mottakere av økonomisk sosialhjelp om virkeområdet for Lov om 

sosiale tjenester i NAV og at loven gjelder for personer som faktisk oppholder seg i landet. 

Samtidig har Fylkesmannen uttalt at det kan gjøres unntak for kortere ferieopphold i utlandet, 

det vil si ferieopphold som tilsvarer det som er ‘vanlig for befolkningen for øvrig’.  Dette kan 



gi utydelige signaler. Bydelen vil ta kontakt med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

for å be om at en avklaring blir lagt inn som standardtekst i vedtak om økonomisk sosialhjelp. 
 
 
H45 Bekjempelse av barnefattigdom  
Antall fattige barn i Oslo øker. En stor andel er barn i minoritetsfamilier. Byrådet bes 
gjennomgå de tiltak som er rettet inn mot å bekjempe barnefattigdom, for å se hvordan disse 
kan bli bedre og mer effektive, samt behovet for nye tiltak som bringer barn ut av fattigdom. 
 

NAV Grünerløkka sosialtjeneste har i mange år hatt spesiell oppmerksomhet rettet mot barns 

behov og arbeid med familier. Søknader om økonomisk sosialhjelp vurderes individuelt og 

barns behov blir rutinemessig vurdert når støtte til barnefamilier blir beregnet.  

 
Bydelen driver fritidsaktiviteter gjennom 3 fritidssentra/-klubber med målgruppe 9-22 år. 

Tilbuden er gratis og når i stor grad fattige barn. Videre har bydelen et eget gateteam som 

følger opp ungdommer med ulik bakgrunn og som ofte vokser opp i familier med lite 

ressurser. Tilbuden bidrar til å jevne ut forskjeller og gi barn og unge som vokser opp i 

fattige familier muligheter på lik linje med andre barn og ungdommer. 

 
 

Verbalvedtak som fortsatt gjelder 
 
H9/2011 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. 
 
Bydelen følger opp dette 

 
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. 
 
De som ønsker det får hjemmehjelpstjenester fra Hjemmehjelpstjenester døve og døvblinde. 

 
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. 
 
NAV Grünerløkka sosialtjenesten har to økonomikonsulenter. Disse yter gjeldsrådgiving til 

hele bydelens befolkning. 

 
 
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. 
 



NAV Grünerløkka sosialtjeneste har i mange år hatt spesiell oppmerksomhet rettet mot barns 

behov og arbeid med familier. Søknader om økonomisk sosialhjelp vurderes individuelt og 

barns behov blir rutinemessig vurdert når støtte til barnefamilier blir beregnet.  

 

H5/2007 Opprettelse av 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. 
 
Sosionomtjenesten ved Engelsborg eldresenter besøker alle over 67 år. 

 
 
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. 
 
Bydelen har et svært godt eldresentertilbud. 

 
 

Samferdsels- og miljøkomiteen 
 
S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel 
Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede 
settes til kr 46 for voksne og kr 23 for barn under 18 år. 
 
Iverksatt 

 
S4. Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter samt 
aktivitetskole  
Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, 
dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr. 460 pr. måned 
for reiser i Oslo. 
 
Iverksatt 

 
S7. 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 anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser. 
 
Iverksatt 

 
S8. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller 
svaksynte - fritidsreiser  
For brukere sv 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 anledning til å søke om 
et begrenset antall tilleggsreiser. 



 
Iverksatt 

 
S9. Transporttjenesten for forflytningshemmede 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 førte 
året. Det gis anledning til å søke om begrenset antall tilleggsreiser. 
 
Iverksatt 

 

Verbalvedtak fra tidligere som fortsatt gjelder 
 
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. 
 
Iverksatt 
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 30.04

I hele 
1000 

kroner

Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx

1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 5 966

2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276)

3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten (drift Oslo Piloten) 1 477

4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 

5. Overføring til andre driftsformål i bydelen

Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 7 443
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 

Netto omdisponert sosialhjelpsmidler -7 443

1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak 

     for 2013 (jf DOK3 2013) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.

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 2013-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:

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.

Utskrift:  13:38    24.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig

Antall 
hittil i år

27

0

*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

Antall 1. 
tertial

Antall 
hittil i år

Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx

 1. Antall mottatte søknader 225 225

 2. Antall behandlede søknader 166 166

 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 147 147

 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 88,6% 88,6%

 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 32 32

 6. Antall avslåtte søknader 134 134

Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx

 7. Antall mottatte søknader 162 162

 8. Antall behandlede søknader… 113 113

 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 108 108

 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 95,6% 95,6%

 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2)  3) 59 59

 12. Antall søknader som ble avslått  3) 54 54

 13. Antall effektuerte boligtildelinger  4) 29 29

 14.  - herav effektuert innen 6 md. 25 25

 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 86,2% 86,2%

1)  Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.

2)  Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak

3)  Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse

4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger

 Tabell 1 - 4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt
 Perioden 01.01.-30.04.: lengde lengde lengde lengde
 Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd

1 mnd inntil 3 
mnd

inntil 6 
mnd

eller 
lengre 

 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 9 0 0 0 9
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 17 8 0 0 25
Sum antall personer 26 8 0 0 34
1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.

     Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2012 regnes fra dette tidspunktet.

     Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden.

     Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.

 Tabell 1 - 4-B
 Perioden 01.01.-30.04.:

 Antall barn under 18 år 6
 Antall voksne over 18 år 15

Sum antall personer 21
Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Status pr. 30.04.: med uten personer
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-
  tilbudet pr. 30.04. avtale avtale
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 2 5
Sum antall personer 3 2 5

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

Antall 
personer

 Antall personer som har vært i døgnovernattings-
 tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år

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*

Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder 
opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 
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Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 30.04. med opphold på 3 mnd eller mer 0

Til tabell 1-4/1-5:  Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Steder uten avtale brukes når det ikke er plass i steder med avtale og brukerne flyttes til steder med avtale så fort som mulig. Alle følges
tett opp selv om de ikke besøkes på døgnovernattingsstedet. Familier er prioritert. I april kom 3 familier med akutt boligmangel -totalt 6 barn.

Familiene fikk ny bolig innen to uker.

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. 30.04. 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 0 0 1 0 2 2 5
Totalt 0 0 1 0 2 2 5
1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting

2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2

 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 30.04. 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 3995 785 8 1 0 0 4789 83%
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. - 30.04.  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 0 10 4 2 0 0 16 0%
 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. 30.04.

  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx

   -  for ordinær timeavtale: 5

   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 4

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 1-10-A1    Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 30.04. 67

1) Omfatter ikke deltagere i permisjon

    En person regnes som deltaker i Introduksjonprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet 

    har startet, selv om første utbetaling av introduksjonsstønaden ennå ikke har funnet sted. 

Tabell 1-10-A2    Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 30.04. 17

Tabell 1-10-B       Antall deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 30.04. 14

1) Ikke alle bydeler har Ny Sjanse
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Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i 
sosialtjenesten:  Antall deltakere 
som er i tiltak pr 30.04.  

Deltakere 
i INTRO

Deltakere 
i             

Ny Sjanse

4 2

63 12

0 0

SUM 67 14 160

Mottakere av 
økonomisk 

sosialhjelp som ikke 
er deltakere i KVP, 

Intro eller Ny Sjanse 
men som er i 
aktivisering

Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig 

og kommunal regi (kombinasjon) 4

Antall som kun har tiltak/aktiviteter i 

kommunal regi 82

74

Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 

statlig regi  1)

1) 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.

Utskrift:  13:38    24.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011



mal statistikk1tert13 Side 6 av 20

Antall

35

47

4

86

2)  Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad),  

      arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking.

Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som 
avsluttet Introduksjonsprogram i 
perioden 01.01.-30.04.   1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 0

Utdanning 0

Over til kvalifiseringsprogrammet 0

Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0

Midlertidig inntektssikring 3) 0

Varig inntektssikring (uførepensjon) 0

Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1

Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0

Sum 1

Flyttet til annen bydel 0

Flyttet ut av kommunen 0

Sum 0
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.

2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Tabell 1-11-G
Resultat for deltakere som 
avsluttet Ny Sjanse i perioden 
01.01.-30.04.    1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 0

Utdanning 0

Over til kvalifiseringsprogrammet 0

Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1

Midlertidig inntektssikring 3) 0

Varig inntektssikring (uførepensjon) 0

Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0

Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 1

Sum 2
Flyttet til annen bydel 0

Flyttet ut av kommunen 0

Sum 0
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.

2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av 
økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, 
Intro eller Ny Sjanse. Antall mottakere som pr 30.04. 
er aktivisert. 1)

Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 

språkopplæring.

Sum

1)  En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori

Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak 

som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.

Aktivisering som omfatter arbeid 
2)

 - eventuelt samtidig 

med språkopplæring.

Tabell 1-11-D
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Tabell 1-11-H
Resultat for mottakere av 
sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, 
Intro og Ny Sjanse) som avsluttet 
kommunale tiltak i perioden 
01.01.-30.04.   1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 6

Utdanning 3

Over til kvalifiseringsprogrammet 12

Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 10

Midlertidig inntektssikring 3) 8

Varig inntektssikring (uførepensjon) 1

Sosialhjelp som hovedinntektskilde 20

Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 12

Sum 72
Flyttet til annen bydel 2

Flyttet ut av kommunen 0

Sum 2
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.

2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

  
  Tabell 1 - 11 - I Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2013  1) hittil 30.04.
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 103 86

 I statlig behandlingsinstitusjon Se kommentar under 1-15 0 0

  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 103 Sum 86
Kontrollformel 103  

Kontrollformel
 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom

      bydelen i 2013.  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 30.04. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 

 enn tilsvarende tall for 30.04.

3)  Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (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. 30.04.

1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 158
 A) - herav barn (0 -18 år) 39

 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 119
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 12

  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 7

  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 81

  -  d) - herav med utviklingshemming 19

  -  e) - annet

2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan 0

3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ? 0

4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 4

5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fåtrt avslag 0

6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 11

Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:

Tabell 1-11-I bydelen har ikke oversikt over hvor mange som er i statlig behandlingsinstitusjon. Det er mange med henvisningsrett, 

spørsmålet bør rettes til spesialisthelsetjenesten.

Tabell 1-15 Alle deltakere i KVP har egen plan for KVP/ kvalifiseringsløpet

Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 30.04. - 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 Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33, Pasientrettighetsloven § 2-5, 

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, Helse- og omsorgstjensteloven § 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og Psykisk helsevernloven § 4-1.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Sum
44

567
12,89

Tabell 2A- 1 - J 
Informasjonsskjema fra 
barnehage/foresatte til skole  
2013

Antall 

skolestart

ere i 

bydelens 

barnehag

er

Antall 

skjema 

barnehage

ne sendte 

til aktuelle 

skoler * Andel (%)
Antall barn 421 0%
ref. Oslostandard for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole

* Frist for innlevering av oversikt når det gjelder antall skjemaer sendt til aktuelle skoler er satt til 10.06.13 - oversikt foreligger etter dette

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST

BARNEVERN
Rapporter tas direkte ut fra datavarehus.

Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 30.04.

Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke

Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 30.04.

Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn 
etter opplæringsloven § 5-7
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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 helse- og omsorgstjenesteloven).
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 helse- og omsorgstjenesteloven.

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  
30.04. - 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 5 8 15 15 9 10 10 11 83
Kvinner 0 7 15 14 17 31 39 79 202
Sum egne beboere 5 15 30 29 26 41 49 90 285
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

  -   i sykehjem 0 3 18 23 26 38 47 89 244
  -   i aldershjem 0 0 1 4 0 2 0 1 8
 - i boform m/ heldøgns oms. og 

pleie 0 11 11 2 0 1 2 0 27

 - i barneboliger/avlastningsboliger 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Kontrollsum 5 15 30 29 26 41 49 90 285
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

 - med vedtak om korttidsopphold   

2) 0 1 1 2 3 6 3 6 22
 - i skjermet plass for demente 0 0 2 7 5 10 11 9 44
Sum 0 1 3 9 8 16 14 15 66
1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv

   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

    Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

2) Alle typer korttidsopphold

Kontrollformel

9,0%

     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

18,0%

     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 30.04.     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

Villa Skaar 0626 4 4

0

0

0

0

0

 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 4 0 4
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx

0

0

0

0

0

0

0

  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 0 0 0
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 4 0 4
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

 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:

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem

Antall pasienter

Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem 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. 30.04.    1) Komm.-/ Sum

bydelsnr. beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Delekant bo 0626 2

Fløvik bo 0119 3

Grøstad bo 0626 2

Hauen gård aldershjem 0238 1

Hvalheim bo 0612 2

Kopperud bo 0626 1

Nøstret bo og omsorgssenter 0612 11

Røysumtunet 0534 1

Skui bo 0626 1

Solstad bo 0612 3

Tamburhaugen 0612 1

  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 28
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

 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. 30.04.      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) 1 1 2
 b) I andre typer institusjoner 

(aldershjem, sykehus med mer) 1 1
 c) Korttidsplasser   3) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0
Sum ant. personer som venter på plass 2 0 1 0 0 0 0 3
Antall personer som bor i 
sykehjem, men som iht. til fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
annet bestemt sykehjem 3 1 4
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 35

1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven 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) 4,8

- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 12,7

- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 3,2

- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 8,5

- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 46,0

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.

  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - 
hittil i år - Institusjonstjenester        1)

Tidsintervall

3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og innskriving 

tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"

Utskrift:  13:38    24.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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  Tabell  3 - 3 - B
 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Kort-
har avsluttet sitt opphold hittil i år tids- tids-

opphold opphold
Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år 31 113

Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) xxxxxx 145

Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i år 2) 20614 2911

Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 665 26

Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 20

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

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 er avsluttet hittil i år.

Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2013 - 30.04.2013 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/u
tenbys

Drevet av 
bydelen 

selv

Antall Antall Antall

(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)
liggedøgn 
hittil i år

liggedøgn 
hittil i år

liggedøgn 
hittil i år SUM

a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx

Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 1854 1854

Korttidsopphold for rehabilitering 1008 1008

Opphold i plass for for lindrende behandling 0

b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx

Langtidsopphold - ordinært 19520 19520

Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 5080 5080

Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 703 703

Langtidsopphold forsterket - annet 603 603

Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 0 0

Opphold i MRSA avdeling 0 0

langtidsopphold -rus 514 514

c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx

Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 3106 3106

Langtidsopphold i aldershjem 800 120 920

Opphold i barne og avlastningsbolig 718 718

Sum 30082 3944 0 34026
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i 

helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 

Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.

Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1)

Utskrift:  13:38    24.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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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 (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 09/11

Kommentar:

Det ble utført kvalitetsrevisjon av bestillerenheten og hjemmetjenesten regi av Helseetaten i bydelen i mars 2013
Kommentar:

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

  Tabell 3 - 5A - Antall personer 
som mottar hjemmetjenester pr. 

30.04.    1)

Mottakere 
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 162 61 49 272 15

 Antall mottakere 50-66 år 100 92 75 267 16

 Antall mottakere 67-79 år 38 114 47 199 11

 Antall mottakere  80-84 år 8 51 30 89 4

 Antall mottakere  85-89 år 15 64 34 113 9

 Antall mottakere ≥ 90 år 13 53 44 110 2

 SUM - alle aldersgrupper 336 435 279 1050 57
 Sum mottakere ≥ 80 år 36 168 108 312 15
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

 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.

Utskrift:  13:38    24.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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  Tabell 3 - 5B - Antall 
vedtakstimer og antall utførte 

timer i hjemmetjenesten

Antall 
vedtakstim

er hittil i 
år

Antall 
utførte  

vedtaksti
mer hittil 

i år

Herav 

antall  

utført av 

private 

leverandør

er

Antall timer praktisk bistand 56420 14234 597

- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 12397 10129 597

- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 36882 4105 0

- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 7141 0 0 *føres ikke journaler

Antall timer hjemmesykepleie 4) 36972 30808 753

7814 5454 0

SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 93392 45042 1350

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b

2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål. (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) Brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6a. Skal 

registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 

BPA (brukerstyrt personlig assistent) dvs. Uloba).

4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

  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. 30.04.
  Antall innbyggere i bydelen    1) 47958 1587 574 247 821
  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 13% 35% 45% 38,0%
 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2012. 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; "Befolkning pr. 1.1.2013"

 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. 

Antall 
dager

Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 14,4

Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 9,4

Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 5,9

Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 2,1

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

  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 % 93%

Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 11.des

*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten 2012

Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":

Tallet er fra hjemmesykepleien. Tall for praktisk bistand er 87%

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei ja

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei nei

Kommentarer:
Det ble gitt en merknad 

 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)

- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av 

psykiatriske sykepleiere eller andre

Utskrift:  13:38    24.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall
personer vedtaks- 

timer
Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 7 0 *Dagrehab organiseres via SYE

Dagsenter/dagtilbud 2) 111 23192

Herav gericatjeneste Dagsenter 95 15863

Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 7 2482
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 9 4847

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)

2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller uhjemlet vedtak)

Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 

Kommentarer:

BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

  Tabell 3 - 9 - Beboere med 
vedtak om bolig til pleie- og 

omsorgsformål - etter kjønn og 
alder, pr. 30.04.    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 1 4 10 8 11 4 2 40

Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utviklingshemmede 0 4 5 0 0 0 0 0 9

Personer med psykiske lidelser 0 21 13 0 0 0 0 0 34

 SUM menn 0 26 22 10 8 11 4 2 83
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 8 19 10 8 19 20 84

Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utviklingshemmede 0 4 1 0 0 0 0 0 5

Personer med psykiske lidelser 0 10 11 0 0 0 0 0 21

 SUM kvinner 0 14 20 19 10 8 19 20 110
 SUM menn + kvinner 0 40 42 29 18 19 23 22 193
- herav beboere med omsorg+ bolig 

2) xxx xxx 8 24 14 14 16 18 94
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

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
NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter helse- og omsorgstjenesteloven

Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall 
vedtakstimer hittil i år, fordelt på type tjeneste

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)
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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP

Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert
antall antall antall

Tabell 4 -2  med utbet. med utbet. klienter 
Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet.

i 1. tert. hittil i år hittil i år
2) 3) 4)

  Antall klienter med økonomisk sosialhjelp 797 797 1327

  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx

  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 6 6 8

  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 68 68 125

  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 26 26 32

  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 697 697 1162

  Kontrollsum  (alle herav) 797 797 1327

Kontrollformel:
1) Aktive klienter = det antallet som i løpet av en måned har fått anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.

2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.

3) Sumtallet for hittil i år deles med: 4

4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.

Gj.snitt 
pr måned 
i 1. tert.   

2)

Gj.snitt 
hittil i år  

3)
  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 11 583 11 583

1) Brutto utbetaling pr klient = anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.

2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.

3) Summen for hittil i år deles med: 4

Ref. OSKAR-melding

1) AGRESSO-tall

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån)

Utskrift:  13:38    24.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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MÅLTALL OG PROGNOSER

                                           

 

FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Andel 
hittil i år

Prognose 
for hele 

året

Vedtatt 
måltall 
for i år

Avvik 
prognose - 

måltall

Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 89% 80% 80% 0%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 96% 95% 95% 0%
Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 86% 80% 80% 0%
Kommentar til prognosen:

 Tabell P - 1-5
Antall som 

hittil i 
 Perioden 01.01.-30.04. og årsprognose: år
 Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært 
kvalitetsavtale    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 6 10 0 10
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 15 40 0 40
Sum antall personer 21 50 0 50
1) Bystyrets mål er null. Kontrollformel:    

Kommentar til prognosen:
Steder uten avtale blir benyttet når det ikke er plass i steder med avtale. Brukerne flyttes til steder med avtale så fort som mulig, dersom
de ikke allerede har fått annet tilbud. Prognosen bygger på forutsetningen at det også ut året vil være mangel på bolig med avtale.

 Tabell P - 1-6
 Perioden 01.01.-30.04. 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 0 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.

Utskrift:  13:38    24.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
Barnevern

  Tabell P-2-3
Undersøkelsessaker, barn og unge Resultat Prognose Måltall Avvik
under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognose-  

i år året i år måltall
Andel avsluttede undersøkelser 

innen 3 mnd. 2) 0% 95% 100% -5%

Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr 

fosterbarn under 18 år hvor Oslo 

har tilsynsansvaret 1) xxx 4% 4               -4             

Antall gjennomførte 

oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) xxx 4% 4               -4             
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 

tiltaksplan  3) 0% 100% 100% xxx
1) Resultat rapporteres kun pr 31.12. Prognose rapporteres hvert tertial.

2) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. – dette tallet skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM4101

3) Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr periodeslutt – dette skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM7201

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP

Resultat
  Tabell P-4-2 hittil Prognose
  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i år for året
   i perioden 1)  2)
  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 797 800

  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 6 6

  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 68 74

  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 26 25

  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 697 695

  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 11 583 12300

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:

Utskrift:  13:38    24.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Grünerløkka 

  Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 
 

 

    
    

    
    

    

 

    
 

Saksframlegg  
Sak  16/13 

 

 
Arkivsak:   
Arkivkode:   

Saksbeh: Veronica Bruce  

   
Saksgang 
Byutviklingskomiteen 

Møtedato  
03.06.2013 

 

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 

04.06.2013 
05.06.2013 
10.06.2013 
10.06.2013 
11.06.2013 
20.06.2013 

 

 

 
 
DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2012 
 
Byrådet har nå behandlet revidert budsjett/ effekt av regnskap 2012. Bydel Grünerløkka hadde i 
2012 et regnskapsmessig positivt resultat på 28 474 861. Av dette var 5 268 000 særskilte 
øremerkede midler som er overført til 2013. Reelt mindreforbruk, som skal vedtas disponert av 
bydelsutvalget i denne sak, er 23 206 861. 
 
Bydelsdirektøren har i henhold til verbalvedtak i budsjettet foreslått å sette av penger til 
barnevern. Barnevernet har per april et mindreforbruk og vil etter dagens prognose gå i balanse. 
Midlene settes av til å møte eventuelle nye institusjonsplasseringer utover det som er beregnet i 
budsjett. Ut i fra resultat per april 2013 og beregnet prognose ser bydelsdirektøren utover dette 
ikke behov for å foreslå å sette av midler til eventuelt merforbruk på noen tjenester. Bystyrets 
vedtatte økonomiplan og bydelens demografiske utvikling de neste årene tilsier at bydelen vil få 
reduserte budsjettrammer. Det er og vil bli en stor utfordring å få tilpasset aktiviteten til rammene. 
Bydelsdirektøren har derfor lagt vekt på å foreslå tiltak som ikke øker aktiviteten og utgiftene de 
neste årene.  
 
For å møte endrete krav til tjenesten og styrke arbeidet mot innsatsområder som tidlig innsats, 
egenmestring og å vri tjenestene fra institusjonskjøp til lokale tjenester har bydelsdirektøren i sitt 
forslag lagt vekt på blant annet kurs og kompetanseoppbygging og utbygging av lokaler tilpasset 
nye behov. 
 
Mange av tjenestene holder til i slitte lokaler med behov for oppgradering. Det er foreslått avsatt 
noen midler til dette. Flytting av barnevernet til Storgata og ombygging av Mailundveien utgjør 
også en betydelig engangsutgift.  
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Bydelsdirektørens forslag.  
 
Feil og mangler i budsjett 2013 og regnskap 2012. 
 

• Ved en feil ble husleieinntekter på til sammen 820 000 for januar inntektsført i desember. 
Dette økte mindreforbruket i 2012 og inntektene i 2013 blir lavere enn budsjettert.  

• På grunn av sen fakturering ble utgifter til trygghetsalarmer for november og desember, kr 
185 000 først ugiftsført i 2013. Dette økte mindreforbruket i 2012 og utgiftene i 2013. 

• Ved en feil er det ikke budsjettert med husleie til lokalene til språkstigen, et 
norskopplæringsprogram for barn som ikke går i barnehage. For 2013 er dette         252 
000. For 2014 vil vi vurdere om tilbudet får plass i Mailundveien 23.  

• Bydelen har tidligere leid lokaler i Jens Bjelkes gate til barnepass for deltakere i Quo 
Vadis. Disse har vi ikke bruk for og lokalene er sagt opp. Leiekontrakten binder oss til ut 
november, en ikke budsjettert kostnad på 126 000. 

• Bydelen har tidligere hatt noen av de ansatte pedagogiske ledere i barnehagen i 
deltidsstilling, beregnet ut fra krav til ansatte med pedagogisk utdanning per antall barn. Vi 
har nå mottatt et brev fra fylkesmannen som tolker Kunnskapsdepartementets regler slik at 
det ikke er lov å legge til grunn en prosentvis tilnærming. Vi må derfor omgjøre noen 
stillinger til heltidsstillinger. For 2013 utgjør dette 700 000, for 2014     1 540 000. 

• Ved beregning av tilskudd til private barnehager tas det utgangspunkt i gjennomsnittlige 
budsjetterte utgifter per plass, basert på alle kommunale barnhager i Oslo kommune. Dette 
beløpet kan ikke beregnes før bydelenes budsjett er vedtatt og bydelen har i sitt budsjett 
tatt utgangspunkt i tilskudd 2012 pluss prisstigning. Reelle tilskudd for 2013 er 450 000 
høyere enn budsjettert.  

• Bydelen har endret avtalen med Oslo Taxi vedrørende dagsentertransport og overtatt noe 
av kjøringen selv. I budsjett 2013 ble det forutsatt en innsparing på dagsentertransport på 
600 000. En forsinket iverksettelse av avtalen gjør at vi kun vil spare inn 300 000. 

• Quo Vadis fikk i 2012 et øremerket tilskudd på 1 million kroner. 320 000 av dette ble ikke 
brukt i 2012 og burde vært med på særskilte overførte midler.  

 
Til sammen utgjør dette 3 153 000 som bydelsdirektøren forslår å dekke av mindreforbruk 2012. 
Feil og mangler i budsjett Kostra Funksjons virking

Hva sum funksjon område 2 014

Husleieinntekter 820 000 265 F1 0
Husleie Språkstigen 252 000 221 F2A 0
Husleie Jens Bjelkes gate 126 000 221 F2A 0
Utgifter trygghetsalarm 185 000 253 F3 0
Tilskudd private barnehager 450 000 201 F2A 450 000
Pedagogiske ledere 700 000 201 F2A 1 540 000
Dagsentertransport 300 000 733 F3 0
Quo Vadis 320 000 273 F1 0
Sum 3 153 000 1 990 000  
 
Vedtatt i mindreforbruk 2011 ennå ikke disponert.  
 

• Bydelsutvalget vedtok i disponering av mindreforbruk 2011 å sette av 10 millioner til 
istandsetting av vannanleggene.  I 2012 ble det brukt nærmere 8 millioner. I 2013 har vi 
hatt noe etterslep på fakturaer og kostnader til testing og en siste del av arbeidet som først 
kunne gjøres ved oppstart. Bydelsdirektøren foreslår at det settes av 1 million til dette i 
2013. 
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• Bydelsutvalget vedtok også å sette av 200 000 til sansehage ved omsorgsboligene i 
Helgesens gate. Bydelen fikk ikke startet dette arbeidet i 2012 og bydelsdirektøren foreslår 
å sette av 200 000 til sansehagen.  

• Det ble videre vedtatt å sette av 300 000 til nye vinduer og dører på Slurpen, hvor Dragen 
aktivitetshus holder til. På grunn av at dette måtte spesialbestilles er arbeidet ikke 
ferdigstilt og det foreslås å sette av 300 000.  

 
Vedtatt i mindeforbruk ennå ikke disponert Kostra Funksjons virking

Hva sum funksjon område 2 014

Vannanlegg 1 000 000 335 F1 0
Sansehage 200 000 234 F3 0
Slurpen 300 000 231 F2B 0
Sum 1 500 000 0  
 
Tidligere vedtak fra bydelsutvalget. 
 
Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2013 et verbalvedtak om at ved disponering av mindreforbruk 
2012 skal bydelsbarnevernet forfordeles ved en budsjettjustering i juni. I tillegg skal en bevilgning 
på 500 000 til frivillighetsmidler og 600 000 til en fulltidsstilling på Sinsen kulturhus prioriteres. 

 
Bydelsdirektøren foreslår at det settes av 3 022 821 til barnevernet og 0,5 millioner til 
frivillighetsmidler. Når det gjelder ny stilling til Sinsen kulturhus vil bydelsdirektøren ikke 
anbefale å disponere mindreforbruk til nye stillinger som gir ytterligere kostnader i 2014. 
Kulturhuset har hatt brannverninspeksjon og trenger for at lokalene skal kunne utnyttes full ut noe 
ombygging. Videre har kulturhuset et lite uteområde som ikke er funksjonelt. Tilbudet på huset er 
i større grad rettet mot mindre barn enn tidligere etter at tilbudene på Frydenberg ungdomsskole 
ble etablert. Det settes av midler til bygningsmessige justeringer slik at huset i større grad er 
tilpasset tilbudene og målgruppen på huset. Til sammen foreslås det at det settes av 600 000. 
 
Bydelsutvalget vedtok på møte 21. mars i sak 37/13 å opprettholde drift av kveldåpen barnhage ut 
året. Drift for halvåret skulle dekkes av mindreforbruk 2012. Kostnader for ½ års drift er beregnet 
til 460 000. 
 
Tidligere vedtak fra bydelsutvalget Kostra Funksjons virking

Hva sum funksjon område 2 014

Styrking barnevern 3 022 861 252 F2B 0
Frivillighet 500 000 231 F2B 0
Sinsen kulturhus 600 000 231 F2B 0
Kveldsåpen barnehage 460 000 201 F2A 0
Sum 4 582 861 0  
 
 
Omorganiseringer /prosjekter 
 

• Bydelen har i tråd med planer i budsjett omorganisert hjemmesykepleien for å forsterke 
rehabiliteringsarbeidet med mål om at flere skal trene seg til å bo hjemme uten eller med 
lite hjemmetjenester. En omorganiseringsprosess vil ofte ha noen ”pukkelkostnader” på 
grunn av økt sykefravær, vikarbruk med mer. Bydelsdirektøren foreslår å sette av 300 000 
til dette.  

• Bydelens NAV kontor har i samarbeid med ungdomstjenesten organisert et 
sysselsettings/motiveringsprosjekt for ungdom kalt drømmeuka. Dette har hatt positive 
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resultater. Prosjektet har tidligere vært finansiert via statlige prosjekter, men må nå 
finansieres av ordinær drift. Bydelsdirektøren foreslår at det settes av 130 000. 

• Bydelen startet i fjor et prosjekt for å bistå personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) 
med å avklare deres situasjon slik at de ikke blir avhengig av økonomisk sosialhjelp når 
AAP perioden for den enkelte utløper. Dette ble finansiert via overføring fra rammen for 
økonomisk sosialhjelp, noe det ikke er rom for i år. Det er viktig å videreføre dette 
arbeidet, særlig med henblikk på at mange nå mister retten til AAP etter å ha mottatt dette i 
fire år. Det forslås å sette av 600.000 til en prosjektstilling til å styrke dette arbeidet.  

• Bydelen har i år en særskilt satsing på boligarbeid. Man ønsker å bedre bomiljøene i de 
kommunale boligene, skaffe til veie boliger med noe oppfølging ved overgang fra 
barnevern til voksenliv, bistå folk med å få egne leiligheter osv. Blant annet har bydelen 
egne lokaler i Dælenggata (Fremtidhuset) med ansatte til stede på dagtid. For å initiere 
dette arbeidet og få det integrert i bydelens tjenester trengs blant annet en prosjektleder. 
Det foreslås at det settes av 600 000 til ½ års prosjektleder og utvikling av tiltak innen 
dette arbeidet. 

• Bydelen søkte Barne- og likestillingsdepartementet om støtte fra tiltak for barne- og 
udomstiltak i større bysamfunnn til ”Danseglede” ved X-ray ungdomskulturhus. Bydelen 
fikk ikke midler til dette prosjektet. Dette rammer dansetilbudet på huset og spesielt 
prosjektet ”inkluderingsdans” som er et viktig og populært tilbud til barn og unge med 
funksjonsnedsettelser. Tilbudet ble videreført i 2013 med håp om ekstern finansiering. 
Drift av tilbudet i 2013 er stipulert til 150 000. 

 
Omorganisering/prosjekter Kostra Funksjons virking

Hva sum funksjon område 2 014

Omorganisering hjemmesykepl. 300 000 254 F3
Drømmeuka 130 000 242 F1
AAP prosjekt 600 000 242 F1
Boligsatsing 625 000
Inkluderingsdans 150 000
Sum 1 805 000  

 
Kurs og kompetansebygging. 
 
Bydelen har, i de senere årene, på grunn av stramme budsjettrammer satt av svært lite til kurs og 
kompetanseoppbygging. Nye oppgaver og endrede tjenester som følge av samhandlingsreformen, 
kvalifiseringsprogram, vekt på egne tiltak fram for kjøp av institusjonsplasser, samarbeid mellom 
tjenestene og endret lovverk har økt behovet for kurs og kompetansebygging.  Omorganisering av 
hjemmesykepleien nevnt under punktet ovenfor, krever opplæring og seminar hvor bestiller- og 
utførermåten ser på hvordan de nå må samarbeide. For noen av tjenestene blir kurs og opplæring 
kostnadskrevende da de er nødt til å sette inn vikarer ved fravær.  Tjenestene har blitt bedt om å 
sette opp en prioritert liste over behov for kurs og kompetansebygging. Bydelsdirektøren foreslår 
ut fra dette å sette av 2,2 millioner til kurs og kompetansebygging.  
 
Kurs og kompetansebygging Kostra Funksjons virking

Hva sum funksjon område 2 014

Kurs pleie og omsorg 1 495 000 254 F3 0
Kurs Sosial og KOM 350 000 242 F1 0
Kurs adm og tjenesteledersamling 175 000 120 F1 0
Kurs oppvekst 180 000 231 F2B 0
Sum 2 200 000 0  
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Flytting av barnevernet til Storgata 51 og ombygging av Mailundveien 23. 
 

• Det har, etter inngått kontrakt for ombygging av Storgata, kommet til noen endringer som 
til sammen er beregnet til 400 000. Selve flytteprosessen er beregnet til 300 000. Selv om 
barnevernet tar med seg møbler fra Mailundveien vil det være behov for nye møbler til 
møterom, ny ekspedisjon, til kontorer der hvor gamle møbler ikke kan brukes osv. Dette er 
beregnet til 770 000, Flyttekostnader og nytt utstyr for Gateteamet er beregnet til 45 000. I 
tilegg må vi være med å betale for en sikkerhetssluse ved hovedinngangen på ca 165 000. 

• Nye linjer til IT og telefon i Storgata 51 med 3 mnd. drift er beregnet til 440 000. Økte 
årlige driftsutgifter som følge av dette er beregnet til 120 000 per år.  

• Ombyggingskostnader og nytt til utstyr til familiehuset i Mailundveien er beregnet til 1 
million.  

 
 

 

Flytting av barnevernet, ombygging Mailundveien Funksjons virking

Hva sum kostrafunk område 2 014

Flytte, inventar, tillegg til kontrakt 1 635 000 244 F2B 0
Flytting gateteamet 45 000 231 F2B 0
Nye linger IT og telefon 440 000 244 F2B 120 000
Ombygging familiehuset 500 000 221 F2A 0
Ombygging familiehuset 500 000 232 F2B 0
Sum 3 120 000 120 000  

 
Oppussing, brannsikring og inventar. 
 

• Bydelen ønsker å utvide Helgesensgate 58 med en etasje til et boligprosjekt for eldre med 
psykiske lidelser og å lage et samlokalisert boligprosjekt for psykisk utviklingshemmede I 
Sofienberggata 7. Oppussingskostnader til dette er beregnet til henholdsvis 425 000 og 300 
000 kroner.  

• Det er behov for branntrapp i Rodeløkka barnehage og brannsikringstiltak på X-Ray på til 
sammen 280.000.  

• I tilegg til utskifting av vinduer og dører på Slurpen nevnt tidligere i saken, er det behov 
for nye vinduer i gymsalen og for restaurering av en trapp, til sammen         430 000. 
Bydelen vil også her gå i dialog med Kulturbygg om at vi kan finansiere dette uten at  
husleien ikke øker, slik det ville gjort hvis de finansierte det.  

• Kvalifisering og miljø fikk i 2012 penger til nye maskiner til snekkerverkstedet. Disse ble 
først levert (og utgiftsført) i 2013.  KOM ønsker også sykler med kasse, som i noen grad 
vil kunne erstatte biler og bidra til en miljøvennlig drift av parkene. Til sammen utgjør 
dette 395 000.  

• NAV sosial satte høsten 2012 av penger til oppussing av publikumsmottaket. Et spleiselag 
med NAV stat. Vår andel var beregnet til 700 000. Arbeidet ble på grunn av forsinkelser i 
bestillingen først startet opp i 2013. Det foreslås å sette av 700 000 til å dekke disse 
kostnadene. 

• Det er videre behov for møbler til skolehelsetjenesten på Elvebakken og Lakkegata, til 
oppussing av rom i Hovinveien bolig, til oppgradering av studio på X-ray, med mer. Til 
sammen 90 000. 
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Oppussing, brannsikring, inventar Kostra Funksjons virking

Hva sum funksjon område 2 014

Bolig Helgesens og Sofienberggate 725 000 265 F1 0
Branntrapp Rodeløkka bh 200 000 221 F2A 0
Brannsikring X-Ray 80 000 231 F2B 0
Slurpen 430 000 231 F2B 0
Møbler skolehelsetjenesten 80 000 232 F2B 0
Publikumsmottak NAV 700 000 242 F1
Diverse oppussing 90 000 231 F2B 0
Sykler og maskiner KOM 395 000 273 F1 0
Sum 2 700 000 0  
 
Overgang til ny felles IT-plattform i Oslo kommune, nytt HR-system 
 

• Oslo kommune innfører ny felles IT plattform og nytt HR system. Dette medfører mye 
ekstraarbeid og behov for vikarer og overtid. I tillegg er det behov for noe nytt utstyr og 
oppgradering av eksisterende utstyr. Det har vært nødvendig å ta inn en vikar i 7 måneder 
for å gjennomføre arbeidet med overgang til ny felles plattform.  For å få ryddet mellom 
nytt og gammelt lønns- og personalsystem har og er det behov for overtid og ekstrahjelp. 
Til sammen er beregnet ekstrautgifter til vikar og overtid på 700 000.For å få driftet ny 
plattform var det nødvendig med oppgradering av det elektriske anlegget og med nye 
kjølevifter. Til sammen 300 000. 

• Barnehagene bruker internett i sitt pedagogiske arbeid og til kommunikasjon med foreldre. 
Dette arbeidet faller utenfor den nye felles plattformen og det er behov for egne tilganger, 
med egne rutere og linjer. Med rutere i hver etasje i hver bygning og oppgradering av 
linjene vil dette koste 350 000. Dett medfører en ekstra årlig kostnad på ca 100 000. 

 
Overgang til ny felles IT plattform, nytt HR system Funksjons virking

Hva sum kostrafunk område 2 014

Vikar ekstrahjelp HR og plattform 700 000 120 F1 0
Oppgradering e. anlegg nye vifter 300 000 130 F1 0
Nye rutere og linjer barnehagene 350 000 221 F2A 100 000
Sum 1 350 000 100 000  
 
 
Annet 
 

• Det foreslås å sette av 50 00 til opprustning av parkene og 200 000 til ekstra mobile 
toaletter. 

• Bydelene har 25 års jubileum i år og det foreslås å sette av 250 000 til et 
jubileumsarrangement i Birkelunden 

• Bydelen har fått flere søkere til varig tilrettelagt arbeidsplass en forutsatt i budsjett. Økte 
kostnader er på 200 000. 

• Bystyre vedtok i  S17/2010 og Byrådets tiltredelseserklæring følgende: ”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. Innen 2015 skal alle Oslo kommunes 
biler bruke teknologi som innebærer nullutslipp.”Oslo kommune har inngått ny 
konsernovergripende rammeavtale som pålegger virksomhetene å kjøpe elektriske 
småbiler. De kan ikke leases som tidligere. Hjemmetjenesten vil ha behov for 7 biler av 
250 000 kroner og bydelsdirektøren foreslår at det settes av midler til dette 
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• KOM brukte i fjor 1,2 millioner til sommerjobb til ungdom. Sommerjobbene ble tilbudt 
ungdom bosatt i bydelen med behov for jobbtrening og kvalifisering. Dette gjorde det 
mulig med bedre oppfølging av parkene og med tiltaket Nyttig i park, noe som var svært 
positivt for bruk av parkene. Budsjettet ble redusert med 400 000 i budsjett 2014. 
Bydelsdirektøren ønsker å opprettholde sommerjobbene på fjorårets nivå.  

 
Annet Kostra Funksjons virking

Hva sum funksjon område 2 014

Bil hjemmetjenesten 1 750 000 254 F3 0
Jubileumsarrangement 250 000 120 F1 0
Ny VTA plass 200 000 273 F1 0
Sommerjobb 400 000 273 F1 0
Toalett og opprustning parker 250 000 335 F1 0
Sum 2 850 000 0  
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Mindreforbruk på 23.206 861 disponeres som nevnt i denne sak. 
 

1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 7 940 000. 
 
Funksjonsområde 1 Kostra Funksjons

Hva sum funksjon område

Husleieinntekter 820 000 265 F1
Quo Vadis 320 000 273 F1
Vannanlegg 1 000 000 335 F1
Kurs Sosial og KOM 350 000 242 F1
Kurs adm og tjenesteledersamling 175 000 120 F1
Drømmeuka 130 000 242 F1
AAP prosjekt 600 000 242 F1
Boligsatsing 625 000 242 F1
Bolig Helgesens og Sofienberggate 725 000 265 F1
Sykler og maskiner KOM 395 000 273 F1
Jubileumsarrangement 250 000 120 F1
Ny VTA plass 200 000 273 F1
Sommerjobb 400 000 273 F1
Toalett og opprustning parker 250 000 335 F1
Vikar ekstrahjelp HR og plattform 700 000 120 F1
Publikumsmottak NAV 700 000 242 F1
Oppgradering e. anlegg nye vifter 300 000 130 F1
Sum funksjonsområde 1 7 940 000  
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2. Funksjonsområde 2A Barnehage økes med 3 038 000 
 
Funksjonsområde 2A Kostra Funksjons

Hva sum funksjon område

Husleie Språkstigen 252 000 221 F2A
Husleie Jens Bjelkes gate 126 000 221 F2A
Tilskudd private barnehager 450 000 201 F2A
Pedagogiske ledere 700 000 201 F2A
Kveldsåpen barnehage 460 000 201 F2A
ombygging familiehuset 500 000 221 F2A
Branntrapp Rodeløkka bh 200 000 221 F2A
Nye rutere og linjer barnehagene 350 000 221 F2A
Sum funksjonområde 2A 3 038 000  
 
3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 8 052 861 
 
Funksjonsområde 2B Kostra Funksjons

Hva sum funksjon område

Slurpen 300 000 231 F2B
Styrking barnevern 3 022 861 252 F2B
Frivillighet 500 000 231 F2B
Sinsen kulturhus 600 000 231 F2B
Kurs oppvekst 180 000 231 F2B
Inkluderingsdans 150 000 231 F2B
Flytte, inventar, tillegg til kontrakt 1 635 000 244 F2B
Flytting gateteamet 45 000 231 F2B
Nye linger IT og telefon 440 000 244 F2B
ombygging familiehuset 500 000 232 F2B
Brannsikring X-Ray 80 000 231 F2B
Slurpen 430 000 231 F2B
Møbler skolehelsetjenesten 80 000 232 F2B
Diverse oppussing 90 000 231 F2B
Sum funksjonsområde 2B 8 052 861  
 
 
4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 4 230 000  
 
Funksjonsområde 3 Kostra Funksjons

Hva sum funksjon område

Utgifter trygghetsalarm 185 000 253 F3
Dagsentertransport 300 000 733 F3
Sansehage 200 000 234 F3
Kurs pleie og omsorg 1 495 000 254 F3
Omorganisering hjemmesykepl. 300 000 254 F3
Bil hjemmetjenesten 1 750 000 254 F3
Sum funksjonsområde 3 4 230 000  
 
 
 
Oslo 23.05.2013 
 
 
Heidi Larssen 

      bydelsdirektør 
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Økonomirapportering per 30. april 2013 

 
 

Funksjon Funksjon (T)

Bokført denne 

periode

Bokført 

hittil i år

Budsjett hittil i 

år Avvik

Sum 

korrigeringer

Korrigert 

avvik

Opprinnelig 

budsjett Justert budsjett

Endr avvik mar-

apr

F01 Helse, sosial og nærmiljø 18 606 71 161 63 982 -7 179 -1 277 -5 902 151 613 189 415 -1 059

F02A Barnehager 52 467 164 421 161 483 -2 938 -3 981 1 043 431 860 433 932 -380

F02B Oppvekst 15 163 58 484 57 021 -1 463 -3 512 2 049 164 858 166 027 1 300

F03 Pleie og omsorg 35 936 138 902 143 353 4 451 -1 465 5 916 427 405 429 075 2 517

F04 Økonomisk sosialhjelp 13 684 52 085 49 572 -2 513 0 -2 513 163 401 155 958 -753

SUM BYDELEN TOTALT 135 856 485 052 475 410 -9 642 -10 235 593 1 339 138 1 374 408 1 625  
 

Korrigert avvik per FO
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I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 30. april 2013 for bydelen totalt og for hvert 
enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert.  

Økonomirapporten inkluderer produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder: 

a. Vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste  
b. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp  
c. Kjøp av institusjonsplasser og antall meldinger i barnevernet 
d. Kjøp av sykehjemsplasser 

 
Bydelens økonomi er svært avhengig av utviklingen innenfor disse områder. Utgiftene til kjøp av 
plasser både i helse og sosial og barnevern er ført etter anordningsprinsippet (i den perioden utgiften 
hører hjemme). 
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I tillegg er tallene blant annet korrigert for: 

a. feilperiodiseringer  
b. utestående/forskuddsbetalt husleie 
c. restanser utgiftsføring  
d. utestående krav refusjon sykepenger 
 

Bydelen totalt 

Bydelen har per 30. april et regnskapsmessig merforbruk på 9,6 millioner. Korrigert regnskap gir et 
mindreforbruk på 0,5 million. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv kvalifiseringsprogram) har et 
merforbruk på 2,2 millioner, mens den øvrige driften har et mindreforbruk på 2,7 million. 

Grunnet nytt HR- system er noe lønnsføring og inntektsføringen av refusjonskrav for syke- og 
fødselspenger fortsatt mangelfull. Vi har prøvd å korrigere for det vi vet er feil, men det knytter seg 
likevel usikkerhet til kvaliteten på regnskapsført lønn, særlig der det er mange med time lister 
(KVP- introduksjonsprogrammet) og regnskapsført refusjon fødsels- og sykepenger for alle 
tjenestene.  

 

Kommentarer til mer/mindreforbruk er gjort under de enkelte funksjonene og i siste avsnitt om 
prognose.  

Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2013 innsparings- og omstillingstiltak for 54,968 millioner kroner. 
Tiltakene med effekt pr. 1. tertial og prognose ut året er vist under hvert funksjonsområde. 
 

Rammeøkninger 2013 (per 30. april)  

 
Sum Funksjon Notat

1 225 595    diverse Opprinnelig ramme FO1-FO3 (2013)
113 543       281              Opprinnelig ramme FO4

2 750           243/254 5, Komm.dir.140213 - kommunalt rusarbeid i bydelene (1)
450              231              6, Komm.dir.040313 - ungdomsmidler (X-ray, lø.kveldstiltak) (2)
558              234              6, Byrådens sak 050413 - Tilskudd senior/eldresentrene (2)

28 474         diverse Ikke-vedtatt virkning av regnskapet 2012
1 782           242              14, Komm.dir. 300413 -  Yrkesrettet norskopplæring KVP (2)
1 256           211              1, Komm.dir. 120413 - Språkforståelse minoritetsspråklige i bhg (2)

   
   

1 374 408    Sum bydelens totale ramme inkl. rammeøkninger pr 30.04

Forklaring:
(1) Økning som er forutsatt i vedtatt budsjett.

(2) Øremerkede midler som er knyttet til bestemt aktivitet.  
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Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø 

 

Funksjon Funksjon (T)

Bokført denne 

periode

Bokført 

hittil i år

Budsjett hittil i 

år Avvik

Sum 

korrigeringer

Korrigert 

avvik

Opprinnelig 

budsjett Justert budsjett

Endr avvik mar-

apr

100 Politisk styring 187 320 469 150 76 74 1 305 1 305 74

120 Administrasjon 7 015 15 242 12 290 -2 953 -804 -2 149 35 646 58 937 -1 256

130 Administrasjonslokaler 440 1 665 1 382 -282 -304 22 4 147 4 147 5

233 Annet forebyggende helsearbeid 77 278 412 133 0 133 1 139 1 128 26

241 Diagnose, behandling,re-/habilitering 2 419 10 326 10 167 -159 -52 -107 27 996 27 940 159

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 5 977 21 052 21 994 942 -60 1 002 58 743 62 840 625

243 Tilbud til personer med rusproblemer 1 176 5 159 3 789 -1 370 0 -1 370 9 067 11 256 -229

265 Kommunalt disponerte boliger -1 626 1 478 1 239 -239 222 -461 -2 139 -2 027 -154

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 859 7 354 5 416 -1 938 -355 -1 583 11 283 12 563 108

275 Introduksjonsordningen 1 220 4 544 3 776 -768 0 -768 -161 6 786 -232

283 Bistand til etablering og oppretth egen bolig 558 2 041 1 455 -586 0 -586 4 063 4 034 -180

335 Rekreasjon i tettsted 305 1 702 1 593 -109 0 -109 526 506 -5

F01 Helse, sosial og nærmiljø 18 606 71 161 63 982 -7 179 -1 277 -5 902 151 613 189 415 -1 059  
 

Avvik for FO1 
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Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 1: 

a. funksjon 243 – midler til rusprosjekter STYRK og familieplan (2,200 mill.) 
b. funksjon 242/275 - overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til drift av 

introduksjonsprogrammet, vedtatt av bydelsutvalget i budsjettbehandlingen (7,443 mill.) 
c. funksjon 265 – korreksjon funksjon (0,112 mill.) 
d. funksjon 242 – yrkesrettet norskopplæring kvalifisering (1,782 mill.) 
e. diverse funksjoner – mindreforbruk og overførte midler 2012 (26,265 mill.) 

 

Status tiltak 2013: 

Tiltak Risiko 2013

Resultat 1 

tertial Prognose

avvik mål 

prognose

Sysselsettingstiltak reduksjon av 10G Lav 1230 410 1230 0
Reduserte kostnader dagsentertransport Middels 600 0 300 -300
Reduserte utgifter vedlikehold boliger Middels 150 50 150 0
Reduksjon og ledigholdelse av stillinger Rusken og 
Hjelpeml. Middels 1031 300 1031 0
Prosjektfinansiering sosial Høy 1000 1000 1000 0
Reduksjon ungdomsmillionen Lav 400 0 400 0
Økte inntekter gater og torg Middels 1000 0 1000 0
Økte "tilfeldige" inntekter Middels 2000 0 2000 0
Reduserte utgifter tidligpensjonering Middels 2000 666 2000 0
Reduserte driftsutgifter administrasjon Lav 400 133 400 0

Overføring av tiltaksmidler fra KVP til Nyttig kjøkken Middels 1300 0 1300 0

Reduksjon stillinger i administrasjonen(1+1/2 årsverk) Middels 1100 233 1100 0
Sum tiltak funksjonsområde 1 12211 2792 11911 -300  
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Samlet har helse, sosial og nærmiljø et korrigert merforbruk på 5,9 millioner. 

Funksjonene 100 politisk styring, 120 administrasjon og 130 administrasjonslokaler har samlet et 
merforbruk på ca 2 millioner. Ca 1 million av merforbruket på funksjon 120 skyldes utgifter til IKT, 
blant annet er utgiftene til nytt HR -system per 1. tertial 0,320 mill høyere enn det vi betalte for det 
gamle lønnsystemet (NLP).  Bydelen har hatt ugifter til vikar og overtid og til nytt utstyr i 
forbindelse med innføring av ny felles plattform og nytt HR – system. Dette har bydelsdirektøren 
foreslått dekt i sak om disponering av mindreforbruk 2012. Det resterende merforbruket som gjelder 
IKT skyldes periodisering av budsjettet og vil jevne seg ut i løpet av året. I tillegg har det kommet 
inn mindre inntekter som gjelder 2012 på funksjon 120 enn forventet per 1. tertial (0,648 mill) 
Forutsatt at bydelsutvalget vedtar dekning av merutgifter til ny felles plattform og HR – system vil 
funksjonene gå i balanse ved årets slutt.  

Funksjonene 242 (råd, veiledning og sosialt arbeid), 243 (tilbud til personer med rusproblemer), 273 
(kommunale sysselsettingstiltak), 275 (introduksjonsordningen), 276 (kvalifiseringsprogrammet) og 
283 (bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig) gjelder tjenester som i hovedsak ligger 
under NAV sosial. Funksjonene er tette og integrerte. De må derfor sees i sammenheng og har til 
sammen et merforbruk hittil i år på 3,6 millioner. Avviket skyldes i hovedsak utgiftsføring i påvente 
av at prosjektsøknader avklares. I tillegg noe avvik mellom utgiftsføring og periodisert budsjett som 
vil jevne seg ut i løpet av året.  

Funksjon 265 kommunalt disponerte boliger har et merforbruk på 0,461 million. Ca 0,081 million 
skyldes et merforbruk på fjernvarme i Storgata 36 som vil jevne seg ut i løpet av året. Resten 
skyldes i hovedsak driftsutgifter til Fremtidshuset i påvente av avklaring prosjektsøknad og noe 
tomgangsleie på boligprosjektene. 

Funksjon 335 rekreasjon i tettsted har et lite merforbruk på 0,1 million. Dette skyldes et etterslep på 
en faktura på 0,230 millioner for istandsettelse av vannanleggene. Utgiften hørte hjemme i 2012 og 
bydelsdirektøren vil foreslå at denne dekkes i sak om disponering av mindreforbruk 2012. Korrigert 
for dette har funksjonen et mindreforbruk. 

Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 

Det beregnes at funksjonsområde 1 vil gå i balanse ved årets slutt. 
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Funksjonsområde 2A – Barnehager 

 

Funksjon Funksjon (T)

Bokført denne 

periode

Bokført 

hittil i år

Budsjett hittil i 

år Avvik

Sum 

korrigeringer

Korrigert 

avvik

Opprinnelig 

budsjett Justert budsjett

Endr avvik mar-

apr

201 Førskole 43 851 132 566 130 493 -2 073 -3 561 1 488 340 060 341 050 400

211 Styrket tilbud til førskolebarn 1 908 7 426 7 843 417 170 247 19 620 20 729 -23

221 Førskolelokaler og skyss 6 708 24 429 23 147 -1 282 -590 -692 72 180 72 153 -757

F02A Barnehager 52 467 164 421 161 483 -2 938 -3 981 1 043 431 860 433 932 -380  
 

Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2A: 
a. funksjon 211 – tilskudd til å bedre språkforståelsen for minoritetsspråklige barn i 

barnehagen (1,256 mill) 
 

Avvik for FO2A
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Status tiltak 2013: 

Tiltak Risiko 2013

Resultat 1 

tertial Prognose

avvik mål 

prognose
Ytterligere lønnsskrap 2,25% Middels 2630 877 2630 0
Stenge kveldsåpent tilbud i Rodeløkka barnehage Lav 617 0 0 -617
Sammenslåing av Hasle og Hovin barnehageenhet Lav 554 62 554 0
Reduksjon ekstramidler til oppstart av 
kulturbarnehage Lav 200 200 200 0
Diverse reduksjoner Pedagogisk team Middels 700 266 700 0
Sammenslåing av Hallenparken og Barnas hus 
barnehageenhet Lav 1039 115 1039 0

Reduserte ekstramidler til leker og utstyr barnehager Lav 800 800 800 0
Sum tiltak funksjonsområde 2A 6540 2320 5923 -617  

 

Funksjon 201 førskole, 211 styrket tilbud til førskolebarn og 221 førskolelokaler og skyss har et 
korrigert mindreforbruk på 1,0 millioner. Mindreforbruket på både funksjon 201 og 211 skyldes i 
hovedsak merinntekter på sykelønns- og fødselsrefusjoner. Dette vil jevne seg ut i løpet av 
våren/sommeren. På funksjon 221 er det et merforbruket på 0,692 mill som skyldes strøm. Dette vil 
jevne seg ut i løpet av året da fakturaene som kommer i neste tertial normalt er lavere enn i 1. 
tertial.  

 

Prognose for funksjonsområde 2A barnehager 

Det beregnes at funksjonsområdet vil gå i balanse ved årets slutt.   
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Funksjonsområde 2B – Oppvekst 
 

Funksjon Funksjon (T)

Bokført denne 

periode

Bokført 

hittil i år

Budsjett hittil i 

år Avvik

Sum 

korrigeringer

Korrigert 

avvik

Opprinnelig 

budsjett Justert budsjett

Endr avvik mar-

apr

231 Aktivitetstilbud barn og unge 2 238 8 120 6 963 -1 158 -1 176 18 17 393 17 810 522

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen. 2 397 9 905 9 428 -477 -253 -224 25 265 25 959 84

244 Barneverntjeneste 3 519 13 109 12 572 -537 -233 -304 37 367 37 501 38

251 Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) 631 2 039 2 503 463 0 463 7 434 7 358 -5

252 Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) 6 378 25 310 25 556 246 -1 850 2 096 77 400 77 400 661

F02B Oppvekst 15 163 58 484 57 021 -1 463 -3 512 2 049 164 858 166 027 1 300  

 
Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2B: 

a. funksjon 231 – ungdomsmidler X-Ray og lørdagskveldstiltak 0,450 mill 

Avvik for F02B
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Status tiltak 2013: 

Tiltak Risiko 2013

Resultat 1 

tertial Prognose

avvik mål 

prognose

Stenging av barnepark Lav 280 0 280 0
Ingen frivillighetsmidler Lav 500 500 500 0
Vakant seksjonsjefsstilling Lav 800 183 550 -250
Oppsigelse av leiekontrakt for  Døgnkontakten Lav 160 160 160 0
Reduksjon drift kultur og fritid Lav 200 200 200 0
Omgjøring av to stillinger i barnevern fra 
saksbehandlere til familieplanleggere Middels 300 150 300 0
Ungdommer fra institusjon til Liljeveien Middels 5580 5580 5580 0
Diverse tiltak barnevern Høy 1650 550 1650 0
Sum tiltak funksjonsområde 2B 9470 7323 9220 -250  

 

Funksjonsområde 2B Oppvekst har per 30. april et samlet mindreforbruk på 2,049 millioner i 
forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket er i hovedsak i barnevernet. 

Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge er tilnærmet i balanse. Det er korrigert for 
prosjektutgifter der tilskuddmidlene er bekreftet, men ikke ennå inntektsført. Det forventes at 
funksjon 231 vil gå i balanse på slutten av året. 

 Funksjon 232 Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste: Negativt avvik på funksjon 232 på ca 
224 000 kroner skyldes bl.a. høyere vikarutgifter på helsestasjonen. Avviket vil jevne seg ut i løpet 
av året. Det forventes at funksjonen vil gå i balanse på slutten av året. 

Funksjon 244 barneverntjeneste, 251 tiltak i familien og 252 tiltak utenfor familien: 
Resultat for barnevern pr 30. april er et samlet positivt avvik på ca 2,25 millioner kroner. Både 
funksjon 251 og 252 har et mindreforbruk, mens funksjon 244 viser et merforbruk på 304 000 
kroner. Samlet positivt avvik er litt større enn forrige måned.  
 
Det ble i budsjett 2013 vedtatt innparingstiltak for barnevernet (i forhold til forbruk 2012) på 7,5 
millioner. Til tross for dette og for en økning i antall meldinger og saker i forhold til samme periode 
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i fjor, har barnevernet et mindreforbruk. Det jobbes mer aktivt mot Barne- og Familieetaten og 
institusjoner om kvalitet, lengde på opphold og pris. Et problem her både faglig og økonomisk er 
lang ventetid på fosterhjem. Når det gjelder ungdom arbeider nå barnevernet tett sammen med 
bydelens Gateteam og Døgnkontakt og med sosialtjenesten om bolig og sysselsetting. Dette gir et 
godt faglig tilbud samtidig som utgifter til institusjonskjøp reduseres. 
 
Barnevernets utgifter varierer sterkt og kan fort endre seg i forhold tilinstitusjonsplasseringer. Det 
beregnes til tross for et mindreforbruk nå, ikke et positivt avvik men at barnevernet samlet vil gå i 
balanse. 
 

Institusjonsplasseringer F252 (251) - tiltak når barna (ikke) er plassert av BV

Antall 

plasseringer 

/ barn

 Utgifter 

pr. mnd 

(1000) 

 Vedtak 

pr. mnd 

(1000) 

 Budsjett 

(1000) 
Avvik (hele 1000)

Januar 25 4 185                4 301 116

Februar 31 4 052                4 301 249

Mars 31 4 470                4 301 -169

April 30 4 441                4 302 -139

Mai 30 4 906                4 302 -604

Juni 30 4 100                4 302 202

Juli 30 4 236                4 302 66

August 30 4 190                4 302 112

September 30 4 055                4 302 247

Oktober 30 4 089                4 302 213

November 30 3 780                4 302 522

Desember 30 3 906                4 302 396

Sum 2013 357 17 148              33 261              51 621              1 211  
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Rapportering - Barnevern 201304
Meldinger og undersøkelser 201304 Hittil i år 201204 Hittil 2012

Antall meldinger mottat i perioden 54 196 29 132
Antall ubehandlede meldinger fra før periode 0 6 1 2

Sum antall meldinger 54 202 30 134
Herav antall henlagte meldinger i perioden 16 56 2 20

Herav antall opprettede undersøkelsessaker i perioden 31 139 24 110
Herav antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp 7 7 2 4

Antall barn omfattet av meldingene 52 194 30 132

Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden 31 139 24 110
Antall undersøkelser overført fra før periode 97 70 70 71

Sum antall undersøkelsessaker 128 209 94 181
Herav antall undersøkelsessaker avsluttet med vedtak 19 39 2 32
Herav antall avsluttet med frivillig hjelpetiltak i hjemmet 10 30 2 29
Herav antall avsluttet med plasseringsvedtak for barnet 1 1 0 3

Herav antall henlagt eller flyttet 20 79 17 74
Herav antall venter på tiltak 8 8 0 0

Barn omfattet av undersøkelsene 128 202 94 176

Tiltak i og utenfor familien Pr. 30.04.13 Hittil i år Pr. 30.04.12 Hittil 2012
Barn og unge under tiltak i familien 179 222 241 277

> herav i alderen 0-17 år 168 207 232 265
Barn og unge under tiltak utenfor familien 106 120 112 118

> herav i alderen 0-17 år 78 86 84 88
Spesifisering meldinger mottatt i perioden
Av antall meldinger mottat i perioden var 26 barn ikke tidligere registrert hos oss. 
29 av 54 barn var innvandrerbarn.
35 av 54 barn var i aldersgruppen 0-12 år.
Av 54 meldinger omhandlet 27 forhold i hjemmet, 7 atferdsavvik, 5 omsorgssvikt/mishandling
og 15 hadde meldingsinnhold "annet" (boligproblematikk, økonomiske problemer, skolefravær).
Meldere denne perioden var: 
> Barnevernvakt: 17,
> Skole: 12,
> Politi: 11,
> Psyk.helsevern: 3,  
> Naboer, foresatte, barneverntjenesten, helsestj/skolehelsetj: 2 (hver),
> Barnehage, lege/sykehus, andre off. inst: 1 (hver).  

 

Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst 

Det forventes at funksjonsområde 2B skal gå i balanse. 
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Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg 
 

Funksjon Funksjon (T)

Bokført denne 

periode

Bokført 

hittil i år

Budsjett hittil i 

år Avvik

Sum 

korrigeringer

Korrigert 

avvik

Opprinnelig 

budsjett Justert budsjett

Endr avvik mar-

apr

234 Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h. 32 27 10 069 10 042 0 10 042 28 340 28 856 1 197

2341 Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) 32 5 540 0 -5 540 -600 -4 940 0 0 344

2342 Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) 1 806 5 320 0 -5 320 -385 -4 935 0 0 -1 421

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 10 8 70 290 70 282 0 70 282 213 281 213 261 17 567

2531 Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) 5 299 24 806 0 -24 806 -1 100 -23 706 0 0 -4 199

2532 Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) 13 845 44 596 0 -44 596 0 -44 596 0 0 -11 455

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 15 284 58 819 61 665 2 846 620 2 226 171 916 173 092 119

2541 Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) -58 -177 0 177 0 177 0 0 58

2542 Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) -156 -482 0 482 0 482 0 0 156

261 Institusjonslokaler 0 0 -2 168 -2 168 0 -2 168 0 0 -1 164

2612 Institusjonslokaler brukere over 67 år -1 097 -2 393 0 2 393 0 2 393 0 0 1 097

733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 940 2 838 3 497 660 0 660 13 868 13 866 218

F03 Pleie og omsorg 35 936 138 902 143 353 4 451 -1 465 5 916 427 405 429 075 2 517  
 
Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 3: 

b. funksjon 254 – overførte midler fra 2012 (0,674 mill.) 
c. funksjon 254 – korreksjon funksjon (-0,112 mill.) 
d. funksjon 254 – prosjektmidler Endringsnettverk eldre og rus (0,550 mill.) 
e. funksjon 234 – ekstra midler til eldresentrene (0,558 mill.) 
 

Avvik for FO3
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Status tiltak 2013: 

Tiltak Risiko 2013

Resultat 1 

tertial Prognose

avvik mål 

prognose

Reduksjon driftstilskudd Engelsborg eldresenter og 
reduksjon av to sosionomstillinger Lav 391 130 391 0
Reduksjon driftstilskudd Aktivitetshuset Prindsen Lav 70 20 70 0
Reduksjon utgifter psykisk helsearbeid Lav 3870 300 2600 -1270
Reduksjon 24 sykehjemsplasser i løpet av 2013 10 lav 14 høy 6820 2275 6820 0
Reduserte utgifter personlige assistenter Høy 1650 1650 6650 5000
Reduserte utgifter tjenester til mennesker med 
funksjonsh. Høy 3945 1300 3945 0
Reduserte utgifter avlastning Høy 3760 0 500 -3260

Reduserte utgifter kjøp av private tjenester i hjemmet Høy 1850 550 1850 0
Reduksjon 4,5 stillinger hjemmestjenesten (9mnd 
virkning) Høy 1535 170 1535 0
Prosjektinntekter hjemmetjenesten Middels 1000 350 1000 0
Effektiviseringstiltak hjemmetjenesten Middels 500 160 500 0
Reduksjon 0,5 stillinger bestiller Høy 316 100 316 0
Egenandel og reduserte utgifter trygghetsalarm Lav 600 50 600 0
Reduserte utgifter omsorgslønn Høy 440 140 440 0
Sum tiltak funksjonsområde 3 26747 7195 27217 470  

Regnskapet per 30. april viser et samlet mindreforbruk på 5,9 millioner. Størst mindreforbruk har 
helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (f.254-2542) med 2,9 mill. (særlig utgifter personlige 
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assistenter). 
 

Funksjon 253 helse- og omsorgstjenester i institusjon 
Funksjonen samlet (253, 2531 og 2532) har et mindreforbruk på i underkant av 2 million. Resultatet 
er korrigert for forventet inntekt refusjon kostnadskrevende tjenester 2012 (1,1 million) og kjøp av 
sykehjemsplasser har et mindreforbruk på in underkant av 1 million.  
 

Sykehjemsplasser 

Bydelsutvalget har i bydelsbudsjettet vedtatt nedtrapping til 241 plasser i løpet av 2013. 
Nedtrappingen har gått som planlagt i hele første kvartal. I april økte antall plasser til 256, som er 7 
plasser etter vedtatt nedtrapping. Inntil videre antas det at dette tas igjen i løpet av året. Det er 
likevel et mindreforbruk på tjenesten, dette har sammen heng med større inntekter enn budsjettert, 
at vi kjøper færre spesialplasser enn planlagt og full virkning av økte plasser i april først kommer til 
uttrykk i mai regnskapet.   
 
Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten (koststed 71588) 2013

Måned Antall budsjetterte Budsjettert antall reelle Akkumulert avvik

plasser reduksjon plasser (71588) (i kr 1000)

januar 254 -1 253 -375

februar 253 -1 253 690

mars 251 -2 251 681

april 249 -2 256 973

mai 248 -1

juni 247 -1

juli 246 -1

august 245 -1

september 244 -1

oktober 243 -1

november 242 -1

desember 241 -1  
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Samhandlingsreformen 

På årsbasis er det i bydelsbudsjett satt av 0,8 mill. til betaling for utskrivningsklare pasienter. Til og 
med april er utbetalt i underkant av 0,1 million.  
 
 
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (f.254) 
Mindreforbruket på 2,9 millioner (funksjon 254, 2541 og 2542) har først og fremst sammenheng 
med lavere utgifter til personlige assistenter. Dette må ses i sammenheng med merforbruk på andre 
kostnadssteder (psykisk helsearbeid og avlastning) og det vurderes en omfordeling av 
budsjettmidler innenfor funksjonsområdet. 

Diagrammet nedenfor viser antall utførte vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste. 
 

Antall utførte timer hj.tjen. 2011, 2012 og 2013
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Tabellen under viser antall brukere med privat leverandør i brukervalg (sist oppdaterte tall mars) 
Forholdsvis stabile tall. 

Tabell antall brukere + vedtakstid private leverandører  2013  

Måned Praktisk bistand Hjemmesykepleie - dag/aften Hjemmesykepleie - natt

Antall Vedtaks %-private Antall Vedtaks %-private Antall Vedtaks %-private

brukere timer av total brukere timer av total brukere timer av total

  vedtakstid   vedtakstid   vedtakstid

gj.snitt 2012 43 198  3 124 1 38

januar 41 198 6,00 % 6 54 0,80 % 1 47 13,90 %

februar 42 167 5,80 % 6 176 2,80 % 1 42 13,90 %

mars 42 180 5,80 % 6 207 2,80 % 1 47 13,00 %

april

mai

juni

juli

august

september

oktober

november  

Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 

Antall kjøpte sykehjemsplasser i april ligger etter måltallet og prognosen er justert ned til balanse på 
slutten av året. Pleie og omsorg samlet ser ut til å kunne gå med et mindreforbruk på 4 millioner på 
slutten av året.  
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Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram 

 

Funksjon Funksjon (T)

Bokført denne 

periode

Bokført 

hittil i år

Budsjett hittil i 

år Avvik

Sum 

korrigeringer

Korrigert 

avvik

Opprinnelig 

budsjett Justert budsjett

Endr avvik mar-

apr

276 Kvalifiseringsordningen 4 686 16 555 16 205 -350 0 -350 49 858 49 858 -598

281 Økonomisk sosialhjelp 8 997 35 529 33 367 -2 163 0 -2 163 113 543 106 100 -156

F04 Økonomisk sosialhjelp 13 684 52 085 49 572 -2 513 0 -2 513 163 401 155 958 -753  
 
Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 4: 

a. funksjon 281 – overføring til Introduksjonsprogrammet og Oslo Piloten (-7,443 mill.) 
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Kvalifiseringsprogram (funksjon 276) – se kommentar under funksjonsområdet 1. 
 
Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281): 
 
Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2013

(A) Brutto Faktisk  B) (A-B)

Måned Netto akkumulert Antall utbetaling pr. antall Gj.snitt Utbetalt Avvik

budsjett (*) klienter pr. klient pr mnd klienter pr. utbetalt (i kr 1000) (i kr 1000)

(i kr 1000) mnd. (budsjett) mnd pr klient hittil hittil i år

måltall budsjett  (**) (**) i år (akkumulert)

(*)   netto (***)  

januar 6 842kr              800 12 300kr       787 11 571kr      7 914kr      -kr 1 072

februar 15 683kr            800 12 300kr       791 11 442kr      17 109kr    -kr 1 426

mars 24 525kr            800 12 300kr       847 11 743kr      26 532kr    -kr 2 007

april 33 367kr            800 12 300kr       763 11 564kr      35 529kr    -kr 2 162

mai 800 12 300kr       

juni 800 12 300kr       

juli 800 12 300kr       

august 800 12 300kr       

september 800 12 300kr       

oktober 800 12 300kr       

november 800 12 300kr       

desember 800 12 300kr       

(*)  vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 106,1 mill. (inkl. 7,443 mill. justert til Intro/Oslo Piloten)  
(**)  tall saksbehandlingssystem OSKAR (2011: ekskl. klienter med kun KVP-stønad)
(***) netto Agresso tall  
 

NB: tallene er eksklusiv klienter som kun mottar kvalifiseringsstønad 
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Diagram antall sosialklienter 2007-2013 
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Diagram gjennomsnitts utbetaling pr klient 2007-2013 
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Både antall klienter og gjennomsnitts utbetaling pr klient viser en økning i forhold til samme 
periode i 2012. Også andre bydeler opplever økning i klientantall. Økningen i antall klienter er 
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sammensatt. Det er en økning i antall ungdom, i personer i kvalifiseringsprogrammet som mottar 
tilleggsytelser og i personer som har mistet retten til arbeidsavklaringspenger.  
 
Økningen i utbetaling pr klient er i tråd med generell lønns- og prisvekst og vedtatt økning av 
basisbeløp for 2013.  
 
Sosialhjelpsrammen er i bydelsbudsjettet justert med: 
a. 5,966 mill. til introduksjonsordningen 
b. 1,477 mill. til drift av Oslo Piloten · 
Med dette er bydelens budsjettramme til økonomisk sosialhjelp for 2013 på 106,1 millioner 
(inklusiv 4,523 millioner sosialhjelp Oslo Piloten).  
 
Merforbruk sosialhjelp hittil i år er 2,2 mill. Forbruk av sosialhjelp i Oslo Piloten er høyere enn 
tildelt budsjettramme (ca 0,6 mill. hittil). For å dekke inn dette søkes det ekstra statlige midler og 
sentralt avsatte kommunale midler til formålet.   

Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 

Forutsatt at merforbruk Oslo Piloten kompenseres fra annet hold, beregnes det at økonomisk 
sosialhjelp kan gå med 4 mill. merforbruk i 2013. 

 

Prognose bydelen totalt 2013 

Ut fra de faktorer vi nå har kjennskap til beregnes det at økonomisk sosialhjelp vil få et merforbruk 
på 4 millioner mens den øvrige driften vil få et mindreforbruk på 4 millioner slik at bydelen vil gå i 
balanse ved årets slutt.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Økonomirapportering per 30.april 2013 tas til orientering. 

 

Oslo, 23. mai 2013 

 

 

 

Heidi Larssen 

bydelsdirektør 
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REGNSKAPSRAPPORT PER APRIL 2013

Funksjon Funksjon (T)

Bokført denne 

periode

Bokført 

hittil i år

Budsjett hittil i 

år Avvik

Sum 

korrigeringer

Korrigert 

avvik

Opprinnelig 

budsjett Justert budsjett

Endr avvik mar-

apr

100 Politisk styring 187 320 469 150 76 74 1 305 1 305 74

120 Administrasjon 7 015 15 242 12 290 -2 953 -804 -2 149 35 646 58 937 -1 256

130 Administrasjonslokaler 440 1 665 1 382 -282 -304 22 4 147 4 147 5

233 Annet forebyggende helsearbeid 77 278 412 133 0 133 1 139 1 128 26

241 Diagnose, behandling,re-/habilitering 2 419 10 326 10 167 -159 -52 -107 27 996 27 940 159

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 5 977 21 052 21 994 942 -60 1 002 58 743 62 840 625

243 Tilbud til personer med rusproblemer 1 176 5 159 3 789 -1 370 0 -1 370 9 067 11 256 -229

265 Kommunalt disponerte boliger -1 626 1 478 1 239 -239 222 -461 -2 139 -2 027 -154

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 859 7 354 5 416 -1 938 -355 -1 583 11 283 12 563 108

275 Introduksjonsordningen 1 220 4 544 3 776 -768 0 -768 -161 6 786 -232

283 Bistand til etablering og oppretth egen bolig 558 2 041 1 455 -586 0 -586 4 063 4 034 -180

335 Rekreasjon i tettsted 305 1 702 1 593 -109 0 -109 526 506 -5

F01 Helse, sosial og nærmiljø 18 606 71 161 63 982 -7 179 -1 277 -5 902 151 613 189 415 -1 059

201 Førskole 43 851 132 566 130 493 -2 073 -3 561 1 488 340 060 341 050 400

211 Styrket tilbud til førskolebarn 1 908 7 426 7 843 417 170 247 19 620 20 729 -23

221 Førskolelokaler og skyss 6 708 24 429 23 147 -1 282 -590 -692 72 180 72 153 -757

F02A Barnehager 52 467 164 421 161 483 -2 938 -3 981 1 043 431 860 433 932 -380

231 Aktivitetstilbud barn og unge 2 238 8 120 6 963 -1 158 -1 176 18 17 393 17 810 522

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen. 2 397 9 905 9 428 -477 -253 -224 25 265 25 959 84

244 Barneverntjeneste 3 519 13 109 12 572 -537 -233 -304 37 367 37 501 38

251 Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) 631 2 039 2 503 463 0 463 7 434 7 358 -5

252 Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) 6 378 25 310 25 556 246 -1 850 2 096 77 400 77 400 661

F02B Oppvekst 15 163 58 484 57 021 -1 463 -3 512 2 049 164 858 166 027 1 300

234 Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h. 32 27 10 069 10 042 0 10 042 28 340 28 856 1 197

2341 Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) 32 5 540 0 -5 540 -600 -4 940 0 0 344

2342 Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) 1 806 5 320 0 -5 320 -385 -4 935 0 0 -1 421

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 10 8 70 290 70 282 0 70 282 213 281 213 261 17 567

2531 Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) 5 299 24 806 0 -24 806 -1 100 -23 706 0 0 -4 199

2532 Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) 13 845 44 596 0 -44 596 0 -44 596 0 0 -11 455

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 15 284 58 819 61 665 2 846 620 2 226 171 916 173 092 119

2541 Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) -58 -177 0 177 0 177 0 0 58

2542 Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) -156 -482 0 482 0 482 0 0 156

261 Institusjonslokaler 0 0 -2 168 -2 168 0 -2 168 0 0 -1 164

2612 Institusjonslokaler brukere over 67 år -1 097 -2 393 0 2 393 0 2 393 0 0 1 097

733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 940 2 838 3 497 660 0 660 13 868 13 866 218

F03 Pleie og omsorg 35 936 138 902 143 353 4 451 -1 465 5 916 427 405 429 075 2 517

276 Kvalifiseringsordningen 4 686 16 555 16 205 -350 0 -350 49 858 49 858 -598

281 Økonomisk sosialhjelp 8 997 35 529 33 367 -2 163 0 -2 163 113 543 106 100 -156

F04 Økonomisk sosialhjelp 13 684 52 085 49 572 -2 513 0 -2 513 163 401 155 958 -753

SUM BYDELEN TOTALT 135 856 485 052 475 410 -9 642 -10 235 593 1 339 138 1 374 408 1 625  
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